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در  مداریاخالقتدوین الگوی مدیریت جامع عملکرد بر اساس رویکرد 

 دولتی  هایسازمان
 

 2غالمرضا رحیمیدکتر ،  2جعفر بیک زاد دکتر ، *2نادر بهلولیدکتر ، 1تقی محمدی

 ران یبناب، ا ،یواحد بناب، دانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریدانشکده مد  ،یمنابع انسان تیریمد یدکتر  یدانشجو .1

 رانیبناب، ا  ،یواحد بناب، دانشگاه آزاد اسالم ،ی و حسابدار تیریدانشکده مد ،یدولت تیریمد گروه .2

 (8/12/99، تاریخ پذیرش:7/10/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

که 1اخالق است  فراگیر  موضوعی  پوشش    زندگی   جوانب همه   ،  را  بشر 
از    و  دهدمی  است.  ها ضرورت یکی  سالم  جامعه  یک  الزمه  هر    و 

و    که  ایجامعه اصول  خود    2اخالقی  هایارزش بتواند  افراد  میان  در  را 
 حرکت در مسیر تعالی را اجرا کرده است.   شرطپیش گسترش دهد، 

 
 

 
اخالق  دمتع  های تعریف از  در    شدهارائهدی  اما  تعریف،    ترینساده است 

. (  2و    1)  از بدی است  اخالق علم تمیز دادن درست از نادرست و نیکی
اخالقیعایر اصول    ازجمله   سازمان  3مدیریتی  هاینظام  تمامی  در  ت 

   .اهمیت است حائزبسیار  4کارکنان عملکرد مدیریت
 

 چکیده
  و   گروهی  فردی،)  الیه  سه  در   مداری اخالق   رویکرد  اساس  بر  سازمان   عملکرد   مدیریت  جامع   نظام  طراحی  پژوهش،  این  از  هدفزمینه:  

 است. دولتی هایسازمان  در( سازمانی

پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شد. بخش کیفی، به روش داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و سازمانی    :روش

سازمانی   اخالق  و  عملکرد  مدیریت  مباحث  به  نمونه   بودندکه آشنا  از  استفاده  هدفمند  با  و  نفر    12گیری  دانشگاهی  خبرگان  از    8از  نفر 
ها در سه  و تجزیه تحلیل داده  ند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود  ، انتخاب شدبه عنوان نمونهخبرگان سازمانی  

انتخابی انجام گرفت و بر     ،   آماری  یجامعه در بخش کمی،    اساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی شد.مرحله کدگذاری باز، محوری و 
خوشه    گیرینمونهنفر با استفاده از جدول مورگان با روش    273  که کهبودند   سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی  مدیرانو  کارکنان  

  بررسی   آزمون  ، گیریاندازه   مدل  ارزیابی  و   ساختاری  معادالت  یابی  مدل  روش  از  مدل  برازش  بررسی   برای.  شدند  انتخاب  ایطبقه  ای
   .گردید استفاده ایموس افزارنرم  قالب در شاخص افزونگی کیفیت،

  فردی   ابعاد  داد،  نشان   پژوهش   نتایج.  است  شده   منجر  گروهی  مؤلفه  5  و   فردی  مؤلفه  8  سازمانی،  مؤلفه  20  شناسایی  به  نتایج  :هایافته

و   ارتباطات  انگیزش،) کاری  ، مؤثرسالم  کاری  ، انضباط  نفس،    ،پذیریمسئولیت  ، تعهد  فردی  هایهارت مقدرت    ابعاد   ،(فردی، شخصیت 
 و (  یو عادالنه، مدیریت مشارکتی اخالق  صحیحگروهی    هایپاداش   گروهی،  اهداف  به  دستیابی  گروهی،   های  مشارکتتسهیل  )  گروهی

  کیفیت   ،عاتیاطال  هایسیستم  مدیریت  مالی،  اخالق  عملکرد  ذینفعان،  و   مشتریان  داخلی،  فرآیندهای  انسانی،  منابع  مدیریت)   سازمانی  بعد
 .باشدمی( پشتیبانی مدیریت ،خدمات  ارائه

مدیریت جامع عملکرد بر اساس رویکرد صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با    هایبررسی طبق    :گیرینتیجه 

درنتیجه، ساختار    نشدهانجام  دولتی  هایسازمان در    مداریاخالق  برای  به عنوان نخستین  شدهارائه است.  بر    مدل  مدیریت جامع عملکرد 
مذکور است که توانایی تدوین و اجرای راهبردها را با توجه به وضعیت متغیر کنونی   دولتی  هایسازمان در    مداریاخالق اساس رویکرد  

 .دارد 
 

 مداری اخالق   رویکرد مدیریت عملکرد، ابعاد فردی، ابعاد گروهی، ابعاد سازمانی،: گانواژکلید 

 

 
 
 

 
 

 
 

 na.bohlooli@gmail.comویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: ن
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دل  هانظام این  در   است، به  مدیران  عهده  بر  که  وظایفی  باید    یل 
و عملکرد اخالقی خود را   را مورد توجه قرار داده  5استانداردهای اخالقی

چارچوب   کنند  شده ن ویتد  استانداردهایدر  چنین   ،ارزیابی  در  که  چرا 
و عالوه بر آن    کنندمی فضایی، کارکنان با میل و رغبت به قانون عمل  

رضایت    هایارزش ارتقای  و  امور  تسهیل  تعامل،  فضای  بر  حاکم 
به عنوان یکی  خالقی  ابراین اصول ابن  ؛ کارمندان را در پی خواهد داشت

  سازمان   دولتی  مدیریتی   های نظام   تمام   در   ها زیرساخت  ترینمهم از  
به آن باعث ایجاد    توجهی بی است که    کارکنان  عملکرد  مدیریت  ازجمله

شود و  می  فساد مالی و اداری    گسترش،  6، تعامالت نامناسباعتمادیبی 
موارد   این  زیر    تواند می تمامی  را  و    الوسعملکرد مدیران    ناکارآمد ببرد 

  به   پرداختن  ،ها سازمان   ار رفت  تحلیل  و  تجزیه  در  امروز  (.4و    3)  کند
  ها سازمان  بیرونی  نماد .  است  الزامات  از   یکی  اخالقی  هایارزش   و  اخالق

  جمع   حاصل   خود  که  دهدمی   تشکیل   هاآن   7اخالقی  رفتارهای  را
  بروز   و  ظهور  ، هاسازمان   آن  در   که   است   اخالقی  گوناگون   های ارزش
  دارای   شخصیتی  و  فردی  بعد  در  هاانسان   طورکلیبه.  است  یافته

  شکل   را  هاآن   رفتار  و  گفتار  پندار،  که  هستند  اخالقی  خاص  هایویژگی 
  سازمانی   پست  و  جایگاه  یک   در  وقتی   افراد  همین   است  ممکن .  دهدمی 
  بعد   از  متفاوتی  رفتار  و  گفتار  پندار،  که  شود  موجب  عواملی  گیرندمی   قرار

  و   کارایی  میزان  روی  بر  انسانی  هایویژگی   این  که  بزند  سر  فردی
 در  اخالقی  جامع  نظام  فقدان  (. 5)  بگذارد  تأثیر  سازمان  اثربخشی

  حقوق   پرداخت  استخدام،  و  جذب  ،گیریتصمیم   نظیر  مختلف  های زمینه
  موانع   ازجمله   ارزیابی   و نظارت ارتقاء،  و   انتصاب  تشویق، و پاداش مزایا،  و

طراحی  (.6)  هاست سازمان   در  اخالقی  رشد  طرفی  مدیریت    سیستم  از 
  عملکرد   و  فعالیت   رشد    زمینه  اخالقی  اصول  برمبنای  کارکنان   عملکرد 

  های سازمان اخالق در    سازینهادینهبنابراین توجه به  .  است  سازمان  در
 . حائز اهمیت استدولتی 
د  معموال8ًدولتی    هایسازمان  قانونی  وظایف  اجرای  منظور  جهت  ر  به 

م  ات به مرد ارائه خدمو  ی مصوب  ها برنامه اجرای   ،نیل به اهداف دولت
فعالیت  ی متشکیل   به  و  وسیع ا  ب.  پردازندی مشوند  دامنه  به  توجه 
اقتصاد  و  شرایط سیاسی و های عمومی  ینههزفزایش ا  دولت،  هایفعالیت 

؛  بیش اهمیت پیدا کرده است ز  دولتی بیش ا  هایسازمان جهان توجه به  
دلذا   عملکرد  ر  تالش  بهبود  نظر    هایسازمان جهت  به  دولتی ضروری 
مدیران  ا  ین نقش رترو حساسین  ترمهم ی دولتی  هادر سازمان رسد.  ی م

دارند. عهده  مدیران  ا  بر  فراهم    هایسازمان گر  شرایطی  بتوانند  دولتی 
کنندآ  بالفعل  را  کارکنان  بالقوه  نیروهای  که  این    ،ورند  عملکرد  مسلماً 

توان بیان نمود  در همین خصوص می(.  7)  بهبود خواهد یافت  هاسازمان 
در  با رویکرد اخالق مدار  عملکرد  مدیریت  جامع    هایمدله عدم ارائه  ک

در   هماهنگی  عدم  نوعی  تا  است  شده  سبب  دولتی  های  بخش 
ها    هایبرنامه  بخش  باشد  خوبی  بهاین  امر    مشهود  این  در    تواند می و 

به   تداوم  عدم    ایجزیره صورت  و  دولتی  مختلف  های  بخش  شدن 
و   اهداف  به  و    دره   درنهایتدستیابی  منابع  دست    هایفرصت رفتن  از 

ای   مساله  چنین  بروز  موجب  مختلفی  عوامل  البته  گردد.  بیشتری  رفته 
  های فعالیت این عوامل را در بعدهای  ترینمهم شده است که شاید بتوان 

گروهی   فردی و  قوانین    بندی دسته سازمانی و  بعد سازمانی  در  و  نمود. 
شدید؛ بروکراسی  و  متناقض  ب  مقررات  فردر  انگیزه  عد  وجود  عدم  دی 

انسانی نیروهای  در  کاری کافی  تعهد  نفس،  قدرت  گروهی    ؛،  بعد  در  و 
تیمی روحیه  مشارکتی  ، نبود  عنوان    تواند می اخالق    و  مدیریت  به 

سازمانی  تأثیرگذار  هایجنبه  ترینمهم  عملکرد  این    ، بر  بروز  موجب 
برای   افر  (.8)  باشد   ها سازمان مسائل  قلبی و راسخ  اد به اصول و  اعتقاد 
را در فرد بسیارقضوابط اخال دهد؛  افزایش می   ی، احتمال رفتار اخالقی 

کنند توجه  امر  این  به  باید  آن   مدیران  کارکنان  به  که  ورود  از  قبل  ها 
ارزش اعتقادات و  آنان بی سازمان  ایجاد  تأثیر  هایی دارند که سازمان در 

ر اخالقی کارکنان  ای در رفتا بوده و این باورها ممکن است نقش عمده 
کند پژوهش    (.9)  ایجاد  این  یک    شودمی تالش  در  از  استفاده  با  تا 
مدیریت جامع  مدل    های شاخص به بررسی ابعاد و    مداری اخالقرویکرد  
نهایتا    عملکرد  و  شود  پرداخته  بنیاد  داده  تحلیل  روش  مدل  به کمک   ،

 .گیردمی قرار  موردبررسینهایی استخراجی 
 

 وشر

انجام شد. بخش کیفیی، بیه روش داده   ه روش آمیختهپژوهش حاضر ب
بودند  خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل  بنیاد انجام شد. جامعه آماری  

 بیه منیابع مربیوط مباحث زمینه در توجهقابل تجربه و سابقه که دارای

. از میان جامعیه اندبوده مدیریت عملکرد و اخالق خصوص به و انسانی
نفر از خبرگان دانشیگاهی و   12گیری هدفمند  نمونه  با استفاده ازآماری  

 گردآوری نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه، انتخاب شدند. روش 8

نیمیه  مصیاحبه از با اسیتفاده اطالعات از خبرگان دانشگاهی و سازمانی
 انتخیاب و موضوع نتعیی از به این ترتیب پس است؛ بوده ساختار یافته

 شد. اطالعات ها طراحیمصاحبه انجام کلی ریزیبرنامه مصاحبه، روش

 ضبط گرمصاحبه توسط مصاحبه جلسه در از مصاحبه شوندگان، دریافتی

بیرای بررسیی رواییی و  . شده اسیت نیز بردارییادداشت حالدرعین و
 منظیور میلیر  بیه و »کرسول توسط شدهارائه معیارهای به بنا پایایی،

 از هایافتیه بودن دقیق عبارتی به یا پژوهش از روایی اطمینان حصول

 پیژوهش خواننیدگان گیزارش ییا کنندگانمشیارکت پژوهشیگر، منظر

 :شد انجام زیر اقدامات
 فراینید پیژوهش، نهایی گزارش کنندگانمشارکت :اعضا توسط تطبیق

 بیا ارتبیاط در را خود نظر و بازبینی را آمدهدستبه هایمقوله و تحلیل

 .کردند ابراز هاآن

 اعضیای و میدیریت دکتیری دانشیجویان از نفیر : چنیدهمکار رسیرب

 هیاآن دربیاره اظهیارنظر و هایافتیه بیه بررسیی دانشگاه، علمیهیئت

 .پرداختند

 تحلیل در کنندگانمشارکت از زمانهم طوربه  :پژوهش بودن مشارکتی

 .شد ها استفادهداده تفسیر و

 و ارائیه کنندگانمشیارکت بیه نتایج و تفسیرها  :کنندهمشارکت بازخور
 .شدند اصالح و شده تعیین درک بد موارد

 مشاور و راهنما اساتید توسط نتایج و هاتبیین :همکاران نظرات دریافت

 .گردید اعمال هاآن اصالحی نظرات و قرار گرفت بازبینی مورد
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 زییر صیورت به پژوهش این در پایایی بهبود هایهمچنین، استراتژی 

 :است بوده
 حاضر پژوهش در :هاداده گردآوری برای مصاحبه جریان دقیق یتهدا

 و طراحی مصاحبه راهنمای کیفی، هایاستانداردهای پژوهش با مطابق
 منظیور گردیدند. به اخالقی برگزار و علمی اصول رعایت با هامصاحبه

فاصیله  در اولییه، کدگیذاری از پس ها،مصاحبه نتایج پایایی از اطمینان
 دریافیت آنان تکمیلی نظرات و شد بازبینی هاکدگذاری هیکوتا زمانی

 .شد

 فراینید در :هامصیاحبه تفسییر و اجیرا برای ساختمند فرایندهای ایجاد

 تا شد سازیپیاده سپس، و ثبت جداگانه طورمصاحبه به هر ها،مصاحبه

 در هاشیود. مصیاحبهگرفته نمی نادیده چیزی که شود حاصل اطمینان

از  اسیتفاده بیا هیاداده آوری،جمیع از پیس و برگیزار آرام هیایمحیط
 .شدند تفسیر و تحلیل بنیاد داده نظریه رویکرد با کدگذاری هایروش

 نظیارت بیا پیژوهش این فرایندهای کلیه :تخصصی کمیته از استفاده

 .گردید مشاور انجام و راهنما اساتید
باز، محوری و در سه مرحله کدگذاری  در فاز کیفی  هاتجزیه تحلیل داده

 انجام گرفت و بر اساس آن مدل پژوهش طراحی شد. انتخابی 
سازمان های دولتی  ، کارکنان و مدیران  آماری  یدر بخش کمی، جامعه

نفر با استفاده از جدول مورگان   273استان آذربایجان غربی بودندکه که  
بیدین ترتییب کیه  شدند انتخاب ایطبقه گیری خوشه ایبا روش نمونه

سازمانی که پشتیبانی منیابع انسیانی   4،  سازمان های دولتیاز بین  تدا  اب
تعداد کل کارکنان و مدیران  ند که انتخاب شد  به شکل تصادفی  داشتند،
نفر با استفاده از جدول مورگان و بیا   273از میان آنها  بود،  نفر    950آنها  

 از  میدل  بیرازش  بررسی  برای.  .شدند  انتخاب  ایطبقه  گیریروش نمونه
 آزمیون  گیری،انیدازه  مدل  ارزیابی  و  ساختاری  معادالت  یابی  مدل  روش

 اسیتفاده ایمیوس افیزارنرم  قالیب  در  کیفیت، شیاخص افزونگیی  بررسی
 .گردید

 

 یافته ها
 یافته ها در دو بخش ارایه می شود: فاز کیفی و فاز کمی 

 کیفی پژوهش فاز یافته های
 مقوله  و  مفاهیم  خلق)  باز  یکدگذار  مرحله  سه  طی  ها  داده  تحلیل  نتایج
 پیوند  هم  به  انتخابی  کدگذاری  طبق  نهایت  در  و  محوری  کدگذاری  ،(ها

بیا  شیدهانجامهیای در مرحله کدگذاری باز، کلیه مصاحبه.  شود  می  داده
سیازی شیده و تمیامی جمیالت مدیران و متخصصان، به تفکیک پییاده
کدگذاری شده کامل ثبت و   طوربهمرتبط با موضوعات اساسی پژوهش،  

است. سپس محقق به تفسیر هر یک از این نکات کلییدی و کدگیذاری 
کلییه کیدهای نیز کدگذاری محوری در مرحله    این نکات پرداخته است.

ارتباط با مفاهیم اصلی پژوهش در   اساس  برباز مستخرج از مرحله اول،  
. خروجی این مرحلیه، کیدهای اندشدهبندی  قالب محورهای اصلی جمع

ول . در جیداسیت هیاآنو تعداد تکیرار  هاآنی، کدهای متناظر با  محور
ترکیبیی از   درواقیعاست کیه    شدهدرجمربوطه در هر ردیف یک مفهوم  

ند کد است. در ستون بعدی کدهای متناظر با آن مفهوم و میزان تکرار  چ
است. براین اساس و با توجه بیه   ذکرشدههای مختلف  در مصاحبه  هاآن

 صورت گرفته بر روی مطالعه کیفی پیژوهش، تعیداد  کدگذاری محوری
کدگیذاری در مرحله  نهایتاً    شناسایی گردید.  مقوله  9در قالب  مفهوم    33

بنیدی شید و جیدول نهیایی کدهای محوری مرحله قبل گروهانتخابی،  
از دیید متخصصیان و   هیاآنهای مرتبط به هریک از  متغیرها و شاخص

 .(1)جدول  مدیران تهیه گردید.

 

 اکتشافی  -کدگذاری انتخابی مطالعه کیفی  جدول :1 ولدج

 عنوان مقوله  مفاهیم متناظر  دفعات تکرار مفاهیم 

4 

 حمایت مدیریت از ارزیابی عملکرد عادالنه و دقیق •

 هاآن مستندسازی و ادارات اموال  کلیه از  حراست و حفظ •

  یهابرنامه نمودن عملیاتی  برای مناسب تبلیغی و ترغیبی فضای ایجاد و توانمندسازی ، یبسترساز •
 اخالق اداری  تحول

 .کارکنان توانمندسازی جهت در آموزشی یهابرنامه اجرای  و یازسنجین منظور به یزیربرنامه •

 پشتیبانی مدیریت 

2 
 مشتری مداری  ▪

 اخالقی مشتریان  ارزیابی عملکرد بر اساس نظرات ▪

 آنهادر رفتار و برخورد با  صبور و عایت حال مشتریانر ▪

 و ذینفعانیان مشتر

3 

 گویی پاسخ  •

 بهبود مستمر ارائه خدمات  •

 ازهایتطابق با ن •

 کیفیت خدمات 

2 
 فنی  و ضوابطرعایت اصول  ▪

 ی ا رفتار حرفهو توانمندی  ▪

اخالق در عملکرد 
 مالی

4 

 محرمانه بودن  •

 در دسترس بودن  •

 گیری تصمیم یهارساختیز •

مدیریت سیستم 
 اطالعاتی 
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 سیستم اطالعاتی  یهامهارت •

6 

 گروهی  یهامشارکتل هیتس ▪
 اهداف گروهی  ▪
 اخالقی  نگرش ▪

 ی اخالقی مشارکت تیریمد ▪
 حی صحگروهی عادالنه  یهاپاداش ▪

 ابعاد گروهی 

9 

 انگیزش  •

 مؤثر ارتباطات سالم و  •

 انضباط کاری  •

 تعهد کاری  •

 9پذیریمسئولیت •

 قدرت نفس •

 کاری باال(  اطالعات دارای مهارت، تجربه، ) 10یفرد یهامهارت •

 کارکنان(  هیروح  به عالیق، باورها، جه )تو  یفردشخصیت  •

 فردی ابعاد 

2 
 عملکرد  ارزیابی شفاف و اخالقی معقول، معیارهای و هاشاخص تدوین و تبیین ▪

 صادق و توانمند ارزیابی نیمسئول و ارزیابان  از  استفاده های مدیریتی وعملکرد فرایند ▪
 11داخلی فرآیندهای

1 
 انتصاب  و استخدام برای افشف معیارهای و هاشاخص تدوین و تبیین •

 عالی  سطوح در مخصوصاً نیروها نی ترستهیشا جذب و استخدام: یساالرستهیشا •

مدیریت منابع 
 12انسانی

 
، میدل نهیایی مطالعه کیفیینتایج  بررسی ادبیات و    با شناسایی ونهایتاً  

  .پژوهش در قالب نگاره یک تدوین شد

 
 مدل نهایی پژوهش  :1نگاره 
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 ی پژوهشی فاز کمیافته ها 
، اطمینان یافتن  قیتحق  یوارد شدن به مرحله آزمون مدل مفهوم قبل از  

مدل صحت  اندازهاز  برون  گیریهای  درونمتغیرهای  و  ضروری  زا  زا 
تأ  ؛باشدمی عاملی  تحلیل  طریق  از  کار  است.    یدیی این  گرفته  صورت 
تر  بزرگ  ی مرتبه اول و دوم دارای بار عامل   هاتمامی شاخص   کهی طوربه
مقدار    5/0از   از  و  بیشتر  تی  بنابرایناندبوده  96/1آماره  فاصله    ،  در 

م   %95اطمینان   در    باشند ی معنادار  همچنین  میان  و  خطی  هم  بررسی 

شاخص  شاخص  از  شد  VIFها  استفاده  واریانس(  که  )تحمل  تمامی  ؛ 

توان گفت هم  می بودند، بنابراین    4کمتر از    VIFها دارای مقدار  شاخص 
همچنین  باشد.  سطح مطلوب و قابل قبولی می   ها در ی میان شاخص خط

بین  GOFشاخص   اندازه   سازش  مدل  و  ساختاری  مدل    ی ر یگکیفیت 
می  نشان  را  از   که  دهدشده  برازش  نیکویی  مقدار  شاخص  بودن  باال 

. شاخص دیگر برازش مدل شاخص  کندی محکایت  برازش مدل را    36/0

SRMR   شاخباشدمی این  مجاز  حد  برمی  1/0ص  .  مدل باشد.    ای 
توان گفت مدل  شده است و می   1/0مقدار این شاخص کمتر از    پژوهش

داده نتیجه  در  است.  داشته  مناسبی  ساختار  برازش  با  پژوهش  این  های 
عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو  

سازه  با  سؤاالت  است.بودن  نظری  اعتبارسن  های  از  مدل پس   جی 
باندازه به  نوبت  می گیری  تحقیق  درونی  یا  ساختاری  مدل  ؛  رسدررسی 
)بارهای عاملی مرتبه    یریگدر واقع تمامی معادالت اندازه   3و    2  نگاره

کند. بر  ، آزمون می tاول، دوم( و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره  
معنادار    %95طبق این مدل، بار عاملی و ضریب مسیر در سطح اطمینان  

که    + قرار گیرد96/1تا    -96/1بازه    خارج  tی  ر آماره اگر مقدا  ، باشدمی 
است. قضیه  این  موید  های    نتایج    گیری اندازه   مدل  3و    2نگاره 

نشان    استاندارد  ضرایب  و  معناداری  حالت  دو  در  را  پژوهش  متغیرهای
 .  می دهد

 
 

در حالت تخمین ضرایب  اخالق مدار  رویکرد اساس بر عملکرد مدیریت از سطحی چندی تأییدی عاملی تحلیل  مدل:  2 نگاره

 استاندارد 
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در حالت تخمین ضرایب  اخالق مدار   رویکرد اساس  بر عملکرد مدیریت از  سطحی چندی تأییدی عاملی  تحلیل مدل : 3 نگاره

 معناداری 

 

 بحث 

 هایسیازمان  در  میدیران  و  کارکنیان  هایتصیمیم  و  رفتارها  از  بسیاری
 نییروی  ازآنجاکیه.  هاسیتآن  اخالقیی  هیایارزش  تأثیر  تحت  وزی،امر

 بیا تعامیل در و گروهیی صیورت  بیه  چه  و  فردی  صورت  به  چه  انسانی،
 ،آییدمی شیمار بیه  رقیابتی  مزییت  عامیل  تیرینمهم  چنان  هم  دیگران،
 کیفییت  و  کمییت  بیر  کارهیا  نادرسیتی  یا  درستی  مورد  در  افراد  قضاوت
 آن موفقیییت درنتیجییه و سییازمان لکییردعم آن، تبعبییه و آنییان عملکییرد

 بیا برخیورد در اخالقییات رعاییتبه  توجه رو این از. دارد تأثیر شدتبه
 و  سیازمان  اقدامات  مشروعیت  افزایش  باعث  بیرونی،  و  داخلی  نفعانذی

 موجیب  سیرانجام  شیده،  چنیدگانگی  افزایش  از  ناشی  مزایای  از  استفاده
 در مدیران است الزم رو این از. شودمی رقابتی مزیت و سودآوری بهبود

 مییزان  بیه  توجیه  .بردارنید  را  هیاییگام  سیازمان  اخالقی  ارتقای  جهت
 در عییدالت رعایییت کارکنییان، نظییر از سییازمان اقییدامات مشییروعیت

مدیرت  ارتقا، و پاداش دستمزد، و حقوق  استخدام، و  گزینش  هایسیستم
 تیدوین  ،اخلییاطالعاتی و فراینیدهای د  هایسیستمپشتیبانی. مدیریت  

 و خواسییت بییا سییازگار و متناسییب اقییدامات سییازمان، اخالقییی منشییور
 آمیوزش  هایبرنامیه  اجیرای  مانند  مسائلی  درباره  جامعه،  هایحساسیت
 میدیران  و  رهبیران  پایبندی  ویژهبه  و  کارکنان  و  مدیران  برای  اخالقیات
 این  در  هاسازمان  که  است  اقداماتی  ازجمله  اخالقی،  اصول  به  هاسازمان
 .دهند انجام توانندمی زمینه

 ششم  برنامه  الیحه  به  مربوط  مطالعات  در  شدهانجام  مطالعات  به  توجه  با
 ایین  در  جیامع  مطالعه  یک  عملکرد،  مدیریت  موضوع  با  رابطه  در  توسعه
 هایدستگاه  ضعف  دهندهنشان  اجرایی  هایدستگاه  وضعیت  درباره  زمینه
 تجزییهبراین در ایین پیژوهش بیا . بناازمولفه هاست  بسیاری  در  اجرایی
و سیپس   ،انتخابی  و  محوری  باز،  کدگذاری  مرحله  سه  در  ها  داده  تحلیل

 در  مؤلفیه  8  سازمانی،  بخش  در  مؤلفه  20تحلیل مدل،    و    طراحی مدل  
 فیردی ابعیاد. شناسیایی شید گروهیی بخش در مؤلفه  5  و  فردی  بخش
 ،15تعهد کاری ،41انضباط کاری  سالم و موثر، ارتباطات  ،13انگیزش)  شامل

 ابعیاد  ،(، شخصیت فردیقدرت نفس، مهارتهای فردی  مسولیت پذیری،
 اهیداف  بیه  دسیتیابی  گروهیی،  هیای  تسهیل مشیارکت)  شامل  گروهی
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، میدیریت مشیارکتی های گروهیی صیحیح و عادالنیه  پاداش  گروهی،
 داخلی، فرآیندهای انسانی، منابع مدیریت) شامل سازمانی  بعد  و(  اخالقی

یت سیسییتمهای مییدیر مییالی، عملکییرد اخییالق ذینفعییان، و مشییتریان
در پیژوهش .  اسیت(  پشتیبانی میدیریت  خدمات،  ارائه  کیفیت  ،اطالعاتی

های مختلف نتایج تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفته و میی تیوان در 
در ارائیه میدل هیای ( که  17-10و    8)  تحقیقات مختلفی  این راستا به  

ایج این تحقیق سازمانی همچون نت هایشاخصخود به  عملکردیجامع  
 . ، استناد کرداندنمودهاشاره 

رو  نییداده نشیده اسیت  از ا ارهیایبیه مع یگونه وزن چیکه ه ییاز آنجا
شیده در   ییشناسیا  یارهیایاوزان مع  نیییتع  یشود که بیرا  یم  شنهادیپ

استفاده  یشبکه ا لیتحل ندیفرا ای، یاز روش سلسله مراتب  ندهیپژوهش آ 
 ی، آنها را وزن دهشده  ییعناصر شناسا  انیاز درک روابط م  شود و پس

 .کرد یبند تیو الو
سیازمان )  یسیازمان دولتی  4  قییتحق  نییکه جامعیه هیدف ا  ییآنجا  از
اداره آب و فاضیالب و  ،، اداره آموزش و پیرورشیزیو برنامه ر  تیریمد

ر د  قیتحق  نیشود مشابه ا  یم  شنهادیپ،  ( استییاقتصاد دارا  اداره امور و
 نییا جیانجام شیود و نتیا یخصوص یو شرکتها  یدولت  یسازمانها  گرید

کشیف   ییکه روابط محتوا  ییآنجا  از.  شود  سهیمقا  گریکدیبا    اه  قیتحق
آنها با موضوع و  ییبه دانش و تجربه خبرگان و آشنا رهایمتغ انیشده  م

که به تیوان  یدر قضاوت کسان  یبیار  نیا  جهیدارد در نت  یسازمان بستگ
 .دهند وجود دارد ینظر م رهایمتغ انیص در خصوص روابط ممتخص

 

 گیرینتیجه
 دایمیی  هیایچالش  از  ها، یکیسازمان  در  عملکرد  مدیریت  نظام  تحقق

 که  نمود  بیان  باید  ارتباط  همین  شود. درمی  محسوب  هاسازمان  مدیریت
 در کیه  گونه ای  به  است،  گرفته  صورت  کشور  در  نیز  مناسبی  اقدام های

 کیدأت  و  تصویب  به  و  ترسیم  نظام  ساله  بیست  چشم انداز  اخیر  ایسال ه
 و  سیازمان هیا  مجموعیه  و  اسیت  رسیده  صالحیت دار  مقامات  و  مراجع

داده  قیرار خیود هدف را آن  تحقق  کشور  اجرایی  و  تصمیم گیر  نهادهای
نظیام   پیایش  و  ارزیابی  لزوم  برنامه ریزی،  بر  عالوه  امر  این  بنابراین  اند،
 بررسیی  برای  سیستمی  نگرش  با  را  مختلف  حوزه های  و  سطوح  در  مند

 را دو  چشم انداز  سند  در  شده  پیش بینی  انتظارات  و  اهداف  تحقق  میزان
 و منطقه ای گزارش های و مطالعات نتایج مجموع از. است  کرده  چندان
 دولت ها و جوامع هرچه که می شود  برداشت  چنین  زمینه  این  در  جهانی
 به  را  عملکرد بر اساس رویکرد اخالق مداری  تمدیری  و  ارزیابی  موضوع
 فرهنگیی  و  قیانونی  زیرساخت های  و  نموده  پیگیری  تری  جدی  صورت
 موفق تر توسعه دشوار مسیر پیمودن در ،باشند نموده  فراهم  بهتر  را  الزم
 قائیل  اهمیتی  فرآیند  و  مفهوم  این  به  که  کشورهایی  و  شد  خواهند  ظاهر
چالش   با  نموده اند  سستی  عملکرد  یریتمد  نظام  پیاده سازی  در  و  نشده
 زمییره در همچنییان و بییوده رو بییه رو توسییعه مسیییر در عظیمییی هییای

 مانده اند. باقی توسعه نیافته یا توسعه درحال کشورهای

نظام جامع ارزیابی عملکرد باید به صیورتی طراحیی شیود کیه بنابراین  
هیای نفعتتمامی فرآیندهای اجرایی سازمان بر اساس تحلیل هزینه و م

نظیام جیامع ارزییابی  ارزیابی قیرار گییرد.ایجادشده برای سازمان مورد 
های کوتاه گذاریعملکرد باید به گونه ای باشد که درنهایت بتواند هدف

های بلندمیدت و گیذاریمیدت سیازمانی و از طرفیی هدفمدت و میان
استراتژیک سازمانی را در بربگییرد. همچنیین در طراحیی نظیام جیامع 

بایست موردتوجیه سازمانی می  لکرد سازمانی، ایجاد انعطاف در منابععم
ای طراحی شود که گونهقرار گیرد و سیستم مدیریت اطالعات بایستی به
ه های دسیتیابی یکی از را  درنهایت به کسب اطالعات دقیق منجر شود.

اخالقیی و به اهداف ذکر شده در نظام جامع عملکرد توجیه بیه اصیول  
 است.  مدارقیت جامع عملکرد بر اساس رویکردی اخالیرترسیم مد

 های اخالقیمالحظه
موضوعات اخالقیی همچیون؛ سیرقت ادبیی، رضیایت آگاهانیه؛ انتشیار 

 .اندقرارگرفته موردتوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 

 

 ه نام واژه 
 Ethics .1 اخالق

 Ethical values .2 ارزش های اخالقی
 Management systems .3 نظام های مدیریتی

4. Employee performance management 
  کارکنانمدیریت عملکرد  

 Ethical standards .5 استاندارهای اخالقی 
 Improper interactions .6 تعامالت نامناسب 
 Ethical behaviors .7 رفتارهای اخالقی 

 Public organizations .8 سازمان های دولتی 
 Responsibility .9 مسولیت پذیری

 Individual skills .10 فردی  مهارتهای
 Internal process .11 فرایندهای داخلی 

 Human resource management .12 مدیریت منابع انسانی
 Motivation .13 انگیزش 

 Work discipline .14 انضباط کاری 
 Commitment to work .15 تعهد کاری 
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