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 چکیده
هتا بته کیفیتت تصتمیمات و عملکترد       رقابتی امروز که دوام و بقتای ستازمان  درمحیط 

نینفعان بستگی دارد، مدیریت بهینه عملکرد نقش مهمتی در بهبتود عملکردستازمانها    
داردوازآنجا که جریان اقتصادی کشور به بانکهتا مترتبط است،رشتد وتوستعه کستب و      

گتردد    هتای متالی متی    بحران ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به گریز از کاربانک
های  هدف این مقاله طراحی و آزمون الگوی مدیریت عملکرد یکپارچه کارکنان در بانک

دولتی کشور است  این پژوهش آمیختته، از بعتد هتدف، اکتشتافی، و روش گتردآوری      
در بختش کیفتی   ها  ها، پیمایشی و از منظر زمان مقطعی است  ابزار گردآوری داده داده

نفر از اساتید دانشتگاهی و خبرگتان بتا تجربته      11به نیمه ساختاریافته با طریح مصاح
گیری از روش هدفمند تا رسیدن به  باشد  نمونه می دولتی کشورهای  مدیریتی در بانک

باز،محوری و گزینشی، با نرم افزار مکس های  اشباع نظری بوده است  پس از کدگذاری
مضمون پایته شناستایی    112مقوله فرعی و  13مقوله اصلی،  3، تعداد 2525کیو دای 

تن ازکارشناسان و مدیران بانکهای دولتی  315میان ای  شد  در بخش کمی پرسشنامه
 معنتادار  جهتت  تحلیل عاملی تاییدی و از آماری با تحلیل توزیع و گردآوری شد  نتایم

حتتوای  انجام و پتس از تاییتد م   اصلی مقوالت سطح تا ساختاری معادالت روش با بودن
نفرکارشناسان و مدیران بانکهای دولتتی گتردآوری گردیتد      315صوری و محتوایی از 

داد، مدل پیشتنهادی متدیریت عملکترد کارکنتان بتا رویکترد یکارچته در         نشان نتایم
 23مقوله فرعی و  3دولتی ایران، دارای ابعاد هدفگذاری، مربیگری و فرآیند، های  بانک

 یل به آن پرداخته شده است شاخص معنادار است که به تفص
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 مقدمه

ابتزار   ،یمنتابع انستان   تیریمتد  ژهیت از مباحتث و  یکیعملکرد کارکنان به عنوان  تیریمد

عملکترد   تیری  متد دیت آ یعملکرد کارکنان و سازمان به حستاب مت   یارتقا یبرا یمناسب

 یبرقترار  نیکار و همچنت  یرویالزم به ن یها آموزش حیاست که از طر یندیکارکنان فرآ

 یهتا  و پاداش ایحقوق و مزا یبرقرار زیعملکرد کارکنان و ن یابینظام منصفانه در ارز کی

 بیت ترت نینان و سرپرستان دارد  به اکارک نیب یهمدل جادیدر ا یبر عملکرد، سع یمبتن

 کنتد  یمت  دایت پ شیافتزا  یانستان  یروین یور کارکنان با اهداف سازمان همسو شده و بهره

(Schleicher, Baumann, Sullivan,Yim, 2019)کته   انتد  افتته یدر یها به ختوب    امروزه بانک

 ازمنتد یکستب و کتار، ن   یرقتابت  طیو بقا در مح یجهان دهیچیدر اقتصاد پ تیجهت موفق

ی اتیت ح یک عاملبه عنوان  یانسان یروین نی  همچنباشند یبهبود عملکرد م یبرا ییالگو

  باشتند  یمت  تیریمتد  ازمنتد ین مینتتا  نیبته بهتتر   یابی، جهتت دستت  بانک تیموفق برای

(Aras,Tezcan, Furtuna, 2018)  فته یوظ کیت عملکترد بته عنتوان     تیریمتد براین اساس 

 یارشتد بتانک   رانیآن بته عهتده متد    تیمد نظر قرار گرفتته استت کته مستئول     یسازمان

عملکترد بته    تیریمتد  یها از برنامه یاریسب (Mahmoudabadi, Emrouznejad,2019)است 

 یو دستتاوردها  میبته نتتا   ایت  خورنتد  یشکست م ها یو آمادگ ها نهیزم پیشفقدان  لیدل

 جتاد یکته بتا هتدف ا    ییها ها و کوشش برنامه% از 15حدود و  شوند یمورد انتظار نائل نم

 (Barth, Beer,2018)   ماننتد  یناتمتام مت   شتود  یعملکرد آغتاز مت  مدیریت تحول در حوزه 

 یعملکترد بترا   تیریاز مد توانند می رانیمد ده،یچینامطمئن و پ طیمنظور غلبه بر شرا به

رو، نت ی  از انماینداستفاده  تکسب دانش و مهار حیسازمان و کارکنان از طر سازیتوانمند

ستازمان   یاتیت ح یهتا  یتی و دارا یاروت مل ادیتوانا و کارآمد، که بن یانسان یرویداشتن ن

بته   یاقتصتاد  یهتا  هتا و بنگتاه   ها، شترکت  سازمان یبرا یاریمنافع بس ند،یآ یحساب م به

 کپارچهی فرآیندرو  نیاز ا  (Saleem, Bhutta, Nauman, Zahra, 2019) دنبال خواهد داشت

 بنیتادین هتا استت  منطتح     بانتک  یاساست  یهتا  از دغدغه یککارکنان یعملکرد  تیریمد

 اداره یانستان  یرویت هتا توستط ن   است که ستازمان  قتیحق نیعملکرد کارکنان ا تیریمد

کته   باشتند  یمت  ادافتر  نیت هستتند امتا ا   تیت با اهم هیو سرما یفناور ندها،ی  فراشوند یم

عملکترد بتا بهبتود عملکترد      تیری  متد پردازند یو به خلح ارزش م کنند یم یریگ میتصم

  (Ozcalici,Bumin, 2020)سازمان گتردد   یمنجر به رشد و تعال تواند یکارکنان سازمان م
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 یهتا  تیت فعال شیو افتزا  یخصوصت  یهتا  شتروع بته کتار بانتک     ،یختارج  یها ورود بانک

 هافشتار  نیت   اشتود  یهتا محستوب مت    چتالش  نیت از جملته ا  یو اعتبار یمال یها مؤسسه

 یدر پت  ا،یپو طیمح نیبقا و رقابت در ا یکشور را بر آن داشته است، برا یدولت یها بانک

 تیوضتع  زیت نقاط ضعف و قتوت و ن  ییکار، به شناسا نیا یبهبود عملکرد خود باشند  برا

حاصل از  میو نتا ییاجرا یها طرح یاتیعمل یها ها، برنامه هدف تیموجود از منظر مطلوب

 تیت بتا اهم ها  عملکرد بانک تیریمد برای اینکه رود یانتظار م نیآوردند  بنابرا یها رو آن

 تیریمتد  یارائته الگتو   نی  بنتابرا ابتد یبهبود  بایدآنان  یانسان یرویشود، عملکرد ن یتلق

از نظتر   حیتحق نیانجام ا جهیاست  در نت یاتیح اریبس دولتیهای  بانکعملکرد کارکنان 

عملکترد   تیریمتد  بنیتادین  یهتا  مقوله ییبه حساب آمده و شناسا یدیموضوع، کار جد

ن مطالعته ابتتدا   یت ا دراز مستائل موجتود خواهتد بتود      یاریبس یراهگشا یکارکنان بانک

 یروابتط علت   نییشده و سپس با تع ییشناسا یعملکرد بانک تیریمد ییربنایز یها مقوله

 ی دولتی کشتور ن در نظام بانکدارعملکرد کارکنا کپارچهی تیریمد یبرا ییها، الگو مقوله

  گردد یارائه م

 پیشینه تحقیق  

 تیریشناخته شده در حوزه سازمان و متد  یعملکرد موضوع تیریمد :عملکرد تیریمد

 یمنتابع انستان   تیریمتد  یاصل یها از مهارت یکیعملکرد به عنوان  تیریاست  اغلب مد

 یدیکل تیفعال کیعملکرد به عنوان  تیریموضوع مد ریاخ یها   در سالگردد یمطرح م

عملکترد بته    تیریشده است  متد  لیتبد ینظام بانک تیدر موفق یو عامل اساس تیریمد

استتعدادها بته    ییتوستعه و جابجتا   ،ییشناستا  حیت تا از طر دهد یامکان م یبانک ستمیس

کته   ییهتا  ستازمان   (Maradin,Drazenovic, Benkovic,2018) نتد ابیدستت   یرقابت تیمز

بتا   ییهتا  با عنتوان ستازمان   برند، یعملکرد را به کار م تیریمد یبرا یمشخص یها  برنامه

 شیافتزا  یبرا ر،ییتغ یدیعملکرد به عنوان اهرم کل تیری  در واقع مدشود یم ادیعملکرد 

 تیریعملکرد متوار، در کنتار متد    تیریشده است  در مد ادی یو فرد یمیت یدستاوردها

 ,Alexey)قترار دارنتد    تیت و خالق زشیت انگ ت،ی: آموزش، رضتا رینظ ییها تیعملکرد فعال

Elena, Ekaterina,Irin, 2019) را  ینظتام بتانک   یها تیفعال یعملکرد هستۀ مرکز تیریمد

همراه بوده استت    ییها دارد، همواره با چالش یطوالن یا سابقه نکهیو با ا دهد یم لیتشک
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مانتده و فاقتد    یمعمتا بتاق   ونو مباحث مرتبط با آن هنوز همچت  یعملکرد بانک تیریمد

 یهتا ستازوکارها   از ستازمان  یاریعملکرد در بس تیریمنسجم است  اگرچه مد یلیفراتحل

برختوردار استت  در نگتاه     یادیت ز یهتا  یدگیت چیاز پ یدارد امتا در نظتام بتانک    یمشخص

بتا بختش    یختش دولتت  عملکترد ب  تیریبتارز متد   یهتا  حوزه، از تفاوت نینظران ا صاحب

همتراه بتا اعمتال رفتارهتا و      نییاز بتاال بته پتا    یزیت ر نظام بر برنامته  نیا دیتأک یخصوص

عملکترد   تیریمتد همچنتین    (Ryua,Yua, 2020)استت    یدر نظتام بتانک   ژهیمالحظات و

امتور و   تیریاستت کته بتا متد     یستازمان  یهتا  تیت آن دستته از فعال  یبرا یاصطالح عام

 لیتسه یبرا یعملکرد راه تیریکارکنان سرو کار دارد  مد یو رفتار یشغل هایتیمسئول

 طیمحت  شیدایت کارکنتان و سرپرستتان استت و بته پ     نیتفاهم ب جادیارتباط و ا یبرقرار

  (1349ی، نت یزو شتود  یخدمات منجر م تیفینسبت به ک شتریو تعهد ب یمطلوب تر کار

دانستت کته بتا     یکترد ینتان را رو عملکترد کارک  تیریمد توان یفوق م فیبا توجه به تعار

خواستتتها و  میسرپرستتتان و کارکنتتان، باعتتث تفهتت نیاستتتفاده از ارتباطتتات دوجانبتته بتت

کارکنتتان بتته  یو انتقتتال خواستتتها و تقاضتتاها کستتویانتظتتارات ستتازمان از کارکنتتان از 

 هیت از کل نته یرا جهتت استتفاده به   یطت یمح گر،ید یسازمان از سو تیریسرپرستان و مد

عملکترد باعتث    تیری  متد آورد یمت  دیامکانات و منابع در جهت تحقح اهداف سازمان پد

و در جهتت بهبتود آن اقتدام     صیکارکنان را تشتخ  فیعملکرد ضعتا سرپرستان  شود یم

و  بیت را ترغ آنمناسب به عملکرد مطلتوب کارکنتان،    یبا پاداشها گرید ی  از سوندینما

 یابیاستت کته هتم ارزشت     ینتد یعملکترد فرا  تیریمتد   ابدی می شیآنها افزا یریتکرار پذ

را بعنتوان ابتزار    اتیبته شتکا   یدگیرسهای  یو خط مش یانضباط یعملکرد و هم نظامها

کارکنتان   یور باال بردن بهره یبرا تیریمد نیو ابزار ا نون  فردگی می خود در بر یتیریمد

در عصتر   (1341ی، لت   یقلت زاده و  غتالم و رود یستازمان بکتار مت    یرقتابت  تیو کسب مز

ستازمان هستتند  بته     یرمالیو غ یابعاد مال هیکل یریگ اندازه ازمندیها ن اطالعات، سازمان

انتد،   عملکرد توسعه داده شده یریگ اندازه یبرا یمختلف یها و مدلها منظور چارچوب نیا

کارکنان بانتک خواهتد    یعملکرد شغل تیدر موفق ییکه انتخاب مدل مناسب نقش بسزا

بتته  ،یامتتروز یهتتا بانتتک تیرینظتتام متتدامتتا   (Talavera,Yin, Zhang, 2018)   داشتتت

 یبترا  ها ستمیس نیدارد  ا یریچشمگ یها سنجش عملکرد، شباهت ییابتدا یها ستمیس

بنا شتده   یکیزیف یها ییداشتند و بر دارا گونه نیماش یعتیکه طب ه،یاول یصنعت ینهادها
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انتد  در   نامناسب یامروز یها بانک نیآفر ارزش یسازوکارها یبودند، مناسب بودند اما برا

را  یمناسب یابینظام ارزش دیها، با در سازمان یمنابع انسان یاصل، با توجه به نقش محور

در حوزۀ  ن،یو پرورش بدهد  افزون بر ا زدیرا برانگ یفرد یکه استعدادها میریدر نظر بگ

انتقتال،   ح،یند پرداخت پاداش، توضت درمورد امور کارکنان مان یریگ میتصم ،یمنابع انسان

منابع  کیاستراتژ فیوظا نیاست  ا تیاهم یدارا زیحقوق ن شیتنزل درجه، اخراج و افزا

هتتتا  در ستتتازمان یور بهتتتره شیدر بهبتتتود عملکتتترد و افتتتزا ینقتتتش مهمتتت یانستتتان

استت، نقشتۀ راه    حیت تحق نیت ا دیت که مؤ یگریاز موارد د    .(DeNis,Murphy,2017)ددارن

است کته در هشتت    ینظام و اسناد فرادست یکل یها استیس بر یمبتن یاصالح نظام ادار

در متواد   ،ییاجرا نامۀ نییآ 3ابالغ شده است  در مادۀ  1343سال  یو ابتدا نیبرنامه تدو

و  رانیعملکترد متد   یتی و دستتورالعمل اجرا  یختدمات کشتور   تیریقانون متد  12و  11

شتده استت کته     انیت (، ب21/3/1314 خی، به تار11492/255مۀ شمارۀ کارمندان وبخشنا

و مشتتمل بتر    یعملکرد در چارچوب ابالغت  تیریاند، با استقرار مد ها موظف دستگاه ۀیکل

عملکرد و  تیریسنجش و مد یها و کارمندان، برنامه تیریعملکرد سازمان و مد تیریمد

و ای  دوره یهتا  گتزارش  ۀیخود به اجرا گذارند و ضمن ته یرا در واحدها یور بهره زانیم

گتزارش   جمهور سیرئ یانسان ۀیو سرما تیریحاصل را به معاونت توسعۀ مد میمنظم، نتا

بتا عتزت    یکارکنتان بتدنبال  ها  اگر سازمان یضیو عر یپژوهش برات میدهند  بر اساس نتا

از  تانمایندعملکرد  یابیارززین را جایگعملکرد  تیریمد دیباها  سازمان نفس باال هستند 

ی و براتت وجذب سازمان شوند شتریافراد احساس بهتری داشته و ب آن یهابازخورد حیطر

مدیریت عملکرد مفهومی گسترده تر و معنادارتر از اندازه گیری عملکرد   (1343ی،ضعری

انستانی  کمی و کیفی و توجه کافی به جنبته  های  و شامل استفاده از تکنیک  ساده است

است  اندازه گیری عملکرد به عنوان زیر سیستتم متدیریت عملکترد    ها  ورفتاری( سازمان

شود و مدیریت عملکرد در واقع بازگشت به مفهوم اساسی مدیریت است، کته   می معرفی

 ,Halachmiوبرای استفاده از منابع برای نیل به اهداف مطلوب، نیاز به انجام کاری هست 

2005) 

 یابیت عملکترد بته ارز   تیریمد اگرچه عملکرد و ارزیابی عملکرد: تفاوت مدیریت

عملکترد مفهتوم    تیریباشتد  متد   متی  زیعملکرد متمتا  یابیارز اعملکرد مربوط است اما ب

ادارات و  مهتا، یشغل، عملکرد ت یعملکرد و هم طراح یابیهم ارز رایاست، ز یگسترده تر
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 یابیت ارزنوع  ن،یمنطبح است  همچن یهایکه بر اهداف و استراتژ ردیگ می بخشها را در بر

 یابیت جهتات بتا ارز   یاریشود بست  می عملکرد استفاده تیریبرنامه مد کیعملکرد که در 

 ییبهبتود کتارآ   یبترا  یاتیت ابتزار عمل  کیت عملکرد  یابیارزمتفاوت است   یعملکرد سنت

 یابیت ارز نیاستت  همچنت   کیاستراتژ یعملکرد ابزار تیریکه مد یکارکنان است در حال

 تیریشتود، امتا در خصتوص متد     متی  ستازمان انجتام   یعملکرد توسط واحد منابع انستان 

  است رانیبر عهده مد تیعملکرد، مسئول

عملکترد   تیریمتد  یمثبتت و منفت   یامتدها یپ افتنیشناخت و  یحاضر در پ پژوهش

و  ییراستتا  و هتم  یدولتت هتای   عملکترد بانتک   تیریطرح مد یااربخش یکارکنان و بررس

استت  از آنجتا کته     یمنتابع انستان   تیریکالن متد  یها یآن با اهداف و استراتژ ییهمنوا

کته معمتوال     یدولتت هتای   در بانک رانیمد یعملکرد کارکنان برا تیریو نقش مد تیاهم

استاس،   نیت باشتد  بتر ا   می یاساس یبازنگر ازمندین ست،یهستند، شناخته شده ن یمیقد

در حتوزه   یو ختارج  یمطالعات مختلف داخل سهیپژوهش مطالعه و مقا نیا یمساله اصل

 یبترا  یو کتاربرد  یبتوم  ییاستت تتا الگتو    یعملکرد کارکنان در نظام بانکتدار  تیریمد

 (Murphy,Cleveland, Hanscom ,2018) ارائه گردد  یدولتهای  نکبا

 یدرون ستازمان  یکه واحدهاای  و درجه زانیدر سازمان به م یکپارچگی ی:کپارچگی

 فیکننتد اشتاره دارد   در ستازمان ابتتدا وظتا      متی  هماهنتگ و منستجم عمتل    یبه روش

و متبهم گردنتد     یکل یالگوها نیگزیشوند تا جا می کیواحدها و افراد تفک نیب یتخصص

مختلتف و تحقتح    فیوظتا  امانجت  یمجزا بترا  یسازمان ها،  بخشها و واحدها نیچن نیا

وحتدت درون هتر    یزمان بته منظتور برقترار    نیخود دارند  در هم یتخصص یها تیفعال

در  حیت   تلفدیت نما متی  جتاد یا زیت را ن حیت تلف نتد یفرا کی کیتفک ندیدرکنار فرا یستمیس

سلستله مراتتب    نیبت  یهمتاهنگ  رینظ ییروش ها یریبه کارگ حیسازمانها  عموما  از طر

 نی  بتد ردیت گ متی  صورت یو خط مشها  هیرو ن،یقوان نیتدو میمستق یسازمان، سرپرست

 کیت تفک نتد یبته فرآ  زیت خود ن یفرعهای  مشخص نمودن قسمت یهر سازمان برا بیترت

بته عناصتر مجتزا کته بته       ستتم یس نکهیاز ا نانیجهت حصول اطم یداشته و از طرف ازین

 نیت دارد   در ارتباط بتا ا  ازین حیتلف ندینشده باشد به فرآ میندارند تقس یارتباط گریهمد

ستازمان هماهنتگ و    کیت مختلتف در   یواحتدها  ایت کرد که اگر افتراد   انیب دیمطالب با

نخواهند داشت  یسازمان معن کی ای ستمیس کیبه صورت  گرید ند،یعمل ننما کپارچهی
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تعامل هستند تتا بته هتدف    باشد که با هم در  می یمتشکل از اجزا و عناصر ستمیس رایز

 ستازمانها  تیت از عوامل مهتم موفق  یکپارچگیو  یاساس هماهنگ نیبر ا  برسند یمشترک

در  توانتد  یآنهتا مت   نیبت  یهماهنگ جادیسازمان و ابا افراد  یکپارچگیباشد و توجه به  می

 ییشناسا (1314ونوروزی، داشته باشد  یافراد و تحقح اهداف سازمان نقش موار ییکارا

را  کپارچته یعملکترد   تیریدامنته متد   ،یاتیت و عمل یتیریمتد  ستتم یس یاساسهای  مؤلفه

هتای   استت کته مؤلفته    "کپارچته ی" یمتان ، زعملکترد  کپارچته ی تیریکند  متد  می فیتعر

عملکترد بته    متدیریت  در نظر گرفته شتوند   کپارچهیعملکرد همزمان  تیریچارچوب مد

به بررسی جامع تغییترات پارامترهتای    عنوان سیستمی یکپارچه تعریف می شود که نیاز

بایتد در زمینته    ستازمان استاس متدیریت عملکترد     نیموار بر بازدهی کارکنان دارد  بر ا

 ((Buttkus, Eberenz,2019 ترازهای مختلف و در سطوح مختلف واکنش نشان دهد 

 پژوهش  روش

قیاستی   -استتقرایی  کترد یبتر رو  یپژوهش مبتنت  کی یپژوهش حاضر از منظر فلسف

برای استقرار متدیریت  است  سؤال اصلی در این پژوهش این است کهب چه مدلی میتوان 

از منظر هتدف   نیبنابرا  ایران ارائه نموددولتی های  عملکرد مبتنی بر یکپارچگی در بانک

 رد،یت گ یپژوهش مورد استتفاده قترار مت    نیکه در ا یروشباشد   می اکتشافیمطالعه  کی

 تحقیح پژوهشگر در صتدد زمینته یتابی دربتاره موقعیتت     این در  است  کتشافیآمیخته ا

هتای   از طریتح مصتاحبه   کیفیهای  برای این منظور ابتدا به گردآوری داده نامعین است 

کمی شتبکه  های  پردازد و در مرحله بعدی از طریح گرد آوری داده می نیمه ساختاریافته

مطالعه از منظتر   نیا .دهد می مورد آزمون قرارمضامین به دست آمده در مرحله کیفی را 

طراحی و  ی  هدف اصلشود یمحسوب م یپژوهش مقطع کیها  داده یگردآور یبازه زمان

و  ایتران  یدولتت هتای   در بانتک  کپارچته ی کردیعملکرد کارکنان با رو تیریمدل مدتبیین 

شتده از   استتخراج  یو اصتل  ریت فراگ ه،یت پا نیمضتام آزمون و بررسی  ،پژوهش ژهیهدف و

و آزمتون متدل حاصتل از    اشاره شتده   یالگو یدر طراحنیمه ساختار یافته های  مصاحبه

هتای   درایتن پتژوهش شتامل داده   اولیته  باشد مطالعات اکتشافی  می بخش کیفی پژوهش

و  نارهایستم  شتها، یهما ،یو خارج یداخلعلمی مقاالت منتشر شده در مجالت آرشیوی، 

مصتاحبه  باشتد    متی  عملکترد کارکنتان   تیریدر متورد متد   یفیتتأل  یکنفرانسها و کتابها

 یآور جمتع اطالعات متوردنظر   افتهیساختار مهیشوندگان انتخاب و به صورت مصاحبه ن
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( و یدانشتگاه  دیواستات  یمصاحبه، شامل خبرگان نظتر  یجامعه مورد مطالعه برا  دیگرد

 نته یکته در زم  استت  یدولتت  ی( حتوزه بانکتدار  1341 ،ییبودالی و الوانیوخبرگان تجرب

    باشند یتجربه م یعملکرد دارا تیریمد

 ویژگی خبرگان )مصاحبه شوندگان( -1جدول 

میزان 
 تحصیالت

 رشته تحصیلی
 سمت 
 سازمانی

 سازمان

 دکترا
مدیریت 
 آموزشی

 بانک سپه مشاور مدیر عامل

 بانک مسکن رییس اداره بانکداری الکترونیک  مدیریت فناوری کارشناسی ارشد
 بانک سپه مدیر امور مناطح غرب کشور مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
 بانک صنعت و  معدن مدیر امور راهبری شعب ریسک مالی کارشناسی

 بانک کشاورزی رئیس واحد آموزش مدیریت بیمه دکترا

 بانک سپه رئیس اداره منابع انسانی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
 پست بانک هیات مدیرهعضو  علوم اقتصادی دکترا

 دکترا
مدیریت 
 بازرگانی

 دانشگاه علم و صنعت ایران مدیرگروه مدیریت و مهندسی کسب و کار 

 دکترا
مدیریت 
 بازرگانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
 صنایع

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 کارشناسی ارشد
مدیریت 
 بازرگانی

 عضو هیات علمی دانشگاه
 مشاورمدیرعامل بانک سپه 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
 جنوب
 بانک سپه

 رئیس دانشکده علوم شیمی تجزیه دکترا
دانشگاه خواجه نصیر 

 طوسی

 

، وتعتداد خبرگتان مصتاحبه    شتوند  یانجام مت  یفیکه با روش ک یحجم نمونه در مطالعات

امکتان دسترستی    شونده( به موضوع، روش تحقیح، حوزعلمی و تخصصی وتجربی آنان و

هدفمنتد    روشبتا  خبرگتان  نفتر از   11از  یریت گ نمونه یبرا تواند متغیر باشد  می به آنان

نظارت بتر حتداقل پتنم     ای تیریباشند: الف( مد ریز طیشرا یاستفاده شده است که دارا

 کیت بته عنتوان    کیو ج( ابالغ اهداف استراتژ سابقه اشتغالسال  13کارمند، ب( حداقل 

 مضتمون تحلیتل   حیت از طر لیوتحل هیتجز روش  محوله فیدر انجام وظا یاصل تیمسئول

بتا داده هتاب    ییباشد که طبح مراحل شش گانه براون و کالرک، شامل مراحلب آشتنا  می
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 یو نتام گتذار   فیت مضتمون هتاب تعر   ینیمضمون هاب بتازب  یجستجو هبیاول یکدها جادیا

و  یوباز، محورای  سه مرحله یبا کدگذار گریگزارش است  به عبارت د هیو تهها  مضمون

توافح "ها، از روش  یکدگذار ییایمحاسبه پا یبرا  دندیاستخراج گرد نی( مضامینشیگز

بتدون اطتالع از    گتر یپژوهشگر د کیصورت  نیاستفاده شده است  به ا "دو کدگذار نیب

 نیت ا یکته کتدها   یهمان متون کرده است  در صورت یاقدام به کدگذار ،یقبل یکدگذار

 یدو کدگتذار استت  بترا    نیت ا نیتوافح بتاال بت  دهنده  باشد نشان کیپژوهشگر به هم نزد

کاپا استفاده شده استت  چنانچته مقتدار     بیدو کدگذار از ضر نیتوافح ب بیمحاسبه ضر

کاپتا در مطالعته    بی  ضتر .(Gwet,2014)وجود دارد  ییایباشد پا شتریب 1/5از  بیضر نیا

شتاخص کاپتا    یبدست آمده است که در بازه قابل قبول قرار دارد  معنادار 131/5حاضر 

کتدها   یرد و وابستتگ  یاستخراج یفرض استقالل کدها نیاست بنابرا 53/5از  کمتر زین

  .شود یم دییتا

 یفت یک لیت و تحل یدسته بنتد  2525 اید ویبا استفاده از نرم افزار مکس ک تیدر نها

 تتم،  تحلیتل  روش بته   رفتیانجتام پتذ  برای تائید استتدالل نویستنده،    ح،یتحق نیمضام

 CVI و CVR محتتوا  تحلیتل  از استفاده با و کدگذاری و تشریح شده انجامهای  مصاحبه

 متدل  استاس  نفتر از خبرگتان قترار گرفتت  بتر      3پرسشنامه محقح ساخته مورد تاییتد  

شتد  نمونته آمتاری     توزیتع  ستاخته  محقح در بخش کیفی پرسشنامه شده ارایه مفهومی

هتای   نفتر از متدیران و کارشناستان بانتک     31219نفر از میتان   315بخش کمی، تعداد 

 ها در نرم افزار اس پی اس اس برای تست نرمال بودن داده اند  دولتی کشور انتخاب شده

متغیرهایی که بایست یکبار نرمال بودن سواالت بررسی گردند و بار دیگر نرمال بودن  می

تتک تتک ستواالت بایتد     هتا   از سواالت ساخته شده اند  بترای اابتات نرمتال بتودن داده    

بر این استاس، ایتن دو شترط    باشند   3-و  3و میزان چولگی بین  3-و  3بین   کشیدگی

 توان ادعا نمود که سواالت دارای توزیع نرمال هستتند   می برای تک تک سواالت برقرار و

دهتد کته مقتادیر     متی  بودن هر یتک از متغیرهتا نتتایم بررستی نشتان     در بررسی نرمال 

هتا در ستطح    برای متغیر سازگاری خارج از بازه نرمالیته، درنتیجته توزیتع داده   کشیدگی

 متغیرها نرمال نیست 
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 میزان توافق نظر مصاحبه شوندگان در برخی مضامین -2جدول 

مضامین پایه 
 وسواالت(

 مقوله فرعی
توافح  مصاحبه شوندگان

مصاحبه 
 11 15 4 1 1 1 3 9 3 2 1 شوندگان

 1 1 1   1 1     1 1 1 1 عوامل بیرونی شرایط کشور

ارتباط بین اهداف و 
 چشم انداز

سازگاری 
عمودی در 
 تعیین اهداف

1 1 1   1 1   1 1 1 1 4 

مکمل بودن اهداف 
 ادارات با یکدیگر

سازگاری افقی 
در تعیین 
 اهداف

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

شناخت کافی از 
 شایستگی بانک ساختار

 برنامه ریزان

1     1 1 1 1 1 1 1   1 

 4 1   1 1 1 1 1 1 1   1 تیم تخصصی 

توجه به مسیر 
 پیشرفت شغلی

ویژگی 
 هدفگذاری

1 1 1 1 1 1 1 1   1   4 

مشارکت افراد در 
 شناسایی فرایندها 

مشارکتی 
 بودن فرآیند

1   1 1 1 1 1 1 1     1 

خبرگان بیرونی و 
 بازنشستگان بانکی

شایستگی 
 مربیان

1 1   1 1 1 1 1 1 1   4 

تدوین الگوی 
 شایستگی مربیان

1 1 1 1 1 1 1   1 1   4 

 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   تعریف مربی گری 

بکارگیری نتایم 
مدیریت عملکرد در 
 سایر فرآیندها

 1   1 1     1 1 1 1   1 بازخورد موار

 ارزیاب مناسب
 ندیفرآ یژگیو

 یابیارز
 کارکنان

1   1 1 1 1 1 1   1 1 4 

ارزیابی مبرا از 
 قضاوت شخصی

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 15 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 ارزیابی نظام مند 

 

متغیرها درجه دوم هستند و دارای متغیری با کمتر از سه سوال  براین اساس و چون

ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شتده استت  در انجتام     هستیم در تحلیل عامل

مورد نظتر بترای   های  از این مساله اطمینان حاصل شود که داده الزم استتحلیل عاملی 

شاخص  واو و آزمون بارتلت استفاده -ام-از شاخص کی در نتیجه ند تحلیل عاملی مناسب

تعداد پاسخ دهندگان برای تحلیل عاملی  نشان داد(، 1/5وبیش از  702/5او برابر -ام-کی
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یعنتی تحلیتل    53/5داری آزمون بارتلت کوچکتر از  باشد  همچنین سطح معنی می کافی

عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناستب استت و فترض شتناخته شتده بتودن       

 پرسشتنامه پتژوهش بترای تحلیتل عتاملی      شتدکه حکایتت دارد  ماتریس همبستگی، رد 

 است سؤاالت پرسشنامه کافی و مناسب 

 پژوهش یها افتهی

مضتمون پایته استتخراج     44تعتداد   مراحل کدگذاری بازپس از  لیل مضمونتح انجام با

ه ومقولته  مضتمون ستازماندهند   13 در مرحله کدگذاری محوری، گردید و از تحلیل آنها

 فراگیر ومقوله اصلی( مضمون 3 نهایی و کدگذاری انتخابی بررسی با نیز آخر در فرعی( و

 متدیریت  یبی مضتامین الگوی ترک آمده دست به مضامین شبکه از استفاده با  حاصل شد

 آمد   دست به کشور، دولتی بانکهای در یکپارچه رویکرد با کارکنان عملکرد

 برخی مضامین پایه مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان -3جدول 

 برخی از  مفاهیم و مضامین پایه(
 انیمشتر ازیتنوع خدمات مورد ن  کشور طیشرا

 بانکها
 رانیمد یریپذ سکیر

به  رانیمهارت بازخورددادن مد حاکم بر بانک یفرهنگ سازمان  دولت یاستهایس
 کارکنان

 رانیمد ی( برااریواخت یقدرت قانون ساختار بانک یچابک ساز یرقابت طیمح
 یشستگان بانک1و با یرونیخبرگان ب  طیشرا رییمنعطف با تغ یهدفگذار وبرند( بانک  ینشان تجار گاهیجا
در  رانینقش مد تیاهم نییتب یریپذ تیارتقا مسئول یآموزش برا یمال یبا تحوالت بازارها حیتطب

 یگریمرب
 انیمرب یستگیشا یالگو نیتدو تنوع مشاغل در بانک  فناورانه  یکردهایرو

توسط  انیمرب رشیو پذ تیمقبول با مشاغل یابیارز یارهایتناسب مع  بانک ییایجغراف یگستردگ 
  کارکنان

 یابیارز یستگیشا یالگو نیتدو مشاغل موجود در بانک تیماه 
 کنندگان

 انیمرب یبه روز بودن دانش بانک

 حیمبرا از قضاوتها و سال یابیارز  شده  نییتب یاهداف داخل 
 یشخص

 یروانشناس لیمسا لیاز تحل یآگاه

 کارکنان  حیتوجه به عال در بانک یگر یمرب ندیفرا نیتدو یداخل رانیمد تیریمد 
 

 ح،یتحق یشده تا بتوان پس از کدگذار هیتعب ییابزارها، 2525دا  ویمکس ک در نرم افزار

استتخراج  هتا   تمامی تتم  1در شکل نمود   هیو ارا یمتناسب با پژوهش را طراحهای  مدل
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مربوط به هریک در یک نما بته صتورت یتک مترور کلتی      های  شده به همراه زیر ساخت

 نشان داده شده است:

 

 2525شبکه مضامین خروجی نرم افزار مکس کیو دای  -1شکل 

 

ده و فراگیر بر استاس  ورت پذیرفته مضامین پایه، سازمانصهای  بر اساس نتایم کدگذاری

 آورده شده است:ها  با درج میزان فراوانی آنها در مصاحبه 9جدول 

 در مصاحبه ها جدول مضامین )مقوله ها( با میزان فراوانی -4جدول 

 فراوانی مقوله فرعی فراوانی مقوله اصلی

 %3/23 مربی گری

 %3/93 ویژگی فرآیند مربی گری

 %35 بازخورد موار

 %1/21 شایستگی مربیان

 %2/23 همنوایی

 %9/31 سازگاری عمودی در تعیین اهداف

 %1/21 سازگاری افقی در تعیین اهداف

 %1/21 خدماتسازگاری افقی در جبران 

 %4/15 سازگاری افقی در انتخاب افراد

 %1/4 سازگاری عمودی در انتخاب افراد

 %4/21 فرآیند
 %31 فرآیند ارزیابی کارکنان

 %94 مشارکتی بودن فرآیند

 %1/25 هدفگذاری

 %1/31 ویژگی هدفگذاری

 %3/23 عوامل بیرونی

 %2/11 عوامل داخلی

 %1/1 شایستگی مجریان
 %1/39 شایستگی برنامه ریزان

 %2/93 شایستگی مدیران
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 تحلیل عاملی زیر مولفه ها

داری برای هر سه مقوله فرعتی بتاالتر از    در مقوله هدفگذاری مقادیر تحلیل عاملی معنی

هتای   باشد و به ترتیب به اهمیت عوامل داخلی، عوامل بیرونتی و ستپس ویژگتی    می 581

 یافقت  یسازگار"سنجش همنوایی، مقادیر تحلیل عاملی برای هدفگذاری اشاره دارد  در 

مانتد  بتر    باشد در نتیجه تنها این مولفه در مدل بتاقی متی   می 581، باالی "اهداف نییتع

دارای اهمیتت بستزایی بتوده و ستپس      "یانستان  یروینحوه جذب ن"توجه به این اساس 

مهارت، رفتتار و استتعداد   یث از ح ستهیبانک و انتخاب افرادشا ازین نیب یسازگار" وجود

و پیتاده   تیت حائز اهم "کارکنان یستگیشا یالگو نیتدو" و در نهایت ضرورت "متناسب

بتاالتر   "ندیبودن فرآ یمشارکت"باشند  در سنجش فرآیند، مقدار تحلیل عاملی  می سازی

ر شود  به عبارت دیگ ماند و مولفه ارزیابی حذف می باشد پس در مدل باقی می می 581از 

استتفاده از  "بیشترین ستهم ستپس    "و کارکنان رانیمد هیتعامالت دوسو یشفاف ساز"

به منظور تعامل بیشتر با اربتاب رجتوع    "شناسایی نیاز مشتریان نقطه نظرات کارکنان در

و جهت دهی عملکرد در راستای پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان متورد توجته بایتد    

 الزم "و کارکنتان  رانیمتد  نیبت  هیتعامل دوستو  یاسازوکارهتدوین "باشد و متعاقب آن 

بتاالتر از   "انیمرب یستگیشا"باشد  در سنجش مربی گری، مقدار تحلیل عاملی مولفه  می

بته روز  "ماند بر این اساس به ترتیب معناداری، ضرورت  باشد و در مدل باقی می می 581

و  "مقبولیتت و پتذیرش آنتان توستط کارکنتان     "بته منظتور    "انیمرب یبودن دانش بانک

خبرگتان  "و بهتره منتدی از وجتود     ن"اهمیت نقش مدیران در مربیگری کارکنا تبیین"

دولتتی بته منظتور استتقرار     هتای   در بانتک  "یبه عنوان مربی شستگان بانکازنو ب یرونیب

ریتان، مقتدار   مدیریت عملکرد باید ملحو  نظتر قترار گیرنتد  در بررستی شایستتگی مج     

 درمانتد    است و در مدل باقی متی  581باالتر از  "شایستگی مدیران"تحلیل عاملی مقوله 

 ،"آنتان  یو نتوآور  تیت ضترورت خالق "، "رانیپاسخگو بودن مد"عملکرد  تیریمدفرآیند 

و  "رانیمتد  یریپتذ  ستک یر"، "دادن بته کارکنتان   بازخورد یدرچگونگ رانیمهارت مد"

  ضرورت دارد "سالم با کارکنان یجو ارتباط" جادیا

 تحلیل عاملی در مولفه اصلی

اصلی مدل مدیریت عملکرد کارکنتان همته عوامتل ستازنده     های  در تحلیل عاملی مولفه
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در حالتت  هتا   مانند  سنجش نهتایی متدل و اولویتت بنتدی     دار و در مدل می مدل، معنی

 آمده  است   3استاندارد در جدول 

 مدیریت عملکرد در حالت استاندارد جدول معنی داری -5جدول 

 فرآیند گری مربی هدفگذاری

0.927 0.837 0.760 

 

مدل نهایی مدیریت عملکترد کارکنتان بتا رویکترد یکپارچته در بانکهتای دولتتی کشتور         

 خواهد بود: 2بصورت شکل 

 
 

 مدل نهایی مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکهای دولتی کشور -2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 زمینته  در شده انجامهای  تحقیح بیشتر پذیرفته، صورتهای  بررسی و مطالعات اساس بر

مدیریت عملکرد اگرچه با موضوع مدیریت عملکرد مطرح گردیده انتد امتا در نهایتت بته     

مدیریت عملکرد برای کارکنان  مدل نبود خال وارائه یک مدل جامع و کاربردی نپرداخته 

 شناستایی  بتا  تحقیح ایناست  مشهود کامالبا رویکرد یکپارچه در بانکداری دولتی کشور 

در استتقرار و پیشتبرد متدیریت     را دولتتی های  بانک فنی، و تخصصیهای  عوامل و مولفه

مقولته هدفگتذاری در تحلیتل بختش کیفتی از حیتث        .مینمایتد  کمک عملکرد کارکنان

باشتد و در بختش    متی  فراوانی موارد عنوان شده توسط مصاحبه شوندگان در رده چهارم

است  ایتن بتدان    کمی و آزمون مدل دارای باالترین عدد معنی داری در حالت استاندارد

هتای   چه در بانکمعناست که به منظور استقرار مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپار

یی ایجغراف یستردگدولتی کشور توجه به عوامل داخلی بانکهای دولتی که اغلب دارای گ

تنتوع مشتاغل   و بتر حستب ختدمات متنتوع دارای      حاکم یفرهنگ سازمانو متعاقب آن 

نمایند  همچنین عوامتل محتیط    می باشند حساسیت در هدفگذاری را تاکید می گوناگون

بانتک  ی نشان تجتار  گاهیجای، رقابت طیمح، دولت یاستهایس، ورکش طیشرابیرونی مانند 

تتاایر  ها  ی در هدفگذاری بانکمال یمتناسب با تحوالت بازارها یصنعت بانکدار حیتطبو 

و  شتده  نیتی تب یاهتداف داخلت  ، مشاغل موجود در بانک تیماهبسزایی دارند  همچنین 

گذارنتد ایتن اهتداف در عتین      بسیار تتاایر ها  در چگونگی هدفگذاری ،تیریمدهای  وهیش

 ییشناستا باشند دارای ویژگتی هتایی از جملته     می حال که تاایر پذیر از عوامل گوناگون

توجته بته متدت اعتبتار انتواع      ، کارکنتان  یشغل شرفتیپ ریتوجه به مس، بانک یتهایاولو

ی نیز باید باشند که میتزان تحقتح پتذیری اهتداف واقعتی را      نگر ندهیآی و خدمات بانک

دهد، بر اساس تکرار مفتاهیم، مقولته    ت نمایند  نتایم بخش کیفی پژوهش نشان میتقوی

ستت و در  ا مدیریت عملکرد در نظام بتانکی  یساز ادهیعنصر در پ نیتر ییربنایز مربیگری

 بخش کمی و آزمون مدل دارای دومین رتبه در عتدد معنتی داری در حالتت استتاندارد،    

از  قولته شایستتگی مربیتان ضترورت دارد کته     باشد  در این خصوص بترای تقویتت م   می

ی، برای مربیگری کارکنان و مدیران با توجه به تبیین شستگان بانکبازنو  یرونیخبرگان ب

 تیمقبولاستفاده شود  این مربیان باید دارای  کارکنان یگریدر مرب رانینقش مد تیهما

به روز بودن دانش یت باشند و بنابر نتایم تحقیح اهم کارکنانمدیران و توسط  رشیو پذ
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مولفته فرآینتد بتا مقولته فرعتی مشتارکتی بتودن         بیشتر مورد تاکید است  انیمرب یبانک

 فرآیند در بخش کیفی در جایگاه سوم میزان فراوانی اعالم نظر خبرگان طترف مصتاحبه  

باشد و در بخش کمی نیز از نظر عدد معنی داری در حالت استتاندارد، رتبته ستوم را     می

بتا   و کارکنتان  رانیمتد  نیبت  هیدوسوهای  تعامل یسازوکارهادارد  لزوم تدوین و استقرار 

بسیار مورد توجه بتوده استت  در راستتای چنتین     تعامالت در این  یشفاف سازتاکید بر 

توانتد از   متی  نیتز  انیمشتتر  ازیت ن ییکارکنان در شناستا  اتستفاده از نقطه نظرتعامالتی ا

 مدیریت عملکرد کارکنان در راستای استراتژی جتذب مشتتریان و تکتریم اربتاب رجتوع     

تواند نقطه قوت قابل توجهی باشد  به منظور استقرار اصولی و پایدار مدیریت عملکرد  می

کارکنتان،  مدیران و  مربیگریزوم لکارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکداری دولتی ایران، 

اهتداف متناستب و همستو و همچنتین نظتارت مستتمر بتر اجترای فرآینتدها و          تدوین 

متدیریت  و توجیه افراد بته نقتش    تخصصی، ایجاد دانش مترتب بر آنهاهای  دستورالعمل

ایتن   هایپیشتنهاد  عملکرد در اعتالی عملکرد خود و متعاقب سازمان، از جمله مهمترین

هتای   در حتوزه  آنهتا  شود که نقتش بانکهتا و پیشتگامی    تأکید می رح شده وپژوهش مط

فستاد، حفاظتت از امتوال و     مدیریت بحران، پدافنتد غیتر عامتل، مقابلته و پیشتگیری از     

صتنایع، حمایتت از کارکنتان و متدیران،      مردم، مقابله با پولشویی، حمایت ازهای  دارایی

فترامین مناستب پتولی بتر مبنتای       ایو اجتر  کشتور  و تحتریم  مقابله با مشتکالت متالی  

 است که محوریت ختدمات مستئوالنه و   ، حاکی از آنمراجع باالدستیهای  سیاستگذاری

 بوده و استفاده از ایتن رویکترد بته عنتوان مبنتایی در       تحقح اهداف جامعه بر عهده آنان

و هتا   ابعاد مدل مدیریت عملکرد کارکنان به معنای واقعتی آن در بانتک   ایاستقرار و اجر

مدیریت  زمینه در  به پژوهشگران و فعاالن مورد توجه قرار گیردمشابه های  سایر سازمان

 مطالعتات  بته  توجه با ددگر می پیشنهاد نظام بانکداری دولتی حوزهعملکرد کارکنان در 

متدیریت   زمینته  در زیادی مطالعات خارجی، و داخلی تحقیقات پیشینه در پذیرفته صورت

 استت  گرفتته  صتورت  مطالعتاتی  انتدک  داخلتی  تحقیقات دراما  است هشد امعملکرد انج

 به عنایت با .است زمینه این در مطالعات و تحقیقات توسعه محقح پیشنهاد اولین نابراینب

 در تحقیقتی  هتی  توان انعان داشت که  می به صراحت محقح توسط شده انجام مطالعات

الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بتا رویکترد یکپارچته در حتوزه بانکتداری       ارائه خصوص

 ایتن  در مطالعه و تحقیح انجام محققان سایر به محقح توصیه  است نگرفته صورتکشور 
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انجتام   پتژوهش  گستتردگی  بته  توجته  باباشد   می غیر دولتی نیزهای  در سایر بانک زمینه

گتردد   متی  کشور تحقح یافته است پیشنهاددولتی های  شده که بصورت جامع برای بانک

 ستایر  موضوعدولتی بطور مجزا های  آزمون این الگو در هریک از بانک آینده مطالعاتدر 

از جمله محدودیت هایی که پژوهشگر در فرآیند انجام ایتن تحقیتح بتا     .باشدها  پژوهش

متدیریت   زمینته  در و خارجی جتامع  داخلی تحقیقات وجود عدم استآن مواجه گردیده 

است  همچنین مشکالت محقح در تحقح این پژوهش شتامل   عملکرد در حوزه بانکداری

حساستیت   علت بهدولتی های  بانک ارشد مدیران به دسترسی سهولت دممواردی مانند: ع

 شتبکه  در تخصصتی  ستایتهای  بته  دسترستی  تمحتدودی ، کتاری  مشغلهبر محرمانگی و 

ملکرد و عدم تفکیک معنای مدیریت عملکترد  و نگاه سنتی به مدیریت ع کشور اینترنتی

 از ارزیابی عملکرد در بسیاری از تحقیقات، بوده اند 
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Designing and testing the employees performance 

management model: An integrated approach     in 

Iran’s state-owned banks    

Fahima, Maryam 
gholamzadeh, daryoosh 
Vedadi, Ahmad 

Abstract 

In today's competitive environment where the survival of 

organizations depends on the quality of decisions and the 

performance of stakeholders, performance management plays 

an important role in improving the performance of 

organizations. Economically, banking system performance is a 

major instrument in the growth and development of business 

banks that could lead to economic prosperity of the society. 

This article aims to design and test an integrated employee 

performance management model in Iran’s state-owned banks. 

This mixed cross-sectional study is exploratory in terms of 

purpose, and from audience dimension ranks as applied 

research. method. We collected data through a semi-structured 

interviews with 11 university professors and experts who had 

managerial experiences in Iranian state-owned banks. We used 

a purposeful sampling for this stage. Using the Maxqda 2020 

software for interviews, we found 5 main categories, 15 sub-

categories and 112 basic themes. In the quantitative stage of our 

research, we distributed a researcher-made questionnaire among 

380  employees of Iranian state owned banks. At this 

quantitative stage we used confirmatory factor and structural 

equations analysis. The results show that the proposed 

integrated employee performance management model for 

Iranian state-owned banks has tree dimensions of goal setting, 

coaching and process, 5 sub-categories and 23 significant 

indicators that have been discussed in detail  
 

Keywords :Employee performance management, integrated 

approach, state-owned banks, Thematic analysis, confirmatory 

factor analysis  


