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نفرنمونه948کوکران،آماریانتخابوبراساسفرمولعنوانجامعهبهاستاناجرائیهایکارکناندستگاه
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بااستفادهازپژوهشهاییافته.اندشدهلیساختاریوفنونآمارتوصیفیتحلمعادالتتحلیلهاباروشداده
ساختاریمعادالت گویهنشانداد، بههمه ارزشها، در معتبر یعنیمدیرانهایعنوانسازه دولتیهستند،

پژوهشهمبامدلنهاییبود.00/0هابیشتراز(برایهمهگویهAVEشده)مقدارمیانگینواریانساستخراج
(موردتأییدقرارگرفت.ازGFI=29/0وRMSEA،099/0=RMR،29/0=NFI=091/0برازش)هایشاخص

آماریجزارزشفداکاری(درنمونههایآن)بهدولتیوشاخصمدیرانهایارزشمیانگینطرفینیزسطح
درنظر میانگین ارزششدهگرفتهاز است. بوده معنیهایبیشتر تأثیر ارزشاجتماعی بر داری فردیهای

است.مدیراندولتیداردووجودرابطهعلّیمیانآنهاتأییدشده


 هایدولتیهایمدیراندولتی؛سازمانارزشخدماتعمومی؛ارزش: کلیدواژه
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 مقدمه
ونییزهایمدیرانومستخدماندولتییهایعمومی،ارزشتعیینعملکردبوروکراسیمنظوربه

ضرورتیبرای،بوروکراسیهصورتمستقیمموردبررسیقرارداد.مطالعاثربوروکراسیرابایدبه

(،9003)1ایاست.بهاعتقادمیایرروکیراوسبررسیوتحلیلکارکردنظامحاکمیتیدرهرجامعه

-سیازمانانعنیوبههایدولتیمعنایتحلیلچگونگیکارکرددستگاههبوروکراسیدولتبهمطالع

میورددولیتوبوروکراسییکیهدروهنگیامی(9003هاییکنظامدولتیاست)مایرروکراوس،

چیهکسیی»ناپیذیرترینمسیائلاییناسیتکیهترینواجتنابیکیازمهمشود،دولتصحبتمی

واقع،چهکسیبیشتریننقشرادراثرگیذاریبیردر؛(3،1288)کَمبرلوپیتِرز«9کند؟حکومتمی

کند؟رفتاروعملکردبوروکراسیعمومیایفامی

خیدماتعمیومیبیهجامعیهوههاارائهآنشودکهکارروزانبوروکراسیازافرادیتشکیلمی

رفتیارکارکنیانومیدیرانرو،برخییازپژوهشیگران(.ازایینالف4،9010شهرونداناست)باکس

«عاملانسانی»دهند.دراینرویکرد،نقشهایدولتیموردبررسیقرارمیاندولترادرونسازم

ییکابیزارووسییلهمیوردعنیوانبیهعاملیکهصیرفا (.ب9010باکس،)گیردموردتوجهقرارمی

گیردتابهترینعملکردراداشتهکاریقرارنمیومورددستشودگیرد،کنترلنمیاستفادهقرارنمی

هاراممکنسازد.باشدوتحققهدف

بلکهدریکدولتوحکومتدموکراتییکدارای،نیستند0دولت،بردگاندولتمستخدمان

نیدتیابیرایکسیرردرآمیدکیافی،هاحقدارمتعلقبهعمومشهرونداناست.آنحقوقیهستندکه

دولیتبیرایتیرجیحیابیبهیکشغلثابتوپیشرفتشغلیتالشکنند.روشیکهکارکناندست

میدیراندولتیی(.مسیتخدمانو9،1228وارتمهمیاسیت)وننهد،مسئلگیرنکارمیشانبهنیازهای

هاجییرای،اخالقیییوانسییانی(هسییتندکییهبییرنحییومییذهبیهییای)فییردی،اجتمییاعی،دارایارزش

هایخدمتعمومیارزش.وردهایدستگاهحاکمیتیبسیاراثرگذاراستاها،رفتارودستمشیخط

                                                                                                                                        

1. Meier and Krause 

2. Who Rules? 

3. Campbell and Peters  
4. Box 

5. Public salves  

6. Van Wart 
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ها،کهمدیرانومستخدماندولتیایدههنگامی؛یعنیگیردیخدمتسرچشمهمهارائهازکارروزان

کننید.شیانمینعکسمییواقداماتهیاهاواحساساتوعواطفبنیادیخیودرادرتصیمیمقضاوت

امیورعمیومیوعیواملیهسیتندکیهعمیلورفتیارهمحییطادارههایخدمتعمومیزائیدارزش

معتقدنیدپژوهشیگران(.الیف9010بیاکس،دهند)ارمیهایدولتیراتحتِتأثیرقرهسازمانروزان

ثمیرهایبوروکراسی،هرنوعتالشیبرایتعیینمیزانکنترلسیاسیبیازارزشیهکهبدونآگا

هیایارزشدباییپژوهشیگرانخواهدبود؛بنابراین،درارزییابیوسینجشمییزانکنتیرلسیاسیی،

مییزانکنتیرلسیاسییوتعییینهرو،برایحلّرمسئلنایرانیزموردتوجهقراردهند.ازبوروکراسی

مایررامریضروریاست)،هایبوروکراتیکهایاستفادهازکنترلسیاسی،سنجشارزشوضعیت

(.1،9009واوتول

طورمستقیمباجامعهوشیهرونداندرهاییهستندکهبهبوروکرات،این،مدیراندولتیبرعالوه

هاراجلرومطالباتجامعهدارند،رضایتآنهابیشتریبانیازها،خواستارتباطهستندوآشنایی

کنند،نسبتبهجامعهپاسخگوهستندوحتیمشروعیتییکنظیامسیاسییواعتمیادجامعیهومی

-هایوضعمشیکهخطدلیلایناوقات،بهیهدهندوگاشهروندانبهدولتوحکومتراشکلمی

هیامشییخطاینروندیاهاطفرهمیمشیازاجرایخطبینند،تجامعهنمیشدهرامتناسربامطالبا

.آورنیداجیرادرمییبراساسنظروتفسیرخودبیهشانوهایفردیواجتماعیتحتِتأثیرارزشرا

کننداعمالمیهاآننقشکنترلیرابررفتاراداریمدیراندولتیمستخدمانوهایرو،ارزشایناز

نقیشتیواننمییشیود.بنیابراین،نامییدهمیی«کنتیرلارزشیی»عنیوانبیهکه(1290و9،1249)دال

رابهعملکردبوروکراسیودولتهیدهاوشکلهاوسیاستمشیهادراجرایخطایآنهارزش

.اهمیتقلمدادکردنادیدهانگاشتیاکم

دولییتوگییذاریگییذاراندرسییطواسیاسییتگییذارانوسیاسییتمشیییدیگییر،خییطازسییوی

هیاوتحقیقمشییحصیولاطمینیانازاجیرایمطلیوبخیطمنظیوربیههایبخشعمومی،سازمان

گیرندتارفتاروعملکردمسیتخدمانهایسازمانودولت،ازسازوکارهایسازمانیبهرهمیهدف

شانکنترلوهدایتکنند.اینهایتیوعملکردکلیبوروکراسیرادرجهتسیاستومدیراندول

                                                                                                                                        

1. Meier and O’Toole 

2. Dahl  
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وخیودیخیودوازدرون(استکهبوروکراسیبیه1نفسهنوعکنترل،کنترلسازمانی)یاکنترلفی

مراترسازمانی،اساسبرخیازسازوکارهایکنترلیدرونیمانندساختارفیزیکی،سطواسلسلهبر

ایهیهیاودسیتورالعملنامیهگییری،قیوانینومقیررات،آئیینمنابعانسانی،اختیاروقدرتتصمیم

.کندمیرفتارمستخدمانومدیراندولتیراکنترل،اداری،نظامپاداشوتنبیهو...

نیازسویرو،مستخدمانومدیراندولتیتحتِفشارهایبسیاریازجوانرمختلف)یعایناز

نفعانمختلف،قیوانینومقیررات،...(گذاران،جامعهوشهروندان،ذیمشیگذارانوخطسیاست

هیا،روابیطوخدماتعمومیقراردارند.اینفشارهاابهاماتفراوانیرابرحسررهدفهارائبرای

آورند.تنشمیاننیازبیرایکنتیرلوهابهوجودمیمیانارزش«9تصادم»ها،وتعارضیامسئولیت

ثیربخشخدماتکیارآواهنفعانمختلف،نیازبهارائنیازبرایآزادیعمل،تنشمیاننیازهایذی

رشدعمومی،تنشمیانسازگاریباشرایطومحدودواحترامبهانتظاراتوتوقعاتروبههبابودج

بودندرمقابلمستخدمومستخدمعمومیهایتغییر،نیازبرایحفظاستانداردهایموجودموقعیت

شوند.میهاییهستندکهدرکارمدیراندولتیایجادهاوتصادمجملهتنشسیاسیبودن،از

هایدولتبهدوطرییقرفتیاربوروکراسییرامشیبراینباورندکهخطپژوهشگرانبرخیاز

غیرمسیتقیمبیر«نفیوذ».9هیا،وکراتومسیتقیمبیررفتیاربیور«کنتیرل»صورتبه.1دهد:شکلمی

حالیتدر(.3،9002؛میارو9009میایررواوتیول،شان)ایهایحرفههاازنقشادراکاتبوروکرات

وهیایاداریهیاودسیتورالعملها،بخشنامهنامهنخست،دولتبااستفادهازقوانینومقررات،آئین

کوشدتارفتاربوروکراسییرادرهایسیاسیمدیراندولتیمیطریقانتصابهایسیاسیازکنترل

تگییذارانبییرادراکییادرروشدوم،سیاسییت.هاسییتیریقییراردهییدکییهمطییابقبییامیییلآنمسیی

یونفوذبریکنندتاباشناسادهوتالشمیشانتمرکزکرهایهاومدیراندولتیازنقشاتبوروکر

مدیراندولتی،آنانرادرجهتیسوقدهنیدکیهبیهدسیتیابیبیهمقاصیدههایفردیوگروارزش

دروصورتدستوریوبیاالبیهپیائینبیودهد.درروشنخست،کنترلبهشوگذارانمنتجسیاست

بیودنودلییلغیرمسیتقیمند؛اماروشدوم،بیهکگذارانراتأمینمیهایسیاستمدتهدفکوتاه

                                                                                                                                        

1. control per se 

2. clashes 

3. Marrow 
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کنید،دربوروکراسیایجیادمیی«کنترلدرونی»هاوادراکاتمدیراندولتی،نوعینفوذبرارزش

.دهدتریداشتهوماندگاریکنترلبررفتاربوروکراسیراافزایشمیاثراتبلندمدت

مستقیمباجامعهوشهرونداندرارتبیاطرطوبههایدولتیکارکنانومدیرانبسیاریازسازمان

مردمسروکاردارنیدوههستندکهبازندگیروزان1هایسطحخیابانیبوروکراتعنوانبههستندو

رایتحققهابدارندوتحتِشدیدترینتنشهیهاآگاها،انتظاراتومطالباتآنخواستازنیازها،

گیروکننیدهوهیدایتهایسازمانودولیتدررابطیهبیااجیرایقیوانینومقیرراتکنتیرلهدف

خیدماتوبرقیراریعیدالتمییانهانتظاراتومنافعجامعیهوشیهروندانبیرایپاسیخگوئی،ارائی

انرسیدکیهزمینظرمیقراردارند؛بنابراین،طبیعیبهگنندگانخدماتعمومیهمکارانودریافت

هیا،هیا،قضیاوتکننیدگان،تحیتِتیأثیراییدهخدماتبیهمراجعیههاجرایقوانینومقرراتوارائ

رو،ایییندیواجتمییاعیخییودعمییلنماینیید.ازهییایفییرهییاوارزشاحساسییات،عواطییف،نگییرش

استفادهازسازوکارهایسیاسیکوشندتارفتارمستخدمانومدیراندولتیراباگذارانمیسیاست

جهیتتحقیقطیورغیرمسیتقیم(کنتیرلکیردهودر)بیهمسیتقیم(وسیازوکارهایسیازمانیطور)به

هایسازمانودولتهدایتنمایند.هدف

هیایمیدیرانالگیوییبیرایسینجشارزشهارائهوتوسیع،بنابراین،هدفاصلیاینپژوهش

تیدرزمانانجیامهاییاستکهمدیراندولواقع،هدفاینپژوهش،تعیینارزشدردولتیاست.

شاندخالتواقداماتهاها،تصمیمهایدولتی،درقضاوتشاندرسازماناداریههایروزانفعالیت

این،ایینپیژوهشبرعالوهبرند.کارمیبه«معیارهاییبرایعمل»عنوانبههارادهندوآنارزشمی

اروعملکیردمیدیراندولتییراهیابیررفتیدیراندولتیومیزاناثرگذاریآنهایموضعیتارزش

دهد.موردبررسیقرارمی



 نظریپیشینة 
 های مدیران دولتیارزش و ارزش

هوسییلایاسیتکیهاغلیربیههیا،مسیئلهرزشمیوردتعرییفوسینجشاعدمتوافقمستمردر

                                                                                                                                        

1. Street-level bureaucrats 
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منجیر«هیاارزشهسیردرگمیادبییاتدرزمینی»شیودکیهبیهبیانمییسازمانیاخالقپژوهشگران

گراهمییتییکچییزاسیتطورکیل،بییان،بیه9ارزش(.1،9008دِروالوهیوبررتس)فیانشیودمی

هیاوهایاساسیباورها،نگرشهاحالت(،ارزش1292(.بهاعتقادمیلتونروکیچ)3،9018نباتچی)

،4روکیچکهچگونهفردبایدویانبایدرفتارکند)دیهستند.ارزشعبارتاستازاینرفتارهایفر

هیااغلیردرتظیاهراتآنهایافرادمقدورنیست،امیادیدنوشنیدنارزش(.0،9009؛لِوی1292

کنیدوگیری،اقدامومانندآننمیودپییدامییها،تصمیمها،ترجیحات،دلواپسیها،نگرشدیدگاه

هاواستانداردهایمهمیهستندکهوزنخاصییدرانتخیابییکاقیدامماننیداولوییتدرکیفیت

تیروهیاگسیتردهگیریوبییاناسیتاندارداخالقییییاییککیفییتمشیتر.دارنید.ارزشیمتصم

(معتقدنیدکیه9019پانیتواوجیا)(.9008دِروالوهیوبررتس،)فانهستند9ترازهنجارهاعمومی

اقیداماتانسیانیعمیلمهیمهکننیداصیولهیدایتعنوانبههاییانتزاعیهستندکهلئاهاایدارزش

هیایانتزاعییهسیتندکیهلئاهیایمیدیریتیآندسیتهازاییدهابراینباورندکهارزشند.آنکنمی

،9پانیتواوجیاکننید)سسهیایکگیروهعمیلمییؤگردرمدیریتیکماصولهدایتعنوانبه

کهبایدتوسطمستخدمانوراهاونوعاقداماتیگیریها،تصمیمها،کیفیتقضاوتارزش(.9019

هابایدهاونبایدهایهنجاری،واقع،ارزشدهند.در،تحتِتأثیرقرارمیدولتیانجامگیرندمدیران

هارابرانگیزانندولکردافرادراکنترلکنند،یاآنتوانندرفتاروعمعاطفیواحساسیهستندکهمی

درمسیرمشخصیهدایتنمایند.

-بیردانیشونییزواکینشعیاطفیکیهمبتنییهسیتندایهایفیردیپیچییدهقضاوت،هاارزش

هاواستانداردهایمهمیهستندکهنسیبتا ثابیتهسیتند،رفتیارراهاکیفیتاحساسیهستند.ارزش

هیایعمیومیدهنید.دردولیت،ارزشوزنمیی،میورداقیداماتهادروبهانتخابکنندهدایتمی

حقیوق،منیافعو.1زییراسیت:ردامیویکاجمیاعهنجیاریدرهکنندهاییهستندکهتعیینارزش

                                                                                                                                        

1. Van der Wal and Huberts 

2. values 

3. Nabatchi 

4. Rokeach  
5. Levy 

6. norms 

7. Pant and Ojha  
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بیهجامعیه،نسیبتتعهداتشیهروندان.9امتیازاتیاستکهباید)یانباید(بهشهرونداندادهشود؛

.شیوندهیابنییانمییهیاوسیاسیتاصولیکهبیرآناسیاسدولیت.3یکدیگرونسبتبهودولت

ایهسیتندکیهباییدهایاجتماعیلئایداستانداردها،اصول،وا،هایعمومیدیگر،ارزشعبارتبه

(.9018؛نباتچی،1،9009بوزمننهایدولتیپیگیریوحفظشوند)هاوسازماندستگاههوسیلبه

مسیتخدمانومیدیراندولتیی3یبیرایعمیلهیایمعیارضیوابطو،9هایخدمتعمومیارزش
مستخدمانومدیراندولتیباجامعههاراهنماهاییهستندکهچگونگیمشارکتهستند.اینارزش

عنییوانیییکنیییروینهفتییهوهییایمییدیراندولتیییبییهارزش.(4،1284)والییدوکننییدراتعیییینمییی
،0کئیونرونید)مولینیاومنیککارمیفردیبهفهمزندگیسازمانیوبینسروصدابرایدر.وبی

9019.)

کیهحرکیتبیبهترینابزاریاستشناساییوارزیا،مشیعمومیومدیریتمسئلهاصلیخط
سیازد.ایعمومیجامعیهممکینمییهفردمتمایزرابهسمتارزشبههایعمومیمنحصرازارزش

هایعمومیدریکشرایطاقدامخاصوجود،هنوزهمتعیینبهترینابزاریکهبتواندارزشبااین
(.9009بوزمنن،دشواراست)بسیار،گذاری(رابهمنافععمومیارتباطدهدمشی)مانندخط

دهنید.مییشیوندوسیاختاربیشیترجوامیعراشیکلجیاپییدامییهایعمومیتقریبا همهارزش
قبیلاستقالل،رفاهوآبادانی،خالقیت،عیدالت،مسیاوات،هاییازسرشارازارزش9واقع،تمدندر

هیاواسیت.ایینارزشبرابری،کارآیی،شایستگی،انصاف،دوستیوصمیمیت،حقیقتوزیبایی
هایمتفیاوتهیدایتوتوجییهصورتوجوامعرابههاهایعمومیرفتارافراد،دولتسایرارزش

هنخسیتینمیوجکی(،هنگیامی9009تِنسِینوهمکیاران)بیهاعتقیادکریس(.9009بیوزمنن،کنند)می

شید،میوج(ایجیادNPM)9هاینهضتمدیریتدولتیینیویناصالحاتساختاریازطریقهدف
هیایمشیتر.تأکییدداشیتجدیدیازاصیالحاتفرهنگییآغیازشیدکیهبیرمحورییتارزش

(.8،9009)کریستِنسِنوهمکاران

                                                                                                                                        

1. Bozeman 

2. Public service values 

3. criteria for action  

4. Waldo  

5. Molina and McKeown 
6. civilization 

7. New Public Management (NPM) 

8. Christensen et al 
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هیانییزتغیییرهآنوسییلهیاهسیتندوبیههانسیانهاآفرییدارزش.1براینباورندکهپژوهشگران

هستندوازتعامالتمیانافیرادیشناسانهروان-یندهایاجتماعیاهامحصولفرارزش.9کنند،می

پژوهشیگرانمعتقدنیدکیهافیرادصیرفا دهنید.هامعانیمختلفیرامیشوندکهبهپدیدهحاصلمی

کننید.هیایاجتمیاعیعمیلنمییییتواقععنیوانبیههایاجتماعیهایتحمیلینظاماساسارزشبر

،بلکهحاللمشکالتاجتمیاعیافرادمتخصصیهستندکهعاریازارزشنیستند،واقع،مدیراندر

بودنراخدمدولتی،نخست،مسئولیتشیهروندهستند.دریکنظاممدیریتدموکراتیک،هرمست

(؛بنیابراین،هیم1،1280برلیونبرقانوناساسیبرعهدهدارد)دریکجمهوریدموکراتیکومبتنی

اوسیتوهیمحیافظهیایفیردیوجمعییهایشهروندیاستکهجزئیازارزشمتأثرازارزش

خیودههاواقیداماتروزانیهارادرفعالیتمنافعشهروندیاستکهدرهردوصورت،اینارزش

امیورعمیومیهسیتندههارواادار(براینباوراستکهارزش1224کند.فردریکسون)اعمالمی

(.9،1224فِرردریکسون)

ابیرهیهاواثراینارزشهایبوروکراتامورعمومیسنتینشانازاهمیتارزشهادبیاتادار

(.9009؛مایررواوتول،9003ماِیروکراوس،مشیعمومیدارد)هایخطکنترلسیاسیوخروجی

ویازعناصیریکیعنوانبههایاداریراهایموجوددرنظامورعمومیارزشامهادارپژوهشگران

هیایراینباورندکیهدربیشیترمیوارد،ارزشدهندوبترینعنصرموردتوجهقرارمیحتیکلیدی

(.9009مایررواوتول،کنند)هانفوذواثرگذاریعواملسیاسیراتضعیفمیبوروکرات

تکارمدیراندولتیایجادتعادلمیانمسئولیتخودنسبتهکهما(باتبییناین9008آستروم)

کننیدگانکاالهیاوخیدماتبهدریافیتومسئولیتخودنسبتهایمافوقاداریوسیاسیبهمقام

کننیدگانقبیالدریافیتئولیتنخسیتمیدیراندولتییباییددرکندکهمسعمومیاست،تأکیدمی

دموکراتییک،هکاالهاوخدماتعمومیباشد.ویمعتقداستکهمستخدمدولتیدرییکجامعی

رهیایاسیتفادهازمنطیقوابزاطرفوتابعفرمانمافوقخودنیست،بلکهبامستخدمیاستکهبی

بیرداریازمنیافععمیومیواسیتفادهازهیایغیرقیانونیبیرایبهیرهآمیز،تبعییتازتیالشمسالمت

(.3،9008آسترومکند)هایتوسلبهزورحکومتبرایتضییعحقوقاشخاصراردمیقابلیت

                                                                                                                                        

1. Bellone  

2. Frederickson 

3. Ostrom 
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دولتییبیرسیایرهیایبوروکراتییکمیدیرانبیرایینباورنیدکیهارزشپژوهشیگرانبرخیاز

مشییکننیدوخروجییخیطسازوکارهایکنترلبوروکراسیتفوقدارند،اثرآنراتضیعیفمیی

(.9009واوتیول،ریر؛میا9003وکیراوس،ریمیاِ؛1224فِرردریکسیون،کننید)عمومیراتعییینمیی

هیای،ارزش(1،9009؛آشیوود9009بیوزمنن،هیایبوروکراتییکمیدیراندولتیی)بنابراین،ارزش

ایمدیراندولتی(،اخالقیاتحرفه9،9019دوالنوآلتمنناقتصادی،احساسی،اخالقی،ومعنوی)

(،رفتییاروعملکییرد4،9010پرییریوهمکییارانخییدمتعمییومی)ه(وانگیییز3،9003)کِرناقییان

.دهندراتحتتأثیرقرارمیبوروکراسی



 پیشینة تجربی

هایمدیراندولتیمعرفیی(پنجمنبعرابرایارزشASPA)0مریکااامورعمومیهانجمنادار

هیایارزش.4هیایسیازمانی؛ارزش.3ای؛هیایحرفیهارزش.9هایفیردی؛ارزش.1کردهاست:

(.1228وارت،هایمنافععمومی)وننارزش.0قانونی،

وهییاهییا،عقاییید،ارزش(درپژوهشیییبییهشییناختویژگییی1382معمییارزادهوجهییانگیرفرد)

هایمحیوری،هایدولتیایرانپرداختندتاباترکیرمناسبیازارزشهایحاکمبرسازماننگرش

هیایطریقروشازگرانفرایشدهند.دراینپژوهش،پزوهشهایدولتیایرانرااعملکردسازمان

گیردآوریهاواطالعیاتموردنییازراداده،خبره90میدانی،پیمایشیودلفیبااستفادهازنظرات

ارزشمحوریرادرقالرشیشبُعیداخالقیی،اجتمیاعی،اقتصیادی،94،پژوهشگرانکردند.این

بهنوعرویکردعملکردیسیازمان،وباتوجهبندیکردندشناساییورتبه،سیاسی،مذهبیوزیبایی

کیردهیایمحیوریرابیرایبهبیودعملکیردسیازماندررابطیهبیارویای(ازارزشترکیبی)نقشیه

(.1382نظرگرفتند)معمارزادهوجهانگیرفرد،درموردنظر

ترتییر)بیههیایاخالقییهایخدمتعمومیرادرچهارگیروهارزش(ارزش9003کِرناقان)

                                                                                                                                        

1. Usherwood  

2. Dolan and Altman  
3. Kernaghan 

4. Perry et al 

5. American Society for Public Administration (ASPA) 
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های،ارزشراستیودرستی،انصاف،پاسخگوئی،وفاداری،تعالی،احترام،صداقتودرستکاری(

سیازی،رآوردهرفی،پاسخگوئی،وفیاداری،گشیودگی،بیطگرایی،بیترتیرقانون)بهدموکراتیک
ترتییراثربخشیی،کیارآیی،خیدمت،رهبیری،)بیهایهایحرفیهبودن(،ارزشگری،قانونینمایان

ترتییرعطوفیت،انصیاف،)بیههایانسانیوکارکنیانتعالی،نوآوری،کیفیت،خالقیت(وارزش
هیایکنید.ارزشبنیدیمییانسیانیت(طبقیه،یهشکیبایی،بزرگواری،مهربانی،شجاعت،خیرخوا

شوند؛طریقپیگیریمنافععمومیاعمالمیلپاسخگوئیوشفافیتهستندکهازدموکراتیکشام

خدمتهغرضیهستندکهاشارهبهارائگی،کارآییوعینیتوبیتسیایشاملشاهایحرفهارزش
منظورحفظاعتمیادعمیومیبهطریقانجاماقداماتاخالقیوهایاخالقیازند؛ارزشایدارحرفه

دادناحتیرام،برابیریوانصیافوعیدالتدر:نشیانازندهایانسانیعبارتروندوارزشکارمیبه
(.9003ارتباطباشهروندانوهمکارانمستخدمدولت)کِرناقان،

هایبوروکراتیکبرعملکیردزشاثراتکنترلسیاسیوار،(درپژوهشی9009یررواوتول)ام
تیابعیازاثیرات،نشاندادکهنتیایجهایاینپژوهشیافتهموردبررسیقراردادند.رابوروکراسی

کنندلفینادعامیؤ.ماستگذارهابراقداماتبوروکراسیهایبوروکراسیواثراتسیاستارزش
هراواژ«کنتیرل»گذارنید،ولییمییروکراسییاثیروهایمختلیفبیرببهشیوهگذارانکهسیاست

ومعتقدنیدبیامطالعیاتیکیهداننیدهانمیروکراتوگذارانوبمیانسیاستهمناسبیبرایبیانرابط
کراسی(هستند،بایدباوهایبورارزشهگیرندروکراسیغیرفعال)یعنینادیدهوهایببرفرضیهمبتنی

دهیدکیهتصوررااندکیموردحمایتقرارمیهایپژوهشاینشکوتردیدبرخوردکرد؛یافته
دادناقداماتبوروکراتیکاستولعمدهدرکنترلبوروکراسیوشکلانتصابسیاسییکعام

هایبوروکراتیکوکراتیک،ارزشوردهایبوراهاودستدندکهدرتبیینخروجیهمچنیننشاندا
(.9009ول،مایررواوتشدّتاثرگذارترازعواملسیاسیهستند)به

گرایییوبوروکراسییدرخیدماتایمحرفیهیهبررسیمفیاه(پژوهشیدرزمین9009شوود)آ
ایاسیتکیهحرفیه،کتابداریعمومیانجامدادهاست.ویمعتقیداسیتکیهکتابیداریعمیومی

عمیل،خیدماتهیمدرنظرییهوهیمدرقراردارد.نمایندگانمنتخیر،«کنترلعمومی»معرضدر
هیاراتحیتکنتیرلقیرارهخیدماتتوسیطآنهایارائیتوسطکتابدارانوهمچنینروششدهارائه
1ایوتیدبیرسیاسییهایحرفهایمناسربرایایجادتعارضمیانارزشدهند.اینمسئلهعرصهمی

                                                                                                                                        

1. political expediency 
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ایممکناسیتدرهایکتابدارانحرفههاوارزشها،نگرشبراینباوراستکههدفویاست.
هایسازمانیباشدکهکتابخانهبخشیازآناست.دراینتعارض،فردهاوارزشتعارضباهدف

کند.بسیاریازکتابدارانعمومیمستعد،شاغلخودرادریکوضعیتبسیارنامساعداحساسمی
اوقیاتافیرادبیایهاستخدامخوددرآوردهاست.گاپذیرندکهآنهارابههایسازمانیرامیارزش
هیاتحیتایآنکهاستقاللحرفهطوریهخودنیزتعارضدارند،بهکنندسازماناستخدامهایارزش

ایحرفیههوسیلمعتقداستکهخواستجامعهبهویتأثیرکاردریکساختاربوروکراتیکاست.
ین،نیییازآنحرفیهرابشناسیید.بنییابرایموردهیادکیهارزشواهمیییتمهییارتشییوبهتیرتییأمینمیی

ایهیایحرفیههیاعیاملیاثرگیذاربیرحفیظارزشهآنموردحرفیبدارانعمومیدرهایکتانگرش
(.9009آشوود،هایمحلیونیزکلجامعهاست)مقام

هایمیدیرانهایارزشهاوتفاوت(پژوهشیدررابطهباشباهت9008دِروالوهمکاران)فان
هیایپیژوهشنشیاندادکیهیافتیهاند.هایبخشدولتیوخصوصیدرهلندانجامدادهدرسازمان

،«فسیادناپذیری»،«بیودن(مشروعیت)قیانونی»،«پاسخگوئی»ایهازنظرمدیرانبخشدولتی،ارزش
اداشیتند.ترتیربیشتریناهمیتربه«طرفیبی»و«اثربخشی»،«بودن(اعتماداعتبار)قابل»،«تخصص»
خیوداختصیاص(رابیه19هنسبتا پائینی)رتبییپیرویکورکورانهازرهبر،جایگاهامعنبه«اطاعت»

«سودبخشیی»و«بخشیکام-خود»باالییقرارگرفت.هبهسرپرستانسیاسی،دررتب«وفاداری»داد.
،«سودبخشیی»هیایهایبخشدولتیبودند.دربخشخصوصیی،ارزشترینارزشاهمیتنیزکم

ترتییربیشیترینبیه«کیارآیی»و«تخصیص»،«اثربخشیی»،«بودن(اعتماداعتبار)قابل»،«پاسخگوئی»
داردوسیت»قبیلکهبااصولکالسیکبخشخصوصیاز«خدمتهقابلیتارائ»اهمیتراداشتند.

،«اطاعیت»خوداختصیاصداد.رابه14هارتباطنزدیکیدارد،رتب«مداریمشتری»و«مشتریبودن
هیارادربخیشخصوصییداشیتند.بیهتیرینرتپیائین،«بخشییکیام-خیود»،و«عدالتاجتمیاعی»
هایبخشدولتیبودندکهترینارزشمهم«فسادناپذیری»و«طرفیبی»،«بودن(مشروعیت)قانونی»

تیریننییزازمهیم«نیوآوری»و«سودبخشیی»هایعالیبخشخصوصییجیاینگرفتنید.درارزش
رفتنییدوهییایعییالیبخییشدولتیییجییاینگهییایبخییشخصوصیییبودنییدکییهدرارزشارزش

هیاییبودنیدتیرینارزشازمهم«اثربخشی»،و«بودن(اعتماداعتبار)قابل»،«تخصص»،«اسخگوئیپ»
(.1،9008دِروالوهمکارانکهدرهردوبخشدولتیوخصوصیمشتر.بودند)فان

                                                                                                                                        

1. Van der Wal et al  
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هیایبخیشهایمدیراندرسیازمان(پژوهشیدررابطهباارزش9008دِروالوهوبررتس)فان

هایآشیکاروهایاینپژوهشنشاندادکهتفاوتاند.یافتهدولتیوخصوصیدرهلندانجامداده

اساساهمیتوجیودهابربندیارزشکارکنانایندوبخشنسربهرتبهمیانهتوجهایقابلتوافق

هیایپاسیخگوئی،دهندگاندرهردوبخشدولتیوخصوصینشاندادندکهارزشداشت.پاسخ

بیودنوشیفافیتاعتمیادمداری،قابیلفسادناپذیری،قانوناکاری،اثربخشی،تخصص،صداقت،فد

خگوئی،صیداقت،هیایفسیادناپذیری،پاسیترتییربیرارزشمیدیراندولتیی،بیهنسبتا مهمهستند.

میدیرانبخیشنظروشفافیتتأکیدداشتندوازبودن،اثربخشی،تخصصتماداعمداری،قابلقانون

بودن،صداقت،تخصص،فسیادناپذیری،اثربخشیی،پاشیخگوئی،اعتمادهایقابلارزشخصوصی،

تیربودنید.ترتیرازهمیهمهیم،شفافیت،نوآوریوفداکاری،بهمداریکارآیی،سودبخشی،قانون

معتقدنیدکیهپژوهشیگراندارایهمپوشیانیبودنید.ایین،هادرهیردوبخیشبرخیازاینارزش

هایطرفیوفسادناپذیری)دولتی(وارزشهایبیوکاردرارزشولتوکسرهایاصلیدتفاوت

(.9008دِروالوهوبررتس،سودبخشیونوآوری)خصوصی(است)فان

متحیده،انگلسیتانواییاالت(بیابررسییمجیالتمیدیریتدولتیی9009یورگِنسِنوبیوزمنن)

هارادرهفتطبقیهشناسیاییکردنید.ارزش9003و1220هایکشورهایاسکاندیناویمیانسال

هیا،ارتبیاطمییانبیاطمییانمیدیراندولتییومحییطآنبندیعبارتنداز:ارتمثال،اینطبقهعنوانبه

بررسیییموردهیاهاباکارکنانبخشدولتیی.ارزشگذارانوارتباطآنمدیراندولتیوسیاست

(مانند9008دِروالوهوبررتس)بررسیفانوردهایم(بابرخیازارزش9009)یورگِنسِنوبوزمنن

گرایییبرابیریایبودن،اثربخشیوتخصص/حرفهاعتمادمداری،قابلپاسخگوئی،صداقت،قانون

تیردیگیریرانییزنشیاندادهاسیتهیایمهیم(ارزش9009یورگِنسِنوبوزمنن)دارد،اماپژوهش

مشیارکتشیهروندان،عیدالت،ومسیاعدتومانند:منافععمومی،کرامیتانسیانی،دموکراسیی،

(.1،9009رساندن)یورگِنسِنوبوزمننیاری

تیراموردبررسییقیرارهایمدیراندول(درپژوهشیاهمیتارزش9019کِئون)مولیناومنک

میدیردولتییقیرار09اختییارهیهکردنیدودرارزشخدمتعمومیرات30هافهرستیازدادند.آن

                                                                                                                                        

1. Jørgensen and Bozeman 
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هایایینپیژوهشبندیکنند.یافتههارابراساساهمیتطبقههاخواستندتااینارزشندادندوازآ

هایاخالقیمانندصداقتوراستیودرستیدرباالترینرتبهقرارگرفتند.پسنشاندادکهارزش

،فسیادناپذیریوپاسیخگوئیقیرارگرفتنید.یهمداریوخیرخیواهایقانونها،ارزشازاینارزش

هیاینفیعتیریقیرارگرفیتوارزشپیائینههایاخالقیدررتبارزشکارآییدرمقایسهباارزش

(.9019کئون،ترینرتبهجایگرفتند)مولیناومنکطلبیدرپائینشخصیوسودآوریومنفعت

امیوره(پژوهشیرادرچینوهلندانجامدادندوبادانشیجویانادار9014دِروال)یانگوفان

هیادادنید.آنهیاییراترتییرمصیاحبه،عمومیکهبسیاریازآنهادربخیشدولتییشیاغلبودنید

کننیدگانخواسیتندتیاارزشخدمتعمومیرافهرسیتکردنیدوازمشیارکت90ایازمجموعه

نید،هیامهیموواقعییودرکارشیاناثرگذارئالیراکیهازنظیرآنهایخیدمتعمیومیاییدارزش

-قیانون»انید:(ارزشاصلیبرایهردوگروهمشیتر.بیوده10شارزشازده)شناساییکنند.ش

«.پیذیریمسیئولیت»و«فسیادناپذیری»،«غرضیطرفیوبیبی»،«گراییانسان»،«تخصص»،«مداری

،«شیفافیت»مثیال،ارزشعنیوانبیههاییراانتظیارداشیت.توانتفاوتهایمختلف،میدرفرهنگ

پانزدهمههادررتبنظرچینیکهازهنخستقرارگرفت،درحالیهلندیدررتبدهندگاننظرپاسخاز

ههادررتبنظرچینیزقرارگرفتوا3ههادررتبنظرهلندیاز«بودناعتمادقابل»قرارگرفت.ارزش

میییان«صییداقت»،و«فسییادناپذیری»،«درسییتکاری»هییاییماننییدقییرارگفییت.همچنییین،ارزش93

هاجایینداشتند)یانیگوارزشبرترچینی10هاقرارگرفتند،امادرمیانهلندیلئاارزشاید10

(.1،9014دِروالفان

دهدکهطریقسهرویکردموردبررسیقرارمینراازهایاخالقیمدیرا(ارزش9010اِسوارا)

یامعنیریبیهدرزبیاناخالقییات،درسیتکاوردها..دسیتا3درستکاریو.9فضیلت؛.1عبارتنداز:

(شیشرکین9010اسیت.اِسیوارا)«3شناسانهغایت»،وردیدستااستواخالقیات«9شناسیوظیفه»

بودنهمراهباصداقت،اعتمادقابل.1:هامرتبطهستندشخصیتیراتوصیفکردهاستکهباارزش

احتیرام،همیراهبیاادبو.9هیا(،ووفیاداری؛بیودن)عمیلبیهوعیدهاعتمادموردراستیودرستی،

                                                                                                                                        

1. Yang and Van der Wal 

2. deontological ethics 

3. teleological  
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مسییئولیت،همییراهبییاپاسییخگوئی،جسییتجویکمییالو.3نزاکییت،تکییریم،ولطییفومحبییت؛

طرفیومساوات؛یندقانونی،بیاانصاف،همراهباسازگاری،برابری،گشودگی،فر.4؛1خودداری

هیاو،همراهبافضیلتشهروندی.9،یمهربانیهمراهباانگیزه،نهبیشازمیزاننیازوخیرخواه.0

(.9،9010وظایفمدنی)اِسوارا

انید،یاینپژوهشمیوردبررسییقیرارگرفتیهتجربنةیشیپهاییکهدربخشهایپژوهشیافته

است:(نشاندادهشده1طورمختصردرجدول)به


 یتجرب نةیشیپ بررسی در بخشهای موردپژوهش های افته. ی1جدول 

 مطالعهموردهای ارزش پژوهشگران

(1228وارت)ونن
هیایقیانونیوهایسازمانی؛ارزشای؛ارزشهایحرفههایفردی؛ارزشارزش

هایمنافععمومیارزش

معمارزادهوجهانگیرفرد

(1382)

اخالقی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،مذهبیوزیبایی

(9003کِرناقان)
هیایایوارزشهیایحرفیههایدموکراتییک،ارزشهایاخالقی،ارزشارزش

انسانیوکارکنان

هایبروکراتیکمدیراندولتیارزش(9009یررواوتول)ام

هایبوروکراتیکمدیراندولتیایوارزشهایحرفهارزش(9009شوود)آ

دِروالوهمکارانفان

(9008)

بییودن(،ولتییی:پاسییخگوئی،مشییروعیت)قییانونیهییایمییدیرانبخییشدارزش

طرفیبودن(،اثربخشیوبیاعتمادفسادناپذیری،تخصص،اعتبار)قابل

سودبخشیی،پاسیخگوئی،اعتبیارهیایهایمدیرانبخشخصوصی:ارزشارزش

بودن(،اثربخشی،تخصصوکارآییاداعتم)قابل

دِروالوهوبررتسفان

(9008)

خگوئی،صیییداقت،هیییایمیییدیرانبخیییشدولتیییی:فسیییادناپذیری،پاسیییارزش

بودن،اثربخشی،تخصصوشفافیتاعتمادمداری،قابلانونق

،صییداقت،تخصییص،بییودناعتمییادقابییلهییایمییدیرانبخییشخصوصییی:ارزش

مییداری،فسییادناپذیری،اثربخشییی،پاشییخگوئی،کییارآیی،سودبخشییی،قییانون

شفافیت،نوآوریوفداکاری

                                                                                                                                        

1. self-restraint  

2. Svara 
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 یتجرب نةیشیپ بررسی در بخشهای مورد پژوهش های افته. ی1جدول )ادامه(    

 مطالعههای موردارزش پژوهشگران

(9009یورگِنسِنوبوزمنن)

،اثربخشیییوتخصییص/بییودناعتمییادقابییلمییداری،پاسییخگوئی،صییداقت،قییانون

گرایی،منافععمومی،کرامتانسانی،دموکراسی،مشارکتشیهروندان،ایحرفه

رساندنعدالت،ومساعدتویاری

(9019)کِئونمولیناومنک

،یهمیداریوخیرخیواهایاخالقیمانندصداقتوراستیودرستی؛قانونارزش

هیاینفیعشخصییوسیودآوریوفسادناپذیریوپاسخگوئی،کارآیی،وارزش

طلبیمنفعت

(9014دِروال)یانگوفان
طرفییوگراییی،بییمیداری،تخصیص،انسیانهایمیدیراندولتیی:قیانونارزش

پذیریومسئولیتناپذیریغرضی،فسادبی

(9010اِسوارا)

بودن)عمیلبیههباصداقت،راستیودرسیتی،مورداعتمیادبودن)همرااعتمادقابل

ها(ووفاداری(؛احترام)همراهباادبونزاکت،تکریم،ولطفومحبت(؛وعده

مسئولیت)همراهباپاسخگوئی،جستجویکمال،وخیودداری(؛انصیاف)همیراه

طرفییومسیاوات(؛مهربیانییندقیانونی،بییاسازگاری،برابری،گشودگی،فربا

(،وشیهروندی)همیراهبیای)همراهباانگیزه،نهبییشازمییزاننییازوخیرخیواه

هاووظایفمدنی(فضیلت



 مدل مفهومی پژوهش
خبرگیان،بهمرورادبیاتنظریوتجربیپژوهشوهمچنیننتایجحاصلازمصاحبهبیاباتوجه

.شودارائهمی(1شکل)صورتبهمدلمفهومیپژوهش



 های اصلی پژوهش سؤال
هایمدیراندولتیدراستانمازندراندراینپژوهشسعیشدهاستکهالگویتوسعهارزش

تسیؤاالبهادبیاتنظری،تجربیوهیدفپیژوهش،وباتوجهاساسیقرارگیرد.براینبررسمورد

د:شپژوهشبهاینشکلمطرا

هیایمیدیراندولتییمیدلتوسیعهارزشکننیدهنیییتبهاوابعاداصیلی(های)گویهشاخص.1

کدامند؟
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 



ثیرگذارأهایفردیمدیراندولتیاستانمازندرانتهایاجتماعیمدیرانبرارزشآیاارزش.9

است؟

هیایاجرائییاسیتانمازنیدرانهایمیدیراندولتییدردسیتگاهارزشهایوضعیتشاخص.3

چگونهاست؟

هایپژوهشعبارتنداز:بنابراین،فرضیه

هیایفیردیمیدیراندولتییاسیتانمازنیدرانهایاجتماعیمدیراندولتییبیرارزشارزش.1

اثرگذاراست.

زمییزاننیدرانبیاالتراهیایاجرائییمازهایمیدیراندولتییدردسیتگاههایارزششاخص.9

شده(است.گرفتهمتوسط)یامیانگیندرنظر



 پژوهش روش
ازلحیاظباشید،مییهایمدیراندولتیارزشدنبالتبیینالگویاینپژوهشازاینحیثکهبه

ایازآوریاطالعییاتدراییینپییژوهش،آمیییزهایاسییت.روشجمییعتوسییعه-هییدفکییاربردی

ادبیاتموجیودوسیابقهتحقییقوآشیناییبیاتجربییاتوشیناختای)مطالعههایکتابخانهروش

بیاشیدهتیهیداهیاینیمیهکشور(،میدانی)مصاحبهدرداخلوخارجازهایمدیراندولتیارزش
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(وهیایمیدیراندولتییارزشمنظیورشیناختونییزشناسیاییابعیادمتخصصینواساتیدخبرهبیه

نفیراز900تحقییق(اسیت.جامعیهآمیاریپیژوهشحاضیرهاازنمونیهآوریدادهپیمایشی)جمع

سازمانجهیادکشیاورزی،ادارهامیورمالییاتی،اداره)هایاجرائیاستانمازندرانکارکناندستگاه

کیه(بودند،سازماناموراقتصادیودارایی،وادارهکلشیالتاستانمازندرانوپرورشآموزش

نمونهپژوهشمشیخصوبعیدازتوزییععنوانبهنفر948گیریکوکرانبااستفادهازفرمولنمونه

د.شآوریجمع،وتحلیلآماریپرسشنامهمناسرتجزیه990نفرازکارکنان،900پرسشنامهمیان

هیایمیدیراندولتیی(درابتیدابعیدازدستیابیبههدفپژوهش)تبیینالگیویارزشمنظوربه

هایمتعیددیوسازمانیمسلطبهموضوع،شاخصهخبرگاندانشگانفراز90مصاحبهوگفتگوبا

هایمدیراندولتیاسیتخراجشید،درادامیهوبعیدازبررسییهمپوشیانیایینبرایسنجشارزش

هیایفیردی(وهیایاجتمیاعیوارزشبُعیداصیلی)ارزش9هادر،شاخصشدهارائههایشاخص

هیایاجتمیاعی:یدخبرگانپژوهشقیرارگرفیت)ارزشأیشدندکهموردتهدسازمانبُعدفرعی2

طلبیی،توفییقهایفیردی:؛ارزش،دلسوزیوهمدردی،تعهدبهنفعجامعهوفداکارییهخیرخوا

هرجوع،رفتیارشیهروندی،تعهیداخالقییبیهمسیئولیتوعیدالتوانصیافدرارائیتکریمارباب

هایمدیراندولتییکازابعادارزشیهرهابرایبررس(.سپسبرایسنجشوارائهگویهخدمات

هیایگویهبرایشاخص99،مجموعا شدهانجامهایبندیدوبعدازجمعشایدیگرانجاممصاحبه

یدقرارگرفت.أیپژوهشموردت

هیاازروشنیوینیاسیتفادهشیدکیهبیاتعرییفوبییاندراینپژوهش،برایتدوینپرسشنامه

مطالعیهدرایینپیژوهشخواسیتهشیدتیافرضی،ازمدیرانمالیاتیموردنیهاییکسازماویژگی

ای،ازگزینیه0اسیاسییکطییفسازمانفرضیباسازمانخیودرابرمیزانشباهتوتفاوتاین

«بسیارشیبیهاسیت»،تا«شبیهاست»،«تاحدودیشبیهاست»،«شبیهنیست»،«وجهشبیهنیستچهبه»

شیودتیاازدریافیتادراکیاتهاباعثمیینروشوایننوعنگارشگویهبیانکنند.استفادهازای

کارکنیان»همثال،گویعنوانبهدادنخودجلوگیریشود.جلوهداربهسمتخوبگیرانهوجهتسو

هبیهگویی«کیوشهسیتندداننیدوبسییارسیختسازمانفرضیانجاموظیفیهرامقیدمبیرخیودمیی

ترجیحدادهشدهاست.«کوشهستمدانموبسیارسختودمیمنانجاموظیفهرامقدمبرخ»

آوریکیارگیریآندرمرحلیهاصیلیرجمیعگییریوبیهپیشازاطمیناننهاییبهابیزارانیدازه
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طریقعلمیی،اطمینیاننسیبیالزمراازروابیودناسیتفادهازها،ضرورتداردکهپژوهشگرازدهدا

مناسیروطیوربیههیاکند.لذابرایاینکهمطمئنشیویمسینجهبودنآنپیداومعتبرموردنظرابزار

وپایاییبهرهگرفت.اغلربرایسینجشروایییتوانازدومعیارروایی،میاندشدهنیتدوصحیح

هاودراینپژوهششاخصکهنیابهتوجهباد.شومنظررواییمحتوااستفادهمیگیری،ازابزاراندازه

مسیلطبیرهادبیاتپژوهش،مصاحبهباخبرگیان،متخصصیانواسیاتیددانشیگاهابرگرفتهازگویه

دیگر،اطمینانحاصلکرد.ازطرفتوانازرواییپژوهشمی،موضوعپژوهشبودهاست،بنابراین

بیرایتحلییلو،ترینآزمونپایایی،محاسبهضریرآلفیایکرونبیاااسیتبهاینکهمعمولتوجهبا

29/0اینمقداربرایکلپرسشنامه.ازآزمونآلفایکرونباااستفادهشدهابررسیپایاییشاخص

مؤیدآناستکهعددباالیپایاییپرسشنامهاست؛اینبسیارکهنشانازمیزاناستشدهمحاسبه

.اسیتشیدهلحیاظعلمییپذیرفتیهواینطیراازپرسشنامهازقابلیتاعتمادباالییبرخورداربوده

هیایبیودنگوییهفهیمهمییزانشیفافیتوقابیلدهنیدنشیان،مقدارآلفیایکرونبیاادیگر،عبارتبه

هشیدوارییانساسیتخراجاین،مقیداربیرعیالوهدهندگاناسیت.استفادهدرپرسشنامهبرایپاسخمورد

(VE)هیاهیایخیوبیبیرایایینسیازهها،سنجههایشاخصگویهدهدکهنشانمی00/0باالتراز

هاوآلفایکرونباامسیتخرج،تعدادگویهشدهاستخراجهاینهاییذیلشاخصدرجدول.هستند

است.شدهارائههایپژوهشازشاخص


 نظر خبرگان اساسبر شده استخراجگذاری عوامل  . نام2جدول 

 *α هاتعداد گویه نام قراردادی ابعاد ردیف 

هایارزش

اجتماعی

383/0 یخیرخواه1شاخص

489/0 وهمدردیدلسوزی9شاخص

380/0 تعهدبهنفعجامعه3شاخص

399/0 فداکاری4شاخص

هایارزش

فردی

384/0 طلبیتوفیق0شاخص

989/0 تکریماربابرجوع9شاخص

382/0 ارزششهروندی9شاخص

388/0 تعهداخالقیبهمسئولیت8شاخص

381/0عدالتوانصافدرارائهخدمات2شاخص
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میدلمعیادالتسیاختاریجهیت.1:ازنیدعبارتحاضیرپیژوهشهایمورداسیتفادهدرآزمون

افیزارهاوارتباطمیانمتغیرهایاصلیتوسیطنیرمهاوشاخصسنجشوبررسینقشتبیینیگویه
هیایهایمدیراندولتیوشیاخصارزشکهآیامتغیرعییناینمنظورتای،بهنمونهتیتک.9،لیزرل
؟گرفتهشده()بیشترازمیانگیندرنظراندیاخیر،شرایطمطلوبیراداشتهآن



 ها تحلیل داده
،LISRELمعیادالتسیاختاریهیوبرنامیدیییتأدراینپژوهشبیااسیتفادهازتحلییلعیاملی

؟یاخیردهندمعتبرراشکلمیههایهربُعدتحلیلشدتاببینیمکهآیادرهرمورد،یکسازگویه
بود.شدهمحاسبهیکآزموناعتبارسازه،عنوانبهبرایهرسازه،آمدهدستبهواریانس
دومباشیند،گیامهمرتبیهاینانتظارازابعادپیشنهادیوجودداشتکهازاجزایسازکهازآنجا

دومراهقادرندتایکمیدلمرتبیرشیموردپذهایبعدیپرداختنبهاینموضوعبودکهآیاسازه
توانندبههامیکهتعدادبسیاریازگویهیزمان(معتقدند1224زیوهاثِرینگتون)تشکلدهند.باگو

شیدهرابیرایتحلییلمیدلمیوردتوانییکرویکیردتجزییهسطواباالییازخطامنجرشوند،می
دگانبیرایدهنیرسیدکهتعدادپاسخ(.بهنظرمی1،1224استفادهقرارداد)باگوتزیوهاثِرینگتون

دهیدشدهناکافیباشدکیهنشیانمییدومکامال تجزیهههایمدیراندولتیمرتبآزمونمدلارزش
قیرارگییردکیهبخواهیداسیتفادهمیوردتوانیدع)کل(یانسبتا مجتمعزمانیمییکرویکردمجتم

منظیوربیهمعنایاصلییکمفهومرادریابدوخطیایتصیادفی)اتفیاقی(راحیذفکننید.هجوهر
دومهستند،یکرویکیردههایمدیراندولتیمرتبمدلارزشهابعاد،نمایندهکهآیاهمارزیابیاین

هایمدیراناولمرتبطباابعادارزشهمرتبدیتائهاینسبتا مجتمع)کلی(باترکیبیازامتیازاتسازه
هیایخطییندادمیدل(،کیهنشیا1299اسیت.همسیوبیاآینهیون)قرارگرفتهاستفادهمورددولتی

طرییق،ترکییرامتییازاتاز(9،1299افزایشیوزنواحدازکفایتالزمبرخوردارهستند)آینهون

ه.سیپس،میدلمرتبیشیدجادیادهندههابرایهرپاسختعیینمقدارمیانگینمجموعامتیازاتگویه
یحداکثراحتمیالمیورددییتأ،بااستفادهازتحلیلعاملشدجادیادومیکهازاینامتیازاتسازه

است.گرفتهقرارارزیابی

                                                                                                                                        

1. Bagozzi and Heatherington 

2. Einhorn  
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 های پژوهشیافته
 ها(های پژوهش )گویهتحلیل سازه
هیاسینجهه(رابیرایهمی90/0اول،پایاییبیشیتراز)ههایمرتببرایسازهآمدهدستبهمقادیر

(.1،1298لیبخشپایاییاست)نانیکسطحرضایتهدهندنشانپژوهشگران،نظرکهازنشانداد
بخشراارائهکردند،بیهاییندلییلکیهاولآزموناعتباررضایتههایمرتب،همهسازهوجودنیباا

کیه(واین9،9009بیودهاسیت)هِیروهمکیاران0/0همهابعادبیشترازآمدهدستبهمقدارواریانس
شیاخصنیکیوییبیرازشمناسیراسیتهدهنیدشیواهدنشیانچراکیه؛مناسبیداشتآمارتناسر

(GFI(شاخصهنجاربرازنیدگی،)NFIمقیدار،)ریشیهمییانگینمربعیاتباقیمانیده(RMRکیه،)

(بیرایAVEشیده)بودومقدارمیانگینوارییانساسیتخراج00/0ازمقدارحداکثرپذیرشترکم
پیژوهشهیایشیدهبیرایسیازهبود.بنابراین،مقداروارییانساسیتخراج00/0همهمتغیرهابیشتراز

کیهدرآن،هیاهسیتندهایخوبیبرایاینسازههاسنجههایشاخصحاکیازآناستکهگویه
بیود.قرارگرفتیهسینجشمیوردتیرازوارییانساثراتییبیودکیهواریانسقابلاسنادبیهخطیا،کیم

همبسیتگیبسییارهایسازههاحاکیازآناستکههمهشاخصهایتناسرمناسرسازهشاخص
شیدهبیرایهیایتناسیرووارییانساسیتخراجمناسبیباسازهدرپرسشداشیتند.مقیادیرشیاخص

 است.شدهداده(نشان3اولدرجدول)ههایمرتبسازه



 های اصلی پژوهشتحلیل شاخص

دوبیههایبرازشبیرایمیدلنهیاییشیامل:نسیبتمجیذورکیایدرپژوهشحاضرشاخص

χآزادی)هایدرجه
2
/df(ریشهمییانگینمربعیاتباقیمانیده،)RMRشیاخصهنجیاربرازنیدگی،)

(NFI(شییاخصهنجارنشییدهبرازنییدگی،)NNFI(شییاخصبرازنییدگیفزاینیید،)IFIشییاخص،)

شیده(،وشاخصنیکیوییبیرازشتعیدیلGFI(،شاخصنیکوییبرازش)CFIبرازندگیتطبیقی)

(AGFI؛وشاخصریشیهدومبیرآوردوار)(ییانسخطیایتقرییرRMSEAبیرایتحلییلمیدل)

هیاومیدلتجربییآندربرایتائیدایینشیاخصاتکاقابل.مقدارشدهاستکارگرفتهپژوهشبه

مشاهدهاست.قابل(4جدول)

                                                                                                                                        

1. Nunnally 

2. Hair et al 
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 ها(اول )گویه ههای مرتبشده برای سازههای تناسب و واریانس استخراج . مقادیر شاخص3جدول 

 های برازش شاخص
مقدار 

 مطلوب

های  ارزش

 اجتماعی

های  ارزش

 فردی

309/999/1کمتراز(χ2/df)شدهنهبهاسکوئرکای

20/021/023/0بیشتراز(NFIشاخصهنجاربرازندگی)

20/023/029/0بیشتراز(NNFIشاخصهنجارنشدهبرازندگی)

20/020/028/0بیشتراز(IFIشاخصبرازندگیفزایند)

20/020/028/0بیشتراز(CFIشاخصبرازندگیتطبیقی)

20/020/021/0بیشتراز(GFIشاخصنیکوییبرازش)

10/000/0040/0کمتراز(RMRمانده)ریشهمیانگینمربعاتباقی

10/0080/0098/0کمتراز(RMSEAریشهدومبرآوردواریانسخطایتقریر)

00/004/000/0بیشتراز(AVE)شدهاستخراجمیانگینواریانس



 های برازش مدل معادالت ساختاری. شاخص1 جدول

 مقدار تجربی مقدار مطلوب های برازششاخص

311/9کمتراز(χ2/df)شدهنهبهاسکوئرکای

20/029/0بیشتراز(NFIشاخصهنجاربرازندگی)

20/028/0ازبیشتر(NNFIشاخصهنجارنشدهبرازندگی)

20/022/0بیشتراز(IFIشاخصبرازندگیفزایند)

20/022/0بیشتراز(CFIشاخصبرازندگیتطبیقی)

20/029/0بیشتراز(GFIشاخصنیکوییبرازش)

20/021/0بیشتراز(AGFIشده)شاخصنیکوییبرازشتعدیل

00/0099/0کمتراز(RMRریشهمیانگینمربعاتباقیمانده)

10/0091/0کمتراز(RMSEAریشهدومبرآوردواریانسخطایتقریر)

00/090/0بیشترازهایفردی(ارزشAVE)شدهاستخراجمیانگینواریانس

00/092/0بیشترازهایاجتماعی(ارزشAVE)شدهاستخراجمیانگینواریانس
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هیایارزشگییریانیدازهدریافیتکیهمیدلتوانهایبرازشباال،میبهنتایجوشاخصتوجهبا

مدلساختاریروابطعلّییبیینمتغیرهیای،درواقعیدوبرازشکاملاست.أیموردتمدیراندولتی

شیدهرانمیایشعلّییومییزانوارییانستبییینهمبسیتگیگرومکنونرامشخصکردهومشاهده

آزمونمدل)نقشه(است،هدهندکهنشاننتایجمدلمعادالتساختاریپژوهشاساسبردهد.می

نتیایجاساسبربودهاست.هایمدیراندولتیارزشهکنندنییتبهاتواندریافتکههمهشاخصمی

،درسطحمناسرقیرارداردباهمهمتغیرهایپژوهشهایمدیراندولتیارزشمقدارضریرمسیر

ایینجیهیدرنت،اسیتبیوده±29/1دارییعنییمعنحدنصابباالترازمیزانTطرفینیزمقدارواز

د.شومینقشتبیینیتائید


 سازی معادله ساختاری نتایج مدل .1 جدول

 اعداد معناداری استاندارد بیضر مسیرهای مدل ردیف

92/022/13 هایاجتماعیارزش←یهخیرخوا1

88/003/19 هایاجتماعیارزش←دلسوزیوهمدردی9

84/039/10 هایاجتماعیارزش←جامعهتعهدبهنفع3

83/029/14 هایاجتماعیارزش←فداکاری4

89/039/19 هایفردیارزش←طلبیتوفیق0

89/024/10 هایفردیارزش←تکریماربابرجوع9

89/010/19 هایفردیارزش←ارزششهروندی9

81/009/14 هایفردیارزش←تعهداخالقیبهمسئولیت8

99/092/13هایفردیارزش←عدالتوانصافدرارائهخدمات2



 پژوهش بررسی روابط متغیرهای اصلیتحلیل مسیر برای 

رانشیانهیاهایازآزمیونفرضیی(خالصیه9،جیدول)LISRELنظربهخروجیینیرمافیزاربا

هیایفیردیمیدیرانبرارزشهایاجتماعیمدیرانارزشثیرأبودنتداربرایبررسیمعنیدهد.می

داریثیرازمیدلاسیتانداردوعیددمعنییأ،ارزیابیچگونگیومیزانایینتیدولتیاستانمازندران
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کیهآزمیونتیوانگفیتازآنجاآمدهمدلمیدستهبودناعدادبدارشود.درموردمعنیستفادهمیا

نباشند.-29/1و29/1دبودکهبیندارخواهنمعنییشود،اعدادانجاممی20/0درسطحهاهفرضی

معنییخواهیدبیود،قیراربگییرد،رابطیهعلّییبیی-29/1و29/1کیهاگیرعیددیبیینابهاینمعنی

هیایارزشثیرأتیبیرلیلمسیر،فرضیهاصلیپیژوهشمبنییبهنتایجآزمونتحوباتوجهاساساینبر

یداراسیتوارتبیاطعلّیمعنییازندرانهایفردیمدیراندولتیاستانماجتماعیمدیرانبرارزش

شود.آنتائیدمی


 نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری .1جدول 

H مسیر ارتباط 
ضریب 

 استاندارد

اعداد 

 داری یمعن
 نتیجه

H1 ییدفرضیهأت29/018/14هایفردیارزش←هایاجتماعیارزش

RMSEA = 0.087،GFI = 0.94،AGFI = 0.90, CFI = 0.98،IFI = 0.98،NFI=0.96وNNFI=0.96

است.3تراز(نیزکوچک90/9)χ2/dfچنیناستوهم10/0تراز(کوچک089/0مجذورخطاهایمدل)

H1-1 ییدفرضیهأت99/009/10 هایفردیارزش←یهخیرخوا

H1-2 ییدفرضیهأت48/099/8 هایفردیارزش←دلسوزیوهمدردی

H1-3 ییدفرضیهأت99/009/10 هایفردیارزش←تعهدبهنفعجامعه

H1-4 ییدفرضیهأت00/041/8 هایفردیارزش←فداکاری

RMSEA = 0.084،GFI = 0.96،AGFI = 0.89, CFI = 0.98،IFI = 0.98،NFI=0.97وNNFI=0.97

است.3تراز(نیزکوچک09/9)χ2/dfچنیناستوهم10/0تراز(کوچک084/0مجذورخطاهایمدل)



ابعیادبیراثیرپیژوهشمبنییفرعییهیایه،فرضیی(0)جدولبهنتایجآزمونتحلیلمسیرباتوجه

tشیود.مقیادیرمییییدأتیآنداراستوارتباطعلّمعنی،هایفردیارزشبرهایاجتماعیارزش

بیرهیایاجتمیاعیارزشبیرآناسیتکیههمیهابعیادمبنیی،فرعییپیژوهشهیمهایهبرایفرضی

نمودارذیلنیزمیدلپیژوهشدرحالیتتخمیینیدارند.دارایتاثیرورابطهعلّهایفردیارزش

دهد:داریرانشانمیاستانداردوعددمعنی





 1398 بهار(، 29پیاپی شماره ) 1شماره ، تمشهمطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

121 

 داریمدل پژوهش در حالت عدد معنی

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد

 
 

 

 معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق. 1نمودار 



 های آن های مدیران دولتی و شاخص بررسی وضعیت متغیر ارزش

هایآندرنمونهآمیاریوشاخص هایمدیراندولتیارزشسطحمتغیربرایبررسیوضعیت

مقییاسبیهایباتوجیهنمونیهییکtآزمیوندرایاسیتفادهشید.تیکنمونیهپژوهشازآزمیونتیی

نظرگرفتهشدهاست.،در3قیق،مقدارآزمونبرابربا(پرسشنامهتح0الی1ای)گزینه0
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 های آنوضعیت متغیرهای پژوهش و شاخصبررسی  .1جدول 

 (test value =3مقدار آزمون )

درجه  Tآماره  متغیرها

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 درصد91فاصله اطمینان 

حد 

 باال

حد 

 پایین

 تائید

هایارزش

اجتماعی

 تائید9.929930.0000.340.440.94

 تائید2.919930.0000.030.930.49 یخیرخواه

دلسوزیو

 همدردی

 تائید2.999930.0000.000.910.32

تعهدبهنفع

 جامعه

 تائید3.819930.0000.990.340.11

 رد-1.899930.0940.110.930.009 فداکاری

 تائید2.399930.0000.4800.080.38فردیهایارزش

 تائید9.909930.0000.4990.040.31 توفیقطلبی

تکریمارباب

 رجوع

 تائید11.019930.0000.9000.890.08

 تائید4.099930.0000.9890.400.10 ارزششهروندی

تعهداخالقیبه

 مسئولیت

 تائید9.989930.0000.4430.000.33

عدالتوانصاف

درارائهخدمات

 تائید2.899930.0000.0910.980.40

 

هایفردیهایاجتماعی،ارزشارزشمتغیرهایآمدهبرایدستهداریبکهسطحمعنیازآنجا

درصید،20درسطحاطمینان(،Sig=0/000<0/05کوچکترازسطحخطاست)هاهایآنشاخصو

هایهایفردیوشاخصهایاجتماعی،ارزشمتغیرارزشسطحمیانگینتواناستنتاجکردکهمی

،اینمقدار«فداکاری»امابرایمتغیر،بیشتراست،شدهدرنمونهآماریازمیانگیندرنظرگرفتهآنها

شدهمحاسبهشدهاست.گرفتهترازمقدارمیانگیندرنظرکم
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 گیری حث و نتیجهب
کوجیودقالیرسیازمانیرکالسییدولیتدرطورسنتی،تصویریکهازمستخدمانومدیرانبه

مراتبییهایبنیادگرایانهوهمراهباکنتیرلسلسیلهکار،بدوندیدگاهیمحافظه«بوروکرات»داشت،
رسند،امیارمینظتبسیارپیچیدهواغلرمتناقضبهبود.امروزه،وظایفمستخدمانومدیراندول
اهییهیامشیانراشیناختهوبیرایایفیایآنههایچندگانمستخدمانومدیراندولتیموفقبایدنقش

اساسمنافعجامعه،نظموانضباط،رتنداز:حفظمحرمانگی،اقدامبرهاعباشوند.برخیازایننقش

سائل،اجتنابازمنیافعموردمگیریدرهایکیفی،تشخیصمسائل،قضاوتوتصمیممشاورههارائ
ایازبازیگرانورفتاربرابیر،منصیفانهوعادالنیهبیانپاسخگوئیبهطیفگستردهمتعارض،تضمی

کنندگان.همکارانومراجعه
شیان،ومسیتخدمواقع،کارکناندولت،مستخدمجامعه،مستخدمدولت،مسیتخدمسیازماندر

کهمنایناستکهمستخدمانومدیراندولت،ضدموکراتیکفرضبراینهقانونهستند.درنظری
ههیایجامعیکننید،ارزشاسیاسآنعمیلمییوبردهندضرورتنمایندگیدولتراتشخیصمی

عنوانشیهروندمفهیومبهکنندودرآنگذارندکهدرآنزندگیمیاشترا.میتریرابهگسترده
مشییعمیومینقشمهمیدراجرایخیط،طرف،مستخدمانومدیراندولتیکنند.ازیکپیدامی

هیاوارزشهمشیی،دربرگیرنیدموضوعاتخطهداشتنباهمدیگر،سروکارکنندوازطرفمیایفا

چتصیمیمعیاریازارزشییبیرایمیدیراندولتییوجیودنیداردهییهایارزشییاسیتوقضاوت
هیایفیردیوارزشرو،میدیراندولتییباییددر.درسیتوکیاملیازاین(؛از1228وارت،)ونن

هایدرستیرابگیرند.شانداشتهباشندتاتصمیمکاریخودوکارکنانتحتِسرپرستی
شیاندرنانبخیشعمیومیچگونیهدرمیوردنقشدهدکهکارکارزشخدمتعمومینشانمی

معیرضتأیییدییاردقیرار،ذهنی،ثابت،یاقطعیبودهودرهااندیشند.ارزشامورعمومیمیهادار
هایمسیتخدمانکنند.ارزشدارندوعواطفواحساساتوتفکرعقالئیرابایکدیگرترکیرمی

طرفیی،احتیرامبیهقیانون،احتیرامبیهافیراد،تیالشوومدیراندولتی،مانندصداقتوراستی،بیی
پاسیخگوئی،وکننیدگان،هیایمراجعیهسیازیخواسیتهجوئیواثربخشی،بیرآوردهپشتکار،صرفه

کنند)باکس،راهنماییوهدایتمیههارادرچگونگیانجامکارهایروزانلیتاجتماعی،آنمسئو

هدهنیدرفتیاروعملکیردمسیتخدمانومیدیراندولتییوشیکلهکننیدرو،تعیییناین(.ازالف9010
عمکلردبوروکراسیوکلدولتهستند.
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هیایمفهیومارزشهکننیدنییتبهاشاخصهکههمدهدنشانمینتایجمدلمعادالتساختاریپژوهش

هیایارزشهیایشیاخصهکیههمیدهیدنشیانمیینتایجمیدلمعیادالتسیاختاریمدیراندولتیهستند.

هایاجتمیاعیمیدیرانارزشهگان4درمیانابعاداینمفهومهستند.هکنندنییتب،اجتماعیمدیراندولتی

دیگر،بُعیدعبارتت؛بهکنندگیبودهاساثرتبییندارایبیشترین«دلسوزیوهمدردی»دولتی،بُعد

هایاجتماعیمیدیرانبیودهاسیت.پیسازآن،ترمفهومارزشمعرفدقیق«دلسوزیوهمدردی»

هایبعدیقرارگرفتند.دررتبه«هیخیرخوا»،و«فداکاری»،«تعهدبهنفعجامعه»ابعاد

هیایارزشهیایشیاخصهکیههمیدهیدشانمیناین،نتایجمدلمعادالتساختاریپژوهشعالوهبر

هیایفیردیمیدیرانارزشهگانی0درمییانابعیاداینمفهومهستند.هکنندنییتبفردیمدیراندولتینیز

دیگیر،بُعیدعبیارتکننیدگیبیودهاسیت؛بیهناثیرتبیییندارایبیشیتری«طلبییتوفییق»دولتی،بُعید

ارزش»ابعیادهایفیردیمیدیرانبیودهاسیت.پیسازآن،ترمفهومارزشمعرفدقیق«طلبیتوفیق»

در«خیدماتهعیدالتوانصیافدرارائی»و«تعهداخالقیبهمسیئولیت»،«رجوعتکریمارباب»،«شهروندی

هایبعدیقرارگرفتند.رتبه

دارمعنییثیرأتیمبنییبیر،فرضییهاصیلیپیژوهشدهیدکیهنشانمیینتایجآزمونتحلیلمسیر

نییزوهایفردیمدیراندولتیاستانمازندرانوابعیادآناجتماعیوابعادآنبرارزشهایارزش

.شودیدمیأیت،یآنارتباطعلّ

هایآندرنمونهآماریوشاخص هایمدیراندولتیارزشسطحمتغیربررسیوضعیتنتایج

فردیمدیراندولتییهایهایاجتماعیوارزشمتغیرارزشمیانگیندهدکهسطحنشانمیپژوهش

بیرایامیا،بیشیتراسیت،شدهگرفتههآماریموردمطالعهازمیانگیندرنظرهایآندرنمونوشاخص

ا.بهاینمعنیمحاسبهشدهاست،شدهگرفتهترازمقدارمیانگیندرنظر،اینمقدارکم«فداکاری»متغیر

هییاواقییداماتمییدیراندولتیییدرگیییریهییایاجتمییاعیوفییردیبیرتصییمیمکیهمیییزاناثرگییذاریارزش

تیرازمییزاناثیریکیم«فیداکاری»امامتغیر،هایاجرائیاستانمازندرانباالترازمیزانمتوسطاستدستگاه

مییزانعمکلیردکننیدهدرنقشیتعییین،هایمدیراندولتیوجود،ارزشبااینشدهدارد.متوسطدرنظرگرفته

هیارانادییدهتیوانایینارزشهیایدولتییدارنیدونمییملکیردسیازماننتیجه،مییزانعمدیراندولتیودر

انگاشت.

ندتیااهایمتعددیوجودداردکهتالشکردههایخدمتعمومی،پژوهشدررابطهباارزش
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هیایمسیتخدماندولتییراشناسیاییوییادیگیر،ارزشعبیارتهایخیدمتعمیومیییابیهارزش

هیاوکیدهاواسیتانداردهایرفتیاریولئادنبالایجادبایدها،اییدبههابندیکنند.اینپژوهشرتبه

هیایتیربیهارزشایهستندکهبایددربخشخدماتعمیومیوجیودداشیتهباشیدوکیماخالقی

نیزیهکنند.گاتوجهمی1هاییکهمستخدمانومدیراندولتیباخودهمراهدارندموجودوارزش

کِرناقیان،هیایمختلیفمیوردمطالعیهقیراردادنید)رهاویاسیازمانهایمختلفرادرکشوارزش

؛مولینیییاو9008دِروالوهمکیییاران،؛فیییان9009؛یورگِنسِییینوبیییوزمنن،9009؛بیییوزمنن،9003

.درمقابیل،ایین(9018الیف؛نبیاتچی،9010؛باکس،9014دِروال،؛یانگوفان9019کِئون،منک

هایارزشیبخیشلئاهایاخالقی،کدهایرفتاریواخالقی،یاایددنبالایجادارزشپژوهش،به

توسطمسیتخدمان،واقعیتموردمطالعهقراردادهاستکهدرچیزیرادولتینبودهاست،بلکهآن

هیااثرگیذاربیودهوعملکیردآنهیا،رفتیارگرفتوبرتصمیمومدیراندولتیمورداستفادهقرارمی

ایرابیرایتعییینمییزاناهمییتشیدهطراحیییشپیازةپرسشینامژوهشیگرانپمثال،عنوانبهاست.

هیاراایینارزشهادربخشدولتیوخصوصیمورداستفادهقراردادندتامدیرانمختلیفارزش

مولینیاو؛9008دِروالوهمکیاران،فیان)بنیدیکننیدرتبیه،ترتییراهمییتبراساسنظرخیود،بیه

هاییراموردبررسیقیراردادنیدکیهدرادبییاتمیرتبطبیاهاارزشع،آن(.درواق9019کِئون،منک

منتشرشیدهدرهیایاساسمقاالتوفصلنامهتبیشتریبرخورداربودهویااینکهبرپژوهشازاهمی

هیایمطلیوبخیدمتعمیومیارزشعنیوانبیهگذاراننظرمدیرانوسیاستهایگذشتهوازسال

د.موردتوجهقرارگرفتهبودن

هییاوتجییویزهییاریشییهدرباورهییاواعتقییاداتافییراددارنییدوتییالشبییرایتغییییرارزشارزش

ها،اگرکهایجادتغییروبهبودعملکردسازمانمنظوربههاوجودندارند،هاییکهدرسازمانارزش

وهیایموجیوددرسیازمانامیاشناسیاییارزش،مدتبسیاردشواراسیتناممکننباشد،درکوتاه

کندتاشناختبهتیرینسیبتکنند،کمکمیاساسآنهارفتارمیمدیراندولتیبرهاییکهارزش

جهتبهبیودعملکیردسیازمانودریددستآبههایارزشیسازمان،کارکنانومدیرانبهپتانسیل

کارگرفتهشوند.به

                                                                                                                                        

1. Public Administrators' Values in Action (Bureaucratic Values) 
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دهیاوعملکردهیای(برایبهبودکارکر1382ایندرحالیاستکهمعمارزادهوجهانگیرفرد)

کننید؛حیالآنکیهممکیناسیتایینهاراتجویزمیهایدولتی،ترکیبیازارزشمختلفسازمان
هایموجودمدیراندولتینداشتهباشند.هاجاییمیانبایدهاونبایدهایعملیوارزشارزش

بسییاریهاییهستندکهمبنیای،ارزشاستادستآمدههاییکهازطریقاینپژوهشبهارزش
باییدهاو»دهنیدوبیهپژوهشراشیکلمییهایمدیراندولتیدرنمونهموردهاوتصمیمازفعالیت
اجراییدربخشدولتیهسیتند.«هایهست»دهندهپردازند،بلکهنشانبخشدولتینمی«نبایدهای

ایاقتضیائاتمبنینیسیتند،بلکیهبر«صیرفا مخیرّب»اویی«صیرفا سیازنده»تههادارایمااینارزش
تمأموریتونوعفعالیتاجراییسازمان،نقشراجرایییرسیازندهییاهیها،ماهاوسیاستمشیخط

،منفعیتجامعیه«تعهدبهنفعجامعه»یا«همدردیودلسوزیباجامعه»مثال،عنوانبهمخرّبدارند.
هیاهاوسیاسیتمشیدهند،امااگربااجرایصحیحودرستخطراموردتوجهوحمایتقرارمی

شیوندوکیارآییاقیداماتاجرایییرادچیارنقصیانتعارضباشند،درنقشمخیربظیاهرمییدر
کنند.می

شودتا:مدیریتدولتیپیشنهادمیهعرصپژوهشگرانبه
ترهایبزرگدرنمونهست،اطریقاینپژوهششناساییشدههیموموضوعاتیراکهاز.مفا1

خاصموردبررسیقیراردهنید.بیهاییندلییلکیههسازمانووزارتخانویامتمرکزبریک

هیایدولتییبیاهاودستگاههایذاتیسازمانتوظایف،قوانینومقرراتومأموریتهیما
هامتفاوتخواهدبود؛متفاوتاستونقشمتغیرهایموردمطالعهنیزدرآنیکدیگر

کیارگیریطحدولت،سطحاشتغالوبهوت،سایمتفاهایحرفه.بهایندلیلوجودتخصص9
هیایسیازمانیوفیردی،مراترسازمانی،منیاطقجغرافییاییوسیایرتفیاوتافراددرسلسله

گرفتندرمناطقجغرافیاییمختلفبادرنظرهایمختلفدولتیراشودتاسازمانتوصیهمی
شدولتییراشناسیاییهیایبخیهاموردبررسیقراردهنیدتیاارزشهاوگوناگونیتفاوت
کنند؛

هایمدیرانوکارکنیاندولتییرابیاسیایرادارتوشودتاارزشتوصیهمیپژوهشگران.به3

ازاینهاییبندیهایبخشدولتیوحتیبابخشخصوصیمقایسهکنندونیزطبقهسازمان
هیایازروششیودتیابیااسیتفادهشناسینیزتوصییهمییحیثروشهاارائهنمایند.ازارزش

.هایمدیرانومستخدماندولتیبپردازندبهبررسیارزش«اکتشافیهمصاحب»کیفیمانند
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