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چکیده
پژوهشحاضر ،با هدفارائه الگویسنجشارزشهای مدیراندولتیدردستگاههای اجرائی استان
مازندران انجام شده است .روش پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی -توسعهای است .در این پژوهش
کارکناندستگاههایاجرائیاستانبهعنوانجامعه آماریانتخابوبراساسفرمولکوکران 948،نفرنمونه
شدهاند .پژوهش در دو مرحله بهاجرا درآمده است؛ در گام اول شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدل
تعیین  
گیریهدفمندانجامشد

ازطریقبررسیادبیات نظریومصاحبه باکارشناسانو با استفادهاز روشنمونه
که براساس نظراتکارشناسان ،درنهایت  2بُعدو  99گویه برایطراحی مدلاستخراجشد.درمرحله دوم
نیزبرای اعتبارسنجیمؤلفههای شناساییشده،از روشتحلیلعاملیتائیدی وابزارپرسشنامه استفادهشد.
یافتههایپژوهشبااستفادهاز
شدهاند .
دادههاباروشتحلیلمعادالتساختاریوفنونآمارتوصیفیتحلیل 
معادالت ساختارینشانداد،همه گویهها،بهعنوانسازهمعتبردرارزشهای مدیران دولتیهستند،یعنی
مقدارمیانگینواریانساستخراجشده()AVEبرایهمهگویههابیشتراز0/00بود.مدلنهاییپژوهشهمبا
شاخصهایبرازش(NFI=0/29،RMR=0/099،RMSEA=0/091و)GFI=0/29موردتأییدقرارگرفت.از
هایآن(بهجزارزشفداکاری)درنمونهآماری

طرفینیزسطحمیانگینارزشهایمدیراندولتیوشاخص
گرفتهشده بیشتر بوده است .ارزشهای اجتماعی تأثیر معنیداری بر ارزشهای فردی
از میانگین درنظر 
مدیراندولتیداردووجودرابطهعلّیمیانآنهاتأییدشدهاست .


کلیدواژه :ارزشخدماتعمومی؛ارزشهایمدیراندولتی؛سازمانهایدولتی
دانش آموختهدکتری،گروهمدیرتدولتی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،تهران،ایران 
 .

** .استاد،گروهمدیرتدولتی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،تهران،ایران (نویسندهمسئول)
a.faghihi@srbiau.ac.ir

*** .استاد،گروهمدیرتدولتی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،تهران،ایران 
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مقدمه
بهمنظورتعیینعملکردبوروکراسیهایعمومی،ارزشهایمدیرانومستخدماندولتییونییز
اثربوروکراسیرابایدبهصورتمستقیمموردبررسیقرارداد.مطالعهبوروکراسی،ضرورتیبرای

بررسیوتحلیلکارکردنظامحاکمیتیدرهرجامعهایاست.بهاعتقادمیایرروکیراوس،)9003(1
هبوروکراسیدولتبهمعنایتحلیلچگونگیکارکرددستگاههایدولتیبهعنیوانسیازمان-

مطالع
هاییکنظامدولتیاست(مایرروکراوس)9003،وهنگیامیکیهدرمیورددولیتوبوروکراسیی
دولتصحبتمیشود،یکیازمهمترینواجتنابناپیذیرترینمسیائلاییناسیتکیه«چیهکسیی
حکومتمیکند؟(»9کَمبرلوپیتِرز)1288،3؛درواقع،چهکسیبیشتریننقشرادراثرگیذاریبیر
رفتاروعملکردبوروکراسیعمومیایفامیکند؟ 
بوروکراسیازافرادیتشکیلمیشودکهکارروزانهآنهاارائهخیدماتعمیومیبیهجامعیهو

شهرونداناست(باکس9010،4الف).ازایینرو،برخییازپژوهشیگرانرفتیارکارکنیانومیدیران
هایدولتیموردبررسیقرارمیدهند.دراینرویکرد،نقش«عاملانسانی»

دولترادرونسازمان
موردتوجهقرارمیگیرد(باکس9010،ب).عاملیکهصیرفابیهعنیوانییکابیزارووسییلهمیورد
گیرد،کنترلنمیشودومورددستکاریقرارنمیگیردتابهترینعملکردراداشته

استفادهقرارنمی
باشدوتحققهدفهاراممکنسازد .
مستخدماندولت،بردگاندولت0نیستند،بلکهدریکدولتوحکومتدموکراتییکدارای
حقوقیهستندکهمتعلقبهعمومشهرونداناست.آنهاحقدارنیدتیابیرایکسیرردرآمیدکیافی،
دست یابیبهیکشغلثابتوپیشرفتشغلیتالشکنند.روشیکهکارکناندولیتبیرایتیرجیح
شانبهکارمیگیرند،مسئلهمهمیاسیت(وننوارت.)1228،9مسیتخدمانومیدیراندولتیی

نیازهای
دارایارزشهییای(فییردی،اجتمییاعی،مییذهبی،اخالقیییوانسییانی)هسییتندکییهبییرنح یوهاجییرای
خطمشیها،رفتارودستاوردهایدستگاهحاکمیتیبسیاراثرگذاراست.ارزشهایخدمتعمومی

1. Meier and Krause
?2. Who Rules
3. Campbell and Peters
4. Box
5. Public salves
6. Van Wart
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هنگامیکهمدیرانومستخدماندولتیایدهها،

ازکارروزانهارائهخدمتسرچشمهمیگیرد؛یعنی
قضاوتهاواحساساتوعواطفبنیادیخیودرادرتصیمیمهیاواقداماتشیانمینعکسمییکننید.
ارزشهایخدمتعمومیزائیدهمحییطاداره امیورعمیومیوعیواملیهسیتندکیهعمیلورفتیار
هسازمانهایدولتیراتحتِتأثیرقرارمیدهند(بیاکس9010،الیف).پژوهشیگرانمعتقدنید

روزان
کهبدونآگاهیازارزش هایبوروکراسی،هرنوعتالشیبرایتعیینمیزانکنترلسیاسیبیثمیر
خواهدبود؛بنابراین،درارزییابیوسینجشمییزانکنتیرلسیاسیی،پژوهشیگرانباییدارزشهیای
بوروکراسیرانیزموردتوجهقراردهند.ازاینرو،برایحلّرمسئلهمییزانکنتیرلسیاسییوتعییین
وضعیتهایاستفادهازکنترلسیاسی،سنجشارزشهایبوروکراتیک،امریضروریاست(مایرر
واوتول .)9009،1
هاییهستندکهبهطورمستقیمباجامعهوشیهرونداندر

عالوهبراین،مدیراندولتی،بوروکرات

ارتباطهستندوآشناییبیشتریبانیازها،خواستهاومطالباتجامعهدارند،رضایتآنهاراجلر
می کنند،نسبتبهجامعهپاسخگوهستندوحتیمشروعیتییکنظیامسیاسییواعتمیادجامعیهو
اوقات،بهدلیلاینکهخطمشیهایوضع-

شهروندانبهدولتوحکومتراشکلمیدهندوگاهی
شدهرامتناسربامطالباتجامعهنمیبینند،ازاجرایخطمشیهاطفرهمیروندیااینخطمشییهیا
راتحتِتأثیرارزشهایفردیواجتماعیشانوبراساسنظروتفسیرخودبیهاجیرادرمییآورنید.
ازاینرو،ارزشهایمستخدمانومدیراندولتینقشکنترلیرابررفتاراداریآنهااعمالمیکنند
(دال1249،9و)1290کهبیهعنیوان«کنتیرلارزشیی»نامییدهمییشیود.بنیابراین،نمییتیواننقیش
ارزشهایآنهادراجرایخطمشیهاوسیاستهاوشکلدهیبهعملکردبوروکراسیودولترا

نادیدهانگاشتیاکماهمیتقلمدادکرد .
ازسییویدیگییر،خییطمشیییگییذارانوسیاسییتگییذاراندرسییطواسیاسییتگییذاریدولییتو
سازمانهایبخشعمومی،بیهمنظیورحصیولاطمینیانازاجیرایمطلیوبخیطمشییهیاوتحقیق

هدفهایسازمانودولت،ازسازوکارهایسازمانیبهرهمیگیرندتارفتاروعملکردمسیتخدمان

ومدیراندولتیوعملکردکلیبوروکراسیرادرجهتسیاستهایشانکنترلوهدایتکنند.این
1. Meier and O’Toole
2. Dahl

103

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

یخیودو
نوعکنترل،کنترلسازمانی(یاکنترلفینفسه1وازدرون)استکهبوروکراسیبیهخیود 
براساسبرخیازسازوکارهایکنترلیدرونیمانندساختارفیزیکی،سطواسلسلهمراترسازمانی،
منابعانسانی،اختیاروقدرتتصمیمگییری،قیوانینومقیررات،آئییننامیههیاودسیتورالعملهیای
میکند .
اداری،نظامپاداشوتنبیهو،...رفتارمستخدمانومدیراندولتیراکنترل 
ازاینرو،مستخدمانومدیراندولتیتحتِفشارهایبسیاریازجوانرمختلف(یعنیازسوی
مشیگذاران،جامعهوشهروندان،ذینفعانمختلف،قیوانینومقیررات)...،
سیاستگذارانوخط 
برایارائهخدماتعمومیقراردارند.اینفشارهاابهاماتفراوانیرابرحسررهدفهیا،روابیطو
مسئولیتها،وتعارضیا«تصادم»9میانارزشهابهوجودمیآورند.تنشمیاننیازبیرایکنتیرلو
نیازبرایآزادیعمل،تنشمیاننیازهایذینفعانمختلف،نیازبهارائهخدماتکیارآواثیربخش
بابودجهمحدودواحترامبهانتظاراتوتوقعاتروبهرشدعمومی،تنشمیانسازگاریباشرایطو
ومستخدمعمومیبودندرمقابلمستخدم

موقعیتهایتغییر،نیازبرایحفظاستانداردهایموجود
سیاسیبودن،ازجملهتنشهاوتصادمهاییهستندکهدرکارمدیراندولتیایجادمیشوند .
برخیازپژوهشگرانبراینباورندکهخطمشیهایدولتبهدوطرییقرفتیاربوروکراسییرا
بهصورت«کنتیرل»مسیتقیمبیررفتیاربیوروکراتهیا،و«.9نفیوذ»غیرمسیتقیمبیر
شکلمیدهد .1:
ادراکاتبوروکراتهاازنقشهایحرفهایشان(میایررواوتیول9009،؛میارو.)9002،3درحالیت
نخست،دولتبااستفادهازقوانینومقررات،آئیننامهها،بخشنامههیاودسیتورالعملهیایاداریو
کنترلهایسیاسیازطریقانتصابهایسیاسیمدیراندولتیمیکوشدتارفتاربوروکراسییرادر
مس ییریقییراردهییدکییهمطییابقبییامیییلآنهاسییت.درروشدوم،سیاسییتگییذارانبییرادراک یات
دهوتالشمیکنندتاباشناساییونفوذبر

اتهاومدیراندولتیازنقشهایشانتمرکزکر
بوروکر 
ارزشهایفردیوگروه مدیراندولتی،آنانرادرجهتیسوقدهنیدکیهبیهدسیتیابیبیهمقاصید
د.درروشنخست،کنترلبهصورتدستوریوبیاالبیهپیائینبیودهودر

سیاستگذارانمنتجشو
هایسیاستگذارانراتأمینمیکند؛اماروشدوم،بیهدلییلغیرمسیتقیمبیودنو

کوتاهمدتهدف
1. control per se
2. clashes
3. Marrow
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نفوذبرارزشهاوادراکاتمدیراندولتی،نوعی«کنترلدرونی»دربوروکراسیایجیادمییکنید،
اثراتبلندمدتتریداشتهوماندگاریکنترلبررفتاربوروکراسیراافزایشمیدهد .
بهطورمستقیمباجامعهوشهرونداندرارتبیاط
کارکنانومدیرانبسیاریازسازمانهایدولتی 
هستندوبهعنوانبوروکراتهایسطحخیابانی1هستندکهبازندگیروزانهمردمسروکاردارنیدو
ازنیازها،خواستها،انتظاراتومطالباتآنهاآگاهیدارندوتحتِشدیدترینتنشهابرایتحقق
هدف هایسازمانودولیتدررابطیهبیااجیرایقیوانینومقیرراتکنتیرلکننیدهوهیدایتگیرو
انتظاراتومنافعجامعیهوشیهروندانبیرایپاسیخگوئی،ارائیهخیدماتوبرقیراریعیدالتمییان
قراردارند؛بنابراین،طبیعیبهنظرمیرسیدکیهزمیان

همکارانودریافتگنندگانخدماتعمومی
اجرایقوانینومقرراتوارائهخدماتبیهمراجعیهکننیدگان،تحیتِتیأثیراییدههیا،قضیاوتهیا،
احساسییات،عواطییف،نگییرشهییاوارزشهییایفییردیواجتمییاعیخییودعمییلنماینیید.ازاییینرو،
سیاستگذارانمیکوشندتارفتارمستخدمانومدیراندولتیرابااستفادهازسازوکارهایسیاسی

(بهطورمسیتقیم)وسیازوکارهایسیازمانی(بیهطیورغیرمسیتقیم)کنتیرلکیردهودرجهیتتحقیق
هدفهایسازمانودولتهدایتنمایند .

بنابراین،هدفاصلیاینپژوهش،ارائهوتوسیعهالگیوییبیرایسینجشارزشهیایمیدیران
دولتیاست.درواقع،هدفاینپژوهش،تعیینارزشهاییاستکهمدیراندولتیدرزمانانجیام
فعالیتهایروزانهاداریشاندرسازمانهایدولتی،درقضاوتها،تصمیمهاواقداماتشاندخالت
عالوهبراین،ایینپیژوهش
بهکارمیبرند .
بهعنوان«معیارهاییبرایعمل» 
میدهندوآنارزشهارا 
وضعیتارزشهایمدیراندولتیومیزاناثرگذاریآنهیابیررفتیاروعملکیردمیدیراندولتییرا
موردبررسیقرارمیدهد .


پیشینة نظری
ارزش و ارزشهای مدیران دولتی
عدمتوافقمستمردرمیوردتعرییفوسینجشارزشهیا،مسیئلهایاسیتکیهاغلیربیهوسییله
1. Street-level bureaucrats
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پژوهشگران اخالقسازمانیبیانمییشیودکیهبیه«سیردرگمیادبییاتدرزمینیهارزشهیا»منجیر
میشیود(فیاندِروالوهیوبررتس.)9008،1ارزش،9بیهطورکیل،بییانگراهمییتییکچییزاسیت

(نباتچی.)9018،3بهاعتقادمیلتونروکیچ(،)1292ارزشهاحالتهایاساسیباورها،نگرشهیاو
رفتارهایفردیهستند.ارزشعبارتاستازاینکهچگونهفردبایدویانبایدرفتارکند(روکیچ،4
1292؛لِوی.)9009،0دیدنوشنیدنارزشهایافرادمقدورنیست،امیاتظیاهراتآنهیااغلیردر
دیدگاهها،نگرشها،ترجیحات،دلواپسیها،تصمیمگیری،اقدامومانندآننمیودپییدامییکنیدو
کیفیت هاواستانداردهایمهمیهستندکهوزنخاصییدرانتخیابییکاقیدامماننیداولوییتدر
تصمیم گیریوبییاناسیتاندارداخالقییییاییککیفییتمشیتر.دارنید.ارزشهیاگسیتردهتیرو
عمومیترازهنجارها9هستند(فاندِروالوهیوبررتس.)9008،پانیتواوجیا()9019معتقدنیدکیه

بهعنواناصیولهیدایتکننیدهمهیماقیداماتانسیانیعمیل
ارزشهاایدئالهاییانتزاعیهستندکه 
میکنند.آنهابراینباورندکهارزشهیایمیدیریتیآندسیتهازاییدئالهیایانتزاعییهسیتندکیه

بهعنواناصولهدایتگردرمدیریتیکمؤسسهیایکگیروهعمیلمییکننید(پانیتواوجیا،9
.)9019ارزشها،کیفیتقضاوتها،تصمیمگیریهاونوعاقداماتیراکهبایدتوسطمستخدمانو
مدیراندولتیانجامگیرند،تحتِتأثیرقرارمیدهند.درواقع،ارزشهابایدهاونبایدهایهنجاری،
عاطفیواحساسیهستندکهمیتوانندرفتاروعملکردافرادراکنترلکنند،یاآنهارابرانگیزانندو
درمسیرمشخصیهدایتنمایند .
ارزشها،قضاوتهایفیردیپیچییدهایهسیتندکیهمبتنییبیردانیشونییزواکینشعیاطفی-
احساسیهستند.ارزشهاکیفیت هاواستانداردهایمهمیهستندکهنسیبتاثابیتهسیتند،رفتیاررا
هدایتمیکنندوبهانتخابهادرمیورداقیدامات،وزنمییدهنید.دردولیت،ارزشهیایعمیومی
ارزشهاییهستندکهتعیینکنندهیکاجمیاعهنجیاریدرمیواردزییراسیت.1:حقیوق،منیافعو

1. Van der Wal and Huberts
2. values
3. Nabatchi
4. Rokeach
5. Levy
6. norms
7. Pant and Ojha
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امتیازاتیاستکهباید(یانباید)بهشهرونداندادهشود؛.9تعهداتشیهرونداننسیبتبیهجامعیه،
دولتونسبتبهیکدیگرو.3اصولیکهبیرآناسیاسدولیتهیاوسیاسیتهیابنییانمییشیوند.
عبارتدیگر،ارزشهایعمومی،استانداردها،اصول،وایدئالهایاجتماعیایهسیتندکیهبایید


به
بهوسیلهدستگاههاوسازمانهایدولتیپیگیریوحفظشوند(بوزمنن9009،1؛نباتچی .)9018،

ارزشهایخدمتعمومی،9ضیوابطومعیارهیاییبیرایعمیل3مسیتخدمانومیدیراندولتیی
هستند.اینارزشهاراهنماهاییهستندکهچگونگیمشارکتمستخدمانومدیراندولتیباجامعه
راتعیییینمیییکننیید(والییدو.)1284،4ارزشهییایمییدیراندولتیییبییهعنییوانیییکنیییروینهفتییهو
فردیبهکارمیرونید(مولینیاومنیککئیون،0

بیسروصدابرایدر.وفهمزندگیسازمانیوبین

 .)9019
مسئلهاصلیخطمشیعمومیومدیریت،شناساییوارزیابیبهترینابزاریاستکیهحرکیت
بهفردمتمایزرابهسمتارزشهایعمومیجامعیهممکینمییسیازد.
هایعمومیمنحصر 

ازارزش
بااین وجود،هنوزهمتعیینبهترینابزاریکهبتواندارزشهایعمومیدریکشرایطاقدامخاص

(مانندخطمشیگذاری)رابهمنافععمومیارتباطدهد،بسیاردشواراست(بوزمنن .)9009،
ارزشهایعمومیتقریباهمهجیاپییدامییشیوندوسیاختاربیشیترجوامیعراشیکلمییدهنید.
درواقع،تمدن9سرشارازارزشهاییازقبیلاستقالل،رفاهوآبادانی،خالقیت،عیدالت،مسیاوات،
برابری،کارآیی،شایستگی،انصاف،دوستیوصمیمیت،حقیقتوزیباییاسیت.ایینارزشهیاو
وجوامعرابهصورتهایمتفیاوتهیدایتوتوجییه

سایرارزشهایعمومیرفتارافراد،دولتها
میکنند(بیوزمنن.)9009،بیهاعتقیادکریستِنسِینوهمکیاران(،)9009هنگیامیکیهنخسیتینمیوج
اصالحاتساختاریازطریقهدفهاینهضتمدیریتدولتیینیوین)NPM(9ایجیادشید،میوج

جدیدیازاصیالحاتفرهنگییآغیازشیدکیهبیرمحورییتارزشهیایمشیتر.تأکییدداشیت
(کریستِنسِنوهمکاران .)9009،8
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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پژوهشگرانبراینباورندکه.1ارزشهاآفرییدهانسیانهیاهسیتندوبیهوسییلهآنهیانییزتغیییر
میکنند.9،ارزشهامحصولفرایندهایاجتماعی-روانشناسانههستندوازتعامالتمیانافیرادی

حاصلمیشوندکهبهپدیدههامعانیمختلفیرامیدهنید.پژوهشیگرانمعتقدنیدکیهافیرادصیرفا
براساسارزشهایتحمیلینظامهایاجتماعیبیهعنیوانواقعییتهیایاجتمیاعیعمیلنمییکننید.
درواقع،مدیران،افرادمتخصصیهستندکهعاریازارزشنیستند،بلکهحاللمشکالتاجتمیاعی
هستند.دریکنظاممدیریتدموکراتیک،هرمستخدمدولتی،نخست،مسئولیتشیهروندبودنرا
دریکجمهوریدموکراتیکومبتنیبرقانوناساسیبرعهدهدارد(برلیون)1280،1؛بنیابراین،هیم

متأثرازارزشهایشهروندیاستکهجزئیازارزشهیایفیردیوجمعییاوسیتوهیمحیافظ
منافعشهروندیاستکهدرهردوصورت،اینارزشهارادرفعالیتهاواقیداماتروزانیهخیود
اعمالمیکند.فردریکسون()1224براینباوراستکهارزشهارواادارهامیورعمیومیهسیتند
(فِرردریکسون .)1224،9
ادبیاتادارهامورعمومیسنتینشانازاهمیتارزشهایبوروکراتهاواثراینارزشهیابیر
هایخطمشیعمومیدارد(ماِیروکراوس9003،؛مایررواوتول.)9009،

کنترلسیاسیوخروجی
هایموجوددرنظامهایاداریرابهعنوانیکییازعناصیرو

پژوهشگرانادارهامورعمومیارزش
حتیکلیدیترینعنصرموردتوجهقرارمیدهندوبراینباورندکیهدربیشیترمیوارد،ارزشهیای
بوروکراتهانفوذواثرگذاریعواملسیاسیراتضعیفمیکنند(مایررواوتول .)9009،
آستروم()9008باتبییناینکهماهتکارمدیراندولتیایجادتعادلمیانمسئولیتخودنسبت
بهمقامهایمافوقاداریوسیاسیومسئولیتخودنسبتبهدریافیتکننیدگانکاالهیاوخیدمات
عمومیاست،تأکیدمیکندکهمسئولیتنخسیتمیدیراندولتییباییددرقبیالدریافیتکننیدگان
کاالهاوخدماتعمومیباشد.ویمعتقداستکهمستخدمدولتیدرییکجامعیهدموکراتییک،
مستخدمیاستکهبیطرفوتابعفرمانمافوقخودنیست،بلکهبااسیتفادهازمنطیقوابزارهیای
مسالمتآمیز،تبعییتازتیالشهیایغیرقیانونیبیرایبهیرهبیرداریازمنیافععمیومیواسیتفادهاز
قابلیت هایتوسلبهزورحکومتبرایتضییعحقوقاشخاصراردمیکند(آستروم .)9008،3

1. Bellone
2. Frederickson
3. Ostrom
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برخیازپژوهشیگرانبیرایینباورنیدکیهارزشهیایبوروکراتییکمیدیراندولتییبیرسیایر
سازوکارهایکنترلبوروکراسیتفوقدارند،اثرآنراتضیعیفمییکننیدوخروجییخیطمشیی
عمومیراتعییینمییکننید(فِرردریکسیون1224،؛میاِیروکیراوس9003،؛میایررواوتیول.)9009،
بنابراین،ارزشهیایبوروکراتییکمیدیراندولتیی(بیوزمنن9009،؛آشیوود،)9009،1ارزشهیای
اقتصادی،احساسی،اخالقی،ومعنوی(دوالنوآلتمنن،)9019،9اخالقیاتحرفهایمدیراندولتی
(کِرناقییان)9003،3وانگیییزهخییدمتعمییومی(پرییریوهمکییاران،)9010،4رفتییاروعملکییرد
بوروکراسیراتحتتأثیرقرارمیدهند .


پیشینة تجربی
0

انجمنادارهامورعمومیامریکا ()ASPAپنجمنبعرابرایارزشهایمدیراندولتیمعرفیی
کردهاست.1:ارزشهایفیردی؛.9ارزشهیایحرفیهای؛.3ارزشهیایسیازمانی؛.4ارزشهیای
قانونی.0،ارزشهایمنافععمومی(وننوارت .)1228،
معمییارزادهوجهییانگیرفرد()1382درپژوهشیییبییهشییناختویژگ ییهییا،عقاییید،ارزشهییاو
نگرشهایحاکمبرسازمانهایدولتیایرانپرداختندتاباترکیرمناسبیازارزشهایمحیوری،

عملکردسازمانهایدولتیایرانراافرایشدهند.دراینپژوهش،پزوهشگرانازطریقروشهیای
میدانی،پیمایشیودلفیبااستفادهازنظرات90خبره،دادههاواطالعیاتموردنییازراگیردآوری
کردند.اینپژوهشگران94،ارزشمحوریرادرقالرشیشبُعیداخالقیی،اجتمیاعی،اقتصیادی،
وباتوجهبهنوعرویکردعملکردیسیازمان،

سیاسی،مذهبیوزیبایی،شناساییورتبهبندیکردند
ترکیبی(نقشیهای)ازارزش هیایمحیوریرابیرایبهبیودعملکیردسیازماندررابطیهبیارویکیرد
موردنظردرنظرگرفتند(معمارزادهوجهانگیرفرد .)1382،
کِرناقان()9003ارزشهایخدمتعمومیرادرچهارگیروهارزشهیایاخالقیی(بیهترتییر
1. Usherwood
2. Dolan and Altman
3. Kernaghan
4. Perry et al
)5. American Society for Public Administration (ASPA
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راستیودرستی،انصاف،پاسخگوئی،وفاداری،تعالی،احترام،صداقتودرستکاری)،ارزشهای
(بهترتیرقانونگرایی،بیطرفی،پاسخگوئی،وفیاداری،گشیودگی،بیرآوردهسیازی،
دموکراتیک 
گری،قانونیبودن)،ارزشهایحرفیهای(بیهترتییراثربخشیی،کیارآیی،خیدمت،رهبیری،

نمایان
تعالی،نوآوری،کیفیت،خالقیت)وارزشهایانسانیوکارکنیان(بیهترتییرعطوفیت،انصیاف،
شکیبایی،بزرگواری،مهربانی،شجاعت،خیرخواهی،انسیانیت)طبقیهبنیدیمییکنید.ارزشهیای
دموکراتیکشاملپاسخگوئیوشفافیتهستندکهازطریقپیگیریمنافععمومیاعمالمیشوند؛
ارزشهایحرفهایشاملشایستگی،کارآییوعینیتوبیغرضیهستندکهاشارهبهارائهخدمت
حرفهایدارند؛ارزشهایاخالقیازطریقانجاماقداماتاخالقیوبهمنظورحفظاعتمیادعمیومی
بهکارمیروندوارزشهایانسانیعبارتنداز:نشیاندادناحتیرام،برابیریوانصیافوعیدالتدر

ارتباطباشهروندانوهمکارانمستخدمدولت(کِرناقان .)9003،
مایررواوتول()9009درپژوهشی،اثراتکنترلسیاسیوارزشهایبوروکراتیکبرعملکیرد
بوروکراسیراموردبررسیقراردادند.یافتههایاینپژوهشنشاندادکهنتیایج،تیابعیازاثیرات
ارزشهایبوروکراسیواثراتسیاستگذارهابراقداماتبوروکراسیاست.مؤلفینادعامیکنند
کهسیاستگذارانبهشیوههایمختلیفبیربوروکراسییاثیرمییگذارنید،ولیی«کنتیرل»راواژه
مناسبیبرایبیانرابطهمیانسیاستگذارانوبوروکراتهانمیداننیدومعتقدنیدبیامطالعیاتیکیه
روکراسیغیرفعال(یعنینادیدهگیرندهارزشهایبوروکراسی)هستند،بایدبا

مبتنیبرفرضیههایبو

شکوتردیدبرخوردکرد؛یافتههایپژوهشاینتصوررااندکیموردحمایتقرارمیدهیدکیه
لعمدهدرکنترلبوروکراسیوشکلدادناقداماتبوروکراتیکاستو

انتصابسیاسییکعام
همچنیننشاندادندکهدرتبیینخروجیهاودستاوردهایبوروکراتیک،ارزشهایبوروکراتیک
بهشدّتاثرگذارترازعواملسیاسیهستند(مایررواوتول .)9009،

آشوود()9009پژوهشیدرزمینهبررسیمفیاهیمحرفیهایگرایییوبوروکراسییدرخیدمات
کتابداریعمومیانجامدادهاست.ویمعتقیداسیتکیهکتابیداریعمیومی،حرفیهایاسیتکیه
درمعرض«کنترلعمومی»قراردارد.نمایندگانمنتخیر،هیمدرنظرییهوهیمدرعمیل،خیدمات
ارائهشدهتوسطکتابدارانوهمچنینروشهایارائیهخیدماتتوسیطآنهیاراتحیتکنتیرلقیرار
میدهند.اینمسئلهعرصهایمناسربرایایجادتعارضمیانارزشهایحرفهایوتیدبیرسیاسیی1

1. political expediency
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است.ویبراینباوراستکههدفها،نگرشهاوارزشهایکتابدارانحرفهایممکناسیتدر
تعارضباهدفهاوارزش هایسازمانیباشدکهکتابخانهبخشیازآناست.دراینتعارض،فرد
شاغلخودرادریکوضعیتبسیارنامساعداحساسمیکند.بسیاریازکتابدارانعمومیمستعد،
پذیرندکهآنهارابهاستخدامخوددرآوردهاست.گاهیاوقیاتافیرادبیا

ارزشهایسازمانیرامی
هخودنیزتعارضدارند،بهطوریکهاستقاللحرفهایآنهیاتحیت

ارزشهایسازماناستخدامکنند
معتقداستکهخواستجامعهبهوسیلهحرفیهای

تأثیرکاردریکساختاربوروکراتیکاست.وی
بهتیرتییأمینمییشییودکیهارزشواهمیییتمهییارتهیایموردنیییازآنحرفیهرابشناسیید.بنییابراین،
نگرشهایکتابدارانعمومیدرموردحرفیهآنهیاعیاملیاثرگیذاربیرحفیظارزشهیایحرفیهای

مقامهایمحلیونیزکلجامعهاست(آشوود .)9009،

فاندِروالوهمکاران()9008پژوهشیدررابطهباشباهتهاوتفاوتهایارزشهایمیدیران
درسازمانهایبخشدولتیوخصوصیدرهلندانجامدادهاند.یافتیههیایپیژوهشنشیاندادکیه
ازنظرمدیرانبخشدولتی،ارزشهای«پاسخگوئی»«،مشروعیت(قیانونیبیودن)»«،فسیادناپذیری»،
بهترتیربیشتریناهمیتراداشیتند.
اعتمادبودن)»«،اثربخشی»و«بیطرفی» 


اعتبار(قابل
«تخصص»«،
بهمعنایپیرویکورکورانهازرهبر،جایگاهنسبتاپائینی(رتبیه)19رابیهخیوداختصیاص
«اطاعت» 
داد«.وفاداری»بهسرپرستانسیاسی،دررتبهباالییقرارگرفت«.خود-کامبخشی»و«سودبخشیی»
نیزکماهمیتترینارزشهایبخشدولتیبودند.دربخشخصوصیی،ارزشهیای«سودبخشیی»،
اعتمادبودن)»«،اثربخشیی»«،تخصیص»و«کیارآیی»بیهترتییربیشیترین

«پاسخگوئی»«،اعتبار(قابل
اهمیتراداشتند«.قابلیتارائهخدمت»کهبااصولکالسیکبخشخصوصیازقبیل«دوسیتدار
رابهخوداختصیاصداد«.اطاعیت»،
مشتریبودن»و«مشتریمداری»ارتباطنزدیکیدارد،رتبه 14
«عدالتاجتمیاعی»،و«خیود-کیامبخشیی»،پیائینتیرینرتبیههیارادربخیشخصوصییداشیتند.
مشروعیت(قانونیبودن)»«،بیطرفی»و«فسادناپذیری»مهمترینارزشهایبخشدولتیبودندکه

«
درارزشهایعالیبخشخصوصییجیاینگرفتنید«.سودبخشیی»و«نیوآوری»نییزازمهیمتیرین
ارزشهییایبخییشخصوصیییبودنییدکییهدرارزشهییایعییالیبخییشدولتیییجییاینگرفتنییدو
اعتمادبودن)»،و«اثربخشی»ازمهمتیرینارزشهیاییبودنید

«پاسخگوئی»«،تخصص»«،اعتبار(قابل
کهدرهردوبخشدولتیوخصوصیمشتر.بودند(فاندِروالوهمکاران .)9008،1
1. Van der Wal et al
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فاندِروالوهوبررتس()9008پژوهشیدررابطهباارزشهایمدیراندرسیازمانهیایبخیش
دولتیوخصوصیدرهلندانجامدادهاند.یافتههایاینپژوهشنشاندادکهتفاوتهایآشیکارو
کارکنانایندوبخشنسربهرتبهبندیارزشهابراساساهمیتوجیود

توافقهایقابلتوجهمیان
داشت.پاسخ دهندگاندرهردوبخشدولتیوخصوصینشاندادندکهارزشهیایپاسیخگوئی،
فداکاری،اثربخشی،تخصص،صداقت ،فسادناپذیری،قانونمداری،قابیلاعتمیادبیودنوشیفافیت
نسبتامهمهستند.میدیراندولتیی،بیهترتییربیرارزشهیایفسیادناپذیری،پاسیخگوئی،صیداقت،
تمادبودن،اثربخشی،تخصصوشفافیتتأکیدداشتندوازنظرمیدیرانبخیش
مداری،قابلاع 


قانون
اعتمادبودن،صداقت،تخصص،فسیادناپذیری،اثربخشیی،پاشیخگوئی،

خصوصی،ارزشهایقابل
،شفافیت،نوآوریوفداکاری،بهترتیرازهمیهمهیمتیربودنید.

کارآیی،سودبخشی،قانونمداری
برخیازاینارزشهادرهیردوبخیش،دارایهمپوشیانیبودنید.ایینپژوهشیگرانمعتقدنیدکیه
وکاردرارزشهایبیطرفیوفسادناپذیری(دولتی)وارزشهای

تفاوتهایاصلیدولتوکسر
سودبخشیونوآوری(خصوصی)است(فاندِروالوهوبررتس .)9008،
یورگِنسِنوبیوزمنن()9009بیابررسییمجیالتمیدیریتدولتییاییاالتمتحیده،انگلسیتانو
کشورهایاسکاندیناویمیانسالهای1220و9003ارزشهارادرهفتطبقیهشناسیاییکردنید.
عنوانمثال،اینطبقهبندیعبارتنداز:ارتبیاطمییانمیدیراندولتییومحییطآنهیا،ارتبیاطمییان
به 
مدیراندولتیوسیاستگذارانوارتباطآنهاباکارکنانبخشدولتیی.ارزشهیایموردبررسیی
یورگِنسِنوبوزمنن()9009بابرخیازارزشهایموردبررسیفاندِروالوهوبررتس()9008مانند
پاسخگوئی،صداقت،قانونمداری،قابلاعتمادبودن،اثربخشیوتخصص/حرفهایگرایییبرابیری
)ارزشهیایمهیمتیردیگیریرانییزنشیاندادهاسیت 

دارد،اماپژوهشیورگِنسِنوبوزمنن(9009
مانند:منافععمومی،کرامیتانسیانی،دموکراسیی،مشیارکتشیهروندان،عیدالت،ومسیاعدتو
یاریرساندن(یورگِنسِنوبوزمنن .)9009،1

مولیناومنککِئون()9019درپژوهشیاهمیتارزشهایمدیراندولتیراموردبررسییقیرار
دادند.آنهافهرستیاز30ارزشخدمتعمومیراتهیهکردنیدودراختییار09میدیردولتییقیرار
1. Jørgensen and Bozeman

112

درک ارزشها در خدمات عمومی؛ ارزشهای مدیران در سازمانهای دولتی

هارابراساساهمیتطبقهبندیکنند.یافتههایایینپیژوهش

دادندوازآنهاخواستندتااینارزش
نشاندادکهارزش هایاخالقیمانندصداقتوراستیودرستیدرباالترینرتبهقرارگرفتند.پس
ازاینارزشها،ارزشهایقانونمداریوخیرخیواهی،فسیادناپذیریوپاسیخگوئیقیرارگرفتنید.
ارزشکارآییدرمقایسهباارزشهایاخالقیدررتبهپیائینتیریقیرارگرفیتوارزشهیاینفیع
شخصیوسودآوریومنفعتطلبیدرپائینترینرتبهجایگرفتند(مولیناومنککئون .)9019،
یانگوفاندِروال() 9014پژوهشیرادرچینوهلندانجامدادندوبادانشیجویانادارهامیور
عمومیکهبسیاریازآنهادربخیشدولتییشیاغلبودنید،مصیاحبههیاییراترتییردادنید.آنهیا
مجموعهایاز90ارزشخدمتعمومیرافهرسیتکردنیدوازمشیارکتکننیدگانخواسیتندتیا
ارزشهایخیدمتعمیومیاییدئالیراکیهازنظیرآنهیامهیموواقعییودرکارشیاناثرگذارنید،
شناساییکنند.ششارزشازده()10ارزشاصلیبرایهردوگروهمشیتر.بیودهانید«:قیانون-
انسانگرایی»«،بیطرفیوبیغرضی»«،فسیادناپذیری»و«مسیئولیتپیذیری».
مداری»«،تخصص» «،
درفرهنگهایمختلف،میتوانتفاوتهاییراانتظیارداشیت.بیهعنیوانمثیال،ارزش«شیفافیت»،
هنخستقرارگرفت،درحالیکهازنظرچینیهادررتبهپانزدهم

ازنظرپاسخدهندگانهلندیدررتب
قابلاعتمادبودن»ازنظرهلندیهادررتبه3قرارگرفتوازنظرچینیهادررتبه
قرارگرفت.ارزش« 
93قییرارگفییت.همچنییین،ارزشهییاییماننیید«درسییتکاری»«،فسییادناپذیری»،و«صییداقت»میییان 
10ارزشایدئالهلندیهاقرارگرفتند،امادرمیان10ارزشبرترچینیهاجایینداشتند(یانیگو
فاندِروال .)9014،1
اِسوارا()9010ارزشهایاخالقیمدیرانراازطریقسهرویکردموردبررسیقرارمیدهدکه
عبارتنداز.1:فضیلت؛.9درستکاریو.3دسیتاوردها.درزبیاناخالقییات،درسیتکاریبیهمعنیای
غایتشناسانه»3اسیت.اِسیوارا()9010شیشرکین
«وظیفهشناسی»9استواخالقیاتدستاوردی «،
اعتمادبودنهمراهباصداقت،

شخصیتیراتوصیفکردهاستکهباارزشهامرتبطهستند .1:
قابل
اعتمادبیودن(عمیلبیهوعیدههیا)،ووفیاداری؛.9احتیرام،همیراهبیاادبو

راستیودرستی،مورد
1. Yang and Van der Wal
2. deontological ethics
3. teleological
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نزاکییت،تکییریم،ولطییفومحبییت؛.3مسییئولیت،همییراهبییاپاسییخگوئی،جسییتجویکمییالو
خودداری1؛.4انصاف،همراهباسازگاری،برابری،گشودگی،فرایندقانونی،بیطرفیومساوات؛
.0مهربانیهمراهباانگیزه،نهبیشازمیزاننیازوخیرخواهی.9،شهروندی،همراهبافضیلتهیاو
وظایفمدنی(اِسوارا .)9010،9
یافتههایپژوهشهاییکهدربخشپیشینةتجربیاینپژوهشمیوردبررسییقیرارگرفتیهانید،
بهطورمختصردرجدول()1نشاندادهشدهاست :



جدول  .1یافتههای پژوهشهای موردبررسی در بخش پیشینة تجربی
پژوهشگران
وننوارت( )1228
معمارزادهوجهانگیرفرد

ارزشهای موردمطالعه
ارزشهایفردی؛ارزشهایحرفهای؛ارزشهایسازمانی؛ارزشهیایقیانونیو
ارزشهایمنافععمومی 
اخالقی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،مذهبیوزیبایی 

( )1382
کِرناقان( )9003
مایررواوتول( )9009
آشوود( )9009

ارزشهایاخالقی،ارزشهایدموکراتییک،ارزشهیایحرفیهایوارزشهیای
انسانیوکارکنان 
ارزشهایبروکراتیکمدیراندولتی 
ارزشهایحرفهایوارزشهایبوروکراتیکمدیراندولتی 
ارزشهییایمییدیرانبخییشدولتییی:پاسییخگوئی،مشییروعیت(قییانونیبییودن)،

فاندِروالوهمکاران
( )9008

اعتمادبودن)،اثربخشیوبیطرفی 


فسادناپذیری،تخصص،اعتبار(قابل
ارزشهایمدیرانبخشخصوصی:ارزشهیایسودبخشیی،پاسیخگوئی،اعتبیار
(قابلاعتمادبودن)،اثربخشی،تخصصوکارآیی 

ارزشهیییایمیییدیرانبخیییشدولتیییی:فسیییادناپذیری،پاسی یخگوئی،صیییداقت،

فاندِروالوهوبررتس
( )9008

مداری،قابلاعتمادبودن،اثربخشی،تخصصوشفافیت 

ق 
انون
ارزشهییایمییدیرانبخییشخصوصییی:قابییلاعتمییادبییودن،صییداقت،تخصییص،
فسییادناپذیری،اثربخشییی،پاشییخگوئی،کییارآیی،سودبخشییی،قییانونمییداری،
شفافیت،نوآوریوفداکاری 
1. self-restraint
2. Svara
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(ادامه) جدول  .1یافتههای پژوهشهای موردبررسی در بخش پیشینة تجربی
ارزشهای موردمطالعه

پژوهشگران

پاسییخگوئی،صییداقت،قییانونمییداری،قابییلاعتمییادبییودن،اثربخشیییوتخصییص/
حرفهای گرایی،منافععمومی،کرامتانسانی،دموکراسی،مشارکتشیهروندان،

یورگِنسِنوبوزمنن( )9009
عدالت،ومساعدتویاریرساندن 
ارزشهایاخالقیمانندصداقتوراستیودرستی؛قانونمیداریوخیرخیواهی،
مولیناومنککِئون(  )9019فسادناپذیریوپاسخگوئی،کارآیی،وارزشهیاینفیعشخصییوسیودآوریو
منفعتطلبی 
یانگوفاندِروال( )9014

ارزشهایمیدیراندولتیی:قیانونمیداری،تخصیص،انسیانگراییی،بییطرفییو
ومسئولیتپذیری 

بیغرضی،فسادناپذیری

قابلاعتمادبودن(همراهباصداقت،راستیودرسیتی،مورداعتمیادبودن(عمیلبیه
وعده ها)ووفاداری)؛احترام(همراهباادبونزاکت،تکریم،ولطفومحبت)؛

اِسوارا( )9010

مسئولیت(همراهباپاسخگوئی،جستجویکمال،وخیودداری)؛انصیاف(همیراه
باسازگاری،برابری،گشودگی،فرایندقیانونی،بییطرفییومسیاوات)؛مهربیانی
(همراهباانگیزه،نهبییشازمییزاننییازوخیرخیواهی)،وشیهروندی(همیراهبیا
فضیلتهاووظایفمدنی) 



مدل مفهومی پژوهش
باتوجه بهمرورادبیاتنظریوتجربیپژوهشوهمچنیننتایجحاصلازمصاحبهبیاخبرگیان،

ارائهمیشود .

بهصورتشکل()1
مدلمفهومیپژوهش 


سؤالهای اصلی پژوهش
دراینپژوهشسعیشدهاستکهالگویتوسعهارزشهایمدیراندولتیدراستانمازندران
وباتوجهبهادبیاتنظری،تجربیوهیدفپیژوهش،سیؤاالت

یقرارگیرد.برایناساس

موردبررس
پژوهشبهاینشکلمطراشد :
.1شاخصهای(گویههاوابعاداصیلی)تبییینکننیدهمیدلتوسیعهارزشهیایمیدیراندولتیی
کدامند؟ 
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش


.9آیاارزشهایاجتماعیمدیرانبرارزشهایفردیمدیراندولتیاستانمازندرانتأثیرگذار
است؟ 
.3وضعیتشاخصهایارزشهایمیدیراندولتییدردسیتگاههیایاجرائییاسیتانمازنیدران
چگونهاست؟ 
بنابراین،فرضیههایپژوهشعبارتنداز :
.1ارزشهایاجتماعیمدیراندولتییبیرارزشهیایفیردیمیدیراندولتییاسیتانمازنیدران
اثرگذاراست .
.9شاخصهایارزشهایمیدیراندولتییدردسیتگاههیایاجرائییمازنیدرانبیاالترازمییزان
متوسط(یامیانگیندرنظرگرفتهشده)است .


روش پژوهش
اینپژوهشازاینحیثکهبهدنبالتبیینالگویارزشهایمدیراندولتیمییباشید،ازلحیاظ

هییدفکییاربردی-توسییعهایاسییت.روشجمییعآوریاطالعییاتدراییینپییژوهش،آمیییزهایاز
روشهایکتابخانهای(مطالعه ادبیاتموجیودوسیابقهتحقییقوآشیناییبیاتجربییاتوشیناخت

ارزشهایمدیراندولتیدرداخلوخارجازکشور)،میدانی(مصاحبههیاینیمیههیدایتشیدهبیا
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متخصصینواساتیدخبرهبیهمنظیورشیناختونییزشناسیاییابعیادارزشهیایمیدیراندولتیی)و
پیمایشی(جمعآوریدادههاازنمونیهتحقییق)اسیت.جامعیهآمیاریپیژوهشحاضیر900نفیراز
کارکناندستگاههایاجرائیاستانمازندران(سازمانجهیادکشیاورزی،ادارهامیورمالییاتی،اداره
آموزشوپرورش،سازماناموراقتصادیودارایی،وادارهکلشیالتاستانمازندران)بودندکیه
بااستفادهازفرمولنمونهگیریکوکران948نفربهعنواننمونهپژوهشمشیخصوبعیدازتوزییع
پرسشنامهمیان900نفرازکارکنان990،پرسشنامهمناسرتجزیهوتحلیلآماری،جمعآوریشد .
بهمنظوردستیابیبههدفپژوهش(تبیینالگیویارزشهیایمیدیراندولتیی)درابتیدابعیداز
مصاحبهوگفتگوبا90نفرازخبرگاندانشگاهوسازمانیمسلطبهموضوع،شاخصهایمتعیددی
برایسنجشارزش هایمدیراندولتیاسیتخراجشید،درادامیهوبعیدازبررسییهمپوشیانیایین
شاخصهایارائهشده،شاخصهادر9بُعیداصیلی(ارزشهیایاجتمیاعیوارزشهیایفیردی)و 
2بُعدفرعیسازماندهشدندکهموردتأییدخبرگانپژوهشقیرارگرفیت(ارزشهیایاجتمیاعی:
خیرخواهی،دلسوزیوهمدردی،تعهدبهنفعجامعهوفداکاری؛ارزشهایفیردی:توفییقطلبیی،
تکریمارباب رجوع،رفتیارشیهروندی،تعهیداخالقییبیهمسیئولیتوعیدالتوانصیافدرارائیه
خدمات).سپسبرایسنجشوارائهگویههابرایبررسیهریکازابعادارزشهایمدیراندولتی
انجامشده،مجموعا99گویهبرایشاخصهیای
مصاحبهایدیگرانجامشدوبعدازجمعبندیهای 
پژوهشموردتأییدقرارگرفت .
دراینپژوهش،برایتدوینپرسشنامه هیاازروشنیوینیاسیتفادهشیدکیهبیاتعرییفوبییان
ویژگیهاییکسازمانیفرضی،ازمدیرانمالیاتیموردمطالعیهدرایینپیژوهشخواسیتهشیدتیا
میزانشباهتوتفاوتاینسازمانفرضیباسازمانخیودرابراسیاسییکطییف0گزینیهای،از
بههچوجهشبیهنیست»«،شبیهنیست»«،تاحدودیشبیهاست»«،شبیهاست»،تا«بسیارشیبیهاسیت»
«
بیانکنند.استفادهازاینروشوایننوعنگارشگویههاباعثمییشیودتیاازدریافیتادراکیات
عنوانمثال،گویه«کارکنیان
به 
داربهسمتخوبجلوهدادنخودجلوگیریشود .

سوگیرانهوجهت
سازمانفرضیانجاموظیفیهرامقیدمبیرخیودمییداننیدوبسییارسیختکیوشهسیتند»بیهگوییه 
«منانجاموظیفهرامقدمبرخودمیدانموبسیارسختکوشهستم»ترجیحدادهشدهاست .
پیشازاطمیناننهاییبهابیزارانیدازهگییریوبیهکیارگیریآندرمرحلیهاصیلیرجمیعآوری
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دهها،ضرورتداردکهپژوهشگرازطریقعلمیی،اطمینیاننسیبیالزمراازروابیودناسیتفادهاز
دا 
ابزارموردنظرومعتبربودنآنپیداکند.لذابرایاینکهمطمئنشیویمسینجههیابیهطیورمناسیرو
شدهاند،میتوانازدومعیاررواییوپایاییبهرهگرفت.اغلربرایسینجشرواییی
ن 
صحیحتدوی 
توجهبهاینکهدراینپژوهششاخصهاو
منظررواییمحتوااستفادهمیشود.با 

ابزاراندازهگیری،از
گویههابرگرفتهازادبیاتپژوهش،مصاحبهباخبرگیان،متخصصیانواسیاتیددانشیگاهمسیلطبیر
اطمینانحاصلکرد.ازطرفدیگر،

موضوعپژوهشبودهاست،بنابراین،میتوانازرواییپژوهش
توجهبهاینکهمعمولترینآزمونپایایی،محاسبهضریرآلفیایکرونبیاااسیت،بیرایتحلییلو
با 
بررسیپایاییشاخصهاازآزمونآلفایکرونباااستفادهشد.اینمقداربرایکلپرسشنامه0/29
محاسبهشدهاستکهنشانازمیزانبسیارباالیپایاییپرسشنامهاست؛اینعددمؤیدآناستکه
پرسشنامهازقابلیتاعتمادباالییبرخورداربودهواینطیراازلحیاظعلمییپذیرفتیهشیدهاسیت.
عبارتدیگر،مقدارآلفیایکرونبیاا،نشیاندهنیدهمییزانشیفافیتوقابیلفهیمبیودنگوییههیای


به
مورداستفادهدرپرسشنامهبرایپاسخدهندگاناسیت.عیالوهبیراین،مقیداروارییانساسیتخراجشیده
نشانمیدهدکهگویههایشاخصها،سنجههیایخیوبیبیرایایینسیازههیا

()VEباالتراز0/00
ذیلشاخصهاینهاییاستخراجشده،تعدادگویههاوآلفایکرونباامسیتخرج

هستند.درجدول
ارائهشدهاست .
ازشاخصهایپژوهش 


جدول  .2نامگذاری عوامل استخراجشده براساس نظر خبرگان
*α

ردیف

نام قراردادی ابعاد

تعداد گویهها

شاخص 1

خیرخواهی

3

 0/83

ارزشهای

شاخص 9

دلسوزیوهمدردی

4

 0/89

اجتماعی 

شاخص 3

تعهدبهنفعجامعه

3

 0/80

شاخص 4

فداکاری

3

 0/99

شاخص 0

توفیقطلبی

3

 0/84

شاخص 9

تکریماربابرجوع

9

 0/89

شاخص 9

ارزششهروندی

3

 0/82

شاخص 8

تعهداخالقیبهمسئولیت

3

 0/88

شاخص 2

عدالتوانصافدرارائهخدمات 

3

 0/81

ارزشهای
فردی 
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آزمونهایمورداسیتفادهدرپیژوهشحاضیرعبارتنیداز.1:میدلمعیادالتسیاختاریجهیت
سنجشوبررسینقشتبیینیگویههاوشاخصهاوارتباطمیانمتغیرهایاصلیتوسیطنیرمافیزار
ای،بهمنظورتعییناینکهآیامتغیرارزشهایمدیراندولتیوشیاخصهیای

لیزرل.9،تیتکنمونه
آن،شرایطمطلوبیراداشتهاندیاخیر(بیشترازمیانگیندرنظرگرفتهشده)؟ 


تحلیل دادهها
دراینپژوهشبیااسیتفادهازتحلییلعیاملیتأیییدیوبرنامیهمعیادالتسیاختاری،LISREL
گویه هایهربُعدتحلیلشدتاببینیمکهآیادرهرمورد،یکسازهمعتبرراشکلمیدهندیاخیر؟
بهعنوانیکآزموناعتبارسازه،محاسبهشدهبود .
دستآمدهبرایهرسازه ،
به 
واریانس 
ازآنجاکه اینانتظارازابعادپیشنهادیوجودداشتکهازاجزایسازهمرتبیهدومباشیند،گیام

بعدیپرداختنبهاینموضوعبودکهآیاسازههایموردپذیرشقادرندتایکمیدلمرتبیهدومرا
یکهتعدادبسیاریازگویههامیتوانندبه
شکلدهند.باگوتزیوهاثِرینگتون()1224معتقدندزمان 
سطواباالییازخطامنجرشوند،میتوانییکرویکیردتجزییهشیدهرابیرایتحلییلمیدلمیورد
استفادهقرارداد(باگوتزیوهاثِرینگتون.)1224،1بهنظرمیرسیدکهتعدادپاسخدهنیدگانبیرای
آزمونمدلارزشهایمدیراندولتیمرتبهدومکامالتجزیهشدهناکافیباشدکیهنشیانمییدهید
یکرویکردمجتمع(کل)یانسبتامجتمعزمانیمیتوانیدمیورداسیتفادهقیرارگییردکیهبخواهید
جوهره معنایاصلییکمفهومرادریابدوخطیایتصیادفی(اتفیاقی)راحیذفکننید.بیهمنظیور
ارزیابیاینکهآیاهمهابعاد،نمایندهمدلارزشهایمدیراندولتیمرتبهدومهستند،یکرویکیرد
نسبتامجتمع(کلی)باترکیبیازامتیازاتسازههایتائیدمرتبهاولمرتبطباابعادارزشهایمدیران
دولتیمورداستفادهقرارگرفتهاسیت.همسیوبیاآینهیون(،)1299کیهنشیاندادمیدلهیایخطیی
افزایشیوزنواحدازکفایتالزمبرخوردارهستند(آینهون،)1299،9ترکییرامتییازاتازطرییق
تعیینمقدارمیانگینمجموعامتیازاتگویههابرایهرپاسخدهندهایجادشید.سیپس،میدلمرتبیه
دومیکهازاینامتیازاتسازهایجادشد،بااستفادهازتحلیلعاملتأییدیحداکثراحتمیالمیورد
ارزیابیقرارگرفتهاست .
1. Bagozzi and Heatherington
2. Einhorn
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یافتههای پژوهش
تحلیل سازههای پژوهش (گویهها)
مقادیربهدستآمدهبرایسازههایمرتبهاول،پایاییبیشیتراز()0/90رابیرایهمیهسینجههیا
نشاندادکهازنظرپژوهشگران،نشاندهندهیکسطحرضایتبخشپایاییاست(نانلی.)1298،1
بااینوجود،همهسازههایمرتبهاولآزموناعتباررضایتبخشراارائهکردند،بیهاییندلییلکیه
دستآمدههمهابعادبیشتراز0/0بیودهاسیت(هِیروهمکیاران)9009،9واینکیه
به 
مقدارواریانس 
آمارتناسرمناسبیداشت؛چراکیهشیواهدنشیاندهنیدهشیاخصنیکیوییبیرازشمناسیراسیت
(،)GFIشاخصهنجاربرازنیدگی(،)NFIمقیدارریشیهمییانگینمربعیاتباقیمانیده(،)RMRکیه
کمترازمقدارحداکثرپذیرش0/00بودومقدارمیانگینوارییانساسیتخراجشیده()AVEبیرای

همهمتغیرهابیشتراز0/00بود.بنابراین،مقداروارییانساسیتخراجشیدهبیرایسیازههیایپیژوهش
حاکیازآناستکهگویههایشاخصهاسنجههایخوبیبرایاینسازههیاهسیتندکیهدرآن،
واریانسقابلاسنادبیهخطیا،کیمتیرازوارییانساثراتییبیودکیهمیوردسینجشقرارگرفتیهبیود.
شاخصهایتناسرمناسرسازههاحاکیازآناستکههمهشاخصهایسازههمبسیتگیبسییار

مناسبیباسازهدرپرسشداشیتند.مقیادیرشیاخصهیایتناسیرووارییانساسیتخراجشیدهبیرای
سازههایمرتبهاولدرجدول()3نشاندادهشدهاست.



تحلیل شاخصهای اصلی پژوهش
درپژوهشحاضرشاخص هایبرازشبیرایمیدلنهیاییشیامل:نسیبتمجیذورکیایدوبیه
درجههایآزادی(،)χ2/dfریشهمییانگینمربعیاتباقیمانیده(،)RMRشیاخصهنجیاربرازنیدگی
(،)NFIشییاخصهنجارنشییدهبرازنییدگی(،)NNFIشییاخصبرازنییدگیفزاینیید(،)IFIشییاخص
برازندگیتطبیقی(،)CFIشاخصنیکوییبرازش(،)GFIوشاخصنیکیوییبیرازشتعیدیلشیده
()AGFI؛وشاخصریشیهدومبیرآوردوارییانسخطیایتقرییر()RMSEAبیرایتحلییلمیدل
کارگرفتهشدهاست.مقدارقابلاتکابرایتائیدایینشیاخصهیاومیدلتجربییآندر

پژوهشبه
جدول()4قابلمشاهدهاست .
1. Nunnally
2. Hair et al
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جدول  .3مقادیر شاخصهای تناسب و واریانس استخراجشده برای سازههای مرتبه اول (گویهها)
مقدار

ارزشهای

ارزشهای

مطلوب

اجتماعی

فردی

کمتراز 3

 9/09

 1/99

شاخصهنجاربرازندگی( )NFI

بیشتراز 0/20

 0/21

 0/23

شاخصهنجارنشدهبرازندگی( )NNFI

بیشتراز 0/20

 0/23

 0/29

شاخصبرازندگیفزایند( )IFI

بیشتراز 0/20

 0/20

 0/28

شاخصبرازندگیتطبیقی( )CFI

بیشتراز 0/20

 0/20

 0/28

شاخصنیکوییبرازش( )GFI

بیشتراز 0/20

 0/20

 0/21

ریشهمیانگینمربعاتباقیمانده( )RMR

کمتراز 0/10

 0/00

 0/040

ریشهدومبرآوردواریانسخطایتقریر( )RMSEA

کمتراز 0/10

 0/080

 0/098

استخراجشده( )AVE

میانگینواریانس

بیشتراز 0/00

 0/04

 0/00

شاخصهای برازش
نهشده ( )χ2/df
کایاسکوئربه 



جدول  .1شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
مقدار مطلوب

مقدار تجربی

شاخصهای برازش

کمتراز 3

 9/11

شاخصهنجاربرازندگی( )NFI

بیشتراز 0/20

 0/29

شاخصهنجارنشدهبرازندگی( )NNFI

بیشتراز 0/20

 0/28

شاخصبرازندگیفزایند( )IFI

بیشتراز 0/20

 0/22

شاخصبرازندگیتطبیقی( )CFI

بیشتراز 0/20

 0/22

شاخصنیکوییبرازش( )GFI

بیشتراز 0/20

 0/29

شاخصنیکوییبرازشتعدیلشده( )AGFI

بیشتراز 0/20

 0/21

ریشهمیانگینمربعاتباقیمانده( )RMR

کمتراز 0/00

 0/099

ریشهدومبرآوردواریانسخطایتقریر( )RMSEA

کمتراز 0/10

 0/091

استخراجشده()AVEارزشهایفردی 

میانگینواریانس

بیشتراز 0/00

 0/90

استخراجشده()AVEارزشهایاجتماعی 

میانگینواریانس

بیشتراز 0/00

 0/92

نهشده ( )χ2/df
کایاسکوئربه 
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توجهبهنتایجوشاخصهایبرازشباال،میتواندریافیتکیهمیدلانیدازهگییریارزشهیای
با 
مدیراندولتیموردتأییدوبرازشکاملاست.درواقع،مدلساختاریروابطعلّییبیینمتغیرهیای
مشاهدهگرومکنونرامشخصکردهوهمبسیتگیعلّییومییزانوارییانستبییینشیدهرانمیایش
میدهد.براساسنتایجمدلمعادالتساختاریپژوهشکهنشاندهندهآزمونمدل(نقشه)است،

میتواندریافتکههمهشاخصهاتبیینکنندهارزشهایمدیراندولتیبودهاست.براساسنتیایج
مقدارضریرمسیرارزشهایمدیراندولتیباهمهمتغیرهایپژوهش،درسطحمناسرقیراردارد
وازطرفینیزمقدارTباالترازمیزانحدنصابمعنیدارییعنی±1/29بیودهاسیت،درنتیجیهایین
نقشتبیینیتائیدمیشود .

جدول  .1نتایج مدلسازی معادله ساختاری
ردیف

مسیرهای مدل

ضریب استاندارد

اعداد معناداری

1

خیرخواهی←ارزشهایاجتماعی

 0/92

 13/22

9

دلسوزیوهمدردی←ارزشهایاجتماعی

 0/88

 19/03

3

تعهدبهنفعجامعه←ارزشهایاجتماعی

 0/84

 10/39

4

فداکاری←ارزشهایاجتماعی

 0/83

 14/29

0

توفیقطلبی←ارزشهایفردی

 0/89

 19/39

9

تکریماربابرجوع←ارزشهایفردی

 0/89

 10/24

9

ارزششهروندی←ارزشهایفردی

 0/89

 19/10

8

تعهداخالقیبهمسئولیت←ارزشهایفردی

 0/81

 14/09

2

عدالتوانصافدرارائهخدمات←ارزشهایفردی 

 0/99

 13/92


تحلیل مسیر برای بررسی روابط متغیرهای اصلی پژوهش
بانظربهخروجیینیرمافیزار،LISRELجیدول()9خالصیهایازآزمیونفرضییههیارانشیان
میدهد.برایبررسیمعنیداربودنتأثیرارزشهایاجتماعیمدیرانبرارزشهیایفیردیمیدیران

دولتیاستانمازندران،ارزیابیچگونگیومیزانایینتیأثیرازمیدلاسیتانداردوعیددمعنییداری
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دستآمدهمدلمیتیوانگفیتازآنجاکیهآزمیون
استفادهمیشود.درموردمعنیداربودناعدادبه 
فرضیههادرسطح0/20انجاممیشود،اعدادیمعنیدارخواهندبودکهبین1/29و-1/29نباشند.
بهاینمعنیاکیهاگیرعیددیبیین1/29و-1/29قیراربگییرد،رابطیهعلّییبییمعنییخواهیدبیود،
وباتوجهبهنتایجآزمونتحلیلمسیر،فرضیهاصلیپیژوهشمبنییبیرتیأثیرارزشهیای

ایناساس
بر 
اجتماعیمدیرانبرارزشهایفردیمدیراندولتیاستانمازندرانمعنییداراسیتوارتبیاطعلّیی
آنتائیدمیشود .

جدول  .1نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری
مسیر ارتباط

H

ارزشهایاجتماعی←ارزشهایفردی 

H1

ضریب

اعداد

استاندارد

معنیداری

 0/29

 14/18

نتیجه
تأییدفرضیه 

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

مجذورخطاهایمدل()0/089کوچکتراز0/10استوهمچنین)9/90(χ2/dfنیزکوچکتراز3است .
H1-1

خیرخواهی←ارزشهایفردی

 0/99

 10/09

تأییدفرضیه 

H1-2

دلسوزیوهمدردی←ارزشهایفردی

 0/48

 8/99

تأییدفرضیه 

H1-3

تعهدبهنفعجامعه←ارزشهایفردی

 0/99

 10/09

تأییدفرضیه 

H1-4

فداکاری←ارزشهایفردی

 0/00

 8/41

تأییدفرضیه 

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

مجذورخطاهایمدل()0/084کوچکتراز0/10استوهمچنین)9/09(χ2/dfنیزکوچکتراز3است .


باتوجهبهنتایجآزمونتحلیلمسیر(جدول،)0فرضییههیایفرعییپیژوهشمبنییبیراثیرابعیاد

ارزشهایاجتماعیبرارزشهایفردی،معنیداراستوارتباطعلّیآنتأییدمییشیود.مقیادیرt
برایفرضیههایفرعییپیژوهشهیم،مبنییبیرآناسیتکیههمیهابعیادارزشهیایاجتمیاعیبیر
ارزشهایفردیدارایتاثیرورابطهعلّیدارند.نمودارذیلنیزمیدلپیژوهشدرحالیتتخمیین

استانداردوعددمعنیداریرانشانمیدهد :
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مدل پژوهش در حالت عدد معنیداری

مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد

نمودار  .1معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق


بررسی وضعیت متغیر ارزشهای مدیران دولتی و شاخصهای آن
برایبررسیوضعیتسطحمتغیرارزشهایمدیراندولتی وشاخصهایآندرنمونهآمیاری
پژوهشازآزمیونتییتیکنمونیهایاسیتفادهشید.درآزمیونtییکنمونیهایباتوجیهبیهمقییاس 
گزینهای(1الی)0پرسشنامهتحقیق،مقدارآزمونبرابربا،3درنظرگرفتهشدهاست .
 0
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جدول  .1بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و شاخصهای آن
مقدار آزمون ()test value =3
متغیرها

آماره T

ارزشهای

 9.92

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معنیداری

میانگین

 993

 0.000

 0.34

فاصله اطمینان 91درصد
حد

حد

باال

پایین

 0.44

 0.94

تائید
تائید

اجتماعی 
خیرخواهی

 2.91

 993

 0.000

 0.03

 0.93

 0.49

تائید

دلسوزیو

 2.99

 993

 0.000

 0.00

 0.91

 0.32

تائید

همدردی
تعهدبهنفع

 3.81

 993

 0.000

 0.99

 0.34

 0.11

تائید

جامعه
فداکاری

 1.89

 993

 0.094

 0.11

 0.93

 -0.009

رد

ارزشهایفردی 

 2.39

 993

 0.000

 0.480

 0.08

 0.38

تائید

توفیقطلبی

 9.90

 993

 0.000

 0.499

 0.04

 0.31

تائید

تکریمارباب

 11.01

 993

 0.000

 0.900

 0.89

 0.08

تائید

رجوع
ارزششهروندی

 4.09

 993

 0.000

 0.989

 0.40

 0.10

تائید

تعهداخالقیبه

 9.98

 993

 0.000

 0.443

 0.00

 0.33

تائید

مسئولیت
عدالتوانصاف

 2.89

 993

 0.000

 0.091

 0.98

 0.40

تائید

درارائهخدمات 

دستآمدهبرایمتغیرهایارزشهایاجتماعی،ارزشهایفردی
ازآنجاکهسطحمعنیداریبه 
وشاخصهایآنهاکوچکترازسطحخطاست(،)Sig=0/000<0/05درسطحاطمینان20درصید،
میتواناستنتاجکردکهسطحمیانگینمتغیرارزشهایاجتماعی،ارزشهایفردیوشاخصهای
درنمونهآماریازمیانگیندرنظرگرفتهشده،بیشتراست،امابرایمتغیر«فداکاری»،اینمقدار

آنها
کمترازمقدارمیانگیندرنظرگرفتهشدهمحاسبهشدهاست .
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بحث و نتیجهگیری
بهطورسنتی،تصویریکهازمستخدمانومدیراندولیتدرقالیرسیازمانیرکالسییکوجیود

یمحافظهکار،بدوندیدگاههایبنیادگرایانهوهمراهباکنتیرلسلسیلهمراتبیی

داشت«،بوروکرات»
تبسیارپیچیدهواغلرمتناقضبهنظرمیرسند،امیا

بود.امروزه،وظایفمستخدمانومدیراندول
مستخدمانومدیراندولتیموفقبایدنقشهایچندگانهشیانراشیناختهوبیرایایفیایآنهیامهییا
شوند.برخیازایننقشهاعبارتنداز:حفظمحرمانگی،اقدامبراساسمنافعجامعه،نظموانضباط،
ارائهمشاورههایکیفی،تشخیصمسائل،قضاوتوتصمیمگیریدرموردمسائل،اجتنابازمنیافع
نپاسخگوئیبهطیفگسترده ایازبازیگرانورفتاربرابیر،منصیفانهوعادالنیهبیا

متعارض،تضمی
همکارانومراجعهکنندگان .
در واقع،کارکناندولت،مستخدمجامعه،مستخدمدولت،مسیتخدمسیازمانشیان،ومسیتخدم
قانونهستند.درنظریهدموکراتیکفرضبرایناستکهمستخدمانومدیراندولت،ضمناینکه
ضرورتنمایندگیدولتراتشخیصمیدهندوبراسیاسآنعمیلمییکننید،ارزشهیایجامعیه
تریرابهاشترا.میگذارندکهدرآنزندگیمیکنندودرآنبهعنوانشیهروندمفهیوم

گسترده
کنند.ازیکطرف،مستخدمانومدیراندولتی،نقشمهمیدراجرایخیطمشییعمیومی

پیدامی
ایفامیکنندوازطرفدیگر،سروکارداشتنباهمهموضوعاتخطمشیی،دربرگیرنیدهارزشهیاو
قضاوتهایارزشییاسیتوهیی چتصیمیمعیاریازارزشییبیرایمیدیراندولتییوجیودنیدارد
(وننوارت)1228،؛ازاینرو،میدیراندولتییباییددر.درسیتوکیاملیازارزشهیایفیردیو
کاریخودوکارکنانتحتِسرپرستیشانداشتهباشندتاتصمیمهایدرستیرابگیرند .
ارزشخدمتعمومینشانمیدهدکهکارکنانبخیشعمیومیچگونیهدرمیوردنقششیاندر
ادارهامورعمومیمیاندیشند.ارزشها،ذهنی،ثابت،یاقطعیبودهودرمعیرضتأیییدییاردقیرار
دارندوعواطفواحساساتوتفکرعقالئیرابایکدیگرترکیرمیکنند.ارزشهایمسیتخدمان
ومدیراندولتی،مانندصداقتوراستی،بیی طرفیی،احتیرامبیهقیانون،احتیرامبیهافیراد،تیالشو
پشتکار،صرفهجوئیواثربخشی،بیرآوردهسیازیخواسیتههیایمراجعیهکننیدگان،پاسیخگوئی،و
مسئولیتاجتماعی،آنهارادرچگونگیانجامکارهایروزانهراهنماییوهدایتمیکنند(باکس،
9010الف).ازاینرو،تعییینکننیدهرفتیاروعملکیردمسیتخدمانومیدیراندولتییوشیکلدهنیده
عمکلردبوروکراسیوکلدولتهستند .
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نتایجمدلمعادالتساختاریپژوهشنشانمیدهدکههمهشاخصهاتبیینکننیدهمفهیومارزشهیای
مدیراندولتیهستند.نتایجمیدلمعیادالتسیاختارینشیانمییدهیدکیههمیهشیاخصهیایارزشهیای
اجتماعیمدیراندولتی،تبیینکنندهاینمفهومهستند.درمیانابعاد4گانهارزشهایاجتمیاعیمیدیران
عبارتدیگر،بُعید


ت؛به
دولتی،بُعد«دلسوزیوهمدردی»دارایبیشتریناثرتبیینکنندگیبودهاس
«دلسوزیوهمدردی»معرفدقیقترمفهومارزشهایاجتماعیمیدیرانبیودهاسیت.پیسازآن،
ابعاد«تعهدبهنفعجامعه»«،فداکاری»،و«خیرخواهی»دررتبههایبعدیقرارگرفتند .
عالوهبراین،نتایجمدلمعادالتساختاریپژوهشنشانمیدهیدکیههمیهشیاخصهیایارزشهیای

فردیمدیراندولتینیزتبیینکنندهاینمفهومهستند.درمییانابعیاد0گانیهارزشهیایفیردیمیدیران
دولتی،بُعید«توفییقطلبیی»دارایبیشیتریناثیرتبییینکننیدگیبیودهاسیت؛بیهعبیارتدیگیر،بُعید
توفیقطلبی»معرفدقیقترمفهومارزشهایفیردیمیدیرانبیودهاسیت.پیسازآن،ابعیاد«ارزش
« 
شهروندی»«،تکریماربابرجوع»«،تعهداخالقیبهمسیئولیت»و«عیدالتوانصیافدرارائیهخیدمات»در
رتبههایبعدیقرارگرفتند .
نتایجآزمونتحلیلمسیرنشانمییدهیدکیهفرضییهاصیلیپیژوهش،مبنییبیرتیأثیرمعنییدار
اجتماعیوابعادآنبرارزشهایفردیمدیراندولتیاستانمازندرانوابعیادآنونییز

ارزشهای

ارتباطعلّیآن،تأییدمیشود .
نتایجبررسیوضعیتسطحمتغیرارزشهایمدیراندولتی وشاخصهایآندرنمونهآماری
پژوهشنشانمیدهدکهسطحمیانگینمتغیرارزشهایاجتماعیوارزشهایفردیمدیراندولتیی
وشاخصهایآندرنمونهآماریموردمطالعهازمیانگیندرنظرگرفتهشده،بیشیتراسیت،امیابیرای
،اینمقدارکمترازمقدارمیانگیندرنظرگرفتهشده،محاسبهشدهاست.بهاینمعنیا

متغیر«فداکاری»
کیهمیییزاناثرگییذاریارزشهییایاجتمییاعیوفییردیبیرتصییمیمگیییریهییاواقییداماتمییدیراندولتیییدر
دستگاههایاجرائیاستانمازندرانباالترازمیزانمتوسطاست،امامتغیر«فیداکاری»اثیریکیمتیرازمییزان

بااینوجود،ارزشهایمدیراندولتی،نقشیتعییینکننیدهدرمییزانعمکلیرد
متوسطدرنظرگرفتهشدهدارد .
مدیراندولتیودرنتیجه،مییزانعملکیردسیازمانهیایدولتییدارنیدونمییتیوانایینارزشهیارانادییده
انگاشت .
دررابطهباارزشهایخدمتعمومی،پژوهشهایمتعددیوجودداردکهتالشکردهاندتیا
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ارزشهایخیدمتعمیومیییابیهعبیارتدیگیر،ارزشهیایمسیتخدماندولتییراشناسیاییوییا
بهدنبالایجادبایدها،اییدئالهیاوکیدهاواسیتانداردهایرفتیاریو
رتبهبندیکنند.اینپژوهشها 

اخالقی ایهستندکهبایددربخشخدماتعمیومیوجیودداشیتهباشیدوکیمتیربیهارزشهیای
موجودوارزشهاییکهمستخدمانومدیراندولتیباخودهمراهدارند1توجهمیکنند.گاهینیز
ارزشهایمختلفرادرکشورهاویاسیازمانهیایمختلیفمیوردمطالعیهقیراردادنید(کِرناقیان،
9003؛بیییوزمنن9009،؛یورگِنسِییینوبیییوزمنن9009،؛فیییاندِروالوهمکیییاران9008،؛مولینیییاو
منککِئون9019،؛یانگوفاندِروال9014،؛باکس9010،الیف؛نبیاتچی.)9018،درمقابیل،ایین
پژوهش،بهدنبالایجادارزشهایاخالقی،کدهایرفتاریواخالقی،یاایدئالهایارزشیبخیش

دولتینبودهاست،بلکهآنچیزیراموردمطالعهقراردادهاستکهدرواقعیت،توسطمسیتخدمان
ومدیراندولتیمورداستفادهقرارمیگرفتوبرتصمیمهیا،رفتیاروعملکیردآنهیااثرگیذاربیوده
یشطراحییشیدهایرابیرایتعییینمییزاناهمییت
عنوانمثال،پژوهشیگرانپرسشینامةازپی 
است.به 
ارزش هادربخشدولتیوخصوصیمورداستفادهقراردادندتامدیرانمختلیفایینارزشهیارا

براساسنظرخیود،بیهترتییراهمییت،رتبیهبنیدیکننید(فیاندِروالوهمکیاران9008،؛مولینیاو
منککِئون.)9019،درواقع،آنهاارزشهاییراموردبررسیقیراردادنیدکیهدرادبییاتمیرتبطبیا
پژوهشازاهمیتبیشتریبرخورداربودهویااینکهبراساسمقاالتوفصلنامههیایمنتشرشیدهدر
سالهایگذشتهوازنظرمدیرانوسیاستگذارانبیهعنیوانارزشهیایمطلیوبخیدمتعمیومی
موردتوجهقرارگرفتهبودند .
ارزش هییاریشییهدرباورهییاواعتقییاداتافییراددارنییدوتییالشبییرایتغییییرارزشهییاوتجییویز
ارزشهاییکهدرسازمانهاوجودندارند،بهمنظورایجادتغییروبهبودعملکردسازمانها،اگرکه

ناممکننباشد،درکوتاهمدتبسیاردشواراسیت،امیاشناسیاییارزشهیایموجیوددرسیازمانو
ارزشهاییکهمدیراندولتیبراساسآنهارفتارمیکنند،کمکمیکندتاشناختبهتیرینسیبت
بهدستآیدودرجهتبهبیودعملکیردسیازمان
بهپتانسیلهایارزشیسازمان،کارکنانومدیران 
بهکارگرفتهشوند .
)1. Public Administrators' Values in Action (Bureaucratic Values
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ایندرحالیاستکهمعمارزادهوجهانگیرفرد()1382برایبهبودکارکردهیاوعملکردهیای
مختلفسازمانهایدولتی،ترکیبیازارزشهاراتجویزمیکننید؛حیالآنکیهممکیناسیتایین
ارزشهاجاییمیانبایدهاونبایدهایعملیوارزشهایموجودمدیراندولتینداشتهباشند .
هاییکهازطریقاینپژوهشبهدستآمدهااست،ارزشهاییهستندکهمبنیایبسییاری

ارزش
ازفعالیتهاوتصمیمهایمدیراندولتیدرنمونهموردپژوهشراشیکلمییدهنیدوبیه«باییدهاو
نبایدهای»بخشدولتینمیپردازند،بلکهنشاندهنده«هستهای»اجراییدربخشدولتیهسیتند.
اینارزشهادارایماهت«صیرفاسیازنده»وییا«صیرفامخیرّب»نیسیتند،بلکیهبرمبنیایاقتضیائات
خطمشیهاوسیاستها،ماهی تمأموریتونوعفعالیتاجراییسازمان،نقشراجرایییرسیازندهییا

عنوانمثال«،همدردیودلسوزیباجامعه»یا«تعهدبهنفعجامعه»،منفعیتجامعیه
مخرّبدارند.به 
راموردتوجهوحمایتقرارمیدهند،امااگربااجرایصحیحودرستخطمشیهاوسیاسیتهیا
درتعارضباشند،درنقشمخیربظیاهرمییشیوندوکیارآییاقیداماتاجرایییرادچیارنقصیان
میکنند .

بهپژوهشگرانعرصهمدیریتدولتیپیشنهادمیشودتا :
هایبزرگتر

.1مفاهیموموضوعاتیراکهازطریقاینپژوهششناساییشدهاست،درنمونه
ویامتمرکزبریکسازمانووزارتخانهخاصموردبررسیقیراردهنید.بیهاییندلییلکیه
ماهیتوظایف،قوانینومقرراتومأموریتهایذاتیسازمانهاودستگاههیایدولتییبیا
یکدیگرمتفاوتاستونقشمتغیرهایموردمطالعهنیزدرآنهامتفاوتخواهدبود؛ 
طحدولت،سطحاشتغالوبهکیارگیری

.9بهایندلیلوجودتخصصهایحرفهایمتفاوت،س
افراددرسلسلهمراترسازمانی،منیاطقجغرافییاییوسیایرتفیاوتهیایسیازمانیوفیردی،
توصیهمیشودتاسازمانهایمختلفدولتیرادرمناطقجغرافیاییمختلفبادرنظرگرفتن
تفاوتهاوگوناگونیهاموردبررسیقراردهنیدتیاارزشهیایبخیشدولتییراشناسیایی
کنند؛ 
.3بهپژوهشگرانتوصیهمیشودتاارزشهایمدیرانوکارکنیاندولتییرابیاسیایرادارتو
سازمان هایبخشدولتیوحتیبابخشخصوصیمقایسهکنندونیزطبقهبندیهاییازاین
ارزشهاارائهنمایند.ازحیثروششناسینیزتوصییهمییشیودتیابیااسیتفادهازروشهیای
کیفیمانند«مصاحبهاکتشافی»بهبررسیارزشهایمدیرانومستخدماندولتیبپردازند .
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