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  چكيده
كنترل سازماني  هاي سازماني، و نيز بررسي نقشهاي مديران دولتي و سنجش ميزان كنترلي الگويي براي سنجش ارزشهدف اين پژوهش ارائه و توسعه

 مديرانتحليلي است. در اين پژوهش،  - روش پژوهش از لحاظ هدف، توصيفيباشد. هاي مديران دولتي در اداره كل امور مالياتي استان مازندران ميبر ارزش
از طريق بررسي ادبيات  .اندشدهنه تعييننفر نمو 130ي آماري انتخاب و بر اساس فرمول كوكران، عنوان جامعهاداره كل امور مالياتي استان مازندران به

درنهايت، با استفاده از نظرات  .متغيرهاي پژوهش شناسايي شدند هايگيري هدفمند، ابعاد و مولفهنظري و مصاحبه با كارشناسان و با استفاده از روش نمونه
گويه براي طراحي مدل كنترل سازماني  18بعد و  7دولتي و  هاي (اجتماعي و فردي) مديرانگويه براي طراحي مدل ارزش 27بعد و  9كارشناسان، 

هاي يافته .اندشدهتحليل LISRELو  SPSSافزارهاي آماري ها با استفاده از نرم. دادهمورد بررسي قرار گرفتندابزار پرسشنامه با استخراج گرديد و 
هاي يافته عالوه بر اين،. دارد دولتي مديران و فردي) اجتماعي(هاي داري بر ارزشياثر مثبت، مستقيم و معن كنترل سازمانيپژوهش نشان داد كه متغير 

است، كه اين نتيجه هم مبني بر تاثيرگذاري  دولتي هاي فردي مديرانبر ارزش مديران دولتي هاي اجتماعيتاثيرگذاري ارزشي دهندهنشان پژوهشاين 
هاي سازماني هاي مديران دولتي قادر به اثرگذاري بر كنترلارزش .استدولتي هاي فردي مديران رزشهاي اجتماعي بر ادار ارزشيمثبت، مستقيم و معن

با اثرگذاري ها اثر بگذارند. در طرف مقابل، سازوكارهاي كنترل سازماني و بعضاً كنترل سياسي، در صدد هستند تا توانند بر اجراي سياستنيستند و تنها مي
  ها كنترل كنند.آنرفتار  ء،مديران دولتي در اجراتماعي) هاي (فردي و اجبر ارزش

  كنترل سازماني، دولت، سازمان امور مالياتي، هاي مديران دولتيي امور عمومي، ارزشاداره: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

امروزه، نظام حاكميتي جمهوري اسالمي ايران به دنبال كاهش سهم 
ه و مخارج دولت هستند و نفت و افزايش سهم ماليات در تأمين بودج

ي كنند. وظيفهبراي اين منظور، قوانين و مقررات متعددي را تدوين مي
هاي مالياتي دولت مشيها و خطستاني و اجراي صحيح سياستماليات

ي مستخدمان و مديران سازمان امور مالياتي است كه داراي بر عهده
هاي و ارزش ها، عواطف و احساسات،ها، مقاصد، نيات، نگرشهدف

دهند. ها را تحت تأثير قرار ميمختلفي هستند كه روند اجراي سياست
كوشند ها با استفاده از سازوكارهاي كنترل سازماني ميدر مقابل، دولت

به  ها را به حداقل ممكن كاهش دهند.تا تأثير نامطلوب اين ارزش
ن و هاي مديراهاي عمومي، ارزشمنظور تعيين عملكرد بوروكراسي

مستخدمان دولتي و نيز اثر بوروكراسي را بايد به صورت مستقيم مورد 
ي بوروكراسي ضرورتي براي بررسي و تحليل بررسي قرار داد. مطالعه

يِر و كراوس اي است. به اعتقاد ميكاركرد نظام حاكميتي در هر جامعه
ي بوروكراسي دولت به معناي تحليل چگونگي كاركرد )، مطالعه2003(
]، و 20هاي يك نظام دولتي است [هاي دولتي به عنوان سازمانستگاهد

يكي از شود، هنگامي كه در مورد دولت و بوروكراسي دولت صحبت مي
  چه كسي حكومت «ناپذيرترين مسائل اين است كه ترين و اجتنابمهم

  

  
ترين نقش را در اثرگذاري بر در واقع، چه كسي بيش؛ ]9[ »1كند؟مي

به عبارت ديگر، چه  كند؟ملكرد بوروكراسي عمومي ايفاء ميرفتار و ع
  دارند؟ هاي مصوبمشيعواملي بيشترين تأثير را در اجراي خط

ي ها ارائهي آنشود كه كار روزانهبوروكراسي از افرادي تشكيل مي
رو، برخي از ]. از اين5خدمات عمومي به جامعه و شهروندان است [

هاي دولتي ن و مديران دولت را درون سازمانگران رفتار كاركناپژوهش
مورد » عامل انساني«دهند. در اين رويكرد، نقش مورد بررسي قرار مي

عاملي كه صرفاً به عنوان يك ابزار و وسيله  .]6گيرد [توجه قرار مي
كاري قرار شود، و مورد دستگيرد، كنترل نميمورد استفاده قرار نمي

ها را ممكن د را داشته باشد و تحقق هدفگيرد تا بهترين عملكرنمي
گونه ها همانمشين است كه خطفرض بر اي در اغلب مطالعات، سازد.

يان تصويب اغلب م؛ اما شدنيز خواهند  گيرند، اجراءكه شكل مي
فاصله وجود  هاو اجراي آن ،و قوانين و مقررات هامشيها، خطسياست

-ارزشكه مبتني بر  ائل اجراستدارد. برخي از اين موارد مرتبط با مس

 ها، و رفتار مديران و مستخدمان دولتي است.تصميمها، قضاوت ها،
هاي (فردي، اجتماعي، مديران دولتي داراي ارزشمستخدمان و 
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ها، مشيي اجراي خط) هستند كه بر نحوه، اخالقي، و انسانيمذهبي
هاي ارزش. تآوردهاي دستگاه حاكميتي بسيار اثرگذار اسرفتار و دست

 ؛ يعنيگيردي خدمت سرچشمه ميي ارائهخدمت عمومي از كار روزانه
ها، و احساسات ها، قضاوتهنگامي كه مديران و مستخدمان دولتي ايده

كنند. شان منعكس ميها و اقداماتو عواطف بنيادي خود را در تصميم
د و ي امور عمومي هستني محيط ادارههاي خدمت عمومي زائيدهارزش

هاي دولتي را تحت ي سازمانعواملي هستند كه عمل و رفتار روزانه
گران معتقدند كه بدون آگاهي از پژوهش .]5[ دهندتأثير قرار مي

هاي بوروكراسي، هر نوع تالشي براي تعيين ميزان كنترل سياسي ارزش
ثمر خواهد بود؛ بنابراين، در ارزيابي و سنجش ميزان كنترل سياسي، بي
قرار دهند.  هاي بوروكراسي را نيز مورد توجهگران بايستي ارزشهشپژو

 شرايطي ميزان كنترل سياسي و تعيين مسئلهلِّ رو، براي حاز اين
هاي بوروكراتيك امري استفاده از كنترل سياسي، سنجش ارزش

  .]21[ضروري است 
 هايي هستند كه به طور مستقيمعالوه بر اين، مديران دولتي بوروكرات

با جامعه و شهروندان در ارتباط هستند و آشنايي بيشتري با نيازها، 
كنند، ها را جلب ميها و مطالبات جامعه دارند، رضايت آنخواست

نسبت به جامعه پاسخگو هستند، و حتي مشروعيت يك نظام سياسي، 
دهند، و و اعتماد جامعه و شهروندان به دولت و حكومت را شكل مي

شده را متناسب با هاي وضعمشيكه خطدليل اينگاهي اوقات، به 
 اين روند ياها طفره ميمشياز اجراي خط بينند،مطالبات جامعه نمي

بر اساس شان و هاي فردي و اجتماعيتحت تأثير ارزش را هامشيخط
مستخدمان هاي رو، ارزشآورند؛ از ايننظر و تفسير خود به اجرا در مي

كنند اعمال مي هاآن نترلي را بر رفتار ادارينقش ك مديران دولتيو 
-نميشود. بنابراين، ناميده مي» كنترل ارزشي«]، كه به عنوان 11،12[

- ها و شكلها و سياستمشيها در اجراي خطهاي آنارزش نقش توان

اهميت ناديده انگاشت يا كم را دهي به عملكرد بوروكراسي و دولت
  .قلمداد كرد

-گذاران در سطوح سياستگذاران و سياستمشياز سوي ديگر، خط

هاي بخش عمومي، به منظور حصول اطمينان از گذاري دولت و سازمان
هاي سازمان و دولت، از ها و تحقق هدفمشياجراي مطلوب خط

گيرند تا رفتار و عملكرد مستخدمان و سازوكارهاي سازماني بهره مي
شان هايدر جهت سياستمديران دولتي و عملكرد كلي بوروكراسي را 

-كنترل و هدايت كنند. اين نوع كنترل، كنترل سازماني (يا كنترل في

و از درون) است كه بوروكراسي به خودي خود، و بر اساس برخي  1نفسه
-از سازوكارهاي كنترلي دروني مانند ساختار فيزيكي، سطوح سلسله

ي، قوانين و گيرمراتب سازماني، منابع انساني، اختيار و قدرت تصميم
هاي اداري، نظام پاداش و تنبيه، و ... ها و دستورالعملنامهمقررات، آئين

  دهد.رفتار مستخدمان و مديران دولتي را مورد كنترل قرار مي
رو، مستخدمان و مديران دولتي تحت فشارهاي بسياري از جوانب از اين

عه و گذاران، جاممشيگذاران و خطمختلف (يعني از سوي سياست
ي خدمات نفعان مختلف، قوانين و مقررات، ...) براي ارائهشهروندان، ذي
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ها، عمومي قرار دارند. اين فشارها ابهامات فراواني را بر حسبِ هدف
-ها به وجود ميميان ارزش» تصادم«ها، و تعارض يا روابط و مسئوليت

ش ميان آورند. تنش ميان نياز براي كنترل و نياز براي آزادي عمل، تن
ي خدمات كارآ و اثربخش با نفعان مختلف، نياز به ارائهنيازهاي ذي

رشد عمومي، تنش ي محدود و احترام به انتظارات و توقعات روبهبودجه
هاي تغيير، نياز براي حفظ ميان سازگاري با شرايط و موقعيت

استانداردهاي موجود، و مستخدم عمومي بودن در مقابل مستخدم 
هايي هستند كه در كار مديران ها و تصادم، از جمله تنشسياسي بودن

  شوند.دولتي ايجاد مي
هاي دولت به دو طريق مشيگران بر اين باورند كه خطبرخي از پژوهش

مستقيم بر » كنترل«) به صورت 1دهد:رفتار بوروكراسي را شكل مي
ها از غيرمستقيم بر ادراكات بوروكرات» نفوذ) «2ها، و كراتورفتار بور

در حالت نخست، دولت با استفاده از  .]21[شان ايهاي حرفهنقش
هاي اداري، و ها، و دستورالعملها، بخشنامهنامهقوانين و مقررات، آئين

هاي سياسي مديران ها و انتصابهاي سياسي از طريق انتصابكنترل
ق كوشد تا رفتار بوروكراسي را در مسيري قرار دهد كه مطابدولتي مي
ها و گذاران بر ادراكات بوروكراتهاست؛ در روش دوم، سياستبا ميل آن

كنند تا با شان تمركز كرده و تالش ميهايمديران دولتي از نقش
هاي فردي و گروهي مديران دولتي، آنان را در ي و نفوذ بر ارزشيشناسا

گذاران منتج يابي به مقاصد سياستجهتي سوق دهند كه به دست
ر روش نخست، كنترل به صورت دستوري و باال به پائين بوده، گردد. د

كند؛ اما روش گذاران را تأمين ميهاي سياستمدت هدفو در كوتاه
ها و ادراكات مديران دوم، به دليل غيرمستقيم بودن و نفوذ بر ارزش

كند، اثرات در بوروكراسي ايجاد مي» كنترل دروني«دولتي، نوعي 
و ماندگاري كنترل بر رفتار بوروكراسي را افزايش  تري داشته،بلندمدت

  .دهدمي
ي هاي زيرمجموعهسازمان امور مالياتي كشور، به عنوان يكي از سازمان

وزارت امور اقتصادي و دارايي، متولي اخذ ماليات از موديان مالياتي 
است. بر اساس بند (الف) وظايف و اختيارات سازمان امور مالياتي 

ترين وظايف سازمان امور مالياتي عبارت است از: مهم كشور، يكي از
هاي مستقيم و تصدي كليه امور راجع به اجراي مقررات انواع ماليات«

ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي غيرمستقيم و ساير ماليات
هاي مالياتي، تشخيص و موديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه

ف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا مطالبه ماليات و حل اختال
ها در چارچوب از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به ماليات

ماهيت وظايف سازمان .» 2قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور
طلبد كه كاركنان و مديران مالياتي به طور مستقيم با امور مالياتي مي

هاي اقتصادي هستند سروكار راي فعاليتبخش عظيمي از جامعه كه دا
داشته باشند، و نيز به طور غيرمستقيم حافظ منافع كل جامعه از طريق 

ي دولت براي هزينه در بخش عمومي اي از بودجهتأمين بخش گسترده
رو، كاركنان و مديران در از اين و براي كل جامعه و شهروندان هستند.

ر مستقيم با جامعه و شهروندان ادارات مختلف امور مالياتي به طو
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مشمول پرداخت ماليات (موديان مالياتي) در ارتباط هستند و به عنوان 
ي مردم هستند كه با زندگي روزانه 1هاي سطح خيابانيبوروكرات

ها آگاهي ها، انتظارات و مطالبات آنسروكار دارند و از نيازها، خواست
هاي سازمان و دولت هدف ها براي تحققدارند و تحت شديدترين تنش

ي دولت براي اي از بودجهدر رابطه با اخذ ماليات و تأمين بخش عمده
گر، كننده و هدايتكاستن سهم نفت از بودجه، قوانين و مقررات كنترل

ي خدمات، و انتظارات و منافع جامعه و شهروندان براي پاسخگوئي، ارائه
رسد كه براين، طبيعي به نظر ميو برقراري عدالت مالياتي قرار دارند؛ بنا

ي خدمات به موديان مالياتي، در زمان اجراي قوانين و مقررات و ارائه
هاي ها، و ارزشها، احساسات، عواطف، نگرشها، قضاوتتحت تأثير ايده

كوشند گذاران ميرو، سياستفردي و اجتماعي خود عمل نمايند. از اين
ي را با استفاده از سازوكارهاي تا رفتار مستخدمان و مديران دولت

سياسي (به طور مستقيم) و سازوكارهاي سازماني (به طور غيرمستقيم) 
هاي سازمان و دولت هدايت كنترل كرده و در جهت تحقق هدف

  نمايند.
ي الگويي براي سنجش بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش ارائه و توسعه

هاي سازماني بر رفتار هاي مديران دولتي و سنجش ميزان كنترلارزش
مستخدمان و مديران دولتي است. عالوه بر اين، نقش كنترل سازماني 

  گيرد.هاي آن مورد برسي قرار ميهاي مديران دولتي و مولفهبر ارزش

  مباني نظري و پيشينه پژوهش - 2

  مباني نظري پژوهش -2-1
. به اعتقاد ]24[گر اهميت يك چيز است ارزش، به طور كل، بيان

ها، و هاي اساسي باورها، نگرشها حالت)، ارزش1979ون روكيچ (ميلت
-رفتارهاي فردي هستند. ارزش نوعي از باور است و عبارت است از اين

هايي آلها ايدهارزش ].18،29[ كه چگونه فرد بايد و يا نبايد رفتار كند
ي مهم اقدامات انساني كنندهانتزاعي هستند كه به عنوان اصول هدايت

هاي انتزاعي آلهاي مديريتي آن دسته از ايدهارزش ، وكنندل ميعم
گر در مديريت يك موسسه يا يك هستند كه به عنوان اصول هدايت

ها، و گيريها، تصميمها، كيفيت قضاوتارزش .]26[كنند گروه عمل مي
نوع اقداماتي كه بايد توسط مستخدمان و مديران دولتي انجام گيرند را 

ها بايدها و نبايدهاي هنجاري، دهند. در واقع، ارزشير قرار ميتحت تأث
توانند رفتار و عملكرد افراد را كنترل عاطفي، و احساسي هستند كه مي

  ها را برانگيزانند، و در مسير مشخصي هدايت نمايند.كنند، يا آن
اي هستند كه مبتني بر دانش و نيز هاي فردي پيچيدهها قضاوتارزش

ها و استانداردهاي ها كيفيتاحساسي هستند. ارزش -طفيواكنش عا
كنند، و به مهمي هستند كه نسبتاً ثابت هستند، رفتار را هدايت مي

هاي عمومي دهند. در دولت، ارزشها در مورد اقدامات وزن ميانتخاب
) 1ي يك اجماع هنجاري در مورد كنندههايي هستند كه تعيينارزش

زاتي است كه بايد (يا نبايد) به شهروندان داده حقوق، منافع، و امتيا
نسبت به به جامعه، دولت، و نسبت ) تعهدات شهروندان 2شود؛ 

                                                            
1 Street-level bureaucrats 

- ها بنيان ميها و سياست) اصولي كه بر آن اساس دولت3يكديگر، و 

هاي عمومي استانداردها، اصول، و باشد. به عبارت ديگر، ارزششوند، مي
ها و ي دستگاهكه بايد به وسيلهاي هستند هاي اجتماعيآلايده

  .]7،24[هاي دولتي پيگيري و حفظ شوند سازمان
مستخدمان و  3ي براي عملهاي، معيار2هاي خدمت عموميارزش

ها راهنماهايي هستند كه چگونگي مديران دولتي هستند. اين ارزش
 .]33[ كنندمشاركت مستخدمان و مديران دولتي با جامعه را تعيين مي

سروصدا براي ي مديران دولتي به عنوان يك نيروي نهفته و بيهاارزش
  ].23روند [فردي به كار ميدرك و فهم زندگي سازماني و بين

شناسايي و ارزيابي بهترين  ،مشي عمومي و مديريتي اصلي خطمسئله
هاي عمومي منحصر به فرد متمايز را به ابزاري است كه حركت از ارزش

سازد. با اين وجود، هنوز هم امعه ممكن ميهاي عمومي جسمت ارزش
هاي عمومي در يك شرايط اقدام تعيين بهترين ابزاري كه بتواند ارزش

گذاري) را به منافع عمومي ارتباط دهد بسيار مشيخاص (مانند خط
  .]7[دشوار است 

شوند و ساختار بيشتر جوامع جا پيدا ميهاي عمومي تقريباً همهارزش
هايي از قبيل سرشار از ارزش 4. در واقع، تمدندهندرا شكل مي

استقالل، رفاه و آباداني، خالقيت، عدالت، مساوات، برابري، كارآيي، 
شايستگي، انصاف، دوستي و صميميت، حقيقت، و زيبايي است. اين 

ها، و جوامع را به هاي عمومي رفتار افراد، دولتها و ساير ارزشارزش
به اعتقاد كريستنسن  .]7[كنند وجيه ميهاي متفاوت هدايت و تصورت

)، هنگامي كه نخستين موج اصالحات ساختاري از 2007و همكاران (
) ايجاد شد، موج NPM( 5هاي نهضت مديريت دولتي نوينطريق هدف

هاي جديدي از اصالحات فرهنگي آغاز شد كه بر محوريت ارزش
ها ) ارزش1كه گران بر اين باورند پژوهش ].10مشترك تأكيد داشت [

) 2كنند، و ها نيز تغيير ميي آنها هستند و به وسيلهي انسانآفريده
شناسانه هستند و از روان - ها محصول فرآيندهاي اجتماعيارزش

ها معاني مختلفي را شوند كه به پديدهتعامالت ميان افرادي حاصل مي
هاي شگران معتقدند كه افراد صرفاً بر اساس ارزدهند. پژوهشمي

- هاي اجتماعي عمل نميهاي اجتماعي به عنوان واقعيتتحميلي نظام

كنند. در واقع، مديران افراد متخصصي هستند كه عاري از ارزش 
نيستند، بلكه حالل مشكالت اجتماعي هستند. در يك نظام مديريت 
دموكراتيك، هر مستخدم دولتي، نخست، مسئوليت شهروند بودن را در 

؛ ]4[اتيك و مبتني بر قانون اساسي بر عهده دارد يك جمهوري دموكر
هاي هاي شهروندي است كه جزئي از ارزشبنابراين، هم متأثر از ارزش

فردي و جمعي اوست، و هم حافظ منافع شهروندي است كه در هر دو 
- ي خود اعمال ميها و اقدامات روزانهها را در فعاليتصورت، اين ارزش

ي امور ها روح ادارهر اين باور است كه ارزش) ب1994كند. فردريكسون (
ي امور عمومي سنتي نشان از اهميت ادبيات اداره .]14[عمومي هستند 

- ها بر كنترل سياسي و خروجيها و اثر اين ارزشهاي بوروكراتارزش

                                                            
2 Public service values 
3 criteria for action  
4 civilization 
5 New Public Management (NPM) 
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ي امور عمومي گران اداره. پژوهش]20،21[مشي عمومي دارد هاي خط
و حتي  ي از عناصراداري را به عنوان يكهاي هاي موجود در نظامارزش

دهند، و بر اين باورند كه در ترين عنصر مورد توجه قرار ميكليدي
ها نفوذ و اثرگذاري عوامل سياسي را هاي بوروكراتبيشتر موارد، ارزش

  .]21[كنند تضعيف مي
كه ماهيت كار مديران دولتي ايجاد تعادل ) با تبيين اين2008آستروم (
هاي مافوق اداري و سياسي، و ئوليت خود نسبت به مقامميان مس

كنندگان كاالها و خدمات عمومي مسئوليت خود نسبت به دريافت
كند كه مسئوليت نخست مديران دولتي بايد در قبال است، تأكيد مي

كنندگان كاالها و خدمات عمومي باشد. وي معتقد است كه دريافت
- اتيك، مستخدمي است كه بيي دموكرمستخدم دولتي در يك جامعه

طرف و تابع فرمان مافوق خود نيست، بلكه با استفاده از منطق و 
برداري هاي غيرقانوني براي بهرهآميز، تبعيت از تالشابزارهاي مسالمت

هاي توسل به زور حكومت براي از منافع عمومي و استفاده از قابليت
گران بر اين پژوهش برخي از .]25[كند تضييع حقوق اشخاص را رد مي

هاي بوروكراتيك مديران دولتي بر ساير سازوكارهاي باورند كه ارزش
كنند، و خروجي كنترل بوروكراسي تفوق دارند، اثر آن را تضعيف مي

هاي . بنابراين، ارزش]20،21،14[كنند مشي عمومي را تعيين ميخط
اسي، هاي اقتصادي، احس، ارزش]7،30[بوروكراتيك مديران دولتي 

، و ]16[اي مديران دولتي ، اخالقيات حرفه]13[اخالقي، و معنوي 
، را به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار و ]27[ي خدمت عمومي انگيزه

  عملكرد بوروكراسي مورد بررسي قرار دادند.
كنترل سازماني نيز فرآيندي است كه از طريق آن يك سازمان بر 

كند تا به روشي رفتار نفوذ ميواحدهاي فرعي و اعضاي خود اعمال 
ها و مقاصد سازماني شود. يابي به هدفكنند كه منجر به دست

كنند كه هر هاي كنترل سازماني اطمينان حاصل ميفرآيندها و نظام
توانند اجراي راهبرد سازمان را چيزي در مسير خودش قرار دارد، و مي

- ل ساختاري و درونگر اثرات عوامكنترل سازماني بيان تضمين نمايند.

سازماني است كه عملكرد مديران و مستخدمان دولتي، و نيز عملكرد 
-ها و بوروكراسي دولت را تحت تأثير قرار داده و در جهت دستسازمان

-كند. كنترل عوامل درونها و مقاصد سازماني هدايت مييابي به هدف

، عملكرد كه خود بوروكراسينفسه است، به طوريسازماني، كنترل في
  كند.خود را تعيين مي
نفسه و دروني) گران بر كنترل سازماني (كنترل فيگروهي از پژوهش

و عواملي از قبيل طرح، ساختار، و  كنندميتأكيد  ]22[بوروكراسي 
، منابع ]34[، تمركززدايي در اختيار و قدرت ]18[فرآيندهاي سازماني 
، ]1[ها ي بوروكرات، تخصص و شايستگي فن]35[ واقعي بوروكراتيك

ها، نامه، قوانين و مقررات، آئين]19[ها ها، و مجازاتها، پاداشمشوق
 ]2[دولت الكترونيك  و ،]3،22[هاي اداري ها، و دستورالعملبخشنامه

دانند، و آزادي عمل بوروكراسي را در كنترل بوروكراسي اثرگذار مي
ديريت منابع انساني از . نظام مرا نيز مورد بررسي قرار دادند ]3،29[

هاي سازماني (محتواي قبيل: جذب و تأمين نيروي انساني، آموزش
گيرنده، زمان آموزش، مكان آموزش)، دهنده، آموزشآموزشي، آموزش

ساالري، و اعمال تفكرات و نظرات نظام انتصابات و ترفيعات (شايسته
 يزاتتجه و امكانات و مالي، شخصي مديريت عالي سازمان)، منابع

گيري، آزادي عمل (خالقيت و نوآوري)، سازمان، اختيار و قدرت تصميم
سبك مديريت و رهبري مديريت عالي سازمان، ارتباطات رسمي و 

هاي مراتب سازماني، نظام پرداخت و برنامهغيررسمي سازماني، سلسله
انضباطي (پاداش و تنبيه)، و ... از ديگر عوامل سازماني هستند كه بر 

مستخدمان و مديران دولتي و عملكرد بوروكراسي دولت اثرگذار  رفتار
  هستند.

  پژوهش تجربي پيشينه -2-2
ساختاردهي  ي نشان دادند كه) در پژوهش1989كالوِرت و همكاران (

و اختيارت آن، مشخص كردن  طراحي قدرت خود دستگاه،
دام هايي كه بايد متابعت شوند، و نوع افرادي كه دستگاه اقدستورالعمل

كند (مانند وكالء، اقتصاددانان، ها به عنوان كارمند ميبه استخدام آن
هاي مستمر، كنترلو و غيره)،  معموليمهندسين، مستخدمان كشوري 

جمله عواملي هستند كه بر مانند اعمال قدرت از طريق بودجه، از 
  .]8هاي آتي آن اثرگذارند [عملكرد دستگاه اجرائي و هدف

بررسي ارتباط كنترل سياسي و تخصص، و نيز نقش  ) با1995باون (
هاي اداري بر پاسخگوئي هاي كنگره در مورد دستورالعملانتخاب

هاي اداري، رفتار و عملكرد سياسي، نشان داد كه دستورالعمل
كنند و بر پاسخگوئي سياسي دستگاه و صحت بوروكراسي را كنترل مي

-گذاران دستورالعملقانون هاي آن دستگاه اثرگذار هستند.فني تصميم

هاي ها بتوانند تصميمكنند تا از آن طريق دستگاههايي را طراحي مي
درستي را از لحاظ فني بگيرند و نيازهاي منافع متعارض را به روشي كه 

) معتقد است كه در 1995هاست متوازن سازند. باون (مورد نظر آن
د شايستگي فني را توانني دستگاه ميهاي بهينهعمل، دستورالعمل

بيشينه كرده، كنترل سياسي را حداكثر نمايند، يا به تركيبي از اين دو 
  .]4[دست يابند 

هاي ) اثرات كنترل سياسي و ارزش2006يِر و اوتول (ادر پژوهشي م
هاي يافتهمورد بررسي قرار دادند. را بوروكراتيك بر عملكرد بوروكراسي 

هاي بوروكراسي و عي از اثرات ارزشنشان داد كه نتايج تاب اين پژوهش
كنند . مولفين ادعا مياستگذارها بر اقدامات بوروكراسي اثرات سياست
گذارند، هاي مختلف اثر ميروكراسي به شيوهوگذاران، بر بكه سياست

گذاران ي ميان سياستي مناسبي براي بيان رابطهرا واژه» كنترل«ولي 
هاي قدند با مطالعاتي كه مبتني بر فرضيهدانند، و معتها نميروكراتوو ب
كراسي) وهاي بوري ارزشروكراسي غير فعال (يعني ناديده گيرندهوب

هاي پژوهش اين تصور هستند، بايد با شك و ترديد برخورد كرد؛ يافته
دهد كه انتصاب سياسي يك عامل عمده را اندكي مورد حمايت قرار مي

دامات بوروكراتيك است، و در كنترل بوروكراسي و شكل دادن اق
آوردهاي ها و دستهمچنين نشان دادند كه در تبيين خروجي

هاي بوروكراتيك به شدت اثرگذارتر از عوامل سياسي بوروكراتيك، ارزش
  .]21[هستند 

گرايي و ايي بررسي مفاهيم حرفه) پژوهشي در زمينه2007شوود (آ
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ده است. وي معتقد بوروكراسي در خدمات كتابداري عمومي انجام دا
كنترل «اي است كه در معرض است كه كتابداري عمومي حرفه

قرار دارد. نمايندگان منتخب، هم در نظريه و هم در عمل، » عمومي
ي خدمات هاي ارائهشده توسط كتابداران و همچنين روشخدمات ارائه

اي مناسب دهند. اين مسئله عرصهها را تحت كنترل قرار ميتوسط آن
 وياست.  1اي و تدبير سياسيهاي حرفهي ايجاد تعارض ميان ارزشبرا

اي هاي كتابداران حرفهها، و ارزشها، نگرشبر اين باور است كه هدف
هاي سازماني باشد كه ها و ارزشممكن است در تعارض با هدف

كتابخانه بخشي از آن است. در اين تعارض، فرد شاغل خود را در يك 
كند. بسياري از كتابداران عمومي اعد احساس ميوضعيت بسيار نامس

ها را به استخدام خود پذيرند كه آنهاي سازماني را ميمستعد، ارزش
ي كنندههاي سازمان استخدامدرآورده است. گاهي اوقات افراد با ارزش

ها تحت تأثير اي آنكه استقالل حرفهخود نيز تعارض دارند، به طوري
معتقد است كه خواست  ويروكراتيك است. كار در يك ساختار بو

گردد كه ارزش و اهميت اي بهتر تأمين ميي حرفهجامعه به وسيله
هاي هاي مورد نياز آن حرفه را بشناسد. بنابراين، نگرشمهارت

-ها عاملي اثرگذار بر حفظ ارزشي آنكتابداران عمومي در مورد حرفه

  .]30[ه است هاي محلي و نيز كل جامعاي مقامهاي حرفه
) با پژوهشي كه در كشور كره جنوبي و در 2011شنايدر (اآهن و برت

هاي محلي آن انجام دادند، نقش دولت الكترونيك را در يكي از دولت
گران كنترل سياسي بوروكراسي مورد بررسي قرار دادند. پژوهش

ي خدمات دولت به شهروندان، دولت الكترونيك معتقدند كه در ارائه
-دهد، مشاركت شهروندان و ارزشجويي به مقياس را افزايش ميفهصر

سازي، پاسخگويي و بخشد، برآوردههاي دموكراتيك را بهبود مي
دهد، كارآيي، در دسترس بودن، دسترسي به شفافيت را ارتقاء مي
بخشد، ي اطالعات به شهروندان را بهبود ميخدمات دولت، و ارائه

 كند، اعتمادلت به شهروندان را عملي ميي خدمات دوي ارائهوعده
و  اندهد، و مشاركت بيشتر شهروندجامعه به دولت را افزايش مي

نشان دادند كه  گرانپژوهشكند. با دولت را تسهيل مي هاارتباط آن
هاي فوق به عنوان ابزاري براي ايجاد كنترل بيشتر سياسي بر مزيت

  .]2[كنند بوروكراسي و مديران آن عمل مي
هاي ) پنج منبع ارزشASPA( 2ي امور عمومي آمريكاانجمن اداره

هاي ) ارزش2هاي فردي؛ ) ارزش1مديران دولتي را معرفي كرده است: 
هاي ) ارزش5هاي قانوني، و ) ارزش4هاي سازماني؛ ) ارش3اي؛ حرفه

  ].32منافع عمومي [
هاي ارزشهاي خدمت عمومي را در چهار گروه ) ارزش2003كرناقان (

كند. بندي مياي، و انساني (كاركنان) طبقهاخالقي، دموكراتيك، حرفه
هاي دموكراتيك شامل پاسخگوئي و شفافيت هستند كه از طريق ارزش

اي شامل هاي حرفهشوند؛ ارزشپيگيري منافع عمومي اعمال مي
ي غرضي هستند كه اشاره به ارائهشاسيتگي، كارآيي، و عينيت و بي

هاي اخالقي از طريق انجام اقدامات اي دارند؛ ارزشرفهخدمت ح
                                                            

1 political expediency 
2 American Society for Public Administration (ASPA) 

هاي روند، و ارزشاخالقي و به منظور حفظ اعتماد عمومي به كار مي
انساني عبارت از نشان دادن احترام، برابري، و انصاف و عدالت در ارتباط 

  ].16باشند [با شهروندان و همكاران مستخدم دولت مي
ئون (كمولينا و مهاي مديران در پژوهشي اهميت ارزش )2012ك

ارزش خدمت  30ها فهرستي از دولتي را مورد بررسي قرار دادند. آن
ها مدير دولتي قرار دادند و از آن 52عمومي را تهيه كردند و در اختيار 

هاي بندي كنند. يافتهها را بر اساس اهميت طبقهخواستند تا اين ارزش
اي اخالقي مانند صداقت و راستي و هاين پژوهش نشان داد كه ارزش

هاي ها، ارزشدرستي در باالتريت رتبه قرار گرفتند. پس از اين ارزش
مداري و خيرخواهي، فسادناپذيري، و پاسخگوئي قرار گرفتند. قانون

تري قرار ي پائينهاي اخالقي در رتبهارزش كارآيي در مقايسه با ارزش
-طلبي در پائينري و منفعتهاي نفع شخصي و سودآوگرفت، و ارزش

  ].23ترين رتبه جاي گرفتند [

  مدل مفهومي و فرضيات پژوهش -2-3
، پژوهش حاضر پژوهشتجربي  يبا توجه به روابط مفهومي و پيشينه

هاي مديران دولتي و ي الگويي براي سنجش ارزشد ارائه و توسهدرصد
راسي و هاي سازماني بر رفتار و عملكرد بوروكسنجش ميزان كنترل

مستخدمان و مديران دولتي است. عالوه بر اين، نقش كنترل سازماني 
 گيرد.هاي آن مورد برسي قرار ميهاي مديران دولتي و مولفهبر ارزش

مدل  ،تجربي، و هدف پژوهش - نظري ينظر به روابط و پيشينه
  د:نگردمي تبيين به صورت زيرمفهومي و فرضيات متعلق به آن، 

هاي مديران دولتي در كنترل سازماني بر ارزش وهش:فرضيه اصلي پژ
  .داري داردن مازندران تاثير معنيامور مالياتي استا كل اداره

  فرضيات فرعي پژوهش:
هاي هاي مديران دولتي (ارزشكنترل سازماني بر ابعاد ارزش - 

امور مالياتي استان  كل هاي فردي مديران) در ادارهاجتماعي و ارزش
  داري دارد.ثير معنيمازندران تا

 كل در ادارهدولتي هاي فردي مديران هاي اجتماعي بر ارزشارزش - 
  داري دارد.امور مالياتي استان مازندران تاثير معني

  
  تحقيق و نظر خبرگان) برخاسته از ادبيات( مدل مفهومي ):1شكل (
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  شناسي پژوهشروش - 3

-صيفي مياز نوع تو پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ ماهيت و اهداف 

ها از نوع پيمايشي آوري دادهباشد. اين پژوهش نيز به لحاظ روش جمع
ها از نوع مطالعات همبستگي و مبتني بر و از لحاظ روش تحليل داده
 - توان پيمايشيرا مي پژوهشباشد. اين مدل معادالت ساختاري مي

-همبستگي دانست، بدين دليل كه به دنبال بررسي رابطه ميان كنترل

هاي اجتماعي و هاي مديران دولتي (ارزشسازماني بر ارزش هاي
-امور مالياتي استان مازندران ميكل هاي فردي مديران) در اداره ارزش

امور  كل اداره مديران سطوح مختلف پژوهشباشد. جامعه آماري اين 
(مستقر در ادارات مختلف شهرهاي استان  مالياتي استان مازندران

شود، كه در زمان شاهدي تجربي را شامل مي به عنوان مازندران)
گيري كوكران، نمونه اند. بر اساس فرمول نمونهنفر بوده 196 پژوهش
هاي نفر از كاركنان بوده كه با روش 130حاضر برابر با  پژوهشآماري 
گيري تصادفي ساده بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند، كه نمونه

 109شده و در نهايت تعداد  ها توزيعها در ميان آنپرسشنامه
  آوري شده است.پرسشنامه مناسب تجزيه و تحليل آماري جمع

-هاي مديران دولتي (ارزشهاي سازماني و ارزشبراي سنجش كنترل

-هاي محققنامههاي فردي مديران) از پرسشهاي اجتماعي و ارزش

در اين پژوهش، به منظور جلوگيري از ساخته استفاده شده است. 
دادن خود، از مديران دار به سمت خوب جلوهكات سوءگيرانه و جهتادرا

مالياتي خواسته شد تا ميزان شباهت و تفاوت يك سازمان فرضي با 
اي (از گزينه 5هاي خاص را با سازمان خود و بر اساس يك طيف ويژگي

تا حدودي شبيه «، »2شبيه نيست=«، »1وجه شبيه نيست=هيچبه«
. بيان كنند» 5بسيار شبيه است=«، تا »4شبيه است=«، »3است=

از  نخست،هاي مديران دولتي، ابزار سنجش ارزش بهيابي منظور دستبه
نفر از خبرگان دانشگاهي و سازماني  20مصاحبه و گفتگو با طريق 

هاي مديران دولتي هاي متعددي براي ارزشمسلط به موضوع، شاخص
هاي پوشاني اين شاخصاز بررسي هم پساستخراج شد، در ادامه و 

هاي هاي اجتماعي و ارزشبعد اصلي (ارزش 2ها در شده، شاخصارائه
دهي شدند كه مورد تائيد اعضاي گروه بعد فرعي سازمان 9فردي) و 
خيرخواهي، دلسوزي هاي اجتماعي: قرار گرفت (ارزش پژوهشخبرگي 

- توفيقهاي فردي: ؛ ارزشو همدردي، تعهد به نفع جامعه، و فداكاري

رجوع، رفتار شهروندي، تعهد اخالقي به مسئوليت، و طلبي، تكريم ارباب
ها ). سپس براي سنجش و ارائه گويهي خدماتعدالت و انصاف در ارائه

اي ديگر هاي مديران دولتي مصاحبهبراي بررسي هر يك از ابعاد ارزش
گويه براي  27ده، مجموعاً شهاي انجامبنديانجام گرديد، و بعد از جمع

هاي ارزش مديران دولتي مورد تائيد قرار گرفت. اين روند براي شاخص
هاي نيز انجام شد. و بعد از بررسي شاخصهاي سازماني سنجش كنترل

ها، قوانين و مقررات، دستورالعملبعد اصلي ( 7ها در شده، شاخصارائه
- صاب؛ اختيار و قدرت تصميمهاي اداري؛ آموزش؛ ارتقاء و انتو بخشنامه

 گيري؛ ارتباطات سازماني؛ پاداش و تنبيهات؛ و دولت الكترونيك)
قرار  پژوهشدهي شدند كه مورد تائيد اعضاي گروه خبرگي سازمان

مورد تائيد كنترل سازماني هاي گويه براي شاخص 18گرفت و نهايتاً 

  قرار گرفت.
كند كه ابزار ص ميبراي سنجش روايي بايد اشاره كرد، روائي مشخ

گيري گيري تهيه شده تا چه اندازه مفهوم خاص مورد نظر را اندازهاندازه
هاي پركاربرد براي تعيين اعتبار، اعتبار محتوائي كند. يكي از روشمي

دهد كه ابزار مورد نظر به اندازه كافي است. روائي محتوا اطمينان مي
ورد سنجش را دربر دارد. گيري مفهوم مهاي مناسب براي اندازهپرسش

جهت اطمينان از روائي ابزار، اين ابزار در اختيار تعدادي از اساتيد 
دانشگاه كه با مباحث مورد اشاره، آشنايي كافي دارند قرار گرفت و 

بيان  هاپژوهشقابيلت اعتماد در  .روائي اين ابزار مورد تائيد قرار گرفت
هاي باثبات آزمودني و يا يري ويژگيگكند كه تا چه اندازه ابزار اندازهمي

-سنجد. ميزان پايايي ابزار اندازههاي متغير و موقتي آن را ميويژگي

در اين پژوهش از  كهگيري كرد، توان با هفت روش اندازهگيري را مي
سنجش ترين و پركاربردترين روش ميزان كه مهم ،روش آلفاي كرونباخ
. ه استاست، استفاده شد SPSSفزار اگيري در نرمپايايي ابزار اندازه

 بدست آمد 70/0شده براي متغيرها نيز بيش از ميزان آلفاي محاسبه
هاي ، ارزش909/0هاي فردي= ، ارزش872/0هاي اجتماعي= (ارزش

. اين اعداد مؤيد آن )809/0، و كنترل سازماني= 933/0مديران دولتي= 
برخوردار بوده و اين طرح  از قابليت اعتماد بااليي هااست كه پرسشنامه

  از لحاظ علمي پذيرفته است.

  هاي پژوهشها و يافتهتحليل داده - 4

گونه كه اشاره شد، بمنظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن، همان
كه در اين ميان متغيرها از آزمون همبستگي استفاده شد. به دليل اين

ند، از آزمون اي و در سطح نرمال قرار دارپژوهش متغيرها رتبه
آن در همبستگي پيرسون استفاده شده است، كه نتايج مختص به

) منعكس شده است. در واقع مقادير منعكس شده و 1جدول شماره (
داري همبستگي ميان همه متغيرهاي معني يدهندهضرائب آن نشان

درصد  99ها با يكديگر در سطح اطمينان مستقل و وابسته و ابعاد آن
  است.

  ماتريس همبستگي بين متغيرها و مقادير پايايي متغيرها ):1(جدول 

  4  3  2  1  متغير ها -
       93/0  هاي مديران دولتيارزش  1
     87/0 912/0**  هاي اجتماعي مديرانارزش 2
   90/0 712/0** 937/0**  هاي فردي مديرانارزش 3
 81/0  574/0** 448/0**  558/0** هاي سازمانيكنترل  4

P < 05/0 *     P < 01/0  ** 

كه در قسمت قبل اشاره شده، بمنظور سنجش رابطه با توجه به اين
علّي ميان متغيرها كه در فرضيات ارائه شد، از مدل معادالت ساختاري 

ترين هدف تحليل شود. در واقع مهمو تحليل عاملي تائيدي استفاده مي
شده، با عاملي تائيدي، تعيين ميزان توان مدل عامل از قبل تعريف

شده است. به عبارتي، تحليل عاملي هاي مشاهدهاي از دادهمجموعه
هاي تائيدي درصدد تعيين اين مسئله است كه آيا تعداد بارها و عامل

چه بر اساس اند، يا آنگيري شدهها اندازهمتغيرهايي كه روي اين عامل
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ي سنجش ارزيابي الگو رفت، انطباق دارد.تئوري و مدل نظري انتظار مي
) EFAگيري با استفاده از تجزيه و تحليل عاملي، هم اكتشافي (و اندازه

به  EFAرسد. در مورد نخست، ) به انجام ميCFAو هم تأييدي (
عنوان يك دستورالعمل براي سنجش تلخيص و پااليش مورد استفاده 

گيرد، از يك ديدگاه سنتي (مانند ديدگاه غير تأييدي) (مانند قرار مي
) كه متعاقباً با يك ارزيابي تأييدي ابعادي، اعتبار SPSSاده از استف

(استفاده از  SEMكننده تحت اصول همگرا، پايايي، و اعتبار تفكيك
شود. متعاقباً، آزمون الگوي تعاملي) تكميل مي LISRELافزار نرم

، به عنوان يك ارزيابي تأييدي از اعتبار SEMساختاري نيز به همراه 
براي تأييد الگوي ساختاري در يك نمونة  SEMرود. كار ميقانوني به 

تأييدي و براي تجزيه و تحليل الگوهاي جايگزين/ رقيب مورد استفاده 
گيرد. بسياري از متخصصان بر اين باور هستند كه تحليل عاملي قرار مي

تائيدي بر تحليل عاملي اكتشافي برتري دارد، زيرا تحليل عاملي تائيدي 

دهد و اين آزمون فرضيه، براي هر روش را مورد آزمون قرار ميها فرضيه
گونه توان اينها را ميعلمي امري اساسي است. برخي ديگر از اين مزيت

-برشمرد: سنجش همزمان چندين متغير وابسته و مستقل كه در روش

گيري هاي آماري ديگر قابل ارائه نيست، ارزيابي الگوي سنجش و اندازه
) و هم تأييدي EFAاز تجزيه و تحليل عاملي، هم اكتشافي (با استفاده 

)CFAگيري. از طرفي در مدل )، در نظر گرفتن خطاهاي اندازه
هاي پژوهش و مدل مفهومي را مورد معادالت ساختاري انطباق داده

دهد؛ كه آيا مدل ارائه شده از برازش مناسبي برخوردار بررسي قرار مي
اداري روابط در اين مدل برازش يافته آزمون بوده است؟، و از طرفي معن

-هاي اندازهشود. مدل معادالت ساختاري از دو مدل به عنوان مدلمي

هاي ساختاري تشكيل شده است. در جدول ذيل شرحي گيري و مدل
هاي برازش الزم مدل معدالت ساختاري و مقدار بهينه از شاخص

  پيشنهادي ارائه شده است.
  هاي مورد استفاده در ارزيابي الگوهاي سنجش و ساختاريخي از شاخصبر شرح): 2( جدول

  حدود معقول  هاي برازش مدل معادالت ساختاريشرح شاخص  هاشاخص

/df2χ  
دار است كه كه آزمون مجذور كاي يا كاي اسكوئر نسبت به اندازة نمونه حساس است و تنها در حالتي معنيبه دليل اين

  3- 1يا  2- 1  شود.هاي آزادي تقسيم ميآورده شوند و ارزش آن بوسيلة تعداد درجههاي آزادي به حسابدرجه

RMSEA  معقول0,10  دهد.هاي آزادي را مورد توجه قرار ميخوبي برازش مدل ماتريس كوواريانس جامعه را نشان و تعداد درجه :  
GFI  90/0  هاي آزادي تعديل نشده.عي، براي درجههاي واقهاي مجذور بواسطة پيشگوئي نسبت به دادهمقايسة باقيمانده>  

AGFI  GFI90/0 هاي آزادي.شده براي درجهتعديل>  

NNFI  
دهد كه تا چه اندازه برازش الگو نيكوتر است، مقايسه شده با يك الگوي خط صفر، به طور نرمال الگوي پوچ، نشان مي

  <90/0  از يك را بگيرد).هاي باالترتواند ارزشهاي آزادي (ميشده براي درجهتعديل

CFI  90/0  هاي آزادي.شده براي درجهنشان دهنده اندازه برازش نيكوتر الگو، مقايسه شده با يك الگوي خط صفر، تعديل>  
 

كه مدل ساختاري يا همان نمودار مسير تائيد شود، در ابتدا براي اين
ادير چنين مقهاي آن داراي برازش مناسبي باشند. و همبايد شاخص

T-Value دار باشند. اگر مقدار و ضرائب استاندارد معنيχ2  ،كم
تر كوچك RMSEA، 3تر از )، كوچكdfبه درجه آزادي ( χ2نسبت 

چنين درصد باشد، هم 90تر از بزرگ AGFIو  GFIو نيز  0,10از 
NFI  وNNFI توان دريافت كه درصد باشند، مي 90تر از هم بزرگ

باشد. داراي برازشي مناسب و مطلوب مي شدهمدل مفهومي ارائه
و يا بيشتر از  - 96/1نيز اگر كمتر از  T-Valueچنين مقادير هم
داري آن يقين توان به معنيدرصد مي 95باشد، در سطح  96/1

-حاضر را نشان مي پژوهشداشت. جدول ذيل نتايج حاصله براي 

  دهد.

  هاي مديران دولتي)ل سازماني بر ارزشهاي برازش مدل اصلي (تاثير كنترشاخص ):3(جدول 

  هاشاخص نام كامل مقدار  مطلوبيت
 Chi Square Divided to Degrees of Freedom χ2/df 53/1 تاييد مدل

  Root Mean Square Error of Approximation  RMSEA 071/0 تاييد مدل
 Non-Normed Fit Index  NNFI 95/0 تاييد مدل

  Normed Fit Index NFI 93/0 تاييد مدل
  Adjusted Goodness of Fit Index  AGFI 87/0 تاييد مدل
  Goodness of Fit Index  GFI 94/0 تاييد مدل
  Comparative Fit Index  CFI 97/0 تاييد مدل
  Incremental Fit Index  IFI 97/0 تاييد مدل

  
) و با 3شود (جدول شماره گونه كه در جدول فوق مشاهده ميهمان

ها تائيد توجه به نمودار ارائه شده، اعتبار و برازندگي مناسب مدل
 3تر از )، كوچكdfبه درجه آزادي (  χ2شود، چرا كه نسبت مي

 96/1ها بيشتر از T-valueچنين در مدل ارائه شده تمامي است. هم
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دار درصد معني 95هستند، و يا به عبارتي ديگر در سطح اطمينان 
دست آمده براي آزمون نيز در حد مطلوب بوده ب χ2هستند. ميزان 
داري را در مدل نيز كه حكم سطح معني P-valueاست. از طرفي 

بوده و ميزان  05/0تر از آزمون تحليل مسير دارد، كوچك
RMSEA  كه تر است. در نهايت اينكم 10/0نيز ازGFI  وAGFI 

   درصد هستند. 90مدل نيز باالي 
دهد. براي آزمون مدل اصلي را نشان مياي از ) خالصه4جدول (

هاي مديران دار بودن تاثير كنترل سازماني بر ارزشبررسي معني
دولتي، ارزيابي چگونگي و ميزان اين تاثير از مدل استاندارد و عدد 

- دار بودن اعداد بدستشود. در مورد معنيداري استفاده ميمعني

مون فرضيات در سطح توان گفت كه از آنجا كه آزمدل مي يآمده
و  96/1دار خواهند بود كه بين معني يشود، اعدادانجام مي 95/0
قرار  - 96/1و  96/1نباشند. به اين معني كه اگر عددي بين  - 96/1

معني خواهد بود، بر اساس اين جدول، و با بگيرد، رابطه علّي بي
توجه به نتايج آزمون تحليل مسير، فرضيه اصلي پژوهش مبني بر 

دار است و هاي مديران دولتي معنيثر كنترل سازماني بر ارزشا
  .شودارتباط علّي آن تائيد مي

  نتايج آزمون ):4(جدول 

H نتيجه  اعداد معناداري  ضريب استاندارد مسير ارتباط  
1-1H  تائيد فرضيه  60/6 78/0 هاي مديران دولتيارزش←كنترل سازماني  

RMSEA = 0.071،GFI = 0.94،AGFI = 0.87, CFI = 0.97،IFI = 0.97  ،NFI=0.93   وNNFI=0.95  
  است. 3تر از ) نيز كوچك1,53( df/2χچنيناست و هم0,10تر از) كوچك071/0مجذور خطاهاي مدل (

)، فرضيه اصلي 4با توجه به نتايج آزمون تحليل مسير (جدول 
ان دولتي هاي مديرپژوهش مبني بر اثر كنترل سازماني بر ارزش

  شود.دار است و ارتباط علّي آن تائيد ميمعني
براي بررسي فرضيات ذيل نيز از آزمون مدل معادالت ساختاري 

  استفاده شد:
هاي هاي مديران دولتي (ارزشكنترل سازماني بر ابعاد ارزش - 

امور مالياتي كل هاي فردي مديران) در اداره اجتماعي و ارزش
  داري دارد.عنياستان مازندران تاثير م

امور  كل هاي فردي مديران در ادارههاي اجتماعي بر ارزشارزش - 
 داري دارد.مالياتي استان مازندران تاثير معني

)، مدل فرضيات فرعي 5گردد (جدول گونه كه مالحظه ميهمان
هاي تناسب در وضعيت مطلوبي قرار دارند. و پژوهش از نظر شاخص

دار ميان متغيرها وجود ارتباط معني اعداد محاسبه شده حاكي از
در حالت  پژوهشباشد. در شكل ذيل مدل فرضيات فرعي مي

  داري ارائه شده است.ضرائب استاندارد و ضرائب معني
گونه نتايج توان اينچنين در مورد روابط ميان اجزاي مدل نيز ميهم

ي هاي اجتماعي مديران داراكنترل سازماني بر ارزش را بيان كرد:
چنين كنترل )، هم66/0اثر مثبت، مستقيم و معناداري است (

) داراي اثر مثبت، 45/0مديران ( فرديهاي سازماني بر ارزش
تاثيرگذاري  پژوهشهاي اين مستقيم و معناداري است. از ديگر يافته

) است، كه 33/0هاي فردي مديران (هاي اجتماعي بر ارزشارزش
-ذاري مثبت، مستقيم و معنادار ارزشاين نتيجه هم مبني بر تاثيرگ

  هاي فردي مديران است.هاي اجتماعي بر ارزش

  الب تحليل مسيرقبررسي فرضيات فرعي پژوهش در  ):5( جدول

  نتيجه    ضرائب معناداري ضرائب استاندارد مسير ارتباط
  تاييد ارتباط  84/4 66/0 هاي اجتماعيارزش←كنترل سازماني

  تاييد ارتباط  90/3 45/0 هاي فرديارزش←كنترل سازماني
  تاييد ارتباط  01/4 53/0 هاي فرديارزش←هاي اجتماعيارزش

RMSEA = 0.075،GFI = 0.90،AGFI = 0.84, CFI = 0.98،IFI = 0.98  ،NFI=0.95   وNNFI=0.92  
  ).06/2است ( 3تر از نيز كوچك df/2χچنيناست و هم10/0تر از) كوچك075/0مجذور خطاهاي مدل (

 

  
  شده پژوهشمدل نهايي آزمون ):4( شكل
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 (شاخص نيكويي برازش)، GFIهاي برازش مناسب مدل شامل: شاخص
AGFI  ،(شاخص تعديل شده نيكويي برازش)CFI  شاخص برازش)
باشد. يعني مانده) مي(ريشه ميانگين توان دوم باقي RMRاي)، مقايسه

به درجه آزادي   χ2است كه نسبت مدلي از برازش مناسب برخوردار 
)df هاي گونه كه قبالً هم اشاره شده شاخصباشد، و همان 3) كمتر از

GFI ،NFI ،CFI  وIFI  و  90/0بيشتر ازRMSEA  10/0هم كمتر از 
 توان دريافت كه مدلباشد. با توجه به ارغام مندرج در جدول فوق مي

در نمودار  باشد.سبي ميهاي برازش منانهايي ارائه شده داراي شاخص
) ارائه ) و (T-value، ميزان (پژوهشبراي تمامي روابط  )4شماره (

  .شده است

  گيرينتيجه - 5

به طور سنتي، تصويري كه از مستخدمان دولت در قالب سازماني 
هاي كار، بدون ديدگاهي محافظه»بوروكرات«كالسيك وجود داشت، 

ي بود. امروزه، وظايف مستخدمان مراتببنيادگرايانه، و حتي كنترل سلسله
رسند، اما مستخدمان دولت بسيار پيچيده و اغلب متناقض به نظر مي

ها شان را شناخته و براي ايفاي آنيهاي چندگانهدولتي موفق بايد نقش
ها عبارتند از: حفظ محرمانگي، اقدام بر مهيا شوند. برخي از اين نقش

هاي كيفي، تشخيص ي مشاورهرائهاساس منافع جامعه، نظم و انضباط، ا
گيري در مورد مسائل، اجتناب از منافع مسائل، قضاوت و تصميم

اي از بازيگران، و رفتار متعارض، تضمين پاسخگوئي به طيف گسترده
  كنندگان.برابر، منصفانه و عادالنه با همكاران و مراجعه

دم در واقع، كاركنان دولت، مستخدم جامعه، مستخدم دولت، مستخ
ي دموكراتيك فرض بر شان، و مستخدم قانون هستند. در نظريهسازمان

كه ضرورت نمايندگي دولت را اين است كه مستخدمان دولت، ضمن اين
- تري را به اشتراك ميي گستردههاي جامعهدهند، ارزشتشخيص مي

كنند و در آن به عنوان شهروند مفهوم پيدا گذارند كه در آن زندگي مي
. از يك طرف، مستخدمان و مديران دولتي نقش مهمي در كنندمي

كنند، و از طرف ديگر، سروكار داشتن مشي عمومي ايفاء مياجراي خط
هاي ها و قضاوتي ارزشمشي در برگيرندهي موضوعات خطبا همه

ارزشي است و هيچ تصميم عاري از ارزشي براي مديران دولتي وجود 
رو، مديران دولتي بايد درك درست و ين)؛ از ا1998وارت، ندارد (ون

شان هاي فردي و كاري خود و كاركنان تحت سرپرستيكاملي از ارزش
  هاي درستي را بگيرند.داشته باشند تا تصميم

دهد كه كاركنان بخش عمومي چگونه در ارزش خدمت عمومي نشان مي
، ثابت، ها ذهنيانديشند. ارزشي امور عمومي ميشان در ادارهمورد نقش

يا قطعي بوده و در معرض تأييد يا رد قرار دارند، و عواطف و احساسات و 
هاي مستخدمان و كنند. ارزشتفكر عقالئي را با يكديگر تركيب مي

طرفي، احترام به قانون، احترام مديران دولتي، مانند صداقت و راستي، بي
-سازي خواستهجوئي و اثربخشي، برآوردهبه افراد، تالش و پشتكار، صرفه

ها را در كنندگان، پاسخگوئي، و مسئوليت اجتماعي، آنهاي مراجعه
كنند (باكس، شان راهنمايي و هدايت مييچگونگي انجام كارهاي روزانه

ي رفتار و عملكرد مستخدمان و كنندهرو، تعيينالف). از اين2015

  تند.ي عمكلرد بوروكراسي و كل دولت هسدهندهمديران دولتي و شكل
ها از روش نويني استفاده شد كه در اين پژوهش، براي تدوين پرسشنامه

هاي يك سازماني فرضي، از مديران مالياتي مورد با تعريف و بيان ويژگي
مطالعه در اين پژوهش خواسته شد تا ميزان شباهت و تفاوت اين 

-به«اي، از گزينه 5سازمان فرضي با سازمان خود را بر اساس يك طيف 

، »تا حدودي شبيه است«، »شبيه نيست«، »وجه شبيه نيستيچه
بيان كنند. استفاده از اين روش و » بسيار شبيه است«، تا »شبيه است«

شود تا از دريافت ادراكات سوءگيرانه و ها باعث مياين نوع نگارش گويه
دادن خود جلوگيري شود. به عنوان مثال، دار به سمت خوب جلوهجهت
دانند و كنان سازمان فرضي انجام وظيفه را مقدم بر خود ميكار«ي گويه

من انجام وظيفه را مقدم بر خود «ي به گويه» كوش هستندبسيار سخت
  ترجيح داده شده است.» كوش هستمدانم و بسيار سختمي

هاي اجتماعي= ها (ارزششده براي پرسشنامهآلفاي كرونباخ محاسبه
، و 933/0هاي مديران دولتي= ارزش ،909/0هاي فردي= ، ارزش872/0

است كه نشان از ميزان باالي پايايي بوده  )809/0كنترل سازماني= 
از قابليت  هاپرسشنامه است؛ اين اعداد مؤيد آن است كه پرسشنامه

به  .اعتماد بااليي برخوردار بوده و اين طرح از لحاظ علمي پذيرفته است
ي ميزان شفافيت و قابل دهندهانعبارت ديگر، مقدار آلفاي كرونباخ نش

دهندگان هاي مورد استفاده در پرسشنامه براي پاسخفهم بودن گويه
  است.
- بر ارزش هم كنترل سازمانيدهد كه متغير هاي پژوهش نشان مييافته

اثر  دولتي مديران فرديهاي ارزشو هم بر  دولتي هاي اجتماعي مديران
 پژوهشهاي اين يافته وه بر اين،عال. داردداري يمثبت، مستقيم و معن

-بر ارزش مديران دولتي هاي اجتماعيتاثيرگذاري ارزشي دهندهنشان

است، كه اين نتيجه هم مبني بر تاثيرگذاري  دولتي هاي فردي مديران
هاي فردي هاي اجتماعي بر ارزشدار ارزشيمثبت، مستقيم و معن

ها و ضوابط خاص و چاچوب. يك دليل اين است كه استدولتي مديران 
ها حضور مداوم آور قوانين و مقررات، با گذشت زمان و پس از سالالزام

ها، هاي شخصي افراد و نيز سليقههاي دولتي، بسياري از ارزشدر سازمان
ها، و عواطف و احساسات شخصي افراد جاي خود را به ارزش نگرش
  دهند.مي گراييايمداري و حرفهقانون

ي خود را حفظ كرده، و تصوير خوبي كوشند تا وجههي ميمديران دولت
نفعان ايجاد كنند. را از خودشان در نظر جامعه، شهروندان، و ساير ذي

هاي انساني (مانند خيرخواهي، كنند تا ارزشها تالش ميبنابراين، آن
همدردي و دلسوزي، عاطفي و احساسي، تعهد به نفع جامعه، حفظ 

هاي اخالقي (مانند صداقت، ار و فداكاري)، ارزشها، ايثكرامت انسان
رجوع)، راستي و درستي، پاسخگوئي، رفتار شهروندي، تكريم ارباب

طلبي، شايستگي فني، تالش و اي (مانند تخصص، توفيقهاي حرفهارزش
پذيري)، و مداري و مسئوليتپشتكار فراوان، قابل اعتماد بودن، تكليف

ي آموزش و آگاهي به جامعه، شفافيت، ارائه هاي دموكراتيك (مانندارزش
ديدن كل جامعه بدون تبعيض، شنيدن صداي جامعه، عدالت و انصاف 

ي خود ي خدمات) را با يكديگر تركيب كنند و مشروعيت و وجههدر ارائه
  را حفظ كنند.
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ها، و ها، عواطف، احساسات، نگرشهاي مديران دولتي، ارزشارزش
گيري و اقدام مديران دولتي اثرگذارند. بر تصميمهايي هستند كه قضاوت

ها دروني بوده و مربوط به خود مستخدمان و مديران دولتي اين ارزش
است و قادر به اثرگذاري بر سازوكارهاي كنترلي سازماني (به عنوان 

ها اثرگذارند. از عوامل بيروني) نيستند و تنها بر روند اجراي سياست
رل سازماني، و بعضاً سياسي، در صدد هستند تا طرفي، سازوكارهاي كنت

هاي سازماني و دولتي هاي مديران دولتي را در جهت تحقق هدفارزش
رو، تحت تأثير قرار داده و در جهت مطلوب خود هدايت كنند. از اين

هاي (اجتماعي هاي پژوهش نيز اثرگذاري كنترل سازماني بر ارزشيافته
  دهد.ورد تأييد قرار ميو فردي) مديران دولتي را م

هاي اجتماعي مديران دولتي كه حاصل نگرش و عالوه بر اين، ارزش
احساسات مديران دولتي نسبت به جامعه و شهروندان است، پيشران و 

هاي فردي مديران دولتي هستند كه نيروي محرك ايجاد و تقويت ارزش
بت به هاي شخصي مديران دولتي نسي احساسات و نگرشدر برگيرنده

هاي اجتماعي مديران دولتي رو، ارزششغل، كار، و سازمان است. از اين
هاي هاي فردي مديران دولتي اثر بگذارند. يافتهتوانند بر ارزشمي

  پژوهش اين فرضيه را نيز مورد تأييد قرار داده است.
هاي متعددي وجود دارد ، پژوهش1هاي خدمت عموميارزش با در رابطه

-هاي خدمت عمومي يا به عبارت ديگر، ارزشاند تا ارزشكه تالش كرده

ها بندي كنند. اين پژوهشهاي مستخدمان دولتي را شناسايي و يا رتبه
ها، و كدها و استانداردهاي رفتاري و آلبه دنبال ايجاد بايدها، ايده

بايد در بخش خدمات و  2هاي پشتيبان هستندارزشكه  بوده خالقيا
هايي كه هاي موجود و ارزشد، و كمتر به ارزشنباش عمومي وجود داشته

كنند. گاهي توجه مي 3مستخدمان و مديران دولتي با خود همراه دارند
هاي مختلف مورد هاي مختلف را در كشورها و يا سازماننيز ارزش

؛ يورگنسن و بوزمن، 2007؛ بوزمن، 2003(كرناقان،  مطالعه قرار دادند
؛ يانگ و 2012كئون، مولينا و مك؛ 2008و همكاران،  در والفان؛ 2007

  ).2018الف؛ نباتچي، 2015؛ باكس، 2014در وال، فان
هاي اخالقي، كدهاي رفتاري در مقابل، اين پژوهش، به دنبال ايجاد ارزش

چيزي هاي ارزشي بخش دولتي نبوده است، بلكه آنآلو اخالقي، يا ايده
است كه در واقعيت توسط مستخدمان و را مورد مطالعه قرار داده 

ها، رفتار، و گرفت و بر تصميممديران دولتي مورد استفاده قرار مي
- گران پرسشنامهها اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، پژوهشعملكرد آن

ها در بخش اي را براي تعيين ميزان اهميت ارزششدهي از پيش طراحي
-اين ارزشدادند تا مديران مختلف  دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار

در وال و فان( بندي كنندها را بر اساس نظر خود، به ترتيب اهميت رتبه
هايي ها ارزش). در واقع، آن2012كئون، مولينا و مك؛ 2008همكاران، 

را مورد بررسي قرار دادند كه در ادبيات مرتبط با پژوهش از اهميت 
هاي كه بر اساس مقاالت و فصلنامهينبيشتري برخوردار بوده و يا ا

گذاران به هاي گذشته و از نظر مديران و سياستمنتشرشده در سال
                                                            

1 Public Service Values 
2 Espoused Values 
3 Public Administrators' Values in Action (Bureaucratic Values) 

  مورد توجه قرار گرفته بودند.خدمت عمومي هاي مطلوب عنوان ارزش
  شود تا:ي مديريت دولتي پيشنهاد ميگران عرصهبه پژوهش

اند را در شده مفاهيم و موضوعاتي كه از طريق اين پژوهش شناسايي - 
ي خاص مورد تر و يا متمركز بر يك سازمان و وزارتخانههاي بزرگنمونه

بررسي قرار دهند. به اين دليل كه ماهيت وظايف، قوانين و مقررات، و 
هاي دولتي با يكديگر متفاوت ها و دستگاههاي ذاتي سازمانمأموريت

  وت خواهد بود؛ها متفااست و نقش متغيرهاي مورد مطالعه نيز در آن
اي متفاوت، سطح دولت، سطح هاي حرفهبه اين دليل وجود تخصص - 

مراتب سازماني، مناطق جغرافيايي، اشتغال و به كارگيري افراد در سلسله
هاي شود تا سازمانهاي سازماني و فردي، توصيه ميو ساير تفاوت

ها فاوتمختلف دولتي را در مناطق جغرافيايي مختلف با در نظر گرفتن ت
هاي بخش دولتي را ها مورد بررسي قرار دهند تا ارزشو گوناگوني

  شناسايي كنند؛
هاي مديران و كاركنان دولتي شود تا ارزشگران توصيه ميبه پژوهش - 

هاي بخش دولتي و حتي با بخش خصوصي را با ساير ادارت و سازمان
از حيث  ئه نمايند.ها اراهايي از اين ارزشبنديمقايسه كنند و نيز طبقه

هاي كيفي مانند شود تا با استفاده از روششناسي نيز توصيه ميروش
هاي مديران و مستخدمان دولتي به بررسي ارزش» ي اكتشافيمصاحبه«

  بپردازند.
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