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مقدمه

اين رويکرد ،نقش «عامل انساني» به عنوان عاملي

امروزه ،نظام حاکميتي جمهوري اسالمي ايران به

اثرگذار بر رفتار و عملکرد بوروکراسي مورد توجه قرار

دنبال کاهش سهم نفت و افزايش سهم ماليات در تأمين

ميگيرد (باکس2015 ،ب) .عاملي که نبايد صرفاً به

بودجه و مخارج دولت هستند و براي اين منظور،

عنوان يک ابزار و وسيله مورد توجه قرار گيرد ،يا آن را

قوانين و مقررات متعددي را تدوين ميکنند .وظيفهي

کنترل کرد ،و مورد دستکاري قرار داد تا بهترين

مالياتستاني و اجراي صحيح سياستها و خطمشي-

عملکرد را داشته باشد ،و اجراي خطمشيها و تحقق

هاي مالياتي دولت بر عهدهي مستخدمان و مديران

هدفها را ممکن سازد.
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سازمان امور مالياتي است که داراي هدفها ،مقاصد،

مديران و مستخدمان دولتي داراي ارزشهاي

نيات ،نگرشها ،عواطف و احساسات ،و ارزشهاي

هستند که بر نحوهي اجراي خطمشيها ،رفتار و

مختلفي هستند که روند اجراي سياستها را تحتِ

دستآوردهاي دستگاه حاکميتي و بوروکراسيهاي

تأثير قرار ميدهند .از طرفي ،دولتها با استفاده از

عمومي بسيار اثرگذارند .ارزشهاي مديران و

سازوکارهاي کنترل سازماني و کنترل سياسي ميکوشند

مستخدمان دولت از کار روزانهي ارائهي خدمت

تا تأثير نامطلوب اين ارزشها را به حداقل ممکن

سرچشمه ميگيرد؛ يعني هنگامي که مديران و

کاهش دهند.

مستخدمان دولتي ايدهها ،قضاوتها ،و احساسات و

عملکرد بوروکراسيهاي عمومي ،تحتِ تأثير

عواطف بنيادي خود را در تصميمها و اقداماتشان

عوامل متعددي وجود دارد .يکي از اين عوامل ،ارزش-

منعکس ميکنند .ارزشهاي خدمت عمومي زائيدهي

هاي مديران و مستخدمان دولتي است که بايد به

محيط ادارهي امور عمومي هستند و عواملي هستند که

صورت مستقيم مورد بررسي قرار داد .به منظور بررسي

عمل و رفتار روزانهي سازمانهاي دولتي را تحتِ تأثير

و تحليل کارکرد نظام حاکميتي در هر جامعه ،مطالعهي

قرار ميدهند (باکس2015 ،الف .)22 :پژوهشگران

بوروکراسي امري ضروري است .به اعتقاد مِيير و

معتقدند که بدون آگاهي از ارزشهاي بوروکراسي ،هر

کراوس ( ،)2003مطالعهي بوروکراسي دولت نشان

نوع تالشي براي تعيين ميزان کنترل سياسي بيثمر

ميدهد که دستگاههاي دولتي به عنوان سازمانهاي يک

خواهد بود؛ بنابراين ،در ارزيابي و سنجش ميزان کنترل

نظام دولتي چگونه عمل ميکنند (مِيير و کراوس،

سياسي ،پژوهشگران بايستي ارزشهاي بوروکراسي را

 ،)2003و در مباحث مربوط به دولت و بوروکراسي

نيز مورد توجه قرار دهند .از اينرو ،براي حلِّ مسئلهي

دولت ،يکي از مهمترين و اجتنابناپذيرترين مسائل

ميزان کنترل سياسي و تعيين وضعيتهاي استفاده از

اين است که «چه کسي حکومت ميکند؟( »1کَمبِل و

کنترل سياسي ،سنجش ارزشهاي بوروکراتيک امري

پيتِرز)1988 ،؛ در واقع ،چه عواملي بيشترين نقش را

ضروري است (ماير و اوتول.)2006 ،

در اثرگذاري بر اجراي خطمشيهاي عمومي ،و رفتار
و عملکرد بوروکراسيهاي عمومي ايفاء ميکنند؟

عالوه بر اين ،مديران دولتي به طور مستقيم با
جامعه و شهروندان در ارتباط هستند و آشنايي بيشتري

بوروکراسيها از افرادي تشکيل ميشود که کار به

با نيازها ،خواستها و مطالبات جامعه دارند ،نسبت به

طور روزانه خدمات عمومي را به جامعه و شهروندان

جامعه پاسخگو هستند ،رضايت آنها را جلب ميکنند،

ارائه ميکنند (باکس2015 ،الف) .از اينرو ،برخي از

اعتماد جامعه و شهروندان به دولت و حکومت را

پژوهشگران رفتار کارکنان و مديران دولت را در

شکل ميدهند ،و حتي مشروعيت يک نظام سياسي ،و

بوروکراسيهاي عمومي مورد بررسي قرار ميدهند .در

گاهي نيز ،به دليل اينکه خطمشيهاي وضعشده را
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متناسب با مطالبات جامعه نميبينند ،از اجراي خط-

و احترام به انتظارات و توقعات روبهرشد عمومي ،نياز

مشيها طفره ميروند يا اين خطمشيها را تحتِ تأثير

براي حفظ استانداردها ،و اينکه مستخدم عمومي

ارزشهاي فردي و اجتماعيشان و بر اساس نظر و

باشند يا مستخدم سياسي ،از جمله تنشها و تصادم-

تفسير خود به اجرا در ميآورند؛ از اينرو ،ارزشهاي

هايي هستند که ابهاماتي را در کار مديران دولتي ايجاد

مستخدمان و مديران دولتي نقش کنترلي را بر رفتار

ميکنند.

اداري آنها اعمال ميکنند (دال 1947 ،و .)1970

برخي از پژوهشگران بر اين باورند که خطمشي-

از سوي ديگر ،خطمشيگذاران و سياستگذاران

هاي دولت به دو طريق رفتار بوروکراسي و رفتار

در سطوح سياستگذاري دولت و سازمانهاي بخش

مديران و مستخدمان دولتي را در زمان اجراي سياست-

عمومي ،به منظور حصول اطمينان از اجراي مطلوب

هاي عمومي شکل ميدهد« )1:کنترل» مستقيم بر رفتار

خطمشيها و تحقق هدفهاي سازمان و دولت ،از

بوروکراتها ،و « )2نفوذ» غيرمستقيم بر ادراکات

سازوکارهاي سازماني بهره ميگيرند تا رفتار و عملکرد

بوروکراتها از نقشهاي حرفهاي آنها (ماير و اوتول،

مستخدمان و مديران دولتي و عملکرد کلي بوروکراسي

2006؛ مارو.)2009 ،

نوع کنترل ،کنترل سازماني (يا کنترل فينفسه 2و از

قوانين و مقررات ،آئيننامهها ،بخشنامهها ،و

درون) است که بوروکراسي به خودي خود ،و بر

دستورالعملهاي اداري ،و کنترلهاي سياسي از طريق

اساس برخي از سازوکارهاي کنترلي دروني مانند

انتصابها و انتصابهاي سياسي مديران دولتي ،رفتار

ساختار فيزيکي ،منابع انساني ،اختيار و قدرت تصميم-

بوروکراسي و مديران دولتي را در مسيري قرار دهد که

گيري ،سطوح سلسلهمراتب سازماني ،بودجه و منابع

مطابق با ميل آنهاست؛ در روش دوم ،سياستگذاران

مالي ،قوانين و مقررات ،آئيننامهها و دستورالعملهاي

بر ادراکات بوروکراتها و مديران دولتي از نقشهاي

اداري ،نظام پاداش و تنبيه ،آموزشهاي سازماني ،و ...

آنها تمرکز کرده و با شناسايي و نفوذ بر ارزشهاي

رفتار مستخدمان و مديران دولتي را مورد کنترل قرار

فردي و گروهي مديران دولتي ،تالش ميکنند تا آنان

ميدهد.

را در جهتي سوق دهند که به دستيابي به مقاصد

مستخدمان و مديران دولتي ،در زمان اجراي خط-

سياستگذاران منتج گردد .در روش نخست ،کنترل به

مشيهاي عمومي و ارائهي خدمات عمومي ،تحتِ

صورت دستوري و باال به پائين بوده ،و در کوتاهمدت

فشارهاي بسياري از جوانب مختلف (يعني از سوي

هدفهاي سياستگذاران را تأمين ميکند؛ اما روش

خطمشيگذاران و سياستگذاران ،شهروندان و جامعه،

دوم ،به دليل غيرمستقيم بودن و نفوذ بر ارزشها و

قوانين و مقررات ،ذينفعان مختلف )... ،قرار دارند.

ادراکات مديران دولتي ،نوعي «کنترل دروني» در

اين فشارها و نيز انتظارات و توقعات چندجانبه و گاهاً

بوروکراسي ايجاد ميکند ،ماندگاري کنترل بر رفتار

متعارض ،ابهامات فراواني را بر حسبِ هدفها ،روابط

بوروکراسي را افزايش ميدهد ،و اثرات بلندمدتتري

و مسئوليتها ،و تعارض يا «تصادم» ميان ارزشها به

دارد.

وجود ميآورند .تنش ميان نيازهاي ذينفعان مختلف،

سازمان امور مالياتي کشور ،به عنوان يکي از

تنش ميان نياز براي کنترل و نياز براي آزادي عمل،

سازمانهاي زيرمجموعهي وزارت امور اقتصادي و

تنش ميان سازگاري با شرايط و موقعيتهاي تغيير ،نياز

دارايي ،متولي اخذ ماليات از موديان مالياتي است .بر

به ارائهي خدمات کارآ و اثربخش با بودجهي محدود

اساس بند (الف) وظايف و اختيارات سازمان امور

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

را در جهت سياستهايشان کنترل و هدايت کنند .اين

در حالت نخست ،دولت ميکوشد تا با استفاده از
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مالياتي کشور ،يکي از مهمترين وظايف سازمان امور

استفاده از سازوکارهاي سياسي (به طور مستقيم) و

مالياتي عبارت است از« :تصدي کليه امور راجع به

سازوکارهاي سازماني (به طور غيرمستقيم) کنترل کرده

اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم

و در جهت تحقق هدفهاي سازمان و دولت هدايت

و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي

نمايند.

موديان ،تشکيل پرونده و تنظيم شناسنامههاي مالياتي،
تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختالف مالياتي و

ارزش و ارزشهاي مديران دولتي

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات

ارزش بيانگر اهميت يک چيز است (نباتچي،

اجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چارچوب

 .)2018ارزشها حالتهاي بنيادين باورها ،نگرشها،

قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري کشور ».3ماهيت

و رفتارهاي فردي هستند .ارزش تعيين ميکند که فرد

وظايف سازمان امور مالياتي ميطلبد که کارکنان و

چگونه فرد بايد و يا نبايد رفتار کند (روکيچ1979 ،؛

مديران مالياتي به طور مستقيم با بخش عظيمي از

لِوي .)2006 ،ارزشها ايدهآلها و اصول مهمي هستند

جامعه که داراي فعاليتهاي اقتصادي هستند سروکار

که اقدامات انساني را هدايت ميکنند ،و ارزشهاي

داشته باشند ،و نيز به طور غيرمستقيم حافظ منافع کل

مديريتي ،ايدهآلها و اصولي هستند که هدايتگر يک

جامعه از طريق تأمين بخش گستردهاي از بودجهي

يک موسسه يا يک گروه هستند (پانت و اوجا.)2017 ،

دولت براي هزينه در بخش عمومي و براي کل جامعه

ارزشها ،کيفيت قضاوتها ،تصميمگيريها ،و نوع

و شهروندان هستند.

اقداماتي که بايد توسط مستخدمان و مديران دولتي

از اينرو ،کارکنان و مديران در ادارات مختلف

انجام گيرند را تحتِ تأثير قرار ميدهند .در واقع،

امور مالياتي به طور مستقيم با جامعه و شهروندان

ارزشها بايدها و نبايدهاي هنجاري ،عاطفي ،و

مشمول پرداخت ماليات (موديان مالياتي) در ارتباط

احساسي هستند که ميتوانند رفتار و عملکرد افراد را

4

کنترل کنند ،يا آنها را برانگيزانند ،و در مسير مشخصي

فعاليت ميکنند که با زندگي روزانهي مردم سروکار

هدايت نمايند .ارزشها قضاوتهاي فردي پيچيدهاي

دارند و از نيازها ،خواستها ،انتظارات و مطالبات آنها

هستند که مبتني بر دانش و نيز واکنش عاطفي-

آگاهي دارند و تحتِ شديدترين تنشها براي تحقق

احساسي هستند ،نسبتاً ثابت هستند ،رفتار را هدايت

هدفهاي سازمان و دولت در رابطه با اخذ ماليات و

ميکنند ،و به انتخابها در مورد اقدامات وزن ميدهند

تأمين بخش عمدهاي از بودجهي دولت براي کاستن

(بوزمَن2007 ،؛ نباتچي.)2018 ،

هستند و به عنوان بوروکراتهاي سطح خياباني

سهم نفت از بودجه ،قوانين و مقررات کنترلکننده و

6

ارزشهاي خدمت عمومي ،5معيارهايي براي عمل

هدايتگر ،و انتظارات و منافع جامعه و شهروندان

مستخدمان و مديران دولتي هستند .اين ارزشها

براي پاسخگوئي ،ارائهي خدمات ،و برقراري عدالت

راهنماهايي براي تعيين چگونگي مشارکت مستخدمان

مالياتي قرار دارند؛ بنابراين ،طبيعي به نظر ميرسد که

و مديران دولتي با جامعه هستند (والدو.)1984 ،

در زمان اجراي قوانين و مقررات و ارائهي خدمات به

فردريکسون ( )1994بر اين باور است که ارزشها

موديان مالياتي ،تحتِ تأثير ايدهها ،قضاوتها،

روح ادارهي امور عمومي هستند (فردريکسون.)1994 ،

احساسات ،عواطف ،نگرشها ،و ارزشهاي فردي و

ارزشهاي مديران دولتي نيروي نهفته و بيسروصدايي

اجتماعي خود عمل نمايند .از اينرو ،سياستگذاران

است که به آنها کمک ميکند تا زندگي سازماني و

ميکوشند تا رفتار مستخدمان و مديران دولتي را با

بينفردي را درک کنند (مولينا و مَککِئون.)2012 ،
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شناسايي ارزشهاي عمومي متمايز مديران و

توسل به زور حکومت براي تضييع حقوق اشخاص را

مستخدمان دولتي و اتصال آن به ارزشهاي عمومي

رد ميکند (آستروم.)2008 ،

جامعه ،مسئلهي اصلي خطمشي عمومي و مديريت

ادبيات ادارهي امور عمومي سنتي نشان ميدهد که

است .با اين وجود ،تعيين بهترين ابزاري که بتواند

ارزشهاي بوروکراتها بر کنترل سياسي و خروجي-

ارزشهاي عمومي در خطمشيگذاري را به منافع

هاي خطمشي عمومي اثرگذارند (ماير و کراوس،

عمومي ارتباط دهد بسيار دشوار است (بوزمَن.)2007 ،

2003؛ ماير و اوتول .)2006 ،پژوهشگران ادارهي امور

پژوهشگران بر اين باورند که  )1ارزشها آفريده-

عمومي معتقدند ارزشهاي موجود مديران و

ي انسانها هستند و به وسيلهي آنها نيز تغيير ميکنند،

مستخدمان دولتي در نظامهاي اداري عناصري کليدي

و  )2ارزشها محصول فرآيندهاي اجتماعي -روان-

هستند که نفوذ و اثرگذاري عوامل سياسي را تضعيف

شناسانه هستند و از تعامالت ميان افرادي حاصل مي-

ميکنند (ماير و اوتول.)2006 ،

پژوهشگران معتقدند که افراد صرفاً بر اساس ارزش-

بوروک راتيک مديران دولتي بر ساير سازوکارهاي کنترل

هاي تحميلي نظامهاي اجتماعي به عنوان واقعيتهاي

بوروکراسي برتري دارند ،اثر آنها را تضعيف ميکنند،

اجتماعي عمل نميکنند .در واقع ،مديران افراد

و تعيينکنندهي دستآوردهاي خطمشي عمومي هستند

متخصصي هستند که عاري از ارزش نيستند ،بلکه

(ماير و کراوس2003 ،؛ ماير و اوتول2006 ،؛

حالل مشکالت اجتماعي هستند .در يک نظام

فردريکسون .)1994 ،از اينرو ،ارزشهاي بوروکراتيک

دموکراتيک ،هر مستخدم و مدير دولتي ،نخست،

مديران دولتي (بوزمَن2077 ،؛ آشوود،)2007 ،

شهروند يک جمهوري دموکراتيک و مبتني بر قانون

اخالقيات حرفهاي مديران دولتي (کِرناقان،)2003 ،

اساسي است (بِلون)1980 ،؛ بنابراين ،هم متأثر از

ارزشهاي اقتصادي ،احساسي ،اخالقي ،و معنوي

ارزشهاي شهروندي است که جزئي از ارزشهاي

(دوالن و آلتمَن ،)2012 ،و انگيزهي خدمت عمومي

فردي و جمعي اوست ،و هم حافظ منافع شهروندي

(پِري و همکاران ،)2010 ،را به عنوان عوامل اثرگذار

است که در هر دو صورت ،اين ارزشها را در فعاليت-

بر رفتار و عملکرد بوروکراسي مورد بررسي قرار

ها و اقدامات روزانهي خود اعمال ميکند .آستروم

دادند.

( )2008با تبيين اينکه ماهيت کار مديران دولتي ايجاد
تعادل ميان مسئوليت خود نسبت به مقامهاي مافوق

کنترل سازماني

اداري و سياسي ،و مسئوليت خود نسبت به دريافت-

کنترل سازماني فرآيندي است که از طريق آن يک

کنندگان کاالها و خدمات عمومي است ،تأکيد ميکند

سازمان بر اعضاء و واحدهاي فرعي خود اثر ميگذارد

که مسئوليت نخست مديران دولتي بايد در قبال

تا به شيوهاي رفتار کنند که منجر به دستيابي به

دريافتکنندگان کاالها و خدمات عمومي باشد .وي

هدفها و مقاصد سازماني شود .فرآيندها و نظامهاي

معتقد است که مستخدم دولتي در يک جامعهي

کنترل سازماني قرار گرفتن هر چيزي را در مسير

دموکراتيک ،مستخدمي است که بيطرف و تابع فرمان

واقعي خود ،و اجراي راهبرد سازمان را تضمين مي-

مافوق خود نيست ،بلکه با استفاده از منطق و ابزارهاي

کنند.

مسالمتآميز ،تبعيت از تالشهاي غيرقانوني براي

کنترل سازماني عبارت است از اثرات عوامل

بهرهبرداري از منافع عمومي و استفاده از قابليتهاي

ساختاري و درونسازماني است که عملکرد مديران و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

شوند که به پديدهها معاني مختلفي را ميدهند.

برخي از پژوهشگران بر اين باورند که ارزشهاي
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مستخدمان دولتي ،و نيز عملکرد سازمانها و

کنترل سياسي

بوروکراسيهاي عمومي را تحتِ تأثير قرار داده و در

کنترل سياسي عبارت از تالشهاي قانونگذاران (و

جهت دستيابي به هدفها و مقاصد سازماني هدايت

گروههاي ذينفع سياسي) براي کنترل رفتار دستگاه-

ميکند .کنترل عوامل درونسازماني ،کنترل فينفسه

هاي بوروکراتيک است (موئه .)2005 ،مقامهاي سياسي

است؛ به عبارت ديگر ،خودِ بوروکراسي ،عملکرد خود

ميکوشند تا فرودستان را تحت کنترل خود بگيرند .با

را تعيين ميکند.

اين وجود ،کنترل سياسي نميتواند کامل شود ،چرا که

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

گروهي از پژوهشگران بر کنترل سازماني (کنترل

مزيت اطالعاتي که در اختيار بوروکراتهاست به آنها

فينفسه و دروني) بوروکراسي (موئه )2005 ،تأکيد

قدرت ميدهد تا رفتارهاي ناموافقي را نسبت به مقام-

ميکنند و عواملي از قبيل طرح ،ساختار ،و فرآيندهاي

هاي سياسي نمايش دهند .اما ،مقامهاي سياسي مي-

سازماني (مَککابينز و همکاران ،)1989 ،منابع واقعي

توانند قوانين ،مشوقها ،و سازوکارهاي کنترلي را ايجاد

بوروکراتيک (وود ،)1988 ،تمرکززدايي در اختيار و

نمايند که به آنها کمک ميکند تا مسئلهي سرپيچي

قدرت (ويتفورد ،)2002 ،مشوقها ،پاداشها ،و

بوروکراتها را کاهش داده و آنها را کم و بيش در

مجازاتها (مَککابينز و شوآرتز ،)1984 ،تخصص و

مسير نگه دارند (مَککابينز و شوآرتز1984 ،؛ موئه،

شايستگي فني بوروکراتها (آبِرباخ و همکاران،

.)2005

 ،)1991قوانين و مقررات ،آئيننامهها ،بخشنامهها ،و

بِرش و همکاران ( )2017معتقدند که به منظور

دستورالعملهاي اداري (موئه2005 ،؛ باال ،)2015 ،و

تضمين پاسخگوئي بوروکراتها نسبت به سياست-

دولت الکترونيک (آهن و بِتاِشنايدر )2011 ،را در

گذاران ،اکثر حکومتها تالش ميکنند تا دستگاههاي

کنترل بوروکراسي اثرگذار ميدانند ،و آزادي عمل

دولتي را از طريق انتصابها هدايت نمايند .گاهي

بوروکراسي (رومَن2015 ،؛ باال )2015 ،را نيز مورد

اوقات ،اين انتصابهاي سياسي تا دو يا سه ردهي

بررسي قرار دادند .نظام مديريت منابع انساني از قبيل:

پاييني در بوروکراسي ادامه مييابد (بِرش و همکاران،

جذب و تأمين نيروي انساني ،نظام انتصابات و

 .)2017افزايش انتصابهاي سياسي قادر به افزايش

ترفيعات (شايستهساالري ،و اعمال تفکرات و نظرات

منفعت اصيل نيست ،چرا که کاهش استقالل

شخصي مديريت عالي سازمان) ،آموزشهاي سازماني

بوروکراسي ،کارآيي اداره را هم در کوتاهمدت ،با از

(محتواي آموزشي ،آموزشدهنده ،آموزشگيرنده ،زمان

دست دادن استعداد ،و هم در بلندمدت ،با از دست

آموزش ،مکان آموزش) ،امکانات و تجهيزات سازمان،

دادن دانش کاهش ميدهد .انتصابهاي سياسي به

بودجه و منابع مالي ،و اختيار و قدرت تصميمگيري،

قيمت از دست رفتن شايستگي و نمايندگي ميانجامد

آزادي عمل (خالقيت و نوآوري) ،ارتباطات رسمي و

و پارتيبازي را افزيش ميدهد (آلِرن و همکاران،

غيررسمي سازماني ،سلسلهمراتب سازماني ،سبک

.)2011

مديريت و رهبري مديريت عالي سازمان ،نظام

مَککابينز و همکاران ( )1987معتقدند که خودِ

پرداخت و برنامههاي انضباطي (پاداش و تنبيه) ،و  ...از

طرح سازماني قدرتمندترين ابزار کنترل سياسي است.

جمله عوامل سازماني هستند که بر رفتار مستخدمان و

آنها بر اين باورند که «دستورالعملهاي اداري»7

مديران دولتي و عملکرد بوروکراسي دولت اثرگذار

سازوکارهايي هستند که از طريق آن قانونگذاران

هستند.

کنترلهاي خود را بر بوروکراسي اعمال ميکنند و آن
را به عنوان راهحلي براي مسئلهي عدم متابعت

شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر ماهيت کار مديران دولتي ايران 25 /

بوروکراسي به کار ميگيرند (مَککابينز و همکاران،

نمايند ،يا به ترکيبي از اين دو دست پيدا کند (باون،

1987؛ موئه .)2005 ،اين امکان وجود دارد که

.)1995

دستورالعملها به نوبهي خود تبديل به هدف شوند.

ماير و اوتول ( )2006اثرات کنترل سياسي و

صرفنظر از دستآورد دستورالعملها ،افراد در مقابل

ارزشهاي بوروکراتيک بر عملکرد بوروکراسي را مورد

فرآيندهايي که آنها را مستبدانه ،ظالمانه ،و نامنصفانه

بررسي قرار دادند .آنها نشان دادند که نتايج تابعي از

ادراک ميکنند ،براي فرآيندهايي ارزش قائل هستند که

اثرات ارزشهاي بوروکراسي و اثرات سياستگذارها

محترمانه با آنها رفتار ميکنند (مَککابينز و همکاران،

بر اقدامات بوروکراسي است .مولفين معتقدند با

 .)1987عالوه بر اين ،تغيير در ساختار سياسي دولت-

مطالعاتي که مبتني بر فرضيههاي بوروکراسي غير فعال

ها ،يکي ديگر از عوامل سياسي است که رفتار مديران

(يعني ناديده گيرندهي ارزشهاي بوروکراسي) هستند،

و مستخدمان و نيز عملکرد بوروکراسي را تحتِ تأثير

بايد با شک و ترديد برخورد کرد؛ يافتههاي پژوهش

قرار ميدهد.

نشان داد که انتصاب سياسي يک عامل عمده در کنترل

در اين بخش از پژوهش به برخي از پژوهشهاي
انجامشدهي مرتبط با پژوهش حاضر اشاره ميشود:

بوروکراسي و شکل دادن اقدامات بوروکراتيک است،
و همچنين نشان دادند که در تبيين دستآوردها و

دادند که سازماندهي ،طراحي قدرتها و اختيارت،

شدّت اثرگذارتر از عوامل سياسي هستند (ماير و

تعيين دستورالعملهاي اداري ،و نوع افرادي که دستگاه

اوتول.)2006 ،

اقدام به استخدام آنها به عنوان کارمند ميکند (مانند

آهن و برتاِشنايدِر ( )2011نقش دولت الکترونيک

وکالء ،اقتصاددانان ،مهندسين ،مستخدمان کشوري

در کنترل سياسي بوروکراسي را در کشور کره جنوبي و

معمولي و غيره) ،و کنترلهاي مستمر ،مانند اعمال

در يکي از دولتهاي محلي آن مورد بررسي قرار

قدرت از طريق بودجه ،از جمله عواملي هستند که بر

دادند .آنها معتقدند که در ارائهي خدمات دولت به

عملکرد دستگاه اجرائي و هدفهاي آتي آن اثرگذارند

شهروندان ،دولت الکترونيک مشارکت شهروندان و

(کالوِرت و همکاران.)1989 ،

ارزشهاي دموکراتيک را بهبود ميبخشد ،صرفهجويي

باون ( )1995ارتباط کنترل سياسي و تخصص ،و

به مقياس را افزايش ميدهد ،برآوردهسازي ،پاسخگويي

نيز نقش انتخابهاي کنگره در مورد دستورالعملهاي

و شفافيت را ارتقاء ميدهد ،کارآيي ،در دسترس بودن،

اداري بر پاسخگوئي سياسي را مورد بررسي قرار داد و

دسترسي به خدمات دولت ،و ارائهي اطالعات به

نشان داد که دستورالعملهاي اداري ،رفتار و عملکرد

شهروندان را بهبود ميبخشد ،وعدهي ارائهي خدمات

بوروکراسي را کنترل ميکنند و بر پاسخگوئي سياسي

دولت به شهروندان را عملي ميکند ،اعتماد جامعه به

دستگاه و صحت فني تصميمهاي آن دستگاه اثرگذار

دولت را افزايش ميدهد ،و مشارکت بيشتر شهروندان

هستند .قانونگذاران دستورالعملهايي را طراحي مي-

و ارتباط آنها با دولت را تسهيل ميکند .مزيتهاي

کنند تا بر بوروکراسي اثر بگذارند و آن را در مسير

فوق به عنوان ابزاري براي ايجاد کنترل بيشتر سياسي

مشخصي هدايت کنند .باون ( )1995معتقد است که در

بر بوروکراسي و مديران آن عمل ميکنند (آهن و

عمل ،دستورالعملهاي بهينهي دستگاه ميتوانند

برتاِشنايدِر.)2011 ،

شايستگي فني را بيشينه کرده ،کنترل سياسي را حداکثر

کِرناقان ( )2003ارزشهاي خدمت عمومي را در
چهار گروه ارزشهاي اخالقي ،دموکراتيک ،حرفهاي ،و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

کالوِرت و همکاران ( )1989در پژوهشي نشان

خروجيهاي بوروکراتيک ،ارزشهاي بوروکراتيک به
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انساني (کارکنان) طبقهبندي ميکند .ارزشهاي

اخالقي به مسئوليت» ،و «عدالت و انصاف در ارائهي

دموکراتيک شامل پاسخگوئي و شفافيت هستند که از

خدمات» در رتبههاي بعدي قرار داشتند .بعد «دلسوزي

طريق پيگيري منافع عمومي اعمال ميشوند؛ ارزشهاي

و همدردي» معرف دقيقتر مفهوم ارزشهاي اجتماعي

حرفهاي شامل شاسيتگي ،کارآيي ،و عينيت و بيغرضي

مديران دولتي بوده و ابعاد «تعهد به نفع جامعه»،

هستند که اشاره به ارائهي خدمت حرفهاي دارند؛

«فداکاري» ،و «خيرخواهي» در رتبههاي بعدي قرار

ارزشهاي اخالقي از طريق انجام اقدامات اخالقي و

داشتند (صمديميارکالئي و همکاران.)1398 ،

به منظور حفظ اعتماد عمومي به کار ميروند ،و

بنابراين ،هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل

ارزشهاي انساني عبارت از نشان دادن احترام ،برابري،

موثر بر ماهيت کار مديران مالياتي در اجراي سياست-

و انصاف و عدالت در ارتباط با شهروندان و همکاران

هاي مالياتي است .بر اين اساس ،اين پژوهش الگويي

مستخدم دولت ميباشند (کِرناقان.)2003 ،

را براي سنجش ارزشهاي مديران دولتي ،سنجش

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

مولينا و مِککِئون ( )2012در پژوهشي اهميت

ميزان کنترلهاي سازماني ،و سنجش ميزان کنترلهاي

ارزشهاي مديران دولتي را مورد بررسي قرار دادند و

سياسي بر نحوهي اجراي سياستهاي مالياتي توسط

نشان دادند که ارزشهاي اخالقي مانند صداقت و

کارکنان و مديران مالياتي ارائه و توسعه ميدهد .عالوه

راستي و درستي در باالترين رتبه قرار گرفتند .ارزش-

بر اين ،نقش کنترل سازماني و کنترل سياسي بر ارزش-

هاي قانونمداري و خيرخواهي ،فسادناپذيري ،و

هاي مديران مالياتي و مولفههاي آن نيز مورد برسي

پاسخگوئي در رتبههاي بعدي قرار گرفتند .ارزش

قرار ميگيرد .با توجه به هدف ،روابط مفهومي و

کارآيي در مقايسه با ارزشهاي اخالقي در رتبهي

پيشينهي تجربي پژوهش ،پژوهش حاضر درصدد ارائه

پائينتري قرار گرفت ،و ارزشهاي نفع شخصي و

و توسهي الگويي براي سنجش ارزشهاي مديران

سودآوري و منفعتطلبي در پائينترين رتبه جاي

دولتي ،سنجش ميزان کنترلهاي سازماني ،و سنجش

گرفتند (مولينا و مِککِئون.)2012 ،

ميزان کنترلهاي سياسي بر رفتار مستخدمان و مديران

صمديميارکالئي و همکاران ( )1398ارزشهاي

دولتي در اجراي سياستهاي مالياتي است .عالوه بر

مديران را در سازمانهاي دولتي ايران مورد بررسي

اين ،نقش کنترل سازماني و کنترل سياسي بر ارزش-

قرار دادند و الگويي از ارزشهاي مديران دولتي را

هاي مديران دولتي و مولفههاي آن مورد برسي قرار

توسعه دادند که مشتمل بر دو بعد ارزشهاي فردي (با

ميگيرد .نظر به اينکه در ادبيات پژوهش الگوي

مولفههاي :توفيقطلبي ،تکريم اربابرجوع ،رفتار

جامعي براي سنجش روابط ميان متغيرهاي موردمطالعه

شهروندي ،تعهد اخالقي به مسئوليت ،و عدالت در

وجود نداشته است ،پژوهشگران تالش کردند تا

ارائهي خدمات) و ارزشهاي اجتماعي (با مولفههاي:

الگويي را توسعه بخشند .بخشي از اين الگو (شکل )1

خيرخواهي ،دلسوزي و همدردي ،تعهد به نفع جامعه،

که نشاندهنده و بررسيکنندهي روابط ميان متغيرهاي

و فداکاري) بوده است .يافتههاي اين پژوهش نشان داد

ارزشهاي فردي و اجتماعي مديران دولتي بوده است

که همهي شاخصهاي ارزشهاي اجتماعي و فردي

برگرفته از الگوي صمديميارکالئي و همکاران

مديران دولتي تبيينکندهي مفهوم ارزشهاي مديران

( )1398است؛ روابط ساير متغيرها بر اساس پيشينهي

دولتي بودند .عالوه بر اين ،بعد «توفيقطلبي» معرف

نظري -تجربي پژوهش مشخص شده و در الگو جاي

دقيقتر مفهوم ارزشهاي فردي مديران دولتي بوده و

گرفته است .با توجه به روابط و پيشينهي نظري-

ابعاد «ارزش شهروندي»« ،تکريم اربابرجوع»« ،تعهد
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تجربي ،و هدف پژوهش ،مدل مفهومي و فرضيات
متعلق به آن ،به صورت زير تبيين ميگردند:

فرضيههاي فرعي پژوهش نيز به صورت زير تبيين
ميگردند:

کنترل سازماني بر ارزشهاي (اجتماعي و فردي)

کنترلسازماني بر ابعاد ارزشهاي (اجتماعي و

مديران دولتي در اداره امور مالياتي استان مازندران تأثير

فردي) مديران دولتي در اداره امور مالياتي استان

معنيداري دارد.

مازندران تاثير معنيداري دارد.

کنترل سياسي بر ارزشهاي (اجتماعي و فردي)

کنترل سياسي بر ابعاد ارزشهاي (اجتماعي و

مديران دولتي در اداره امور مالياتي استان مازندران تأثير

فردي) مديران دولتي در اداره امور مالياتي استان

معنيداري دارد.

مازندران تاثير معنيداري دارد.

کنترل سياسي بر کنترل سازماني در اداره امور
مالياتي استان مازندران تأثير معنيداري دارد.

ارزشهاي اجتماعي بر ارزشهاي فردي مديران در
اداره امور مالياتي استان مازندران تاثير معنيداري دارد.

ارزشهای مديران

کنترلهای سازمانی

الف)

مالیاتی

کنترلهای سیاسی

ارزشهای اجتماعی

کنترلهای سازمانی

اجرای سیاستهای

ب)

مالیاتی
ارزشهای فردی
کنترلهای سیاسی

شکل  :1مدل مفهومي و اوليهي پژوهش
روش پژوهش

همبستگي و مبتني بر مدل معادالت ساختاري است.

اين پژوهش ،از لحاظ ماهيت و اهداف پژوهش ،از

اين پژوهش ،پژوهشي پيمايشي -همبستگي است ،به

نوع توصيفي -توسعهاي ميباشد .اين پژوهش ،از

اين دليل که به دنبال بررسي رابطه ميان کنترلهاي

لحاظ روش جمعآوري دادهها ،از نوع پيمايشي است و

سازماني و کنترلهاي سياسي و ارزشهاي (اجتماعي و

از لحاظ روش تحليل دادهها ،از نوع مطالعات

فردي) مديران دولتي در اداره کل امور مالياتي استان

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

اجرای سیاستهای

 / 28حمزه صمدي ميارکالئي ـ حسين صمدي ميارکالئي

مازندران ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش شامل

دخالتهاي سياسي؛ ناهماهنگي بيندستگاهي؛ سازمان-

مديران سطوح مختلف اداره کل امور مالياتي (مستقر

ها و نهادهاي نظارتي ،و رسانهها).

در ادارات مختلف شهرهاي) استان مازندران به عنوان

براي سنجش روايي ،ابزار پرسشنامه در اختيار

شاهدي تجربي است ،كه در زمان پژوهش  190نفر

تعدادي از اساتيد دانشگاه ،که با مباحث مورد بررسي

بودهاند .نمونه آماري اين پژوهش ،بر اساس فرمول

آشنايي کافي داشتند ،قرار گرفت و روائي اين ابزار

نمونهگيري كوكران ،برابر با  127نفر از مديران است

مورد تائيد قرار گرفت .قابيلت اعتماد (پايايي) ابزار

که با روشهاي نمونهگيري تصادفي ساده بعنوان نمونه

اندازهگيري با هفت روش قابل اندازهگيري است ،که

آماري انتخاب شدند ،پرسشنامهها در ميان آنها توزيع

در اين پژوهش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده

شد ،و در نهايت ،تعداد  107پرسشنامه که مناسب

است ،که پرکاربردترين و مهمترين روش ميزان

تجزيه و تحليل آماري بود جمعآوري شد.

سنجش پايايي ابزار اندازهگيري در نرمافزار SPSS

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

براي سنجش کنترلهاي سازماني ،کنترلهاي

است .ميزان آلفاي محاسبهشده براي متغيرها نيز بيش از

سياسي ،و ارزشهاي (اجتماعي و فردي) مديران

 0/70بدست آمد (ارزشهاي اجتماعي= ،0.872

دولتي از پرسشنامههاي محققساخته استفاده شده

ارزشهاي فردي=  ،0.909ارزشهاي مديران دولتي=

است .بهمنظور تعيين ابزار سنجش ،از طريق مصاحبه و

 ،0.933کنترل سازماني=  ،0.809و کنترل سياسي

گفتگو با  20نفر از خبرگان دانشگاهي و سازماني،

 .)0.923اين اعداد نشان ميدهد که پرسشنامهها از

شاخصهاي متعددي براي ارزشهاي مديران دولتي،

قابليت اعتماد بااليي برخوردار بوده و اين طرح از

کنترلهاي سازماني ،و کنترلهاي سياسي استخراج شد.

لحاظ علمي پذيرفته است.

در نتيجه ،شاخصها در  2بُعد اصلي و  9بُعد فرعي و
 27گويه براي مدل ارزشهاي مديران دولتي

يافتههاي پژوهش

سازماندهي شدند که مورد تائيد خبرگان پژوهش قرار

همبستگي ميان متغيرها

گرفت )1 :ارزشهاي اجتماعي( :خيرخواهي ،دلسوزي

در اين پژوهش ،به منظور بررسي وجود ارتباط

و همدردي ،تعهد به نفع جامعه ،و فداکاري) ،و )2

ميان متغيرها ،از آزمون همبستگي استفاده شد .به دليل

ارزشهاي فردي( :توفيقطلبي ،تکريم اربابرجوع،

اينکه در اين پژوهش متغيرها رتبهاي و در سطح نرمال

رفتار شهروندي ،تعهد اخالقي به مسئوليت ،و عدالت

قرار دارند ،از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده

و انصاف در ارائهي خدمات)؛  7بُعد و  18گويه براي

است ،که نتايج مختص به آن در جدول شماره ()1

کنترلهاي سازماني شناسايي شدند (قوانين و مقررات،

منعکس شده است .در واقع مقادير منعکسشده و

دستورالعملها ،و بخشنامههاي اداري؛ آموزش؛ ارتقاء و

ضرائب آن نشان ميدهد که همبستگي ميان همه

انتصاب؛ اختيار و قدرت تصميمگيري؛ ارتباطات

متغيرهاي مستقل و وابسته و ابعاد آنها با يکديگر در

سازماني؛ پاداش و تنبيهات؛ و دولت الکترونيک) ،و 6

سطح اطمينان  99درصد معنيدار است.

بُعد و  21گويه براي کنترلهاي سياسي شناسايي شد
(تغييرات در ساختار سياسي دولت؛ انتصابات سياسي؛
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جدول  :1م اتريس همبستگي بين متغيرهاي اصلي پژوهش و مقادير پايايي متغيرها
2

متغير ها

1

1

ارزشهاي مديران دولتي

0/93

2

ارزشهاي اجتماعي مديران

**

3

ارزشهاي فردي مديران

**

0/912
0/937

4

3

5

0/87
**

0/712

0/90

4

کنترلهاي سازماني

**0/557

**0/421

**0/597

0/81

5

کنترلهاي سياسي

**

*

**

**

6

کنترل سازماني

**

0/333
0/558

6

0/225

**

0/448

0/380

**

0/574

0/802

**

0/790

0/79
**

0/268

** P < 0/01

0/76
*P < 0/05

مدل معادالت ساختاري

دارد ،کوچکتر از  0/05بوده و ميزان  RMSEAنيز از

بررسي فرضيههاي اصلي پژوهش

 0/10کمتر است .در نهايت اينکه  GFIو  AGFIمدل

به منظور سنجش رابطه علّي ميان متغيرها ،از مدل

نيز باالي  90درصد هستند.

شود .به منظور تأييد مدل ساختاري يا همان نمودار

نشان داده شده است .براي بررسي معنيدار بودن تاثير

مسير ،بايد شاخصهاي آن داراي برازش مناسبي باشند

کنترل سازماني و کنترل سياسي بر ارزشهاي مديران

و مقادير  T-Valueو ضرائب استاندارد نيز معنيدار

دولتي و ارزيابي چگونگي و ميزان اين تأثيرات از مدل

باشند .جدول ذيل نتايج حاصله براي پژوهش حاضر را

استاندارد و عدد معنيداري استفاده ميشود .از آنجا که

نشان ميدهد.

آزمون فرضيات در سطح  0/95انجام ميشود ،اعدادي

مقادير جدول فوق (جدول شماره  )2اعتبار و

که بين  1/96و  -1/96نباشند معنيدار خواهند بود .به

برازندگي مناسب مدلها را تائيد ميکود ،به اين دليل

اين معني که اگر عددي بين  1/96و  -1/96قرار بگيرد،

که نسبت  χ2به درجه آزادي ( ،)dfکوچکتر از 3

رابطه علّي بيمعني خواهد بود.

است .عالوه بر اين ،در مدل ارائهشده تمامي T-

با توجه به نتايج آزمون تحليل مسير (جدول ،)3

valueها بيشتر از  1/96هستند ،يعني در سطح اطمينان

فرضيههاي پژوهش مبني بر اثر کنترل سازماني بر

 95درصد معنيدار هستند .ميزان  χ2بدستآمده براي

ارزشهاي مديران دولتي ،کنترل سياسي بر ارزشهاي

آزمون نيز در حد مطلوب بوده است P-value .مدل نيز
که حکم سطح معنيداري را در آزمون تحليل مسير

مديران دولتي و کنترل سياسي بر کنترل سازماني معني-
دار است و ارتباط علّي آنها تائيد ميشود.

جدول  :2شاخصهاي برازش مدل اصلي (تاثير کنترل سياسي و سازماني بر ارزشهاي مديران دولتي)
مطلوبيت

مقدار

شاخصها

نام كامل

تاييد مدل

1/78

Chi Square Divided to Degrees of Freedom

χ2/df

تاييد مدل

0/061

Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تاييد مدل

0/94

Non-Normed Fit Index

NNFI

تاييد مدل

0/95

Normed Fit Index

NFI

تاييد مدل

0/89

Adjusted Goodness of Fit Index

AGFI

تاييد مدل

0/93

Goodness of Fit Index

GFI

تاييد مدل

0/98

Comparative Fit Index

CFI

تاييد مدل

0/98

Incremental Fit Index

IFI

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

معادالت ساختاري و تحليل عاملي تائيدي استفاده مي-

خالصهاي از آزمون مدل اصلي در جدول ()3
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جدول  :3نتايج آزمون
H

ضريب استاندارد

مسير ارتباط

نتيجه

اعداد معناداري

H1-1

کنترل سياسي ← ارزشهاي مديران دولتي

0/20

2/44

تائيد فرضيه

H1-2

کنترل سياسي ← کنترل سازماني

0/27

2/88

تائيد فرضيه

H1-3

کنترل سازماني ← ارزشهاي مديران دولتي

0/50

6/22

تائيد فرضيه

 NNFI=0.94و RMSEA = 0.061 ، GFI = 0.93 ، AGFI = 0.89, CFI = 0.98 ، IFI = 0.98 ، NFI=0.95

مجذور خطاهاي مدل ( )0/061کوچکتر از  0/10است و

همچنين χ2/df

بررسي و آزمون فرضيات فرعي پژوهش

( )1/78نيز کوچکتر از  3است.

ارزشهاي اجتماعي مديران اثر مثبت ،مستقيم و

براي بررسي فرضيات ذيل نيز از آزمون مدل
معادالت ساختاري استفاده شد:

معناداري ندارد ( ،)1/26ولي کنترل سياسي بر ارزش-
هاي فردي مديران ( )2/90داراي اثر مثبت ،مستقيم و

 -کنترل سياسي بر ابعاد ارزشهاي (اجتماعي و

معناداري است .کنترل سازماني بر ارزشهاي اجتماعي

فردي) مديران دولتي در اداره کل امور مالياتي

مديران داراي اثر مثبت ،مستقيم و معناداري است

استان مازندران تاثير معنيداري دارد.

( ،)4/67همچنين کنترل سازماني بر ارزشهاي فردي

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

 -کنترل سازماني بر ابعاد ارزشهاي (اجتماعي و

مديران ( )4/11داراي اثر مثبت ،مستقيم و معناداري

فردي) مديران دولتي در اداره کل امور مالياتي

است .از ديگر يافتههاي اين پژوهش تاثيرگذاري

استان مازندران تاثير معنيداري دارد.

ارزشهاي اجتماعي بر ارزشهاي فردي مديران

 -ارزشهاي اجتماعي بر ارزشهاي فردي مديران در

( )8/06است ،که اين نتيجه هم مبني بر تاثيرگذاري

اداره کل امور مالياتي استان مازندران تاثير معني-

مثبت ،مستقيم و معنادار ارزشهاي اجتماعي بر ارزش-

داري دارد.

هاي فردي مديران است.

همانگونه که مالحظه ميگردد (جدول  ،)4مدل

با توجه به ارغام مندرج در جدول زير ميتوان

فرضيات فرعي پژوهش از نظر شاخصهاي تناسب در

دريافت که مدل نهايي ارائهشده داراي شاخصهاي

وضعيت مطلوبي قرار دارند .و اعداد محاسبه شده

برازش مناسبي ميباشد .در شکل زير هم براي تمامي

حاکي از وجود ارتباط معنيدار ميان بيشتر متغيرها مي-

روابط پژوهش ،ميزان ( )T-valueو ( )ارائه شده

باشد.

است.

همچنين در مورد روابط ميان اجزاي مدل نيز مي-
توان اينگونه نتايج را بيان کرد :کنترل سياسي بر
جدول  :4بررسي فرضيات فرعي پژوهش در قالب تحليل مسير
مسير ارتباط

ضرائب استاندارد

ضرائب معناداري

نتيجه

کنترل سياسي ← ارزشهاي اجتماعي

0/13

1/26

رد ارتباط

کنترل سياسي ← ارزشهاي فردي

0/22

2/90

تاييد ارتباط

کنترل سازماني ← ارزشهاي اجتماعي

0/49

4/67

تاييد ارتباط

کنترل سازماني ← ارزشهاي فردي

0/36

4/11

تاييد ارتباط

ارزشهاي اجتماعي ← ارزشهاي فردي

0/59

8/06

تاييد ارتباط

 NNFI=0.91و RMSEA = 0.079 ،GFI = 0.91 ،AGFI = 0.87, CFI = 0.97 ، IFI = 0.97 ، NFI=0.93

مجذور خطاهاي مدل ( )0/075کوچکتر از  0/10است و

همچنين χ2/df

نيز کوچکتر از  3است (.)2/46
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t= 6.22

ارزشهای مديران

الف)

کنترلهای سازمانی

= 0.50

t= 2.44

t= 2.88

= 0.20

= 0.27

کنترلهای سیاسی

t= 4.67

ارزشهای اجتماعی

کنترلهای سازمانی

= 0.49
t= 4.11

ب)

= 0.36

t= 8.06
= 0.59

t= 1.26
= 0.13

شکل  :2مدل نهايي آزمونشده پژوهش
بحث و نتيجهگيري

در واقع ،کارکنان و مديران دولت ،مستخدم قانون،

تصور سنتي از مستخدمان و مديران دولت در قالب

مستخدم دولت ،مستخدم جامعه ،و مستخدم سازمان-

سازماني کالسيک ،بر اين فرض استوار است که

شان هستند .در نظريهي دموکراتيک فرض بر اين است

مديران و کارکنان دولت محافظهکار و بدون ديدگاه-

که مستخدمان و مديران دولت ،عالوه بر اينکه

هاي اساسي و مهم هستند ،و بايد به صورت سلسله-

نمايندهي دولت هستند ،بايد تابع ارزشهاي جامعهاي

مراتبي کنترل شوند .امروزه ،وظايف مستخدمان و

باشند که در آن زندگي ميکنند و شهروند آن جامعه

مديران دولت بسيار پيچيده و اغلب متناقض است ،و

نيز محسوب ميشوند .مستخدمان و مديران دولتي

مستخدمان و مديران دولتي موفق بايد نقشهاي

نقش مهمي در اجراي خطمشي عمومي ايفاء ميکنند؛

چندگانهي خود (از قبيل :حفظ محرمانگي ،اقدام بر

از طرف ديگر ،سروکار داشتن با موضوعات خطمشي

اساس منافع جامعه ،نظم و انضباط ،ارائهي مشاورههاي

مستلزم ارزشها و قضاوتهاي ارزشي است؛ بنابراين،

کيفي ،تشخيص مسائل ،قضاوت و تصميمگيري در

هيچ تصميمي براي مديران دولتي وجود ندارد که

مورد مسائل ،اجتناب از منافع متعارض ،تضمين

عاري از ارزش باشد (وَنوارت)1998 ،؛ از اينرو،

پاسخگوئي به طيف گستردهاي از بازيگران ،و رفتار

مديران دولتي بايد درک درست و کاملي از ارزشهاي

برابر ،منصفانه و عادالنه با همکاران و مراجعهکنندگان)

فردي و کاري خود و کارکنان تحتِ سرپرستيشان

را شناخته و براي ايفاي آنها مهيا شوند.

داشته باشند تا تصميمهاي درستي را اتخاذ کنند.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ارزشهای فردی
t= 2.90
= 0.22

کنترلهای سیاسی
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ارزشهاي مستخدمان و مديران دولتي ،از قبيل بي-

پژوهش نشاندهندهي تاثيرگذاري ارزشهاي اجتماعي

طرفي ،صداقت و راستي ،احترام به افراد ،احترام به

مديران دولتي بر ارزشهاي فردي مديران دولتي است،

قانون ،تالش و پشتکار ،تأمين نيازهاي مراجعهکنندگان،

که اين نتيجه هم مبني بر تاثيرگذاري مثبت ،مستقيم و

صرفهجوئي و اثربخشي ،پاسخگوئي ،و مسئوليت

معنيدار ارزشهاي اجتماعي بر ارزشهاي فردي

اجتماعي ،آنها را در چگونگي انجام کارهاي روزانه-

مديران دولتي است .با گذشت زمان و پس از سالها

يشان راهنمايي و هدايت ميکنند (باکس2015 ،الف).

حضور مداوم مستخدمان و مديران دولتي در سازمان

بنابراين ،اين ارزشها تعيينکنندهي رفتار و عملکرد

امور مالياتي و در ادارات امور مالياتي ،چاچوبها و

مستخدمان و مديران دولتي در اجراي سياستهاي

ضوابط خاص و الزامآور قوانين و مقررات ،بخشنامهها،

عمومي و شکلدهندهي عمکلرد بوروکراسي و کل

آئيننامهها ،و دستورالعملهاي اداري ،ارزش قانون-

دولت هستند.

مداري و حرفهايگرايي جايگزين بسياري از ارزش-

هدف اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر ماهيت
کار مديران مالياتي در اجراي سياستهاي مالياتي بود.

هاي شخصي افراد و نيز سليقهها ،نگرشها ،و عواطف
و احساسات شخصي افراد ميشود.
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اين پژوهش الگويي را براي سنجش ارزشهاي مديران

مديران دولتي ميکوشند تصوير خوبي را از

دولتي ،سنجش ميزان کنترلهاي سازماني ،و سنجش

خودشان در نظر جامعه ،شهروندان ،و ساير ذينفعان

ميزان کنترلهاي سياسي بر نحوهي اجراي سياستهاي

ايجاد کنند .از اينرو ،آنها تالش ميکنند تا ارزشهاي

مالياتي توسط کارکنان و مديران مالياتي ارائه و توسعه

اخالقي (مانند صداقت ،راستي و درستي ،پاسخگوئي،

داده است .عالوه بر اين ،نقش کنترل سازماني و کنترل

رفتار شهروندي ،تکريم اربابرجوع) ،ارزشهاي

سياسي بر ارزشهاي مديران مالياتي و مولفههاي آن

انساني (مانند خيرخواهي ،همدردي و دلسوزي ،عاطفي

نيز مورد برسي قرار گرفته است.

و احساسي ،تعهد به نفع جامعه ،حفظ کرامت انسانها،

براي اين منظور مقياسي طراحي و آزمون گرديد.

ايثار و فداکاري) ،ارزشهاي دموکراتيک (مانند

آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي پرسشنامهها (ارزش-

شفافيت ،ارائهي آموزش و آگاهي به جامعه ،ديدن کل

هاي اجتماعي=  ،0.872ارزشهاي فردي= ،0.909

جامعه بدون تبعيض ،شنيدن صداي جامعه ،عدالت و

ارزشهاي مديران دولتي=  ،0.933کنترل سازماني=

انصاف در ارائهي خدمات) ،و ارزشهاي حرفهاي

 ،0.809و کنترل سياسي=  )0.923بوده است که نشان

(مانند تخصص ،توفيقطلبي ،شايستگي فني ،تالش و

از ميزان باالي پايايي پرسشنامه است؛ اين اعداد نشان

پشتکار فراوان ،قابل اعتماد بودن ،تکليفمداري و

ميدهد که پرسشنامهها از قابليت اعتماد بااليي

مسئوليتپذيري) را با يکديگر ترکيب کنند و

برخوردار بوده و اين طرح از لحاظ علمي پذيرفته

مشروعيت و وجههي خود را حفظ کنند.

است .به عبارت ديگر ،مقدار آلفاي کرونباخ نشان مي-

ارزشهاي مديران دولتي ،ارزشها ،عواطف،

دهد گويههاي مورد استفاده در پرسشنامه براي پاسخ-

احساسات ،نگرشها ،و قضاوتهايي هستند که بر

دهندگان شفاف و قابل فهم است.

تصميمگيري و اقدام مديران دولتي اثرگذارند .اين

يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که متغير کنترل

ارزشها دروني بوده و مربوط به خودِ مستخدمان و

سازماني هم بر ارزشهاي اجتماعي مديران دولتي و

مديران دولتي است و قادر به اثرگذاري بر

هم بر ارزشهاي فردي مديران دولتي اثر مثبت،

سازوکارهاي کنترلي سازماني (به عنوان عوامل بيروني)

مستقيم و معنيداري دارد .عالوه بر اين ،يافتههاي اين

نيستند و تنها بر روند اجراي سياستها اثرگذارند .از
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طرفي ،سازوکارهاي کنترل سازماني ،و بعضاً سياسي،

بيشتر در پي ايجاد بايدها ،ايدهآلها ،و کدها و

در صدد هستند تا ارزشهاي مديران دولتي را در

استانداردهاي رفتاري و اخالقياي هستند که «بايد» در

جهت تحقق هدفهاي سازماني و دولتي تحتِ تأثير

بخش خدمات عمومي وجود داشته باشد .گاهي نيز

قرار داده و در جهت مطلوب خود هدايت کنند .از

ارزشهاي مختلف را در سازمانها يا کشورهاي

اينرو ،يافتههاي پژوهش نيز اثرگذاري کنترل سازماني

مختلف مورد بررسي قرار دادند (کِرناقان2003 ،؛

بر ارزشهاي (اجتماعي و فردي) مديران دولتي را

بوزمَن2007 ،؛ يورگِنسِن و بوزمَن2007 ،؛ فاندِر وال و

مورد تأييد قرار ميدهد.

همکاران2008 ،؛ مولينا و مَککِئون2012 ،؛ يانگ و

ارزشهاي اجتماعي مديران دولتي که حاصل

فاندِر وال2014 ،؛ باکس2015 ،الف؛ نباتچي.)2018 ،

شهروندان است ،پيشران و نيروي محرک ايجاد و

پژوهشهايي که تالش ميکنند تا ارزشهاي اخالقي،

تقويت ارزشهاي فردي مديران دولتي است که در

کدهاي رفتاري و اخالقي ،يا ايدهآلهاي ارزشي بخش

برگيرندهي احساسات و نگرشهاي شخصي مديران

دولتي را ايجاد کنند ،اين پژوهش ،آنچيزي را مورد

دولتي نسبت به شغل ،کار ،و سازمان است .از اينرو،

مطالعه قرار داده است که در واقعيت توسط مستخدمان

ارزشهاي اجتماعي مديران دولتي ميتوانند بر ارزش-

و مديران مالياتي در زمان اجراي سياستهاي مالياتي

هاي فردي مديران دولتي اثر بگذارند .يافتههاي

مورد استفاده قرار ميگيرد و بر تصميمها ،رفتار ،و

پژوهش اين فرضيه را مورد تأييد قرار داده است که

عملکرد آنها اثرگذار است.

ارزشهاي اجتماعي مديران مالياتي در اجراي سياست-

اين پژوهش به چيستي ماهيت کار مديران دولتي

هاي مالياتي بر ارزشهاي فردي آنها اثري مثبت و

(مالياتي) پرداخته است .درواقع ،اين پژوهش تالش

معنيدار داشته است.

کره است تا عواملي را شناسايي کند که بر ماهيت کار

کنترل سياسي ،به دليل اينکه مبتني بر سازوکارهاي

مديران دولتي در اجراي سياستهاي عمومي

کنترل بيروني است ،نميتواند اثر مستقيم و قوي بر

اثرگذارند .نتايج اين پژوهش بينشي را به مديران دولتي

اجراي سياستها داشته باشد .در واقع ،کنترلهاي

ارائه مينمايد که به آنها کمک ميکند تا عوامل موثر

سياسي نيازمند يک متغير ميانجي و واسط هستند تا بر

بر کار خود را شناسايي کرده و بر اساس آن رفتار کنند.

ارزشهاي مديران دولتي اثر بگذارند .يافتههاي

توصيههايي براي پژوهشگران عرصهي مديريت

پژوهش نشان ميدهد که کنترل سياسي اثر مستقيمي بر

دولتي:

ارزشهاي اجتماعي مديران مالياتي نداشته است و

 -1ماهيت وظايف ،قوانين و مقررات ،و مأموريت-

فرضيه مربوط به اين يافته مورد تأييد قرار نگرفته

هاي ذاتي سازمانها و دستگاههاي دولتي با

است؛ اما بر کنترل سازماني و ارزشهاي فردي مديران

يکديگر متفاوت است و نقش متغيرهاي مورد

مالياتي اثرات مثبت و معنيداري داشته است.

مطالعه نيز در آنها متفاوت خواهد بود؛ از اينرو،

پژوهشگران متعددي تالش کردهاند تا ارزشهاي

به ساير پژوهشگران توصيه ميشود مفاهيم و

خدمت عمومي (يا ارزشهاي پشتيبان بخش عمومي)

موضوعاتي که از طريق اين پژوهش شناسايي

را شناسايي و يا رتبهبندي کنند .اين پژوهشگران کمتر

شدهاند را در نمونههاي بزرگتر و يا متمرکز بر

به ارزشهاي موجود و ارزشهايي که مستخدمان و

يک سازمان و وزارتخانهي خاص مورد بررسي

مديران دولتي با خود همراه دارند 8توجه ميکنند ،و

قرار دهند؛

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

نگرش و احساسات مديران دولتي نسبت به جامعه و

در موضوع ارزشهاي مديران دولتي ،برخالف
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- تخصصهاي حرفه، سطح اشتغال، سطح دولت-2
، و به کارگيري افراد در سلسلهمراتب سازماني،اي
 سازماني و فردي در گسترهي،مناطق جغرافيايي
 توصيه ميشود تا، از اينرو،جامعه متفاوت است
پژوهشگران سازمانهاي مختلف دولتي را در
-مناطق جغرافيايي مختلف با در نظر گرفتن تفاوت

Race.
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