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Abstract
Movements in line with the evolution of public
administration, the new public management movement
"Public Value Management" was maturing as a new
concept introduced in the public service and
subsequently evaluate it. In this study, relying on
indicators that the concept of "public value" in the
public service seeks to identify and rank the indicators
are based on the concept of public value So we
prioritized indicators to assess the performance of
government agencies introduce human resources For
this purpose, criteria and indicators are derived from
literature and the panel of experts to assess face and
content validity were After ensuring the validity and
reliability of thequestionnaire based on Likert scale 13
to assess construct validity (factor analysis) and
reliability (Cronbach's alpha) The construct validity
was confirmed was That three factors to establish the
reliability (alpha more than 0.7) of a series of factors
were excluded. Ten of the remaining pairwise
comparison matrix provides a convenience sample of
clients state-owned banks (National Bank and farming)
were The fuzzy hierarchical analysis of dozens of
people in need of care to measure responsive behavior
in the first place And standards of appropriate behavior
with colleagues of the importance of democratic
behavior from the perspective of clients were in tenth
place. This prioritization can act as a guide to planning
and human resources are state-based public value in
banking.
Keywords:Public Value-Based Performance, Human
Resource (HR), the Fuzzy Analytic Hierarchy Process
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چکیده
، بعد از مدیریت دولتی جدید،درزمینة تطور نهضت های مدیریت دولتی
نهضت "مدیریت ارزش عمومی" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در
 این پژوهش با اتکا.خدمترسانی عمومی و متعاقباً ارزیابی آن معرفی کرد
 درصدد،به شاخصهایی که مفهوم "ارزش عمومی" مطرح میکند
شناسایی و رتبهبندی شاخصهای خدمترسانی عمومی مبتنی بر مفهوم
ارزش عمومی است تا شاخصهای اولویتبندی شدهای را جهت ارزیابی
عملکرد منابع انسانی در سازمانهای دولتی معرفی کند؛ به این منظور
معیارها به همراه شاخصهای مرتبطِ آنها از ادبیات موضوع استخراج شد و
جهت سنجش روایی صوری و روایی محتوا در اختیار پنلی از خبرگان قرار
 عامل موجود در قالب63 ،گرفت؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه
پرسشنامهای مبتنی بر طیف لیکرت بهمنظور سنجش روایی سازه (تحلیل
 روایی سازه تأیید،عاملی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت
) از مجموعه0/6 شد و سه شاخص بهمنظور برقراری پایایی (آلفای باالتر از
 ده عامل باقیمانده در قالب ماتریس مقایسات زوجی در.عوامل حذف شدند
 سپه و،اختیار نمونهای در دسترس از اربابرجوعان بانکهای دولتی (ملی
 شاخص اهمیت،کشاورزی) قرار گرفت؛ در تحلیل سلسلهمراتبی فازی
قائلشدن به نیاز مردم از معیار رفتار پاسخگو در رتبة نخست و شاخص
رفتار شایسته با همکاران از معیار رفتار دموکراتیک در رتبة دهمِ از دیدگاه
 این اولویتبندی میتواند بهعنوان راهنمای.اربابرجوعان قرار گرفتند
برنامهریزی و عمل در حوزة منابع انسانی مبتنی بر ارزش عمومی در حوزة
.بانکداری دولتی قرار گیرد
 تحلیل، منابع انسانی،عملکرد فردی بر ارزش عمومی: واژههای کلیدی
سلسلهمراتبی فازی
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مقدمه
در چارچوب نظری عملکردِ بخش عمومی دو سؤال چالشی
عمده مطرح است؛  -6مقصود از "عملکرد" در بخش
عمومی چیست؟ که در این خصوص پژوهش های مدیریت
دولتی 6و ارزش عمومی فهم مفیدی را ارائه کردهاند؛ -8
عملکرد در بخش عمومی (در سطح فردی و سازمانی)
چگونه می تواند اندازه گیری شود؟ به عبارت دیگر از چه نوع
سنجه ای استفاده کنیم تا به اندازه گیری کامل تری از
عملکرد در بخش دولتی دست یابیم به این منظور
سنجه های گوناگونی در پژوهش های متعدد پیشنهاد شده
است؛ حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این
سنجه ها می باید عینی باشند یا ذهنی ،بیرونی باشند یا
درونی ،سازمانی و گروهی باشند یا فردی و رفتاری،
خروجی محور باشند یا نتیجه محور؟ سنجه ها از دیدگاه
کدامیک از ذی نفعان تدوین شوند که انسجام و جامعیت
مطلوب تری داشته باشند؟ (ون لون 8و همکاران.)8063 ،
خدمات عمومی به واسطه تولید خروجی ،ره آوردهایی را
احصا می کند تا از طریق آن ره آوردها بتواند بر جامعه تأثیر
بگذارد؛ این مطلب بر این نکته اذعان دارد که انتخاب
اهداف و شاخص های عملکردی در بخش عمومی در گرو
بررسی نوع تأثیری است که خدمات عمومی بر جامعه
می گذارد ،اما آنچه در این میان مبرهن است این است که
هیچ روش معینی برای تبدیل تأثیرات مورد انتظار از قِبل
ارائه خدمات عمومی ارائه شده ،به اهداف و شاخص ها
وجود ندارد (دلوم و چاتلین)8066 ،3؛ بااین وجود بهبود
عملکرد سازمان های عمومی دغدغه اصلی اداره امور
عمومی است (بوینه 4و همکاران 8001،؛ بریور و
سلدن .)8000،5در این خصوص اندازه گیری عملکرد
کارکنان بخش عمومی می تواند به مدیران در فهم بهتر
چگونگی بهبود عملکرد سازمانی کمک شایانی نماید.
اگرچه غالباً عملکرد کارکنان چه در بخش خصوصی و چه
در بخش عمومی بهوسیله معیارهای رایج عملکرد شغلی
سنجیده می شود در سال های اخیر سازما ن های عمومی،
دولت ها و پژوهشگران به طور گسترده ای به دنبال ارزیابی و
اندازه گیری عملکرد به عنوان بازتابی از دستاوردهای

مدیریت به منظور دست یابی به دانش چگونگی بهبود
خدمترسانی از طریق مدیریت بوده اند (بوینه و همکاران
8001،؛ بوزمن .)8006،1در غالب پژوهش های حوزة
سازمان ،سنجه های عملکردی در چهار دسته معرفی
شدهاند - 6 :سنجه های سازمانی یا فردی -8 ،سنجه های
ره آورد (پیامد) محور یا رفتار محور -3 ، 6سنجه های داخلی
یا خارجی 2و  -4سنجه های عینی یا ذهنی .3سنجه های
عینی همان سنجه های متداول هستند که چون
اس تانداردهای طالیی اِنگاشته میشوند اما در واقعیت این
سنجه های برشمرده فقیرتر از آن هستند که بتوانند تصویر
نسبتاً کاملی از ابعاد عملکرد چون رعایت انصاف 60را مورد
سنجش قرار دهند (بریور8001،؛ بریور و سلدن.)8000،
بنابراین در کنار سنجه های عینی ،سنجه های ذهنی نیز
به رغم دشواری در تعریف و سنجش ،مورد استفاده قرار
می گیرند تا مکمل سنجه های عینی باشند.
در عملکرد سازمانی عوامل متعددی تأثیر دارند ،برخی
از آنها برون زا هستند و تعدادی درونزا .ازآنجاییکه
خروجی بخش دولتی عمدتاً خدمات است بهرهوری در این
بخش ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کمیت و کیفیت کار
نیروی انسانی به عنوان عاملی درونزا دارد .در سال های
اخیر در بخش دولتی کشور  ،تعداد نیروی انسانی از لحاظ
کمی ،بیش ازحد الزم و از لحاظ کیفی پایین تر از آن رشد
داشته است و این معضل در خروجی های این بخش به
شکل بهره وری پایین و هدر رفت منابع به وضوح نمایان
است و آثار عینی آن در نارضایتی مردمی از عملکرد بخش
دولتی مشهود است (حجازی و تقی پور قرشی.)6334،
بنا بر وجود معضل بهره وری پایین در بخش دولتی،
پژوهش حاضر در پی تدوین و اولویت بندی شاخص هایی
جهت ارزیابی عملکرد در سطح فردی است تا از خالل
نتایج آن بتواند عملکرد فردی و درنتیجه بهره وری سازمانی
را ارتقا ببخشد.
از سوی دیگر بنابر دغدغه ای که پیرامون سنجش
عملکرد در سطوح مختلف بخش دولتی بیان شد ،تدوین
سنجه هایی عینی از جنس آنچه هم اکنون استفاده میشود
بنا به تجربه راهگشا نخواهد بود بر این اساس و بنابه آنچه

1. Public Administration
.Van Loon
. Delorme & Chatelain
. Boyne
. Brewer & Selden

. Bozeman
7. Objective or Subjective Measures
. Internal or External Measures
9. Outcome-based or Behavior-based Measures
. Equity
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درخصوص بن مایه نهضت ارزش عمومی بیان شد
می بایست بهدنبال سنجه های بدیعی باشیم که عالوهبر
سنجش شاخص های عینی متداول ،ارزش مورد انتظار
ذی نفعان ازجمله عموم مردم را نیز در سنجش عملکرد
لحاظ کند .مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
تفاوت های عمده ای با مدیریت بخش خصوصی دارد.
هرچند بسیاری از فرایندها و فعالیت های مدیریت منابع
انسانی در هر دو بخش یکسان است اما مباحث موجود در
بخش دولتی همواره چالش ها و تناقضاتی را در مدیریت
منابع انسانی نمایان می کند .وابستگی به بودجه عمومی،
افق مدیریتی محدود ،انگی زش ناکافی مدیران و کارکنان و
نوع مالکیت سازمان ازجمله عوامل اصلی تفاوت بخش
دولتی با مؤسسات و سازمان های خصوصی است که بر
نحوه کارکرد وظایف مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار است
(سیدنقوی و عباسزاده .)6322 ،امروزه مراجعان
سازمان های دولتی خواهان آن اند که مدیران مسئول
طراحی و اجرای پروژه های سرمایه ای و همچنین خدمات
دولتی ،ارزش پولی را که هزینه می کنند بدانند .از دید
شهروندان اگر انجام یک پروژه عمرانی یا تأمین خدمت
دولتی ،فاقد کارکرد مناسب باشد ،هزینه بیش ازحد داشته
باشد یا نتواند خواسته های مشتریان و سایر ذی نفعان را
برآورده سازد ،فاقد ارزش خواهد بود بنا بر منابع موجود
ارزش عمومی به عنوان ارزشی تعریف می شود که بهوسیله
دولت از طریق خدمات [کاالها] ،تنظیم قوانین و مقررات و
دیگر اقداماتی که دولت از قِبل دیگران بخش ها (خصوصی
و غیرانتفاعی) انجام می دهد ،خلق می شود و می توان آن را
به عنوان " معیار اصلی" ارزیابی عملکرد در سطوح فردی و
سازمانی ،تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع و سیستم
متناسب ارائه خدمات مورد استفاده قرار داد
(استوکر.)8001،6
بنابر ضرورت های پیش گفته و تعریف ارائه شده از
ارزش عمومی ،پرسش هایی که این پژوهش درصدد
پاسخگویی به آنها است عبارت اند از؛
 -6شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی مبتنی
بر ارزش عمومیِ در بخش دولتی کدام است؟
 -8اولویت بندی شاخص های احصا شده به چه
صورت است؟
. Stoker

پیشینه پژوهش
اصطالح 8ارزش عمومی در سال  6335میالدی پروفسور
مارک مور 3مطرح شد .ارزش عمومی در سالهای اخیر در
مطالعات فراوانی مورد توجه قرار گرفته است و در
حوزه های پژوهش و عمل در اداره امور عمومی واژه
متداولی شده است (ویلیامز و شرر .)8066،4همان طورکه
پیشتر گفته شد مدیریت ارزش عمومی یک تغییر پارادایم
یک در مدیریت دولتی است (استوکر8001،؛
اوفلین .)8006،5هدف پژوهش ها در حوزه ارزش عمومی
تنها تعریف رفتارها در بخش عمومی نیست بلکه این
پژوهش ها در پی شکل دهی و آگاهی بخشیدن در عمل
هستند (آلفور 1و اوفلین8003،؛ بوزمن و سارویتز.)8066،6
ایجاد ارزش تنها یک بیانیه مالی نیست .هر سازمانی
اعم از انتفاعی ،خیریه ،آمو زشی ،نظامی یا مذهبی برای
ارزشآفرینی تالش میکند .درواقع سازمان ها بایستی جهت
بقای خود برای افراد ذینفع اعم از مشتریان ،سهامداران،
کارکنان و همه اعضای جامعه ایجاد ارزش نمایند در غیر
این صورت از بین خواهند رفت.
در سازمان های عمومی به جهت ماهیت خدماتی،
سرما یه انسانی در خلق ارزش نقش بسزایی دارد
(وندربیل .)8063،2ارزش آفرینی منابع انسانی به این
معناست که فعالیتهای واحد و متولیان منابع انسانی
دستاورد مثبتی برای ذینفعان اصلی اعم از کارکنان،
مدیران صف ،مشتریان و سرمایه گذاران ایجاد کند .مطابق
این دیدگاه ،ارزش ،ت بدیل به پیشاهنگ منابع انسانی شده
است (اولریچ و بروک بنک .)8005،3ازآنجاییکه ارزش های
عمومی می توانند به عنوان اصول عملکردی راهنمای رفتار
کارکنان بخش عمومی باشند (یورگنسن 60و دیگران،
 .)8065یکی از سنجه های ذهنی عملکرد کارکنان در
بخش عمومی ،سنجه های عملکردی م بتنی بر ارزش
عمومی می باشد که عملکرد کارکنان بخش عمومی را به
2.Term
3. Mark Moor
. Williams & Shearer
. O’Flynn
. Alford
. Sarewitz
. Vandenabeele
. Ulrich & Brockbank
10 . Jørgensen
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ارزش آفرینی عمومی پیوند میدهد (بوزمن.)8006،
درزمینة ارزش آفرینی منابع انسانی 6مطالعاتی نه چندان
منسجم ان جام گرفته است؛ از نخستین و شاخصترین
مطالعات ،مطالعه مانفرد 8و همکارانش است که به بحث
پی رامون نیروی انسانی در سازمان به عنوان دارایی و سرمایه
سازمانی می پردازد و مدلی از تع امل سیستم منابع انسانی با
سیستم های اقتصادی ،آموزش ،دموگرافیک و اجتماعی در
راستای ایجاد ارزش ارائه می دهد و در این مدل
شاخص هایی نیز به منظور سنجش ارزش ایجاد شده ارائه
می شود (مانفرد و همکاران .) 6323،پژوهشی دیگر با عنوان
فرایندهای مدیریت :منبع ارزش آفرینی مزیت رقابتی ،به
بررسی ارتباط بین کار ویژه های مدیریت منابع انسانی و
ایجاد ارزش افزوده و کسب مزیت رقابتی در بستر جنبه های
اقتصادی و حقوق اجتماعی می پردازد (گراندی و
برومن .) 8003،3پژوهشی دیگر ایجاد ارزش افزوده و کسب
مزیت رقابتی را از طریق تدوین استراتژی منابع انسانی
همسو با استراتژی کالن سازمان دنبال می کند
(راجرز .)8065،4یک بررسی پیمایشی بر روی 63000
سازمان دولتی نشان می دهد شاخص های مدیریت منابع
انسانی در صورت هم راستایی با استراتژی های کالن
سازمان می تواند در ایجاد ارزش افزوده نقش بسزایی ایفا
نماید (یانگ می لیو 5و همکاران.)8006،
در سال های اخیر در خالل ظهور نهضت ارزش عمومی
به منظور ارزیابی عملکرد این بخش ،سنجه ای ذهنی و
ره آورد محور مبتنی بر ارزش عمومی تدوین شده است که
دارای ابعاد چندگانه ای است که تنش های اساسی بین
اهداف عملکردی را به خوبی مدیریت می کند و دید نسبتاً
جامعی از عملکرد سازمان و پیامدهای عملکردی آن در
بخش دولتی ارائه میدهد (بوزمن8006،؛ ون لوون و
همکاران .)8063،ازآنجاییکه ارزش های عمومی می تواند
اصول راهنمایی جه ت عملکرد بخش دولتی باشند به نظر
می رسد شاخص های مبتنی بر آنها به نحو مناسبی بتواند در
خصوص عملکرد این بخش قضاوت کنند (یورگنسن و
همکاران .)8065 ،به عالوه استفاده از ابعاد چندگانه
People(Human

Through

.Adding(Creative)Value
)Resource
. Manfered
. Grundy & Brown
. Rutgers
. Yongmei Liu

براساس ارزش عمومی به منظور توصیف و سنجش عملکرد
بخش عمومی می تواند بین اهداف عملکردی چون کارایی
و کیفیت ،مصالحه و توازن ایجاد کند و همچنین می تواند
مؤلفههایی که می بایست بهبود یابند را مشخص کند (بوینه
و همکاران.)8001،
هدف مدیران خصوصی خلق ارزش (اقتصادی)
خصوصی است ولی هدف مؤسسات دولتی خلق ارزش
(اجتماعی) عمومی است .یکی از بخش های مهم پارادایم
ارزش عمومی مفهوم ترجیحات جمعی است که آن را از
فردگرایی مدیریت دولتی جدید متمایز میسازد
(آلفورد .)8008،1شهروندان به صورت جمعی از طریق
نمایندگان منتخب تعیین می کنند به چه چیزی ارزش
قائل اند و این امر تجلی مجموعه پیچیده و پراکنده ای از
تبادالت است که آلفورد آن را به مبادله اجتماعی پیوند داده
است و با روابط مبادله اقتصادی که در بخش خصوصی رخ
می دهد در تضاد است .بنابراین ارزش عمومی بهوسیله
سازمان های دولتی (چیزی فراتر از تک تک کارکنان) به
شهروندان و نه به افراد ارائه می شود .پارادایم ارزش
عمومی بر چشماندازی جامع تر از انسانیت استوار است که
اداره امور سنتی و مد یریت دولتی جدید فاقد آن می باشند
(داناییفرد .) 6335 ،در خدمات خصوصی واحد تحلیل غالباً
یک مصرف کننده است درحالیکه در خدمات عمومی یک
گروه یا جماعتی از یک جامعه یا کلیت جامعه است.
بنابراین ارزش عمو می به ما اجازه میدهد از مالحظات
اقتصادی بازار فراتر رفته و عوامل اجتماعی و سیاسی را نیز
مدنظر قرار دهیم.
تفکر ارزش عمومی می تواند در تعریف ،تصریح و
عملیاتی کردن ایده ارزش افزوده 6به فضای عمومی به
همان طریقی که مفهوم ارزش افزوده در بازار خصوصی
محکی برای فع الیت خصوصی فراهم می آورد ،کمک کند.
ارزش عمومی توجه خود را بر آنچه مردم ارزش قائل اند و
آنچه فضای عمومی را تقویت می کند معطوف میدارد
(دانایی فرد.)6335 ،
2
ارزش عمومی با کاالی عمومی  ،منفعت عامه و یا
بهره عمومی 3متفاوت است .ارزش عمومی کاالی عمومی
را در برمی گیرد ولی به آن محدود نمی شود .ارزش عمومی
. Alford
7. Added Value
8. Public Goods
9. Public Interest
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دامنه وسیع تری از چیزها را در بر می گیرد که کاالهای
عمومی را نیز شامل می شود .کاالهای عمومی صرفاً تجلی
ستادهها (ستاده ها؛ کاالهای تولیدی و خدمات ارائه شده
به وسیله سازمان های دولتی) هستند درحالیکه ارزش
عمومی نهتنها ستادهها را بلکه ره آوردها (یعنی اثرات
ایجادی بر کسانی که از آن ارزش یا کاال منتفع میشوند
یا اثرات ایجادی بر حاالت طبیعت که برای آنها حائز
اهمیت است) را نیز در برمی گیرد  .ارزش عمومی برای
کسانی که از آن منتفع می شوند ،معنا دارد ،اگر چیزی
ارزشمند است ب ه آن علت است که از جانب مردم (جمع
شهروندی نه تجمیع افراد) ارزشمند تلقی می شود که این
امر چالش تعیین آنچه ارزشمند است را تحمیل می کند.
ارزش وقتی ارزش است که شهروندان (چه انفرادی و چه
جمعی) میل به ارائه چیزی درازای دریافت آن داشته باشند
(بوزمن .)8006 ،آنچه که شهروندان درازای دریافت ارزش
اعطا می کنند صرفاً در قالب منابع پولی (نظیر مالیات یا
عوارض) نیست .آنچه شهروندان درازای دریافت ارزش
ارائه می دهند ممکن است پذیرفتن قدرت اجباری دولت
(درازای ایجاد امنیت) افشای اطالعات خصوصی (درازای
دریافت خدمات شخصی) و امثالهم باشد (کلی و همکاران
.)8008،
در پژوهش های صورت گرفته در این حوزه
شاخص های پراکنده ای جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی
بر مبنای خلق ارزش انجام گرفته است (وندربیل8003،؛
واکر 6و دیگران 8066،؛ لیسینگ و استجین.)8003،8
با مرور ادبیات پژوهش در حوزة ارزشآفرینی منابع
انسانی و مطالعات حوزه ارزش عمومی ،بررسی نقش
سرمایه انسانی در بخش دولتی بر فرایند ارزشآفرینی
عمومی به معنی تأثیر سرمایه انسانی بر خلق ارزش عمومی
چندان تحت دقت نظر قرار نگرفته است؛ یا به عبارت
روشن تر مطالعه مختصه ای بر نقش عینی سرمایه انسانی بر
ایجاد ار زش عمومی آن هم در بافت سازمانهای بخش
دولتی ایران معطوف نشده است.
در جدول  -6ابعاد مفهوم عملکرد فردی مبتنی بر
ارزش عمومی آمده است:

.Walker
. Leisink & Stejin

جدول  .1ابعاد مفهوم عملکرد فردی مبتنی بر ارزش عمومی
ابعاد

منبع

رفتار خدماتی
(رفتار برابر و تأثیر
خدمترسانی به گروه
هدف(اربابرجوع) و جامعه

پندی و مویندهام 8001،
بریور و سلدن8000،
وندربیل8003 ،
واکر و همکاران 8066،

رفتار پاسخگو
(پاسخگویی به معنای
رضایت کاربران و ذینفعان و
همچنین پاسخگویی به
نیازهای آنها)

اندروز و همکاران 8060،
بوینه8008،
بوینه و گلدویلیامز 8003،

رفتار دموکراتیک
(انصاف ،عدالت و
شفافیت در فرایندهای کاری)

بوینه8008،
بریور و سلدن8000،
کیم 8005،

رفتار توسعهای
(اصالح کردن نحوه
خدماترسانی ،یادگیری و
آمادگی برای رویارویی با
موقعیتهای غیرمنتظره)

بریور و سلدن8000،
لیسینگ و استجین8003 ،

روششناسی
این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از دستاوردهای آن
میتوان جهت ارزیابی عملکرد در سطح فردیِ بخش دولتی
کشور بهره گرفت و خروجیهای آن را در بهبود عملکرد
سازمانهای دولتی به کار گفت؛ پژوهش پیش رو به لحاظ
روش گردآوری دادهها اکتشافی-توصیفی است .شیوه اکتشافی
در حوزة تحقیقات پیمایشی درجهت دستیابی به
شناخت تکمیلی موضوع و کنجکاوی بهمنظور تهیه طرح
تحقیق اصلی انجام میپذیرد بهطوریکه هدف از انجام
اینگونه مطالعات ،فراهم ساختن مقدمات و افزایش آگاهی و
دانش پژوهشگر پیرامون موضوع پژوهش است؛ درروش
توصیفی از ابزارهای کتابخانهای و بررسی متون و محتوای
مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه ،مصاحبه و
مشاهده جهت گردآوری دادهها استفاده میشود .بنابراین در
این پژوهش مرحله نخست یعنی احصاء عوامل ،به شیوه
. Pandey & Moynihan
. Andrews
. Gould-Williams
. Kim

 68نعمتی و همکاران :شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر عملکرد ارزشمحور منابع انسانی

محتوایی 8نیز مورد تأیید قرار دادند .در شاخص روایی محتوایی
جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز ()8005
استفاده میشود؛ بدینصورت که متخصصان «مربوطبودن»،
«واضحبودن» و «سادهبودن» هر گویه را براساس یک طیف
لیکرتی  4قسمتی مشخص میکنند .متخصصان مربوط بودن
هر گویه را از نظر خودشان از « 6مربوط نیست»« 8 ،نسبتاً
مربوط است»« 3 ،مربوط است» ،تا « 4کامالً مربوط است»
مشخص میکنند .سادهبودن گویه نیز به ترتیب از « 6ساده
نیست»« 8 ،نسبتاً ساده است»« 3 ،ساده است» ،تا « 4ساده
مربوط است» و واضحبودن گویه نیز به ترتیب از « 6واضح
نیست»« 8 ،نسبتاً واضح است»« 3 ،واضح است» ،تا 4
«واضح مربوط است» مشخص میشود:

اکتشافی و مرحله دوم ،اولویتبندی عوامل ،بر اساس شیوه
توصیفی صورت گرفته است.
این پژوهش اساساً کمی است .سازه اصلی ،عملکرد
ارزشمحور منابع انسانی در بخش دولتی است که سازهای
دوسطحی است و در سطح دوم دارای سازههای دیگری (رفتار
خدماتی ،رفتار پاسخگو ،رفتار دموکراتیک و رفتار توسعهای)
است هدف این پژوهش اندازهگیری عملکرد منابع انسانی در
بخش دولتی نیست بلکه هدف آن معرفی سازههای
ارزشمحور و شاخصهای مترتب بر آنها برای این اندازهگیری
است یعنی درصدد ارائه "سنجه" است.
جامعه آماری هدف ،در مرحله نخست ،خبرگان بخش دولتی
در دو حوزة دانشگاهی و اجرایی هستند .در مرحله اول
بامطالعه ادبیات و منابع معتبر (مطالعات کتابخانهای)  4بعد
اصلی جمعآوری شد (جدول )6؛ این عوامل اولیه به همراه 63
شاخص خود (جدول  )3در اختیار پنلی از خبرگان که متشکل
از  66خبرة دانشگاهی (اساتید) و اجرایی (مدیر و معاون) در
حوزه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی بودند ،قرار گرفت
( 60نفر از پنل  66نفره ،خبرگان دانشگاهی و  6نفر بقیه از
خبرگان اجرایی بودند که  63نفر از آنها دارای مدرک دکتری
و  4نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .این نمونه شامل
 5زن و  68مرد با میانگین سنی  52/8سال بود) .این خبرگان
روایی صوری و روایی محتوی عوامل را تأیید نمودند .مواردی
درخصوص روایی صوریِ عوامل به صورت پراکنده توسط
خبرگان عنوان شده بود که بهدلیل عدم اِجماع الزم از آنها
صرفنظر گردید؛ البته اصالحات نگارشی گوشزد شده بهطور
کامل لحاظ شد.
مهمترین عاملی که در ارزشیابی ابزار آزمون (پرسشنامه) باید
به آن توجه کرد روایی 6آزمون است .مقصود از روایی ،مناسب
بودن ،بامعنا بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است که از
روی نمرههای آزمون بهعمل میآید (هومن .)6364
ازآنجاییکه این عوامل و شاخصها از ادبیات معتبر استخراج
شدهاند (جدول  )6روایی محتوی آنها نیز تا حدی قابلقبول
است؛ در روایی صوری بهجای توجه به آزمون به ویژگیهای
ظاهری آزمون توجه میشود و هنگامی برقرار میشود که
فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که این آزمون
صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند .ضمناً پنل خبرگان
روایی محتوای عوامل را در قالب شاخص کمی روایی

تعداد کل
متخصصین
حداقل مقدار قابلقبول برای شاخص روایی محتوایی برابر با
 0/63است و اگر میانگین شاخص روایی محتوایی گویهای
کمتر از  0/63باشد آن گویه باید حذف شود .در مورد 63
عامل مورد نظر تنها سه گویه "انجام وظایف شغلی بهخوبی"،
"سهیم بودن در تأمین آسایش اربابرجوع" و"رضایت عموم
مردم از خدمات ارائه شده" دارای روایی محتوایی کمتر از
 0/63به ترتیب ( )0/62 ،0/100 ،0/13بودند؛ که بنا به توصیه
اساتید و جهت حصول اطمینان از قطعیت عدم روایی همچنان
در تحلیل باقی ماندند تا در مراحل بعدی سنجش روایی
(روایی سازه) و پایایی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرند.
در مرحله دوم پرسشنامهای براساس عواملی که روایی
صوری و محتوایی آن در مرحله نخست از طریق خبرگان
تأیید شده بود در نمونه گستردهتری توزیع شد ازآنجاییکه
طبق ادبیات اصیل موجود (اولریچ و بروک بنک )8005،ارزش،
عبارت است از آن دستاوردهایی که بهطور عمده دریافتکننده
ارزش آن را تعریف میکند بنابراین جامعه آماری در بخش
دوم این پیمایش در سطح کالن ،اربابرجوعان بخش دولتی
تعریف شدند؛ بهدلیل و تعدد و تکثر سازمانهای دولتی و در
پی آن گستردگی جامعه آماری اربابرجوعان بخش دولتی،
اربابرجوعان بانکهای دولتی (ملی ،سپه و کشاورزی) که
براساس سند قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمام

1. validity

)2. content validity index(CVI
. Waltz

تعداد متخصصینی که به گویه نمره  3و  4داده اند
= CVI
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قوانین و الزامات سازمانهای دولتی ازجمله ارزیابی عملکرد
میشوند بهسبب اِشراف بیشتر نمونه هدف قرار گرفتند و
نمونهگیری به روش در دسترس صورت گرفت؛ درخصوص
محاسبه حجم نمونه در مرحله دوم در صورتیکه ادعا
درخصوص پارامتر جامعه باشد و مقیاس دادههای موجود نیز
در مقیاس رتبهای (مانند طیف لیکرت) باشند باید برای تعیین
حجم نمونه به فراخور از فرمولهای کوکران استفاده کرد .اما
ازآنجاییکه در این پژوهش ادعایی درخصوص پارامتر جامعه
مطرح نشده و هدف تحلیل عاملی و تحلیل سلسلهمراتبی که
در حوزة تصمیمگیری نرم 6قرار دارد ،میباشد و درخصوص
حجم نمونهگیری تحلیل عاملی منابع معتبری وجود دارد ،با
استناد به این منابع حجم نمونه انتخاب شد و فرمول مورد
استفاده قرار نگرفت؛ در تحلیل عاملی تأییدی حداقل حجم
نمونه براساس عاملها تعیین میشود نه متغیرها و شاخصها.
حجم نمونه توصیه شده برای تحلیل عامل تائیدی حدود 800
نمونه برای ده عامل توصیه شده است (کالین.)8060 ،8
همچنین فنون تحلیل سلسلهمراتبی که از تکنیکهای نرم
تصمیمگیری است چندان به حجم نمونه حساس نیست
پسازاین جهت محدودیتی در حجم نمونه وجود ندارد .شایسته
به ذکر است بهدلیل اجتناب از سوگیری در پاسخگویی از
طریق آزمودنیها ،پرسشنامة دوم در اختیار پاسخگویان مرحله
اول قرار نگرفت .در میان اربابرجوعان  600پرسشنامة توزیع
شد که  25پرسشنامة قابل تحلیل بودند که براساس منابع
موجود و با توجه به  4عامل اصلی تعداد قابل دفاعی است.
تحلیل عاملی تأيیدی  KMOو آزمون بارتلت
برای ارزیابی روایی سازه (تأیید عاملها به روش کمی) از
روش تحلیل عاملی استفاده گردید .تحلیل عاملی سعی در
شناسایی عاملهای اساسی دارد .شایسته ذکر است
ازآنجاییکه عاملها از ادبیات استخراج شده بودند و پشتوانه
نظری داشتند (جدول  )6بنابراین ،بهمنظور سنجش روایی،
فقط از تحلیل عاملی تأییدی( 3و نه اکتشافی ) 4استفاده گردید.
تحلیل عاملی دارای سه خروجی اصلی آزمون بارتلت،5

1. Soft Method
. Kline
3. Principal Factor Analysis
4. Likelihood Factor Analysis
5. Bartletts Test of Sphericity

شاخص KMO 1و اشتراک اولیه و استخراجی است.
همانطورکه از جدول  -8برمیآید شاخص  KMOبرابر با
 0/241میباشد (نزدیک به یک) که شاخص باالیی را برای
کفایت تعداد نمونه بهمنظور برگزاری تحلیل عاملی نشان
میدهد .همینطور مقدار ( Sigمقدار معناداری) آزمون بارتلت
برابر با  0.00و کمتر از  0/05است بنابراین مشخص میشود
که فرض شناخته شده (همانی) بودن ماتریس همبستگی رد
میشود و مفید بودن اجرای تحلیل عاملی مورد تأیید قرار
میگیرد (مؤمنی و فعالقیومی .)6326،
جدول  .2شاخص  KMOو آزمون بارتلت
آزمون KMO
0/241
253/461

کای مربع
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درجه آزادی

000.

Sig.

آزمون بارتلت

خروجی بعدی تحلیل عاملی که در جدول  -3به نمایش
درآمده است ،مشتمل بر سه ستون است در ستون میانی،
اشتراک اولیه و در ستون سمت چپ اشتراک استخراجی
دیده میشود .هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد،
عاملهای استخراج شده ،مؤلفهها را بهتر نمایش میدهند
(مؤمنی و فعال قیومی .)6326 ،چنانچه هریک از مقادیر
اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند ،ممکن است استخراج
عامل یا عوامل دیگری الزامی شود .در جدول -3تمامی
اشتراکهای استخراجی در حد قابلقبول (بزرگتر از )0/5
میباشند بنابراین هیچیک از عوامل حذف نمیشوند و روایی
سازه عاملها مورد تأیید قرار میگیرد.
60
پایایی 3عوامل با آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار
گرفت .ازآنجاییکه ضریب آلفای باالتر از  0/6بیانگر پایایی
قابلقبول است (مؤمنی و فعال قیومی )6326 ،پس پایایی
پرسشنامه با توجه به جدول زیر در سازههای فرعی و پایایی
کل پرسشنامه ( )α=0/636تأیید گردید (جدول .)4

6. Kaiser – Mayer – Olkin Measure of Sampling
Adequency
7. Initial
8. Extraction
9. Validity
. Cronbachs’ s Alpha
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جدول  .3نتایج تحلیل عاملی درزمینة استخراج مؤلفهها
(اشتراک اولیه و استخراجی)
اشتراک اولیه

اشتراک
استخراجی

6

0/100

1

0/162

1

0/550

1

0/530

1

0/623

6

0/103

1

0/164

1

0/103

رفتار شایسته با همکاران
(رفتار دموکراتیک)

1

0/100

ایجاد شرایط الزم برای نظارت دستگاههای
نظارتی و مردم بر خدمات ارائه شده (رفتار
دموکراتیک)

1

0/630

حفظ مهارتهای حرفهای بهوسیله دورههای
آموزشی و مطالعه (رفتار توسعهای)

6

0/150

تالش مستمر بهمنظور بهبود در ارائه خدمات
(رفتار توسعهای)

1

0/601

توانایی رویارویی با موقعیتهای غیرمنتظره
(رفتار توسعهای)

1

0/501

عوامل مؤثر بر عملکرد ارزشمحور
منابع انسانی در بخش دولتی
رفتار یکسان با اربابرجوع (رفتار خدماتی)
سهیم بودن در تحقق مأموریت سازمان (رفتار
خدماتی)
سهیم بودن در تأمین آسایش اربابرجوع (رفتار
خدماتی)
بازگرداندن ارزش مالیات پرداختی به مردم با
ارانه خدمات با کیفیت
(رفتار خدماتی)
رضایت اربابرجوع از خدمات ارائه شده (رفتار
پاسخگو)
دریافت شکایت اندک در خصوص خدمات ارائه
شده (رفتار پاسخگو)
اهمیت قائل شدن به نیاز مردم
(رفتار پاسخگو)
رضایت عموم مردم از خدمات ارائه شده
(رفتار پاسخگو)

جدول .4آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ
معیار
0/531
رفتار خدماتی
0/514
رفتار پاسخگو
0/684
رفتار دموکراتیک
0/551
رفتار توسعهای

با توجه به جدول فوق ضریب آلفا مربوط به معیارهای خروجی
رفتار خدماتی ،رفتار پاسخگو و رفتار توسعهای به ترتیب
 0/514 ،0/531و  0/551میباشد که از  0/60کمتر است و
نیاز به بررسی گزینههای این عوامل وجود دارد تا با حذف
سؤال یا سؤاالت پایایی پرسشنامه مناسب شود .با استفاده از
دستور حذف شاخص 6در نرمافزار اس پی اس اس( 8نسخه
 )83به این نتایج رسیدیم؛ با حذف شاخص"انجام وظایف
شغلی بهخوبی" از عامل خروجی رفتار محور آلفا به 0/613
ارتقا مییابد؛ با حذف شاخص "سهیم بودن در تأمین آسایش
اربابرجوع" از رفتار خدماتی آلفا به  ،0/603با حذف
شاخص"رضایت عموم مردم از خدمات ارائه شده" از رفتار
پاسخگو آلفا به  0/640و با حذف شاخص "توانایی رویارویی با
موقعیتهای غیرمنتظره" از رفتار توسعهای ،آلفای این عامل
به  0/630ارتقا مییابد .بنابراین چهار عامل از مجموع عوامل
حذف شدند.
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش گامهای زیر طی
شد (شکل :)6
مطالعه ادبیات موضوعی

شناسایی صورت نهایی عوامل موثر بر عملکرد ارزشمحور
منابع انسانی (روایی و پایایی)

جمعآوری دادهها جهت رتبهبندی
(تشکیل ماتریس مقایسات زوجی)

اهمیت سنجی و رتبهبندی عوامل با FAHP

شکل .1مراحل انجام پژوهش

1. Scale if item deleted
). Statistical Package for Social Science(SPSS
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عوامل موثر بر عمکرد فردی مبتنی بر ارزش عمومی

.C1رفتار خدماتی

.C2رفتار پاسخگو

.C3رفتار دموکراتیک

.C4رفتار توسعهای

 .S1رفتار یکسان با
ارباب رجوع

 .S4رضایت ارباب
رجوع از خدمات ارائه
شده

 .S7رفتار شایسته با
همکاران

 .S9حفظ مهارتهای
حرفهای به وسیله
دورههای آموزشی و
مطالعه

 .S2سهیم بودن در
تحقق ماموریت سازمان

 .S3بازگرداندن ارزش
مالیات پرداختی به مردم
با ارانه خدمات با کیفیت

.S5دریافت
شکایت اندک در
خصوص خدمات
ارائه شده

 .S8ایجاد شرایط برای
نظارت دستگاههای
نظارتی و مردم بر
خدمات ارائه شده

 .S10تالش مستمر به
منظور بهبود در ارائه
خدمات

 .S6اهمیت قائل شدن
به نیاز مردم

شکل  .2ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر عمکرد فردی مبتنی بر ارزش عمومی

مراحل پیادهسازی فرايند تحلیل سلسله مراتبی
فازی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون
تصمیمگیری چند شاخصه 8است که از توماس .ال .ساعتی3
در دهة  6360ابداع گردید .این روش هنگامیکه عمل
تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص تصمیمگیری روبرو است،
میتواند مفید باشد .شاخصها میتوانند کمی یا کیفی باشند.
اساس این روش بر مقایسات زوجی 4نهفته است .در این روش
تصمیمگیرنده با فراهم آوردن درخت سلسلهمراتب تصمیم5
کار خود را آغاز مینماید .این درخت شاخصها و گزینههای
تصمیمگیری را نشان میدهد .سپس یکسری مقایسات زوجی
انجام میگیرد .این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در
). Analytic Hierarchy Process(AHP
)2. Multi Analytical Decision Making (MADM
3. Thomas L. Saaty
4. Pairwise Comparisons
5. Hierarchy Decision Tree

خصوصی گزینههای رقیب مشخص میسازد .درنهایت منطق
تحلیل سلسله مراتبی بهگونهای ماتریسهای حاصل از
مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق میسازد که تصمیم بهینه
حاصل آید (آذر و رجبزاده.)6322 ،
فرایند تحلیل سلسله مراتبی سنتی ،امکان انعکاس سبک
تفکر انسانی را بهطور کامل ندارد .به عبارت بهتر ،استفاده از
مجموعههای فازی ،سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و
بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از-
مجموعههای فازی (بهکارگیری اعداد فازی) به پیشبینی
بلندمدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت .منطق فازی
که پروفسور لطفیزاده در سال  6315در برابر منطق کالسیک
مطرح شد ابزاری قدرتمند جهت حل مسائل مربوط به
سیستمهای پیچیدهای که درک آنها مشکل و یا مسائلی که
وابسته به استدالل ،تصمیمگیری و استنباط بشری میباشند،
به شمار میآید (آذر و فرجی.)6323 ،
در مرحله نخست این روش بهمنظور ترسیم ساختار سلسله
مراتبی (درخت تصمیم) میبایست عوامل مؤثر بر مسئله
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موردنظر ،شناسایی شوند؛ در این پژوهش پس از مرور پیشینه
ادبیات و دریافت نظرات کارشناسان و خبرگان (هیچ عاملی
نیافزودند) فهرست نسبتاً جامعی از عوامل مؤثر بر عملکرد
مبتنی بر ارزش عمومی بهدست آمد که همان گزینهها
میباشند و شاخصها همان گویههای پرسشنامه میباشند که
تعریف عملیاتی سازههای مرتبه دوم هستند؛ بنا بر ادبیات
نوپای این عرصه ،این عوامل در  4گروه (گزینهها) با  60عامل
(شاخصها) به صورت شکل  -8میباشد .که در مرحله دوم
تحت نظرسنجی از اربابرجوعان بانکهای دولتی تحت
ماتریس مقایسات زوجی قرار گرفت.
تشکیل ماتريس مقايسات زوجی
با توجه به یک سطح باالتر مقادیر اهمیت نسبی در فرایند
تحلیل سلسله مراتبی با انجام ماتریس مقایسات زوجی به
دست میآید .در این مرحله با در نظر گرفتن ساختار سلسله
مراتبی (شکل )8مقایسات زوجی انجام میگیرد .این مقایسات
به صورت زیر میباشد:
مقایسات زوجی میان شاخصها با توجه به یک سطح
باالتر خود یعنی سطح هدف
مقایسات زوجی میان زیرشاخصها با توجه به یک سطح
باالتر خود یعنی سطح شاخص .بهمنظور انجام مقایسات زوجی
از یک طیف فازی به شرح جدول  -5استفاده شد:
جدول .5اعداد فازی مثلثی مربوط به متغیرهای زبانی
اعداد فازی
متغیرهای زبانی
(6و6و)6
اهمیت کامالً یکسان
(3/8و6و)6/8
اهمیت یکسان
(8و3/8و)6
اندکی مهمتر
(5/8و8و)3/8
نسبتاً مهمتر
(6/8و3و)5/8
خیلی مهمتر
(4و6/8و)3
کامالً مهمتر

براساس نظرات کارشناسان و با بهرهگیری از اعداد فازی
تعریف شده ،اهمیت نسبی شاخصها به یکدیگر محاسبه و
براساس آن ماتریس مقایسات زوجی

تشکیل میگردد .که

یک عدد فازی مثلثی بوده و بیانگر اهمیت نسبی
شاخص iام نسبت به شاخص jام میباشد.
براساس نظرات کارشناسان و با بهرهگیری از اعدا فازی
تعریف شده ،اهمیت نسبی شاخصها به یکدیگر محاسبه و
براساس آن ماتریس مقایسات زوجی

شاخص iام نسبت به شاخص jام میباشد.

تشکیل ماتريس قضاوت
براساس ماتریس مقایسات زوجی میان هر یک از شاخص و
زیرشاخصهای ارزیابی ،ماتریس قضاوت با یکی کردن
نظرات تصمیمگیرندگان با استفاده از روابط زیر تشکیل
بیانگر اهمیت نسبی شاخص iام نسبت
میگردد؛ که
یک عدد فازی مثلثی که
به شاخص jام میباشد .اگر
بیانگر قضاوت متخصص kام برای اهمیت نسبی دو شاخص
 C i -C jباشد آنگاه داریم:

که در آن
میباشد.

نظرات یکی شده  kتصمیمگیرنده

محاسبات تحلیل سلسله مراتبی فازی
پس از محاسبه ماتریس قضاوت باید وزن هریک از
ماتریسهای قضاوت محاسبه شود .برای محاسبه روشهای
گوناگونی ارائه شده است که در این پژوهش از روش تحلیل
توسعهای (چانگ) 6استفاده شده است؛ این روش شامل مراحل
زیر است:
گام  :6محاسبه
بهمنظور محاسبه این شاخص اعداد فازی هر سطر
ماتریس قضاوت با هم جمع میشوند.
گام  :8محاسبه
برای محاسبه این مقدار کل اعداد فازی جدول ماتریس
قضاوت با هم جمع میشوند.

تشکیل میگردد .که

یک عدد فازی مثلثی بوده و بیانگر اهمیت نسبی

)1. Extent Analysis Method(Chang
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گام  :3محاسبه ارزش Sk
در روش چانگ برای هر یک از سطرهای ماتریس
قضاوت ارزش  Skکه خود یک عدد فازی مثلثی است از
فرمول زیر محاسبه میشود:
=Sk
که در آن  Mijیک عدد فازی مثلثی k ،بیانگر شماره
سطر و  iو  jبه ترتیب نشاندهنده سطر و ستون میباشند.
گام  :4محاسبه درجه بزرگی
بهطورکلی چنانچه  M1و  M2دو عدد فازی مثلثی باشند
درجه بزرگی  M1بر  M2به صورت رابطه زیر محاسبه
میشود:
که در آن:

تجزیه و تحلیل دادهها
اولین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ترسیم درخت
تصمیم است .این سلسلهمراتب تصمیم در شکل  8نمایش
داده شده است .در مرحله دوم پس از احصای عوامل از نظرات
خبرگان ،شاخصهای اصلی و فرعی از طریق مشتریان سه
بانک دولتی با متغیرهای زبانی مورد مقایسات زوجی قرار
گرفتند و با قراردادن اعداد فازی معادل متغیرهای زبانی
ماتریسهای مقایسات زوجی تشکیل گردید .محاسبات فازی
بر اساس روش چانگ و تحت فرمول طراحی شده از طریق
محقق در نرمافزار اکسل انجام گرفت که در ادامه بهاختصار
به خروجیهای بهدستآمده پرداخته خواهد شد؛
گام  :6محاسبه ماتریس میانگین نظرات  25پاسخدهنده؛
که به این منظور از میانگین هندسی بین ماتریس مقایسات
زوجی که به زبان اعداد فازی برگردانده شدند ،استفاده شد؛
حاصل در جدول شماره  -1نمایش داده شده است.

=
عدد فازی مثلثی kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از
دیگر نیز از رابطه زیر بهدست میآید:
(V
=)
(V
()…&=V
)
درجه بزرگی عدد فازی مثلثی  M1نسبت به عدد فازی
مثلثی M2
گام  :5محاسبه وزنهای نابهنجار
در این مرحله ،کمترین مقدار عنصر هر ستون از جدول
مرحله ،وزنهای نابهنجار میباشند.
k= 1, 2, 3,…, n

k i

بنابراین بردار وزن شاخصها به صورت زیر خواهد بود:

گام  :1محاسبه وزنهای بهنجار
از تقسیم هر یک از وزنهای نابهنجار بر جمع کل
وزنهای نابهنجار ،وزنهای بهنجار بهدست میآید.
=

جدول .6ماتریس میانگین فازی معیارها به هدف
معیارها

C2

C1

C1

6

6

6

0/430

6/060

6/500

C2

0/116

0/330

8/046

6

6

6

C3

0/468

0/143

0/320

0/430

0/166

0/366

C4

0/430

0/130

0/303

0/435

0/163

0/233

معیارها

C4

C3

C1

6/080

6/540

8/680

6/600

6/540

6/040

C2

6/030

6/430

8/040

6/680

6/130

6/080

C3
C4

6
0/246

6
0/320

6
6/662

0/510
6

6/080
6

6/620
6

تقریباً تمامی محاسبات در تحلیل سلسهمراتبی بر اساس
قضاوت اولیه تصمیمگیرنده ،در مقایسه و تعیین اهمیت بین
گزینهها صورت میگیرد؛ بنابراین چنانچه نرخ ناسازگاری کمتر
یا مساوی  0/6باشد میتوان سازگاری مقایسات را پذیرفت
(آذر و رجبزاده )6322 ،در این پژوهش تمام مقایسات دارای
نرخ ناسازگاری کمتر از  0 /6میباشند.
گام  :8محاسبه مجموعه اعداد فازی :با استفاده از روابط
ارائه شده مجموع سطری اعداد فازی محاسبه میشود که
نتایج در جدول شماره  -6نمایش داده شده است:
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U
3/110
5/606
4/636
4/522

جدول .7مجموعه سطری اعداد فازی
L
M
3/160
5/00
3/266
5/660
8/588
3/340
8/233
3/824

گام  :1وزنهای بهنجار
R1
R2
R3
R4

محاسبه مجموع ستونی اعداد فازی که نتیجه در جدول شماره
 -2نمایش داده شده است.
جدول .8مجموع ستونی اعداد فازی
L
M
U
68/620
61/630
88/420

SR

گام  :3محاسبه ارزش  Skهای مربوط به هر سطر
ماتریس یا استفاده از روابط ارائه شده به صورت جدول شماره
 - 3میباشد.
جدول .9ارزش  Skها
L
M
0/616
0/833
0/660
0/305
0/668
0/800
0/681
0/631

U
0/586
0/551
0/383
0/353

S1
S2
S3
S4

گام  :4محاسبه درجه بزرگی  Sjها به  Siها در جدول
شماره  60-به نمایش درآمده است:
جدول .11درجه بزرگی  Sjها به  Siها
S4

S3

S2

S1

0/956

0/926

6

6

S1

0/936

0/562

6

0/682

S2

0/689

6

6

6

S3

6

6

6

6

S4

گام  :5محاسبه وزنهای نابهنجار :وزنهای نابهنجار و
بهنجار در دو جدول شماره  66و  68نمایش داده شده است:

W4
0/134

جدول .11وزنهای نابهنجار
Wj
W1
W2
W3
 0/328وزنهای نابهنجار
6
0/538

W4
0/632

جدول .12وزنهای بهنجار
Wj
W1
W2
W3
 0/301وزنهای بهنجار
0/368
0/625

بهمنظور محاسبه وزنهای فازی در سطح هر یک از زیر
معیارها نیز به همین ترتیب پیشگفته عمل میشود تا اوزان
بهنجار شده آنها بهدست آید براساس بردارهای بهنجار
بهدستآمده برای معیارها و زیرمعیارها ،اولویت نهایی مشخص
میشود که نتیجه جدول شماره  -63خواهد بود:
جدول .13وزن و رتبه کلی عوامل عملکرد مبتنی بر ارزش
عمومی منابع انسانی در دولت
وزن
معیار
عامل
رتبه
اهمیت قائل شدن به نیاز
0/800
رفتار پاسخگو
6
مردم()S6
تالش مستمر بهمنظور
0/640
رفتار توسعهای
8
بهبود ارائه خدمات()S10
بازگرداندن ارزش مالیات
0/635
رفتار خدماتی
پرداختی به مردم با ارانه
3
خدمات با کیفیت()s3
رضایت اربابرجوع از
0/633
رفتار پاسخگو
4
خدمات ارائه شده()s4
رفتار یکسان با
0/608
رفتار خدماتی
5
اربابرجوع()s1
دریافت شکایت اندک
درخصوص خدمات ارائه
0/606
رفتار پاسخگو
1
شده()s5
حفظ مهارتهای
حرفهای بهوسیله
0/020
رفتار توسعهای
6
دورههای آموزشی و
مطالعه()s9
ایجاد شرایط الزم برای
نظارت دستگاههای
0/050
رفتار دموکراتیک
2
نظارتی و مردم بر
خدمات ارائه شده()s8
سهیم بودن در تحقق
0/030
رفتار خدماتی
3
مأموریت سازمان()s2
رفتار شایسته با
0/085
رفتار دموکراتیک
60
همکاران()s7
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یافتههای پژوهش
آنچنانکه از جدول شماره  -63برمیآید براساس وزنهای
احصا شده عامل اهمیت قائل شدن به نیاز مردم (با وزن
 )0/800ازنقطهنظر اربابرجوعان سه بانک دولتی در رتبه
نخست قرار گرفته است و این حاکی از این مطلب است که
درک همدالنه و پاسخگویی از دیدگاه اربابرجوعان حداقل در
بخش خدمات بانکی دارای اهمیت بسزایی است؛ عامل تالش
مستمر بهمنظور بهبود ارائه خدمات از عوامل معیار رفتار
توسعهای در رتبه دوم قرار گرفته (با وزن  )0/640که بیانگر
این مطلب است که بهرغم ارائه خدمات بانکداری نوین و
آموزشهای مستمر کارکنان در بخش بانکداری این عامل
هنوز از مهمترین عوامل با اهمیت نزد اربابرجوعان این
بخش میباشد که قطعاً نیاز به توجه بیشتر دارد؛ عامل رفتار
شایسته با همکاران (با وزن  )0/085از منظر اربابرجوعان در
رتبه آخر ،طبقهبندی گردیده است که به نظر به سبب ماهیت
پاسخدهندگان و اینکه این عامل چندان در ارتباط مستقیم با
خدمترسانی نیست این رتبه منطقی به نظر میرسد؛ باقی
عوامل نیز در رتبههای بین قرار گرفتهاند و میتوان گفت
شاخصهایی که در ارتباط مستقیم با اربابرجوع میباشند و
برای وی ملموسترند در رتبههای باالتری قرار گرفتهاند.
از محدودیت عدیده پژوهشهای کمی این است که نتایج آن
میبایست با احتیاط تفسیر شود و نیز با احتیاطی افزونتر
عملیاتی شود؛ این پژوهش در مرحله دوم با جامعه آماری
وسیعی روبرو شد که منطقاً نمونهگیری بهینه بهنحویکه تمام
جامعه آماری را طبق تعریف (کلیه سازمانهای بخش دولتی)
پوشش دهد امکانپذیر نبود ازاینرو از روش نمونه در دسترس
و در محدوده بانکهای دولتی استفاده شد بنابراین در
خصوص بسط نتایج بهدستآمده باید گفت این نتایج تنها
میتواند در محدوده بانکهای دولتی مورد استفاده قرار گیرند
و چنانچه انتظار رود برآورد دقیقتری درخصوص ترجیحات
ارزشی از خدماتی که اربابرجوعان از سازمانهای دولتی
دریافت میکنند بهدست آید ،این امر نیازمند مطالعه دقیقتر و
نظاممندتری خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
ارتباط بین عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمانی همواره
از مطالعات کالسیک و مدل های اولیه منابع انسانی تا به
امروز مورد توجه ویژه صاحبنظران حوزة سازمان و

مدیریت بوده است (اسنپ و ردمن 8060،؛ بیرمو .)8065 ،
اما آنچه همواره مورد بحث پژوهشگران بوده شاخص های
جامعی است که بتواند ابعاد مختلف عملکرد را تا حد
قابل قبولی پوشش دهد (گلشمیر  .)8065،در حوزة خدمات
عمومی اندازه گیری عملکرد چه در بخش فردی و چه در
بخش سازمانی به سبب ماهیت و گستردگی فعالیت ها و
خدمات این بخش ،از حساسیت های بیشتری برخوردار است
(یورگنسن و راجرز  .)8065،در دهه اخیر در حوزه مطالعات
مدیریت دولتی مفهوم ارزش عمومی معرفی شده است که
با توجه به تعریف اولیه و شاخص های توسعه داده شده
برای آن در مطالعات متعدد به نظر می رسد می تواند ابزار
مناسبی به منظور اندازه گیری عملکرد سازمان ها و نهادهای
عمومی در سطوح خرد و کالن سازمانی باشد (آوازو و
کریشنامورتی  .)8061،لکن بنابر ماهیت خدمات عمومی
تعیین ارزش های مترتب بر این خدمات ،کاری بس دشوار
است مضاف به اینکه پژوهش های اندکی نیز در راستای
چگونگی تبدیل ارزش های عمومی به عمل در ارائه خدمات
عمومی انجام گرفته است (بوزمن و یورگنسن8006،؛
بوزمن .)8068 ،برخالف وجود اجماع جهانی بر اهمیت
ارزش ها در توسعه و بهبود سازمانی در بخش دولتی و
خصوصی (بوزمن و یوگنسن )8006،اما مطالعات در این
حوزه غالباً ماهیت محض و انتزاعی داشته و مسائلی
تئوریک در حوزه آن م طرح و تحلیل شدهاند .ارزش های
خدمات اغلب پرابهام هستند ،به سختی اندازه گیری میشوند
و دارای تعریف هایی رقیب و متعارض هستند .بااین وجود
تمام فعالیت های خدمات عمومی ارزش محور هستند و
تعیین ماهیت این ارزش ها شایسته بررسی است .در محیط
پرتالطم امروز که بیاطمین ان عامل و فاعل اصلی تغییرات
ساختاری و عملیاتی پیدر پی است ،ارزش ها به مثابه قطب
نمای فعالیت های تغییر عمل می کنند .ارزش عمومی
استاندارد مطلق نیست ،تعریف محتوای جوهری ارزش
عمومی پیشاپیش میسر نیست بلکه به شرایط در محیط
وظیفه ای نسبی است (رودز و وانا . )8006،1در این بستر
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مدیران دولتی ممکن است قادر نباشند به شکلی
مطلق آنچه را که ارزشمند است ،تعریف کنند ،بلکه
می توانند در پی این نکته باشند که آیا یک هدف خاص به
یک هدف دیگر در یک شرایط معین ارزشمندتر است یا خیر
(داناییفرد.)6335 ،
هرچند این مفهوم هنوز در دوران طفولیت خود به سر
میبرد و نیازمند پژوهشهای بیشتر جهت بسط عملیاتی است
اما به نظر در همین حد نیز میتواند شاخصهای نسبتاً جامعی
برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی باشد؛ بر این اساس
مطرحنمودن این مفهوم در بخش عمومی کشور میتواند نقطه
عطفی در ارزیابیهای سازمانی باشد و درخصوص ارتقای
بهرهوری فردی و سازمانی مالک عمل قرار گیرد .پژوهش
صورت گرفته تالشی بود درخصوص مطرح نمودن ارزش
عمومی بهعنوان شاخصی برای ارزیابی بهعنوان جایگزینی
برای شاخصهای متعدد و متکثر و البته سلیقهای که
هماکنون مورد استفاده قرار میگیرند که غالباً دیدگاه ذینفعان
را نادیده میگیرند .ارزش عمومی قابلتوجهی برای ذینفعان
مستقیم بخش عمومی (خدمت گیرندگان و مشتریان) و در
گسترهای وسیعتر برای کلیه شهروندان و جامعه بشری در
سنجش عملکرد قائل است و آنها را در کانون توجه قرار
میدهد.
منابع
آذر ،عادل؛ رجبزاده ،علی .)6322( .تصمیمگیری کاربردی
(رویکرد  .)MADMتهران :انتشارات نگاه دانش.
آذر ،عادل؛ حجت ،فرجی .)6323( .علم مدیریت فازی ،تهران:
مهربان نشر.
حجازی ،مسعود؛ تقیپور قشی ،فریبا .)6334( .بررسی شادی
در کاربر بهرهوری نیروی انسانی ،مدیریت بهرهوری ،سال
نهم( ،شماره .)33
داناییفرد ،حسن .)6335( .نهضتهایمدیریتدولتی ،تهران:
نشر سمت.

پیشنهادها
ازآنجاییکه در ادبیات مطرح میشود ارزش عمومی ابزار
مناسبی برای ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف سازمانهای
عمومی است (بوزمن8006،؛ ون لوون و همکاران )8063،و
ازآنجاییکه این پژوهش این مفهوم را بهعنوان ابزار سنجش
عملکرد بخش دولتی و صرفاً در سطح فردی و نه گروهی و
سازمانی مورد بررسی قرار داد بنابراین پیشنهاد میگردد این
پژوهش با روش مقتضی در سطح سازمانی نیز انجام گیرد.
ضمناً با توجه به تکثر و تعدد سازمانهای عمومی پیشنهاد
میگردد در پژوهشهای آتی ،سازمانهای بخش عمومی
براساس معیارهای مناسبی خوشهبندی گردند و در هر خوشه
به تفکیک مطالعه صورت گرفته ،انجام گیرد و درنهایت نتایج
برآمده از هر خوشه مقایسه و تحلیل شوند و در صورت امکان
ادغام گردند تا نتایج قابلاتکاتری در سطح ملی بهدست آید.
ضمناً به نظر میرسد چنانچه بتوان پیش از رتبهبندی
معیارهای عملکردی مبتنی بر ارزش ،درخصوص بازتعریف این
ارزشها بهعنوان سنجه عملکرد در بستر بومی و ملی از
روشهای کمی و کیفی اقدام نمود ،نتیجه نهایی ارزشمندتر
خواهد بود چراکه تناسب بیشتری با بافت ملی خواهد داشت.

برمن ،ایوان؛ باومن ،جیمز؛ وست ،جاناتان و وانوارت،
مونتاگمری .)6322( .مدیریت منابع انسانی در بخش
دولتی ،ترجمه میرعلی سیدنقوی و عباس حسنزاده.
تهران :نشر مه کامه.
مؤمنی ،منصور و فعال قیومی ،علی ( .)6326تحلیلهای
آماری با استفاده از  ،SPSSتهران :نشر کتاب نو.
هومن ،حیدرعلی .)6364( .شناخت روش علمی در علوم
رفتاری (پایههای پژوهش) ،تهران :نشر پارسا.
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