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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of political ideology on 

government efficiency with the mediating role of bureaucratic quality. This 

research is an applied goal that has been done in a descriptive survey method. The 

statistical population of the study includes all employees of eight central 

organizations of economics-based organizations in Tabriz, 1775 people, which 

according to Morgan table, 317 people were selected as a statistical sample using 

stratified random sampling. The required data collection tools include four 

questionnaires: Chenagchi (2011) for authoritarianism, Leader Ghazi et al. (2015) 

for conservatism, Farahmand et al. (2014) for democracy, and Mojahedin (2001) 

for change in political orientation. Also, Ahmadi et al.'s (2012) questionnaire was 

used for the quality of bureaucracy, and finally the Bigdelou Bagheri (2015) 

questionnaire was used for government efficiency, the validity of which was 

confirmed based on structural, diagnostic and convergent validity. Findings 

indicate that political ideology has a negative effect on government efficiency and 

political ideology has a positive effect on the quality of bureaucracy and the quality 

of bureaucracy has a negative effect on government efficiency. Also, the quality of 

bureaucracy mediates the relationship between political ideology and government 

efficiency. 
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ای کیفیت کارآمدی دولت با نقش واسطه تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر

 بوروکراسی

  3باقر عسگرنژاد نوری، 2پورحبیب ابراهیم، *1زادهفرجثریا 
 

 چکیده 

ی کیفیت اهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه

پیمایشی انجام شده  -بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی

های اقتصادمحور است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان

نه آماری با عنوان نمونفر به 317 ،نفر است که بر اساس جدول مورگان 1771شهرستان تبریز به تعداد 

های مورد نیاز شامل چهار ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهگیری تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

( برای 1337قاضی و همکاران ) ( برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر1331پرسشنامه چناقچی )

برای تغییرطلبی در ( 1331( برای دموکراسی، مجاهد )1333کاری، فرهمند و همکاران )محافظه

( برای کیفیت بوروکراسی، و 1331گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران )جهت

ها بر اساس روایی آن ( برای کارآمدی دولت استفاده گردید که1337درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری )

پژوهش حاکی از آن است که  های، تشخیصی و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. یافتهروایی سازه

ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر  کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد و ایدئولوژی سیاسی بر

کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در  گذارد و کیفیت بوروکراسی برمثبت می

 ای دارد.طهرابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واس

  اقتصادمحور یهاایدئولوژی سیاسی، کارآمدی دولت، کیفیت بوروکراسی، سازمان: واژگان کلیدی
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 ای کیفیت بوروکراسیارآمدی دولت با نقش واسطهتأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ک

 مقدمه   

امروزه مبحث عملکرد بخش دولتی در ادبیات میدانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد یک      

های ای که شاخصگونه(؛ به1333 ،1شود )کیرنیفرایند پیچیده مدیریت عمومی در نظر گرفته می

تر شده خطوط پاسخگویی در بخش دولتی بسیار پیچیده اند وگیر شدهعملکرد در بخش عمومی همه

است. همبستگی مستقیم و متقابل بین عملکرد بخش دولتی و کیفیت بوروکراسی و مدیریت منابع 

ساالری عمومی، کیفیت دیوان 2جهانی کننده عملکرد سازمانی است. در این زمینه، بانکانسانی تعیین

گنجانده است  "اثربخشی و کارآمدبودن دولت"گذاری و ارائه خدمات عمومی را در فهرست سیاست

ای از عنوان مجموعه(. از سوی دیگر، ایدئولوژی سیاسی به2111، 3)شبکه مدیریت دولتی سازمان ملل

شود که رفتار را به شده قرار دارند، تعریف می اکها و حقایق اخالقی ادرها، ارزشعقاید که در آموزه

(. ایدئولوژی، اعتقادی عمیق 2113، 4دهد )آندریو و همکارانسمت یک نظم خاص اجتماعی سوق می

ایدئولوژی سیاسی از طریق عضویت در  ،طور معمولبه .است که برای ساختار اعتقادی فرد اساسی است

مداران خاص توسط افراد ، انتخابات و پشتیبانی از سیاستین سیاسینفع، فعالهای ذیاحزاب سیاسی، گروه

گذارد )آندریو ها با افراد دیگر تأثیر میآن(. ایدئولوژی سیاسی مردم بر روابط 2113، 1شود )جاستبیان می

 ها تأثیر گذاشته و بدیندر سازمان تواند بر عملکرد افراد( که این نیز به نوبه خود می2113و همکاران، 

(. همچنین کیفیت بوروکراسی موجود در ساختار 1377طریق بر کارآمدی دولت تأثیرگذار باشد )پاتنام، 

توانند با توجه به کیفیت موجود در بطن های دولتی بر کارآمدی دولت تأثیر دارد و این تأثیر میسازمان

تواند تأثیر مثبت ح میشدن بوروکراسی قوی و صحیساختارها مثبت و یا منفی باشد که در صورت حاکم

ها لطمه وارد که بوروکراسی حاکم کیفیت مناسبی نداشته باشد به عملکرد سازمانداشته باشد و درصورتی

 کرده و تأثیر منفی خواهد داشت. 

اما شواهد حاکی از آن است  ها در توسعه جوامع مختلف دارند؛تبا توجه به اهمیتی که کارآمدی دول     

های بر سر یان دراز است که در زمینه کارآمدی با مشکالت متعددی مواجه است و دولتکه کشور ما سال

های گیریتواند به جهتاند که این مسأله میکار آمده از نظر کارایی نمره قابل قبولی دریافت نکرده

د در سیاسی دولتمردان و کیفیت بوروکراسی موجود در کشور مرتبط باشد. در کشور ما بوروکراسی موجو

ساالری و پاسخگویی و شفافیت ساختارها از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و عالوه بر اینکه شامل شایسته

                                                           
1. Kearney 

2. World Bank 
3. United Nation Public Administration Network (UNPAN) 

4. Andrew et al. 

5. Jost 
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الزم نیست، بلکه بوروکراسی موجود موجب افزایش فساد و ناکارآمدبودن دولت شده است؛ بنابراین با 

بعد  ی سیاسی در چهارتوجه به آنچه که گفته شد، هدف از این پژوهش سنجش تأثیر متغیر ایدئولوژ

همچنین  کاری، دموکراسی و تغییر طلبی( بر کارآمدی دولت و کیفیت بوروکراسی و)اقتدارگرایی، محافظه

 سنجش تأثیر کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت است. 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

های مقررات و کارایی چارچوبکارایی دولت به معنی کارآمدبودن دولت از نظر تعهد نظارتی، شفافیت      

کارایی دولت را  (2111) 2( و پورتس و هالر2113) 1باشد. دانشمندانی مانند لی و ویتفوردقانونی می

. دانندعملکرد دولت )در صورت اتالف منابع( و مقررات غیرسنگین )در صورت عدم تعدیل مقررات( می

ها منابع را هدر ندهند یا مقررات مبهم و سنگینی اساس، کارایی دولت به این معنی است که دولتبراین

بانک  (.2111، 3مارتینآیها و افراد در یک کشور وضع نکنند )ساب و سالیرا در مورد نهادها، سازمان

بودن دولت چهار شاخص بیان کرده که به شرح زیر برای کارآمدبودن و اثربخش 2113جهانی در سال 

 باشد:می

 "ی از کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت بوروکراسی اداری، صالحیت ترکیب "اثربخشی دولت

ها در کارمندان دولت، استقالل خدمات کشوری از فشارهای احتمالی و اعتبار تعهد دولت به سیاست

های مورد نیاز دولت است تا بتواند یک گروه واحد است. تمرکز اصلی این شاخص بر ورودی

 کند.های خوبی تولید و اجرا سیاست

 "ها های غیردوستانه بازار مانند کنترل قیمتشامل اقدامات مربوط به سیاست "میزان قدرت نظارتی

هایی از حد در زمینهیا نظارت ناکافی بانکی، و همچنین برداشت از بارهای ناشی از مقررات بیش 

 .مانند تجارت خارجی و توسعه تجارت است

 "ه میزان اطمینان کارگزاران از قوانین جامعه را شامل چندین شاخص است ک "حاکمیت قانون

آمیز، اثربخشی و قابل کند. این موارد شامل برداشت از وقوع جرم خشن و غیرخشونترعایت می

ها در مجموع موفقیت یک بودن قراردادها است. این شاخص اجرا بینی بودن قوه قضاییه و قابلپیش

بینی اساس کنند که در آن قواعد منصفانه و قابل پیشگیری میجامعه را در ایجاد محیطی اندازه

 .دهندتعامالت اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می

                                                           
1. Lee  & Whitford 
2. Portes & Haller 
3. Schwab & Sala-i-Martín 
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 "کند )شبکه مدیریت دولتی سازمان ملل، که اقدامات درک فساد را توصیف می "کنترل فساد

2113 .) 

ها از این شاخصهایی که بانک جهانی برای کارآمدی دولت بیان کرده و یکی توجه به شاخص با     

 شود.زیر تبیین می کیفیت بوروکراسی اداری است، فرضیه

1Hکارآمدی دولت تأثیر دارد. : کیفیت بوروکراسی بر 

فرد خود را دارد، تعداد احزاب سیاسی و اعتقاداتی که افراد جامعه هر کشور ساختار سیاسی منحصربه     

عنوان مکانیزمی برای حمایت از ایدئولوژی ی بهکنند، متفاوت است. احزاب سیاسها حمایت میآناز 

اما حزب در  ؛کنند؛ بنابراین، ایدئولوژی سیاسی و وابستگی حزبی ساختار یکسانی نیستندعمل می 1سیاسی

های ترین اعتقادات افراد، ایدئولوژیترین و عمیقعنوان دو مورد از محوریشناختی بهیک مفهوم روش

تنها سی هستند. ایدئولوژی سیاسی یک باور اصلی است که رفتار افراد را نه های سیاایدئولوژی مذهبی و

دهد. ایدئولوژی سیاسی یک ویژگی سطحی های زندگی سوق میگیری، بلکه در سایر جنبهدر زمینه رأی

مانند نژاد یا جنسیت نیست، بلکه یک ویژگی عمیق است که افراد قادر به انتخاب خود یا پنهان کردن آن 

تواند های اعتقادات سیاسی میدهد که پیشینه(. تحقیقات نشان می2113ند )آندریو و همکاران، هست

ها و نیازهای روانی و همچنین خصوصیات اجتماعی و های شخصیتی، ژنتیک، انگیزهناشی از تفاوت

دلیل  کند که کارمندان ممکن است بهخاطر نشان می 2تایمزای در نیویورک اقتصادی باشد.  مقاله

(. ممکن است کارکنان به خاطر 2111، 3اقدامات سیاسی یا گفتار شغل خود را از دست بدهند )توگند

ها و اعتقادات خواسته انجام فعالیت سیاسی در راستای ایدئولوژی سیاسی خویش و متفاوت با ایدئولوژی و

( در 2113آندریو )(. 2112، 4سیاسی مدیریتی در محیط کار خویش به مشکل دچار شوند )گرینهوس

تصریح « های انتخابگیریانتخابات و انتخاب: نقش ایدئولوژی سیاسی در تصمیم»پژوهشی با عنوان 

گیرند. تأثیرات ایدئولوژی سیاسی بر های اساسی شکل میکرد که ایدئولوژی و وابستگی سیاسی از ارزش

و  1اری و توسعه اقتصادیکمنوآوری و توسعه و کارآمدبودن دولت بین کشورهای عضو سازمان ه

متفاوت است. تأثیر منفی ایدئولوژی دولت در  کاری و توسعه اقتصادیمکشورهای غیر عضو سازمان ه

بیشتر است. با توجه به موارد ذکرشده فرضیه زیر  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کشورهای عضو

 شود.ارائه می

                                                           
1. Political Ideology 
2. New York Times 
3. Tugend 

4. Greenhouse 

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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2Hد.کارآمدی دولت تأثیر دار : ایدئولوژی سیاسی بر 

(. نظارت 2112، 1)زلگاو و واب وجود دارد یفعیرابطه ظ یمداریاحزاب و مشتر یدئولوژیا نیب     

های فردی زیربنای دهند. تعدادی از انگیزهها، منابع را هدر میازحد دولتپذیری بیشازحد و انعطافبیش

های ها درنهایت مسئول ویژگیایدئولوژی مانند نیاز به کاهش عدم اطمینان یا تهدید است. این انگیزه

( پذیرش یا رد 2( پذیرش یا مقاومت در برابر تغییر  و 1کار هستند: ایدئولوژی سیاسی دموکرات/ محافظه

های خاص انگیزشی و شناختی مرتبط نابرابری. تحقیقات نشان داده است که ایدئولوژی سیاسی با سبک

ند که افرادی که ایدئولوژی سیاسی مشابهی (. ممکن است مدیران در نظر بگیر2113است )جاست، 

گیرند. ایدئولوژی سیاسی یک مدیر یا مدیران دارند، به روشی مشابه خودشان برای سازمان تصمیم می

شود، ها گرفته میآنتنها بر تصمیمات سطح ثابت، بلکه در تصمیماتی که درباره زیردستان ممکن است نه 

کاران هنگام قضاوت درباره گرایش جنسی متفاوت ها و محافظهکراتمثال، دمو عنوانبه ؛تأثیر بگذارد

 کنند.ها در رابطه با گرایش جنسی استفاده میکاران کمتر از کلیشهها نسبت به محافظههستند. دموکرات

هایی که دارای شرکای ارشد دموکرات اختالف در حقوق و دستمزد بین زنان و مردان وابسته در شرکت

(. 2111، 2کارتر هستند )بریسکو و جاشیاز کسانی است که دارای شرکای ارشد محافظه هستند، کمتر

( ایدئولوژی سیاسی مدیرعامل را در تصمیم شرکت برای انجام مسئولیت 2113) 3چین و همکاران

شوند، ای مواجه میای از شرایط زمینهها نتیجه گرفتند که با مجموعهآناجتماعی شرکت بررسی کردند. 

کنند که متناسب با های مختلف از بین مسیرهای مختلف، مسیری را دنبال میعامل شرکتران مدی

 شود.تمایالت شخصی خود باشد؛ بنابراین، با توجه به مطالب باال فرضیه سوم تبیین می

3H.ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر دارد : 

 شده است.نشان داده 1در شکل شده مدل مفهومی پژوهش بر اساس توضیحات ارائه

                                                           
1. Tzelgov& Wabg 

2. Briscoe & Joshi 

3. Chin et al. 
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  (9112آندریو و همکاران،  . مدل مفهومی پژوهش )منبع:1شکل 

 شناسی پژوهشروش

جامعه پیمایشی انجام شده است.  -از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی حاضر پژوهش     

استان  محوراقتصادی هایهشت سازمان از سازمان این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنانآماری 

اداره کل امور مالیاتی شهرستان تبریز، از نفر  721 میانکه از این است  1771به تعداد آذربایجان شرقی 

شهرستان شرکت آب و فاضالب از  نفر 122، شهرستان تبریزدارایی  و اقتصادی سازمان اموراز نفر  71

 31، شهرستان تبریزنفر شرکت گاز از  117 یز،شهرستان تبرشرکت توزیع نیروی برق از نفر  147، تبریز

شرکت مخابرات مرکزی  ازنفر  317 شهرستان تبریز،، معادن و کشاورزی از اتاق بازرگانی، صنایعنفر 

. حجم نمونه آماری بر باشندمیسازمان صمت شهرستان تبریز از نفر  117درنهایت،  و ،شهرستان تبریز

تصادفی انتخاب ای گیری طبقهروش نمونه آمد که با استفاده ازدست  نفر به 317مورگان ل اساس جدو

( برای اقتدارگرایی، 1331های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی )ابزار گردآوری داده شدند.

( برای 1333کاری، فرهمند و همکاران )( برای محافظه1337قاضی و همکاران ) پرسشنامه رهبر

گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی ای تغییرطلبی در جهت( بر1331دموکراسی، مجاهد )

( برای 1337( برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری )1331و همکاران )

ای درجه 1شده در قالب طیف های استفادهتمام پرسشنامهکه  کارآمدی دولت استفاده گردیده است

سازی معادالت ساختاری و تحلیل آزمون مدل پژوهش از روش مدل منظورت، بهباشند. درنهایمیلیکرت 

 .است شده استفاده Lisrel افزارنرماز طریق عاملی تأییدی 

 پژوهشهای یافتهججج
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 نتایج مربوط به آمار توصیفی

اند. داده تشکیلدرصد( زنان  3/12دهندگان )شده، بیش از نیمی از پاسخآوریهای جمعبر اساس داده     

 2/43سال با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ) 41تا  31درصد( را رده سنی  1/44ها )همچنین، اکثر آن

 باشند. درصد( در جامعه مورد مطالعه می 7/12سال ) 11درصد( و سابقه کاری یک تا 

 نتایج مربوط به آمار استنباطی

استفاده شده است.  پیرسونمون همبستگی های پژوهش از آزمنظور بررسی فرضیهدر ادامه، به     

 ، نشان داده شده است. 1درصد در جدول  33همبستگی کل متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 

 . ضریب همبستگی پیرسون  متغیرهای پژوهش 1 جدول

 2 2 2 0 2 2 1 متغیرها

گیری جهت

سیاسی 

 اقتدارگرایی

1       

گیری جهت

سیاسی 

 کاریمحافظه

**414/1 1      

گیری جهت

 سیاسی دموکراسی
**114/1- **433/1- 1     

گیری جهت

 طلبیسیاسی تغییر
**313/1- **711/1- **113/1 1    

   1 321/1** 173/1** 127/1 212/1** ایدئولوژی سیاسی

  1 -312/1** -427/1** -347/1** 212/1** 313/1 کارآمدی دولت

 1 -321/1** 432/1** 221/1** 113/1** -113/1*- 124/1* کیفیت بوروکراسی

 

P<0.01 **    p<0.05* 

، ضریب همبستگی این آزمون در رابطه 1آمده از آزمون پیرسون در جدول  دست به ا توجه به نتایجب     

ی در سطح منفی و معنادار که این دو متغیر رابطه دهدایدئولوژی سیاسی با کارآمدی دولت نشان می
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 معنادار کیفیت بوروکراسی رابطه مثبت و ایدئولوژی سیاسی با ،د و همچنینداردرصد  33اطمینان 

 د.درصد دار 33درسطح اطمینان 

یا نه، ها برای استفاده تحلیل عاملی جهت ضرایب بار عاملی مناسب است برای اطمینان از اینکه داده     

ظور از آزمون کفایت کیسر، مایر و اطمینان حاصل کرد؛ بدین من شدهباید از کفایت حجم نمونه انتخاب

چقدر مقدار این  است و هر یکتا  صفرمقدار دامنه این آزمون بین  شده است.استفاده ( KMO)  1اوکلین

حداقل  باشند.تر میبرای تحلیل عاملی مناسب هاداده باشد؛ یعنی اینکه ترآزمون به عدد یک نزدیک

تر از آزمون بارتلت اگر ضریب معناداری کوچک . دراست 2/1عدد قبول برای این آزمون  مقدار قابل

آزمون نتایج  ، 2 جدولدر یعنی تحلیل عاملی برای شناسایی و ارزیابی ساختار مناسب است.  ؛باشد 11/1

  نشان داده شده است.برداری و بارتلت کفایت نمونه

 برداری و بارلتکفایت نمونه . نتایج آزمون2جدول 

 

دست  به 2/1برای تمامی متغیرها باالی  KMO که مقادیر جاآن آمده، از دست بر اساس نتایج به     

های آماری توان گفت که دادهدرنتیجه می ؛درصد است 11/1 کمترلت آمده و سطح معناداری آزمون بار

 . هستندبرای تحلیل عاملی مناسب 

ایایی ، ابتدا الزم است نسبت به روایی و پبه مرحله آزمون مدل مفهومی پژوهشقبل از پرداختن      

 از چندینگیری منظور برازش مدل اندازهروش معادالت ساختاری به . درسشنامه اطمینان حاصل شودپر

روایی در این پژوهش، . شوداستفاده می، روایی همگرا و پایایی معیار مانند روایی سازه، روایی تشخیصی

نتایج بارهای ، 3 جدولمورد بررسی قرار گرفته است. سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی 

                                                           
1. Kaiser, Meyer & Oaklin 

 آزمون بارتلت

 ضریب معناداری درجه آزادی مربع کای تقریبی KMO شاخص  رمتغی

 111/1 2322 1/13311 31/1 ایدئولوژی سیاسی

 111/1 121 31/371 772/1 کیفیت بوروکراسی

 111/1 23 413/1211 371/1 کارآمدی دولت

 111/1 1111 233/13732 373/1 کل
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چقدر مقدار  هراساس، را برای بررسی روایی سازه نشان داده است. براین T-Value عاملی و مقادیر آماره

. نماید تواند متغیر مستقل را تبیینشده بهتر می، متغیر مشاهدهباشد تریک نزدیکعدد به  هااین آماره

نظر شده و از آن صرف رابطه ضعیف در نظر گرفته، باشد 4/1عاملی کمتر از  اگر بارعبارت دیگر، به

 همچنین. بسیار مطلوب است، باشد 2/1تر از قبول و اگر بزرگ قابل 2/1و  4/1عاملی بین  شود. بارمی

شده متغیرهای پنهان و مشاهده ؛+[ باشد 1932 و  -1932اگر مقدار آماره تی استیودنت خارج از بازه ]

 ارند. هم د رابطه معناداری با

 . نتایج روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی(2 جدول

 سطح معناداری Tآماره  عاملی بار شده / سؤالمتغیر مشاهده متغیر پنهان

ایدئولوژی 
 سیاسی

 11/1کمتر از  13/7 31/1 گیری سیاسی اقتدارگراییجهت

 11/1کمتر از  71/17 32/1 کاریگیری سیاسی محافظهجهت

 11/1کمتر از  72/12 23/1 دموکراسی گیری سیاسیجهت

 11/1کمتر از  34/13 43/1 گیری سیاسی تغییر طلبیجهت

 

 

 

 

 

 کارآمدی دولت

 

 

 

 

 

 

توجهی دولت به قانون میزان بی
 محوری

 11/1کمتر از  73/12 74/1

میزان بهره نگرفتن دولت از هم یاری 
شهروندان برای جلوگیری از استبداد 

 های مردمیمتی و کسب آزادیحکو
 11/1کمتر از  11/12 23/1

میزان نظارت نداشتن شهروندان بر 
امور اجتماعی و سیاسی مسئوالن 

 دولتی
 11/1کمتر از  33/12 21/1

عدم پرهیز دولت از انجام هرگونه 
تبعیض، مبتنی بر قوم، نژاد، قدرت، 

 ثروت، و نسب بین مردم
 11/1کمتر از  41/3 42/1

توجهی دولت نسبت به زان بیمی
 جویی در امور خودرعایت اصل عدالت

 11/1کمتر از  33/11 71/1

میزان عملکرد دولت بدون توجه به 
گیری خرد و دانش و بر اساس تصمیم

 جانبهاحساسی و یک
 11/1کمتر از  11/14 27/1
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 کارآمدی دولت

پذیری در میزان نبود قابلیت انعطاف
دولت برای حل مشکالت نوظهور در 

 هاادارات و سازمان
 11/1کمتر از  33/12 71/1

میزان نبود وحدت بین مسئوالن با 
 یکدیگر در دولت

 11/1کمتر از  34/12 21/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کیفیت 
 بوروکراسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/1کمتر از  37/3 11/1 ام ارزش قائل هستم.برای ثبات شغلی

را دوست  بینییک سازمان قابل پیش
 دارم.

 11/1کمتر از  31/7 42/1

شغل بهتر برای من، شغلی است که 
 آینده نامشخصی داشته باشد.

 11/1کمتر از  21/3 43/1

ها منجر به ها و رویهمشیقوانین، خط
 شوند.ناکامی من می

 11/1کمتر از  23/3 13/1

من از کار کردن برای شرکتی که 
اسر جهان هزار کارمند در سر 31دارای 

 برم.است، لذت می
 11/1کمتر از  77/4 42/1

که شغلی را قبول کنم ، قبل از این
دوست دارم شرح دقیق آن را مشاهده 

 کنم.
 11/1کمتر از  21/11 13/1

خانه دهم یک نقاشمن ترجیح می
باشم که دارای استقالل کاری است تا 
یک کارمند بخش وسایل موتوری که 

 م است.فاقد استقالل الز

 11/1کمتر از  34/4 44/1

اندازه ارشدیت در سازمان بایستی به
عملکرد در تعیین افزایش پرداختی و 

 ارتقائات دارای اهمیت باشد.
 11/1کمتر از  33/7 43/1

در سازمانم بایستی این احساس را 
داشته باشم که برای سازمانی کار 

ترین ترین و موفقکنم که بزرگمی
 اش است.مینه کاریسازمان در ز

 11/1کمتر از  11/12 23/1

گذاشتن یک نشان یا شماره بر روی  از
عنوان یک تجربه بد یاد لباس افراد به

 11/1کمتر از  11/2 43/1
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کیفیت 
 بوروکراسی

 کنم.می

فضای پارکینگ در سازمان بایستی بر 
اساس سطح شغلی هر کس به او 

 واگذار شود.
 11/1کمتر از  37/2 44/1

ر برای سازمان بزرگ اگر یک حسابدا
ای تواند یک حرفهکند ، او نمی کار

 درستکار باشد.
 11/1کمتر از  44/1 43/1

که شغلی در سازمانی قبول قبل از این
جهت کامالً مطمئن کنم ، بایستی ازاین

شوم که سازمان یک برنامه مناسب 
مزایای کارمندی را در دستور کار خود 

 دارد.

 11/1کمتر از  23/3 43/1

ای از یک سازمان تا زمانی که مجموعه
های روشنی را تعیین قوانین و رویه

 نکند، احتماالً موفق نخواهد بود.
 11/1کمتر از  12/11 11/1

ساعات کاری منظم و تعطیالت منظم 
های تأثیرگذاری نسبت به تشخیص راه

در شغل برای من از اهمیت بیشتری 
 برخوردار است.

 11/1کمتر از  21/7 43/1

شما بایستی بر اساس رتبه و درجه به 
 افراد سازمان احترام بگذارید.

 11/1کمتر از  12/1 43/1

 

و مقدار  4/1شود، مقدار بار عاملی سؤاالت تحقیق بیشتر از مشاهده می 3طور که در جدول همان     

که تمامی  توان گفتراین میقرار گرفته است؛ بناب+[  32/1 و  -32/1آماره تی استیودنت خارج از بازه ]

 باشند.های پژوهش از روایی سازه برخوردار میسؤال

 وایدئولوژی سیاسی رابطه بین ای کیفیت بوروکراسی در منظور بررسی نقش واسطهبهدر پایان نیز      

حالت  مباحث مدل مفهومی پژوهش در دورو، است؛ ازاین شده تحلیل مسیر استفادهاز کارآمدی دولت 

های پژوهش باید ابتدا گیرد. قبل از آزمون فرضیهبحث قرار می ضریب معناداری و تخمین استاندارد مورد

برازش ایدئولوژی  هایشاخص ،4که جدول  گیردبررسی قرار  برازندگی کلی مدل مفهومی پژوهش مورد

 دهد.، کیفیت بوروکراسی و کارآمدی دولت را نشان میسیاسی
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 ، کارآمدی دولتزش ایدئولوژی سیاسی، کیفیت بوروکراسیبرا های. شاخص0 جدول

 شاخص مدل قبولدامنه قابل شاخص

X2/df 33/2   3از  کمتر 

 12/1 13/1کمتر از  1ریشه میانگین مجذورات تقریب

 31/1 نزدیک به یک 2شاخص برازش تقریبی

 34/1 نزدیک به یک 3شاخص نسبی برازندگی

 31/1 نزدیک به یک 4شاخص برازندگی

 34/1 نزدیک به یک 1شدهشاخص برازندگی تعدیل

 

است که عدد این شاخص  X2/df، شاخص مهم برای سنجش برازش )تناسب( هاییکی از شاخص     

که مقدار این شاخص در این مدل  یعنی شاخص دارای برازش بهتری است ؛باشد 3تر از چقدر کوچک هر

 RMSEA. شاخص دیگر رازش خوبی برخوردار استشاخص از بدهد است که نشان می 33/2برابر 

شود که اگر که این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته می ( است)میانگین مجذور خطاهای مدل

دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است که مقدار این نشان می ،باشد 13/1مقدار این آماره کمتر از 

 .است آمده دستبه 12/1 برابر برای مدل پژوهشآماره 

های آن در قالب مدل شده موجود درمدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و مشاهده ،2شکل      

گیری همراه با ضرایب مسیر بین متغیرها و همچنین مقادیر ضرب تعیین و آماره استاندارد تی اندازه

آمده خارج از بازه  دست به قبول برای معناداری این است که عدددهد. بازه قابلاستیودنت نشان می

 [ باشد.-32/1+ ، 32/1]

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( 

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3  . Relative Fit Index (RFI) 

4  . Goodness-of-Fit Index(GFI) 

5  . Adjusted Goodness-of-Fit Statistic )AGFI( 
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 ضرایب مسیر و مقادیر ضریب تعیین . 2شکل 

، نمودار هایدهد که با توجه به آمارهحالت ضرایب معناداری و پارامترهای مدل را نشان می ،2شکل      

اساس ضریب بار عاملی  بر ، مدل مفهومی پژوهش را3شکل آمده معنادار هستند.  دستتمامی ضرایب به

ثیرگذاری مستقیم ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت میزان تأ دهندهدهد که این ضرایب نشاننشان می

 است.( -22/1( و بر کیفیت بوروکراسی )32/1)

 

 . مقادیر آماره تی استیودنت2شکل 
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        ه شده است.، اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش نشان داد1در ادامه در جدول 

 ، کیفیت بوروکراسیتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مدل ایدئولوژی سیاسی، کارآمدی دولت .  2 جدول

 تأیید یا رد فرضیه ضریب مسیر tآماره  به تأثیر از

 

 ایدئولوژی سیاسی

 تأیید -41/1 -41/2 کارآمدی دولت

 تأیید 31/1 43/4 کیفیت بوروکراسی

 تأیید -23/1 -13/4 رآمدی دولتکا کیفیت بوروکراسی

 تأیید 32/1 14/11 کل اثر

  

توان بیان کرد که ایدئولوژی سیاسی ، میآمده است دستبه  tمقدار عددی که برای آماره  با توجه به     

معناداری دارد و همچنین  ثیرتأ مطالعه های موردبر کارآمدی دولت و کیفیت بوروکراسی در سازمان

ای بررسی نقش واسطه منظوردرنهایت، به. گذاردمعناداری می اسی بر کارآمدی دولت تأثیرکیفیت بوروکر

کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت در جامعه موردنظر از آزمون سوبل 

صورت آید که در دست می به، 1از طریق فرمول  Z-Valueدر این آزمون مقدار  .است شده استفاده

بودن تأثیر متغیر درصد، معنادار 31/1توان در سطح اطمینان می 32/1بیشتر بودن مقدار این آزمون از 

 تأیید کرد.ای را واسطه

 

 Z-Value. فرمول مقدار 1فرمول 

مسیر میان متغیر میانجی و ضریب  b ،مسیر میان متغیر مستقل و میانجی ضریب aدر این فرمول      

خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و  bS، ندارد مسیر متغیر مستقل و میانجیاستا خطای aS، وابسته

آمده  دست( بهa= ،23/1 b= ،112/1 Sa= ،144/1 =bS 31/1دهند که در این مدل )وابسته را نشان می

 باشد.  می 21/2پژوهش برابر با مقدار آزمون سوبل برای مدل  مقادیراست که بر اساس این 

، کیفیت بوروکراسی درصد 31/1در سطح اطمینان  Z-Valueآمده برای  دست ا توجه به مقدار بهب     

 دارد. در رابطه بین کارآمدی دولت و ایدئولوژی سیاسی تأثیر معنادار
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برای  فرمولاین  ، استفاده شده است.2متغیر میانجی از فرمول تعیین شدت تأثیر منظور درنهایت، به     

کند شود که مقداری بین صفر و یک را اختیار میای استفاده میثر غیرمستقیم متغیر واسطهتعیین شدت ا

ر بین متغیر تر دای تأثیر قویدهد که متغیر واسطه، نشان میباشد ترچقدر این مقدار به یک نزدیک و هر

 . جدسناثر کل را می . درواقع، این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم برمستقل و وابسته دارد

 

 . شمول واریانس2فرمول 

درصد از  17توان بیان کرد که می ه است،دست آمدبه  17/1که ضریب متغیر میانجی با توجه به این     

ای کیفیت بوروکراسی تبیین کارآمدی دولت از طریق غیرمستقیم اثر واسطه تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر

 شود.می

 گیری نتیجهبحث و 

 میانجیتأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با تأکید بر نقش  بررسیهدف  با پژوهش حاضر     

یجان شرق )اداره کیفیت بوروکراسی در بین کارمندان و مدیران هشت سازمان اقتصادمحور استان آذربا

، ای، شرکت برق منطقهو دارایی، شرکت آب و فاضالب اقتصادی ، برای سازمان امورکل امور مالیاتی

، و سازمان صنعت، معدن و ، مخابرات ایرانکت گاز، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزیشر

سیاسی  گیریهای پژوهش نشان داد که ایدئولوژی سیاسی )جهت. نتایج فرضیهشد ( انجامتجارت

سیاسی  گیریگیری سیاسی دموکراسی و جهتکاری، جهتگیری سیاسی محافظه، جهتاقتدارگرایی

است  همچنین ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی مؤثراست.  بودن دولت مؤثرطلبی( بر کارآمدتغییر

بودن متنوعهای پژوهش، با توجه به یافتهباشد. میکیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت مؤثر و درنهایت، 

ا متوجه کسانی هها و انگشود و کلیشهها میایدئولوژی سیاسی منجر به تفرقه سیاسی در سازمان

به  تواند منجر به اقدامات نامطلوب نسبتشود که اقناع سیاسی متفاوتی دارند. این احساسات منفی میمی

و این عامل باعث کاهش عملکرد کارکنان و درنتیجه کاهش کارآمدی  هستند "متفاوت"کسانی شود که 

الزم صورت بگیرد تا کارکنان با سازی ها باید فرهنگبرای رفع این مشکل در سازمان .شوددولت می

کارآمد  صورتگونه اختالفی وظایف خویش را بههای سیاسی متفاوت در کنار هم و بدون هیچایدئولوژی

راستا بودن ایدئولوژی فرد با هم ،. یکی از معیارهای انتخاب مدیران یا کارگزینی ممکن استانجام دهند

یی الزم برخوردار اها از کاررنگ شده و سازمانساالری کمصورت شایسته ایدئولوژی خود باشد که در این
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 ای کیفیت بوروکراسیتأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه

 
 ها ازنباشند که برای حل این مشکل مسئوالن مربوطه باید در انتخاب افراد برای کار در سازمان

 . و شایستگی و تجربه استفاده کنند معیارهای دیگری مانند آموزش

صورت  ،شده بودند وزارتخانه انتخاب های چهاراین پژوهش در هشت سازمان که از زیرمجموعه     

های وزارتخانه موردنظر در سطح کشور در تمامی زیرمجموعهاین پژوهش شود گرفت که پیشنهاد می

در این پژوهش همچنین، . قرار گیرد مطالعه تر موردصورت تخصصیتا این موضوع به گردداجرا 

رسد سنجش ارتباط هر نظر میبه  که رفتقرار گمطالعه  گیری موردایدئولوژی سیاسی در چهار جهت

پس از خواهد شد. درنهایت، تر را منجر ها با کارآمدی دولت نتایج بهتر و کاربردیگیریجهت این یک از

این پژوهش فقط در مراکز  باید به این نکته اذعان داشت کهارائه پیشنهادهای اجرایی و کاربردی 

با نتایج آن را توان بدین دلیل نمی ،تبریز صورت گرفته های موردنظر و فقط در شهرستانسازمان

های موردنظر، با توجه به بوروکراسی دادهآوری اطمینان کامل در سطح کشور تعمیم داد و در مرحله جمع

ها ها، فرایند گرفتن مجوز برای توزیع پرسشنامههای دولتی و کاغذبازی موجود در ادارهحاکم بر سازمان

ها دهندگان همکاری و دقت الزم را در تکمیل پرسشنامهگیر بود و نیز پاسخو وقتبسیار طوالنی 

 نداشتند. 
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