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 چکیده

جامعه آماری در شهرداری تهران پرداخته شد. ابعاد مدیریت ارزش بر پاسخگویی سازمانی  تأثیربررسی  حاضر به پژوهش در

که  شود می. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده باشند میاین تحقیق کارکنان شهرداری تهران 

ف در هد ازنظرنمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر  عنوان بهنفر  323حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه 

پرسشنامه  اطالعات این تحقیق گردآوری پیمایشی است. ابزار-ماهیت و روش توصیفی ازنظرحیطه تحقیقات کاربردی است و 

شده  تائیدمحاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار  4.2 از، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر باشد می

است. نتایج تجزیه و استفاده شده  Pls افزار نرماز آزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهو تحلیل  برای تجزیه .برخوردار است

 قرار داد. تائیدابعاد مدیریت ارزش بر پاسخگویی سازمانی در شهرداری تهران مورد  تأثیر ها دادهتحلیل 

 

 مدیریت ارزش، پاسخگویی سازمانی، شهرداری تهرانهای کلیدی:  واژه
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 مه:مقد

بر مبنای  ها سازمان. بدین سبب سازد می متأثرگذارده و آن را  تأثیر ها سازمانتغییرات محیط پیرامون همواره بر فعالیت 

و محدودیت های خود، برای بهبود فرآیند فعالیت ها و عملکرد سازمانی، حسب توان و تخصص خود و با بکارگیری از  ها فرصت

سب برای برآورده نمودن و عملیاتی ساختن انتظارات و برنامه های تدوین شده مبادرت می ابزارها، شیوه ها و روش های منا

 (.7412و همکاران،  1کنند)بنوپریوا

ارزش های محوری سازمان و مدیریت سازمان بر اساس ارزش ها می تواند راهنمای بسیار خوبی جهت رشد و ادامه حیات  

 (. 1338)نظرپوری و همکاران،  ار باید در سطح ارزش ها تحقق یابدباشد. هر تغییر پایدار و ماندگ ها سازمان

ها و ارتقاء هم افزایی و نوآوری را با هدف حداکثر نمودن عملکرد کلی سازمان انجام میدهد.  توسعه مهارتمدیریت ارزش، 

نافع ذی نفعان و رضایت مدیریت ارزش در سطح سازمانی تکیه بر یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش دارد که این ارزش، م

 (. 1332گیرد )حاجی پور،  مشتریان را به صورت توأم در نظر می

به وسیله مدیریت ارزش امکان تغییرات عمده و سودمند در آموزش کارکنان می تواند تجلی پیدا کرده و عالی ترین مرحله در 

ردد. مدیریت مبتنی بر ارزش می داند که توسعه، استفاده از مدیریت ارزش آن است که این رویکرد در فرهنگ کاری تثبیت گ

شخصیت و احترام هر فرد به کارش هم از جنبه های اقتصادی و هم غیراقتصادی بستگی دارد. مدیریت مبتنی بر ارزش 

چارچوب اخالقی جدیدی را برای افزایش وجهه و کیفیت زندگی پرسنل ارایه می کند و در عین حال کارایی را باال برده و 

مدیریت ارزش بر  تأثیربررسی در این تحقیق به  (.1332)بابایی و همکاران،  سازد میالت را در جامعه و سازمان برقرار عد

 .پاسخگویی سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم

 

 بیان مسئله

 تغییزر  سزرعت  بزه  نیزز  رکا و کسب بنیادین قوانین که کرد فکر توان مى آسانى است، به تغییر حال در چیز همه که زمانى در

 و رشد جهت خوبى بسیار راهنماى تواند مى ارزشها این اساس بر سازمان مدیریت و سازمان محورى هاى یافت، ارزش خواهند

 (.7412)علیزاده،  باشد کار و کسب کنونى شرایط در ها سازمان حیات ادامه

در سازمان است. در این شیوه سعی می گردد با توجه یکی از روش های مناسب جهت بهبود عملکرد، بکارگیری مدیریت ارزش 

به ارزش های حاکم بر سازمان به وضعیت های پرتالطم پاسخی مناسزب دهزد و مفزاهیم مزدیریت را از دیزدگاه هزای ارزشزی        

رتقزاء  بررسی کند. مدیریت نمودن ارزش ها در سازمان یک الگوی مدیریتی است که تاکید بر تحریک افراد، توسعه مهارت ها و ا

 (.1332)بریمانی و همکاران، هم افزاییی و نوآوری با هدف بهبود عملکرد سازمان مرتبط می شود 

 توجزه  .گردند مى رهبرى و هدایت ها ارزش اساس بر در سازمان عملیات و ها، تصمیمات طرح ها ارزش مبناى بر مدیریت در

 کزه  است کارکنان سازند، بلکه کار مى موثر را ها ارزش اساس مدیریت بر که نیستند ها سازمان این که ضروریست نکته این به

 و هزا  ارزش تعیزین  کزه  آن است شود واقع موثر ها ارزش اساس مدیریت بر گردد مى موجب آنچه کند. ایجاد مى را تاثیر این

 ان، پذیرش خالصانهسازم یک در ارزشها بر اساس مدیریت کارگیرى به در گام اولین .است انسانى عمل یک اساس آنها بر عمل

 در سازمان براى موضوعات ترین جالب ارزشها از اساس مدیریت بر که بیاورند ایمان باید کارکنان .است عموم توسط آن فلسفه

 (.1337)وطن دوست،  مى باشد زمان طى

                                                           
1 Banupriya 
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در صزورت لززوم سزعی     واکنش در برابر تغییرات محیطی، ارزش های محوری خود را تغییر نمی دهند بلکه عنوان به، ها سازمان 

ی هزا  سزازمان می کنند محیط خود یا ساختارهای قبلی خود را تغییر دهند، تا بتوانند ارزشهای سازمان خود را حفظ نمایند. در 

یی، هزا  سازمانموفق، راهنمای واقعی، ارزش ها هستند. ارزش ها رفتار و سبک مدیران و کارکنان را هدایت می کنند. در چنین 

 (1333)فرهادی،  نامه ریزی، سیاستگذاری، تصمیمات و عملیات نقش مهمی را ایفا می نمایندارزش ها در بر

آورد. در  های مزدیران و کارکنزان، تمرکزز بزر ارزش را در تمزام سزازمان بزه وجزود مزی          مدیریت ارزش با یکپارچه سازی تالش

گردد  پذیر می باشند امکان ی اهداف کلی سازمان میهایی که در راستا شهرداری تهران نیز این مسئله از طریق تمرکز بر خروجی

. در تحقیزق  باشزد  مزی مدیریت ارزش بر پاسزخگویی سزازمانی در شزهرداری تهران.    تأثیراز اینرو در هدف تحقیق حاضر بررسی 

گویی و گرایی، پاسزخ ( به ترتیب اخالق1373حاضر سه ارزش اساسی در مدیریت ارزش بر اساس )کن بالنچارد و مایکل اوکانر، 

 سودآوری در نظر گرفته شد.

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

های سازمانی و اخالق سازمانی به مطالعه رابطه میان این دو (، در تحقیقی با عنوان نسبت ارزش1333فرهادی و برخورداری )-

زمانی در دامنه شمول و های سازمانی، اخالق سازمانی و پاسخگویی سادهد ارزشمفهوم پرداختند. .این بررسی نشان می

اند و در پایداری، نوع انتخاب و جهت رابطه از یکدیگر متمایز هستند. اثرگذاری، نقش و متولی ترویج و توسعه مشترک

 عنوان یک ارزش سازمانی مورد توجه کارکنان قرار گیرد.آموزش به شود میپاسخگویی در سازمان موجب 

های سازمانی در شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم به مطالعه عنوان مدیریت ارزش(، در پژوهشی با1331فتحی و همکاران )-

ها هویت و بایدها و نبایدهای هر شرکتی است و این شرکت اعتماد پرداختد. در این پژوهش به این نکته اشاره کردند که ارزش

ل در شرکت نهادینه شود بسیاری از مسائل های سازمانی بطور کامو اعتقاد و باور کامل و قلبی دارد که درصورتی که ارزش

 وری کامل دست یابد.تواند به بهرهگردد و شرکت میجاری سازمانی حل می

های دولتی ایران با ها در سازمان(، در پژوهش با عنوان طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش1383معمارزاده و جهانگیرفرد )-

های العه پرداختند. به این نتیجه دست یافتند که استفاده مناسب و بهینه از ارزشها به مطات خبرگان سازمانازنظراستفاده 

های دولتی های عملکرد در سازمانهای اخالقی سبب بهبود موثر شاخصها و بویژه ارزشحاکم بر سازمان و مدیریت ارزش

پذیری، توجه به افزایش ی، مسئولیتهای عملکرد مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: پاسخگوی. شاخصشود میایران 

 گیری از فرایندهای یادگیری. توانمندی با بهره

های بیمه به مطالعه پرداخت. در این ها در میان شرکت(، در پژوهشی با عنوان مدیریت بر اساس ارزش7412) 7لوکزوک-

ها با یادگیری رای بررسی فرضیات به این نتیجه دست یافتند که مدیریت ارزشهای مورد نیاز بآوری دادهتحقیق پس از جمع

تواند بر افزایش ، فرایند مدیریت ارزش میشود میها در امر یادگیری در سازمان کارکنان ارتباط دارد و موجب برانگیختن آن

بسزایی  تأثیرگزاران رکنان و رضایت بیمههای عملیاتی و جریان سرمایه، کاهش شکایت و بهبود تعهد کادرآمد، کاهش هزینه

 بگذارد.

                                                           
2 Lewczuk 
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های موجود در بورس اوراق (، در پژوهشی با عنوان نقش ابزارهای مدیریت مبتنی بر ارزش بر عملکرد شرکت7413) 3موتندی-

بررسی عملکرد  بهادر در کشور کنیا و شهر نایروبی به مطالعه پرداخت. در این پژوهش با استفاده از کارت امتیازی متوازن به

دهند که ایا رابطه مثبت بین استفاده از کارت های بورس اوراق بهادار پرداختند. ابتدا این مسئله را مورد بررسی قرار میشرکت

هایی که قرار گرفت. در نتایج نشان داده شد که شرکت تائیدها وجود دارد که این مسئله مورد امتیازی متوازن و عملکرد شرکت

 کنند با توجه به نتایج کارت امتیازی متوازن عملکرد ضعیفتری دارند.دیریت ارزش فعالیت نمیبر اساس م

های کشور کنیا های مدیریت ارزش بر عملکرد سازمانی در میان هتلاستراتژی تأثیر(، در تحقیق با عنوان 7417) 0اوزل و مزرا-

ها بهره گرفته شد. برای مدیر ارشد هتل 24سشنامه و مصاحبه از آوری داده با استفاده از پربه مطالعه پرداختند. برای جمع

های مدیریت ارزش بر عملکرد دهد استراتژیبررسی فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان می

 معناداری داشته است. تأثیرسازمانی 

 

 فرضیه های تحقیق

 .معنی داری دارد تأثیررداری تهران گرایی بر پاسخگویی سازمانی در شهاخالق -1

 .معنی داری دارد تأثیرمسئولیت پذیری بر پاسخگویی سازمانی در شهرداری تهران  -7

 .معنی داری دارد تأثیرسودآوری بر پاسخگویی سازمانی در شهرداری تهران  -3

 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر  پیمایشی است.-ی توصیف ها دادهاین تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری 

نفر میباشد که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  72444که تعداد آنها حدود  باشند میکارکنان شهرداری تهران 

ابزار  .شود میو برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده  نمونه تعیین می شود عنوان بهنفر  323

( محاسبه شد. 234/4، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )باشد میگردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه 

شده برخوردار است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت  تائیدپرسشنامه از روایی و اعتبار 

 ساختاری استفاده شده است. 

 

 ها و آزمون فرضیات زیه تحلیل دادهتج

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

                                                           
3 Mutindi 
4 Uzel & Mzera 
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 های تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 

 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -1جدول 

فرضیه های 

 تحقیق
 T-VALUE ضریب مسیر فرضیه

نتیجه پیش 

 بینی

 اول
گرایی بر پاسخگویی سزازمانی در شزهرداری   اخالق

 معنی داری دارد تأثیرتهران 
 تائید 33٪ 7.330 4.722

 دوم
انی در مسئولیت پذیری بر پاسخگویی سازم

 معنی داری دارد تأثیرشهرداری تهران 
 تائید 33٪ 2.175 4.017

 سوم
سودآوری بر پاسخگویی سازمانی در شهرداری 

 معنی داری دارد تأثیرتهران 
 تائید 33٪ 7.247 4.711

 

فرضیه های اول تا  که بیانگر این است که باشد می 1.35فرضیه اول تا سوم باالتر از t-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 قرار می گیرد.  تائیدسوم تحیق مورد 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

مکانیزم  اجرای و الزم است مدیران در شهرداری تهران با طرح ریزی، فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

 و شفاف شرح و سازمانی رسالت اف، تجربیات، واهد انتشار و تدوین و سازمانی مشترک نهادینه سازی ارزشهای منظور به هایی

سازمانی موجبات مدیریت ارزش و به تبع آن  رسالت برتقویت تمرکز راستای در اهداف به دستیابی و تاکید بر اهمیت وظایف

گرایی تاکید الزم است در این سازمان مدیران بر اخالق  بهبود عملکرد کارکنان را در شهرداری تهران فراهم آورند در این راستا

داشته باشند و تالش کنند در سازمان رفتارهای کارکنان با ارزش های حاکم بر سازمان در یک راستا باشد و تمام موارد اخالقی 

رعایت شود و کارمندان خود را مورد راهنمایی و حمایت قرار داده و توانایی هایشان را در یک فرایند منظم رشد و توسعه دهند 

نی که احساس حمایت کنند احساس مسئولیت بیشتری دارند انگیزه بیشتری در جهت بروز رفتارهای مثبت در . زیرا کارمندا

 سازمان دارند و تالش می کند موجبات بهبود پاسخگویی سازمانی و در راستای آن موجبات تحقق اهداف سازمانی فراهم آید.
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