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Abstract 

The motivation of public sector employees and managers is different from that of their 

counterparts in the private sector. Identifying the components of public service motivation 

in Qom Municipality as an organization that provides more than 50% of its annual budget 

from non-governmental sources, in addition to creating local theoretical literature, leads to 

better service to citizens. Interviews were used to collect data and thematic analysis 

technique was used to analyze it. In this regard, 13 managers and employees of Qom 

Municipality were interviewed in a semi-structured way and the interview texts were 

analyzed in three stages: descriptive coding, interpretive coding and comprehensive themes. 

This analysis led to the formation of 44 descriptive codes, eight interpretive codes and four 

comprehensive themes. The results showed that beliefs and religion, lack of materialism, 

inner feelings, personal characteristics, meritocracy and justice, job characteristics, 

attention to public interest and improving social status, form (motivate) public service.  
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 مت عمومیهای انگیزه خد مؤلفهشناسایی 

 های عمومی در سازمان

 

 ، حسین آذریپور ، مجید مختاریاناصغر پورعزت علی
 

 45/45/89تاریخ دریافت: 

 48/44/88تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
های  انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی با انگیزه همتایان خود در بخش خصوصی متفاوت است. شناسایی مؤلفه

درصد از بودجه ساالنه خود را از محل منابع  44عنوان سازمانی که بیش از  در شهرداری قم به انگیزه خدمت عمومی
شود. برای رسانی بهتر به شهروندان منجر میبر ایجاد ادبیات نظری بومی، به ایجاد خدمت کند، عالوهغیردولتی تأمین می

نفر از  46راستا، با  تحلیل مضمونی استفاده شد. دراینوتحلیل آن از تکنیک  ها از مصاحبه و برای تجزیهآوری دادهجمع
ساختاریافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری توصیفی، مدیران و کارکنان شهرداری قم به روش نیمه
کد توصیفی، هشت کد  55گیری  وتحلیل به شکل وتحلیل شد. این تجزیه کدگذاری تفسیری و مضامین فراگیر تجزیه

تعلق به مادیات، احساسات درونی،  یری و چهار مضمون فراگیر، منجر شد. نتایج نشان داد که اعتقادات و مذهب، عدمتفس
های شغل، توجه به منافع عمومی و بهبود جایگاه اجتماعی، باعث ساالری و عدالت، ویژگی های فردی، شایستهویژگی
 شود.گیری )ایجاد( انگیزه خدمت عمومی میشکل

 

 های عمومی؛ تحلیل مضمونی انگیزه خدمت عمومی؛ سازمان: اژهکلیدو

                                                                                                                                                    

 .لتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستاد گروه مدیریت دو .*

 .استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

 .نویسنده مسئول(. کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران( 
hossein.azari@alumni.ut.ac.ir 



 5211(، پاییز 21پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

252 

 مقدمه
دنبال آن هستند که نشان دهند چرا برخی از کارکنان بیشتر از  های حوزه انگیزش در سازمان بههشپژو

بینی علت رفتار کارکنان  چنین نیستند. چرایی رفتار و پیش ترند و بعضیکوشکنند و سخت دیگران کار می

حث انگیزش است. افرادی که در سازمان از انگیزش باالیی برخوردارند، تالش بیشتری نسبت بهه  موضوع ب

دیگران در راه تحقق اهداف سازمان خواهند داشت. یکی از مباحثی که در زمینه انگیزش توجهه زیهادی را   

از . انگیهزه کارکنهان بخهش عمهومی یکهی      اسهت به خود جلب نموده، انگیزه کارکنهان در بخهش عمهومی    

(. 429: 6442، 4برانگیزترین موضوعات در رشته مدیریت دولتی است )کرسی و پانهدی  ترین و بحثقدیمی

)لیهو، تانهو و    آینهد شمار می به عمومیهای ویژه در سازمان منابع سازمانی به ترین منابع انسانی مهمطرفی از

دی بسههتگی بههه توانههایی در هههای عمههومی تاحههعملکههرد سههازمانههها بههرای بهبههود (. تههالش294: 6449، 6ژو

(. تفهاوت انگیهزه   6: 6442، 6پهور آمیز کارکنان و مدیران بخش عمومی دارد )فردوسهی  برانگیختین موفقیت

ههای متعهددی پیرامهون آن صهورت گرفتهه      کارکنان بخش عمومی و خصوصی، موضوعی است که بحهث 

ههای  گیزش را هنگام استفاده در سهازمان های سنتی ان نظریههای ( نارسایی4884) 5شمیر ،مثال عنوان هاست. ب

ها بر مفروضات فردگرایانهه را یهک   نظریهحد این از ورد انتقاد قرار داد و تأکید بیشعمومی و غیرانتفاعی م

ههای انگیهزه کارکنهان    (؛ همچنین رینی نیهز در بحهث تفهاوت   544: 4884کند )شمیر، محدودیت عنوان می

کنان بخش عمومی تمایل بیشتری به اهداف فداکارانه دارنهد  بخش عمومی و خصوصی بیان داشت که کار

شان سهودآوری   گیریترین دلیل شکل های بخش خصوصی که مهم(. برخالف سازمان684: 4896، 4)رینی

رسانی به شههروندان اسهت و الویهت نخسهتی     های عمومی و دولتی خدمتگیری سازمان، فلسفه شکلاست

 . جز سود و منافع اقتصادی دارند هب

اند تا انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی را تبیین نماینهد. برخهی از   های متعددی تالش کردهنظریه

کهه   حهالی  انهد، در خصوصی تفاوتی قائل نشده ها میان عوامل انگیزش مستخدمان بخش عمومی ونظریهاین 

انهد. از  ی دانسهته بعضی نیز انگیزه خدمت در بخش عمومی را تا حدود زیهادی متفهاوت از بخهش خصوصه    

                                                                                                                                                    

1. Coursey & Pandey 

2. Liu, Tang & Zhu 
3. Ferdosipour 

4. Shamir 

5. Rainey 
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انهد،  واقع شهده  طور عمده در ادبیات مدیریت دولتی مورد توجه های اخیر بهی انگیزشی که در دههها نظریه

وکیهل،   -یها اصهیل   4کهارگزاری  نظریهه های انتخاب عمومی، اصل آهنین منهافع شخصهی،    توان به نظریهمی

 .(44: 4684 ی،محمودآباد و یزاهد)اشاره نمود  6و الگوی انگیزه خدمت عمومی 6نظریه خادمیت

ه خدمات عمومی نوین، به این نکته اشاره دارد که مباحث یکی از  عنوان بهخدمت عمومی  هنظریه انگیز

اگرچهه   همتایان خود در بخش خصوصی متفهاوت اسهت.   هکارکنان و مدیران بخش عمومی با انگیز هانگیز

ههای مرهرد در حهوزه     نظریهه ولی در ایجاد  در کشورهای مختلف انگیزه خدمت عمومی مورد توجه بوده؛

یهو و  مریکهایی مهنعکش شهده اسهت )ل    اخصهو  محققهان    همدیریت دولتی، سیرره و غلبه محققان غربی به 

انگیههزه خههدمت عمههومی در ایههران و عههدم   همحههدودیت ادبیههات نظههری در حههوز (.295: 6449همکههاران، 

طرفی از کند.های انگیزه خدمت عمومی، اهمیت پرداختن به این پژوهش را دوچندان میمؤلفهسازی  بومی

ارتبها  بهوده و   دردیگهر   های دولتی، عمهومی و خصوصهی  ها با بسیاری از سازمانکه شهرداریبه این باتوجه

کند، افزایش انگیزه خدمت عمهومی در  ها را تأمین میهای این سازمانزیرساخت و بستر بسیاری از فعالیت

های شهرداری مندی شهروندان خواهد گذاشت. مرکز پژوهش سزایی بر افزایش رضایتر بها تأثیشهرداری

ه یه هقالهب یهک گهزارش ت   دراری قهم را  ترین نیازهای پژوهشهی شههرد   ( نیز در یک بررسی، مهم4685قم )

هها و  تهرین اولویهت   عنهوان یکهی از مههم    هنموده است کهه در آن پهرداختن بهه موضهوع انگیهزه کارکنهان به       

(. همچنهین، انگیهزه کارکنهان    58: 4685زاده و همکاران، های پژوهشی معرفی شده است )حمیدی ضرورت

 کید شده است )اسماعیلی،أگرفته و بر بهبود آن تهای پیشین مورد بررسی قرار در شهرداری قم در پژوهش

سهازمانی   عنهوان  بهه های انگیزه خدمت عمومی در شهرداری قم مؤلفهشناسایی . لذا تحقیق حاضر به (4685

بهر   عهالوه پردازد تا می ،کنددرصد از بودجه ساالنه خود را از محل منابع غیردولتی تأمین می 44که بیش از 

 د. شورسانی بهتر به شهروندان منجر می در این زمینه به ایجاد خدمتایجاد ادبیات نظری بو

 

 مبانی نظری پژوهش
میالدی  4824در سال  4در تحقیق بوچانان( PSM) 5م اولیه انگیزه خدمت عمومیهبار مفا برای نخستین

                                                                                                                                                    

1. Agency Theory 

2. Stewardship Theory 
3. Public Service Motivation 

4. Public Service Motivation 

5. Buchanan 
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-اوترا برای توضیح تفه  انگیزه خدمت عمومی 6و وایز 4میالدی پری 4884پش از آن در سال . مررد شد

 5، هنجاری6کار بردند. پری و وایز مبانی عقالیی ارکنان بخش خصوصی و بخش عمومی بههای انگیزشی ک

های عقالیی محرک سه مبنای نظری انگیزه خدمت عمومی معرفی نمودند. عنوان بهرا  4احساسی -و عاطفی

-فع عمومی و انگیزههای هنجاری تمایل فرد به خدمت به مناریشه در حداکثرسازی منافع شخصی، محرک

طریق تمایل فرد برای کمهک بهه دیگهران    فته از احساسات انسانی بوده و ازاحساسی نیز برگر -های عاطفی

(. اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این است که انجام شغلی 628: 4884شوند )پری و وایز، مشخص می

خهود بهرای کارکنهان     خودی مند است، بهای دیگران مفید و سودکه منجر به افزایش منافع عمومی شده و بر

کنهد کهه کارکنهان    ( نیز بیان می4882کروسان )  .(6: 6442پور،  فردوسی) استمشوق و انگیزاننده  ،دولت

راستای منافع عمومی برانگیخته دردلیل نگرانی درباره جامعه و نیز تمایل به خدمت  های دولتی بهدر سازمان

ههای بیرونهی قهرار    نسبت بهه پهاداش   های درونی را در اولویت باالتریداششوند و با احتمال بیشتری، پامی

های دهد که پاداشهای تحقیقات پیرامون انگیزه خدمت عمومی نشان مییافته. (4882، 2دهند )کروسانمی

درونی برای کارکنهان بخهش عمهومی نسهبت بهه کارکنهان بخهش خصوصهی از ارزش و اولویهت بهاالتری           

مایالت ت عنوان بهپری و وایز انگیزه خدمت عمومی را  .(6442، 2برخوردار هستند )بولنش و ون دن بروک

ارد هههای عمههومی د ردنههد کههه ریشههه در نهادههها و سههازمان هههایی تعریههف کگویی بههه انگیههزهبههرای پاسههخ

( برای انگیزه خهدمت عمهومی چههار بعهد جهذابیت      4882. پری در پژوهش خود )(5: 6442پور،  فردوسی)

8تعهد به منافع عمومی، 9گذاریمشیخط
44دلسهوزی ، 

44گذشهتگی و ازخود 
: 4882را عنهوان کهرد )پهری،     

 پژوهش فوق: در. (44

بودن مقامهات   ، قابل احترام"ستسیا"ه : نگرش به واژاست گذاری شامل پنج مؤلفه مشی جذابیت خط -

دارند، اهمیت رفتار اخالقی مقامات دولتهی   راتبدیل یک ایده خوب به قانون رای بقابلیت دولتی که 
                                                                                                                                                    

1. Perry 

2. Wise 
3. Rational Motives 

4. Normative Motives 

5. Affective Motives 

6. Crewson 

7. Buelens & Van den Broeck 

8. Attraction to policy making 
9. Commitment to the public interests 

10. Compassion 

11. Self-sacrifice 
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گههذاری عمههومی و اهمیههت  مشههیخههط 4هههای بسههتان - ک شایسههتگی مهههم، جههذابیت بههدهیهه عنههوان بههه

 مداران برای فرد. سیاست

ه به مسهائل  : ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی، توجستاتعهد به منافع عمومی شامل هفت مؤلفه  -

رسانی، اهمیت خدمت عمومی برای فرد، ارائه بهترین خدمت برای عمهوم،   جامعه، تواضع در خدمت

 بودن خدمت عمومی. بر وظیفهاولویت تعهد به عموم نسبت به تعهد به مافوق و عقیده 

ههای  گهرفتن برنامهه  داشهت، حیهاتی درنظر   شهم است: انجام کهار بهدون چ  دلسوزی شامل هشت مؤلفه  -

فاه دیگران بهرای فهرد، توجهه و    اجتماعی، احساس ناراحتی از مشکالت و ناراحتی دیگران، اهمیت ر

گرفتن وابستگی افراد جامعهه بهه یکهدیگر، تهرحم و گهرفتن دسهت       فکرکردن به رفاه دیگران، درنظر

 های عمومی.مردم نیازمند و حمایت از برنامه

ی داشتن دستاوردهای جامعه نسهبت بهه دسهتاوردها    است: اولویتذشتگی شامل هشت مؤلفه گازخود -

جهای کسهب    هداشتن اعمال خوب ب جای خدمت فردی، اولویت شخصی، اعتقاد به خدمت عمومی به

آوردن حهش خهوب در خهدمت بهه      دسهت  هخاطر انگیزه فرافردی، ب هدرآمد، انجام بسیاری از کارها ب

رت رایگان، ارائه خدمت بیشتر به جامعه در مقابل خدمتی که از جامعه دریافت صو هشهروندان حتی ب

دادن منافع شخصی در کمک بهه دیگهران و تحمهل رنهج و دشهواری       کنند، قبول مخاطره ازدستمی

 ارائه خدمات اجتماعی.

ی مبهانی  و نیز بررس( معتقدند که بخش عمومی نیازمند باز تعریف مسئله انگیزش 4884« )وایز»و « پری»

ههای مهالی ممکهن اسهت     چهه منهافع و پرداخهت   اگر. استفرد در عرصه خدمت عمومی  به انگیزشی منحصر

برخی از افراد را به انتخاب مشاغل بخش عمومی ترغیب نماید، اما آنها وزن بیشهتری را بهه کسهب فرصهت     

( در 6444) 6و سهو (. بوزمن 628: 4884دهند )پری و وایز، برای خدمت به یک هدف واالتر اختصا  می

هها و  گیری کردنهد کهه مهدل    نتیجه "ومی: یک نقدمم انگیزه خدمت عهتئوری و مفا"ای تحت عنوان مقاله

(. همچنهین اکثریهت   6444)بوزمن و سو،  است یگیری انگیزه خدمت عمومی دارای نواقصهای اندازهابزار

 هدهنهد  که نقش عوامهل شهکل   درحالیپردازی و نتایج بوده است؛  های این حوزه معروف به مفهومپژوهش

 (.44: 4685زاده و همکاران، انگیزه خدمت عمومی چندان مود توجه قرار نگرفته است )حمیدی

                                                                                                                                                    

1. Give & Take 

2. Bozeman & Su 
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 تجربی پژوهش هپیشین
 ای از پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است.( خالصه4در جدول )

 . پیشینه تحقیقات5جدول 

 و نتایج آن بیان مختصر پژوهش پژوهشگران

)پری و وایز، 

4884)  

6احساسی -و عاطفی 6، هنجاری4مبانی عقالیی
سه مبنای نظری انگیزه خدمت عمومی معرفی  عنوان بهرا  

 نمودند.

 (4882)پری، 
گذاری، تعهد به منافع مشیبعد جذابیت خط 5پری در پژوهش خود برای انگیزه خدمت عمومی 

 ا عنوان کرد.عمومی، دلسوزی و از خود گذشتگی ر

 (4882)پری، 
ای و خصوصیات پذیری مذهبی، هویت حرفهپذیری خانواده، جامعهپری در این پژوهش ارتبا  جامعه

 شناختی را با انگیزه خدمت عمومی مورد بررسی قرار داد. جمعیت

، 5)کامیلری

6442) 

های شغل، ویژگی بررسیهای مؤثر بر انگیزه خدمت عمومی به محقق در پژوهش خود با عنوان پیشینه

نهایت نتایج نشان داد که انگیزه خدمت عمومی پرداخته و در کارمند و -وضعیت نقش، رابره رهبر

 ها و محیط سازمانی آنهاست.میزان انگیزه خدمت عمومی کارکنان بخش عمومی تابعی از ویژگی

)لیو و 

همکاران، 

6449) 

ز مستخدمان عمومی در چین به این نتیجه رسید که سه نفر ا 484این پژوهش با انجام پیمایش در میان 

شامل جذابیت  شده توسط پری نه الگوی انگیزه خدمت عمومی مرردبعد از ابعاد چهارگا

گذاری، تعهد به منافع عمومی و ازخودگذشتگی در چین نیز مشاهده شدند. اما بعد چهارم یعنی  مشی خط

 دلسوزی مورد تأیید واقع نشد.

و زاده  )حمیدی

همکاران، 

4684) 

پذیری مذهبی،  پذیری خانواده، جامعه جامعهصورت کمی انجام گرفت از  همحققان در این مقاله که ب

ثر بر انگیزه ؤعنوان عوامل م هب پیرو و وضعیت نقش /های شغل، رابره رهبرای، ویژگیههویت حرف

 خدمت عمومی نام بردند.

)زاهدی و 

همکاران، 

4684) 

های دینی و مقوله محوری و در تعامل با محرک عنوان بهگرا در مدیران که نگرش جامعهنتایج نشان داد 

های اجتماعی گر(، محرکسازمانی )شرایط مداخله های درون و برونایط علی(، حمایتاعتقادی )شر

های کنش(، باعث ارتقای انگیزه خدمت راهبردسیاسی )بستر یا زمینه(، و اصالحات درون سازمانی )

 .شودومی آنان )پیامد( میعم

                                                                                                                                                    

1. Rational Motives 
2. Normative Motives 

3. Affective Motives 

4. Camilleri 
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 شناسی پژوهشروش
هههای  گران تصههمیم گرفتنههد کههه در ایههن پههژوهش از مصههاحبه   ژوهشههپههژوهش، پ عنههوان  بههه باتوجههه

ههای   دلیل بود کهه ایهده   ه اینگیری ب یافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده کنند. این تصمیم ساخت نیمه

ههای کیفهی شناسهایی شهوند.      اسهاس یافتهه  برای تحقیقات آتی بر گوهایی نظریال هاولیه و عمیق برای توسع

کهار کهه دارای انگیهزه     هسال سابق 44با حداقل  قمپژوهش را مدیران و کارمندان شهرداری مرکزی  هجامع

ه خدمت عمومی در اعضای نمونه، بودن انگیزکه اطمینان از باال دهدخدمت عمومی باال بودند، تشکیل می

د. دلیهل  شه گیهری گلولهه برفهی، حاصهل     یید اعضای سازمان، بها اسهتفاده از روش نمونهه   طریق معرفی و تأاز

ای بهود کهه اطالعهات    سال نیز، داشتن تجربه کافی و انتخهاب نمونهه   44کار باالی  همصاحبه از افراد با سابق

هها  نمونهتری را نسبت به موضوع تحقیق یعنی انگیزه خدمت عمومی داشته باشند. انتخاب تر و کاملمناسب

ها صورت گرفته باشد و پژوهشهگران دریابنهد   نظری داده 4نیز تا جایی تداوم یافته است که کفایت و اشباع

دههد کهه دیگهر    رخ مهی  زمانی نظریاشباع اختیار نخواهند گذاشت. های بعدی اطالعات متمایزی درنمونه

. (652: 4684 ،رنجبهر ) نشهود بهه پهژوهش وارد    ،کمک کند ی که به تعریف خصوصیات یک طبقهیهاهداد

ها و اطالعات تکراری رسیدند و با انجام چهار مصهاحبه  مصاحبه، به داده 8نهایتاً، پژوهشگران پش از انجام 

زمان و منابع  به باتوجهکه است کلی عنوان شده طور . به(6از اشباع نظری اطمینان حاصل شد )جدول  دیگر

(. در 444: 4882، 6افی خواههد بهود )کهوال   ( نمونه بهرای انجهام مصهاحبه که    44 ± 44قابل دسترس، تعداد )

ها تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد  د که از مصاحبهشابتدای مصاحبه، هدف پژوهش بیان و تأکید 

ههای  ویژگهی ( 6)ههای پهژوهش مشهخص نخواههد شهد. جهدول        وجه در گزارش هیچشد و هویت افراد به 

ذکر است مصهاحبه و کهدهای    دهد. الزم به ا نمایش میشوندگان( ر ری )مصاحبهآما  شناختی نمونه جمعیت

Mشده از مدیران با عالمت  برگرفته
Eشده از کارمندان با عالمت  و مصاحبه و کدهای برگرفته 3

در طهول   4

  نگارش مقاله مشخص شده است.

                                                                                                                                                    

1. Saturation 
2. Kvale 

3. Manager 

4. Employee 



 5211(، پاییز 21پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

222 

 شوندگان شناختی مصاحبههای جمعیت. ویژگی2جدول 

 جنسیت پست

 نفر 46 مرد نفر 2 مدیر

 نفر 4 زن نفر 2 کارمند
 

 . جدول اشباع نظری2جدول 

 شماره مصاحبه

 

 کدهای تفسیری

5 2 2 4 1 2 2 1 1 52 55 52 52 

تعداد کدهای 

توصیفی ذیل 

 کدهای تفسیری

 5         4  6 4  اعتقادات و مذهب

 8      4 4 4 4 4 4  6 احساساست درونی

 5        4 4  4 4  عدم تعلق به مادیات

 44     4  6 4 6  4  6 نافع عمومیتوجه به م

 5      6  4  4    ساالری و عدالت شایسته

 5     4    4 6    بهبود جایگاه اجتماعی

 6        4  4  4  های فردیویژگی

 2       4 4  6  6  های شغلویژگی

 4 4 4 4 6 6 4 2 2 2 2 4 4 جدیدتعداد کدهای توصیفی 
مجموع کدهای 

 55 توصیفی:
 

له پههژوهش، ابتههدا مفهههوم انگیههزه خههدمت عمههومی بههرای      ئمسهه بههه باتوجهههدر جلسههات مصههاحبه،  

)ایجهاد( انگیهزه خهدمت     گیهری ههایی باعهث شهکل   چه مؤلفه»شوندگان تشریح شد و سپش، سؤالِ  مصاحبه

 شد.مررد می« عمومی در شما شده است؟

های کیفی، به ایهن موضهوع قائلنهد    شپژوه هگران عرصتعدادی از پژوهشدر زمینه اعتبار نتایج تحقیق، 



 های عمومی های انگیزه خدمت عمومی در سازمان مؤلفهشناسایی 

222 

 (. 4894های خا  پارادایم کمّی بوده و با پژوهش کیفهی سهنخیت ندارنهد )گوبها،     که روایی و پایایی واژه

معیاری بهرای جهایگزینی روایهی و پایهایی      عنوان بهرا « 6قابلیت اعتماد»مفهوم  4گوبا و لینکلن 4894 هدر ده

را در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار دهند. این مفهوم از چههار   مررد کردند تا به کمک آن دقت علمی

 (. 495: 4684شد )محمدپور،  تشکیل می 2پذیری و تأیید 4، قابلیت اطمینان5پذیری ، انتقال6عنصر باورپذیری

 فوق اقدامات زیر صورت گرفت: مؤلفه 5در این پژوهش برای 
 

 باورپذیری
هها  ترش ارتبا  با پاسخگویان جهت دستیابی به آنچهه واقعها آن  تواند ازطریق حفظ و گسباورپذیری می

 ههای . در این پژوهش تمامی داده(495: 4684)محمدپور،  کنند، ایجاد شوددانند و به آن گونه عمل میمی

یفی، تفسهیری و مضهامین فراگیهر( دراختیهار     شهوندگان و تمهامی نتهایج )کهدهای توصه      دریافتی از مصهاحبه 

های و برداشتها را تأیید کنند و یا ایرادات ر گرفت و از آنها خواسته شد تا صحت آنشوندگان قرا مصاحبه

طهرف  شهده از  در مهوارد اعهالم  نهایهت  صورت گرفته اصالد نماینهد. در  طرف محققاننادرستی که سهوا از

 شوندگان تأیید شد.سوی مصاحبهنتایج ازشوندگان اصالحات الزم صورت گرفت و مصاحبه

 

 پذیری انتقال
و یها بهر   پوشانی داشته تواند با یکدیگر همشود که شرایط بااهمیت میای گفته میدرجهپذیری به  انتقال

گویان هها یها بها پاسهخ    د در دیگهر محهیط  توانه عبارتی میزانی که نتایج تحقیهق مهی   یکدیگر منربق شود. یا به

پهذیری از  ر تهأمین معیهار انتقهال   منظهو  به . در این پژوهش(44: 4888، 2کار گرفته شوند )توینینو هدیگری ب

شده با نتایج دیگر  های حاصلیافتهتکنیک مقایسه با تحقیقات گذشته استفاده شده است و طی آن، نتایج و 

ها مورد بررسی قرار گرفت )رجوع شود به ها و تفاوت میان آنایسه و شباهتمحققان )تحقیقات گذشته( مق

 ها(.بخش تحلیل یافته

                                                                                                                                                    

1. Guba & Lincoln 

2. Trustworthiness 

3. Credibility 

4. Transferability 
5. Dependability 

6. Conformability 

7. Twining 
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 اطمینان قابلیت

ین از آن آمهده،  ههای یهک مرالعهه معه    اطمینان عبارت است از توانایی شناسهایی جهایی کهه داده    ابلیتق

هها،  طریهق مستندسهازی داده  کنهد از پژوهشهگران را ترغیهب مهی   این معیار اند. کار رفته گردآوری شده و به

ران را ممکهن  ها و تصمیمات مربو  به پژوهش، امکان بازبینی، موشکافی و رسیدگی سهایر پژوهشهگ  روش

و است ها در متن پژوهش آورده شده ها و روش(. در این پژوهش تمامی داده494: 4684کند )محمدپور، 

 تا توسط سایر پژوهشگران مورد بازبینی و موشکافی قرار گیرد.است ا کرده هیاین امکان را م

 

 تأییدپذیری

. تأییدپذیری به ها هستندبر داده اً مبتنیواقعو  های وی عمالًدر این زمینه محقق باید نشان دهد که یافته 

(. 44: 4888)توینینهو،   ههای محقهق  فرضها محصول تحقیق هستند، تا پیششود که یافته میزانی اطالق می

ههایی از جمهالت   ها، بخهش استفاده شده و در تحلیل یافته 4آوریمنظور در این تحقیق از تکنیک مثال بدین

 شاهدمثال ارائه شده است. عنوان بهشوندگان مصاحبه

 

 ها تحلیل دادهو تجزیه
های تحقیق کنونی از تکنیک تحلیل مضمونی بهه روش  های حاصل از مصاحبهتحلیل دادهو برای تجزیه

6کینو و هاروکز
هها بها    نمهای کلهی از فراینهد تحلیهل داده     (؛446: 6444کینهو و ههاروکز،   استفاده شهد )  

نشان داده شهده   (4)در شکل  استهای تحلیل مضمونی ی از روشاستفاده از روش کینو و هارکز که یک

 است.

 

 

 

 ها . فرایند تحلیل داده5شکل 

 

                                                                                                                                                    

1. Exemplification 

2. King & Horrocks 

 کدگذاری تفسیری مضامین فراگیر  کدگذاری توصیفی
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دقت بررسی و به هر تکهه از مهتن مصهاحبه کهه مهرتبط بها        ها بهبهبنابر آنچه مررد شد، ابتدا متون مصاح

شود. عهدد  بندی میتهبه سه آیتم دس M5 7کد  ،مثال عنوان بهداده شد ) کد تخصیص ،موضوع پژوهش بود

کُد در مصاحبه  هفتمیندهنده شماره کُد در این مصاحبه است؛ در این مثال این کُد  اول از سمت چپ نشان

 6بهرای کارمنهدان   (E)و  4بهرای مهدیران   (M)شامل  ،گیرنداست. حروف انگلیسی که بین دو عدد قرار می

است. عدد آخر سمت راسهت نیهز    دیران انجام گرفتهدهد که مصاحبه با مهستند. در مثال باال، کُد نشان می

-دهد که این کُد مربو  به پنجمین مصاحبهدر مثال باال نشان می (4)عدد  .دهنده شماره مصاحبه است نشان

کهد بهود    55ها آمده از مصاحبه دست های است که با مدیران انجام گرفته است(. مجموع کدهای توصیفی ب

پیشینه پژوهش  به باتوجهمصاحبه کد خاصی تخصیص داده شد. سپش  هساس شماراکه به هرکدام از آنها بر

های مهرتبط بهه ههم    ی به دستهمجموع کدهای توصیفی حاصل از مرحله اول با استفاده از کدگذاری تفسیر

یک از کدهای تفسیری مرتبط آن برای هرعدد بود. پش از  8بندی شدند. مجموع کدهای تفسیری،  تقسیم

نهایهت چههار مضهمون فراگیهر از پهژوهش حاضهر       درمضمون فراگیر اختصا  داده شهد، کهه   به هم، یک 

 د.شحاصل 

یهک از کهدها، یهک    استفاده از خالقیت خود، بهرای هر گذاری، پژوهشگران با   پش از اتمام مرحله کد

ت بهه  قرابت معنایی و مفهومی را نسب  ترینانتخاب کردند و پش از آن، کدهای تفسیری را که بیش 6برچسب

را  حقیقهت، کهدهای تفسهیری   های جدید پرداختند. در نی و واژههم داشتند کنار هم قرار داده و به خلق معا

بندی کردند. مضامین فراگیر، همان پاسخ به سهؤاالت پهژوهش هسهتند کهه از      قالب مضامین فراگیر دستهدر

 (. 4684ه، زاد و شیخ هجعفری، تسلیمی، فقی های کیفی استخراج شده است )عابدیداده

نشان  (5)آمده از تحقیق حاضر در جدول  دست هکدهای توصیفی، کدهای تفسیری و مضامین فراگیر ب

کد توصیفی، هشت کد تفسهیری و چههار    55شود که مشاهده می گونهداده شده است. در جدول زیر همان

 دست آمده است. همضمون فراگیر ب

                                                                                                                                                    

1. Manager 

2. Employe 

3. Label 
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 مین فراگیر. کدهای توصیفی، کدهای تفسیری و مضا4جدول 

 مضامین فراگیر کدهای تفسیری کدهای توصیفی

 (M2 1کردن ) های دین درمورد خدمتها و توصیهآموزه

 (M5 1سیره ائمه و بزرگان دین )

 (M3 2)به یاد آخرت بودن 

 (M3 1)دینی )تکلیف شرعی(  هوظیف

 اعتقادات و مذهب

 (M2 2)مد جای کسب درآ هداشتن اعمال خوب ب اولویت های ارزشیمؤلفه

 (M3 4نبودن به مال و اموال دنیوی ) دلبسته

 (M5 3) نداشتن منافع مالی اولویت

 (E6 1به حقوق و مزایا ) هتوج کم

 عدم تعلق به مادیات

 (E1 2آوردن حش خوب ) دست هب

 (E6 6)به دیگران  ر خدمتداشتن عالقه د

 (M4 1)احساس ناراحتی از مشکالت و ناراحتی دیگران 

 (E1 1)ه دیگران اهمیت رفا

 (M5 2)دلسوزی 

 (M3 3)عشق به هم نوع 

 (E1 3بودن )  به فکر مردم

 (E7 1)لذت از خدمت به دیگران 

 (E8 2) رضایت و خوشحالی از کمک به دیگران

 احساسات درونی

 شناسی و رفتاری روان هایمؤلفه

 (M4 5) تشویق و حمایت خانواده و اطرافیان

 (E6 4)یگران دانستن خود نسبت به د مسئول

 (M2 3)بودن خدمت به دیگران  عقیده بر وظیفه
 های فردیویژگی

 (M4 2)های بسیار باال( برابری )حقوق

 (E6 3)ساالری  شایسته

 (E8 3مناسب ) ههای تشویقی و تنبینظامکارگیری  هب

 (E8 1موفق )های موفق و غیرشدن بین سازمان قائل تفاوت

ساالری و  شایسته

 عدالت
 سازمانی هایمؤلفه
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 مضامین فراگیر کدهای تفسیری کدهای توصیفی

 (M4 6)رابره مدیر و کارمند 

 (E6 5)ادراک فرد از سازمان 

 (E7 5) تناسب شغل و شاغل

 (M4 7)همدلی بین کارکنان 

 (M2 4)توجه به کارکنان در سازمان 

 (M2 5)داشتن آزادی عمل در شغل 

 سازمانی هایمؤلفه های شغلویژگی

داشتن دستاوردها و منافع عمهومی بهر منهافع شخصهی      یترجحا

(4 E1) 

 (E1 5ارائه بهترین خدمات برای عموم مردم )

 (E7 3)عالقه به اموری که منفعتی برای عامه دارد 

 (E6 2)تحقق عدالت اجتماعی 

 (M9 2)توجه به رفاه دیگران 

 (M3 5)مشکالت مردم از گشایی  گره

 (E7 2)اهمیت خدمت به جامعه 

 (M5 4)کمک به کاهش مشکالت دیگران 

 (E7 4) عمومیبودن بخش  حیاتی و مهم

 (M5 6)داشتن تفکر سیستمی 

 توجه به منافع عمومی

 اجتماعی هایمؤلفه

 (M4 3)سرافرازی و سربلندی خود و خانواده میان مردم 

 (M4 4)گرفتن قرار مورد احترام و تکریم

 (M5 7)گرفتن مورد حمایت مردم قرار

 (M9 1)شدن بین مردم و شناخته  مررد

بهبود جایگاه 

 اجتماعی
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 های پژوهش یافته
اساس نتایج تحقیق حاضر ارائه های عمومی برهای انگیزه خدمت عمومی در سازماندر این بخش مؤلفه

 شود:می
 

 های ارزشی. مؤلفه5

 . اعتقادات و مذهب5-5

. این استهای تحقیق کنونی، اعتقادات و مذهب هتحلیل دادو آمده از تجزیه دست هاولین کد تفسیری ب

پردازد. فرهنو مردم ایران بها  کردن می دین درمورد خدمتهای ها و توصیهکد تفسیری به مجموعه آموزه

 تواند سبب ایجاد انگیزه خدمت در افراد شود. عقاید و باورهای مذهبی عجین شده است و این امر می

 مرالب زیر را بیان کردند: کنندگان ذیل این مفهوم مشارکت

 (.M3 1خدمت به دیگران یک وظیفه دینی و تکلیف شرعی بر گردن تمامی ماست )»
نظر بگیریم که زندگی ما ابدی نیست، پش با خدمت بهه دیگهران بهرای    همچنین باید این نکته را نیز در
 «. (.M3 2آخرت خود نیز باید آماده باشیم )

 

 . عدم تعلق به مادیات5-2

بلکه این کد تفسهیری اشهاره بهه ایهن      ،بودن مسائل مادی نیست اهمیتر از عدم تعلق به مادیات بیمنظو

طرفهی  ازنکته دارد که پول و مادیات اولویت اول و هدف اصلی برای ایجاد انگیزه خدمت در افراد نیست. 

-های دیگری میالیتدر بخش عمومی اگر فرد خود را دلبسته به منافع مالی نداند، خود را وقف امور و فع

  .کند که منفعتی عامه دارد

 کنندگان ذیل این مفهوم مرالب زیر را بیان کرده است: یکی از مشارکت

کار و عمل شایسته و خدمت به مردم برای من دارای اولویت باالیی نسبت به صرف کسب منافع »
 «.(M2 2شخصی و کسب درآمد است )

 

 شناسی و رفتاری  های روان. مؤلفه2
 . احساسات درونی2-5

د ایهن که   (.542: 4692)سهیدجوادین،   شهود ای است که با احساس شروع مییند زنجیرهایک فر هانگیز
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فردی مانند عالقه به خدمت به دیگران، دلسهوزی، محبهت و.... اشهاره     تفسیری به مجموعه احساسات درون

ان )احساسات درونی( باعث ایجاد انگیزه محبت به دیگران و ناراحتی از مشکالت دیگر ،مثال عنوان بهدارد. 

ثر در ؤتواند عنصهری بسهیار مه   دنبال حل مشکالت دیگران برآید. احساسات درونی می هشود تا بدر فرد می

 ایجاد انگیزه خدمت عمومی باشد.

 مرالب زیر را بیان کردند: ،مشارکت کنندگان ذیل این مفهوم

عشق و عالقه به مردم است، من مهردم   ،شودعمومی مییکی از عواملی که باعث ایجاد انگیزه خدمت »
کنم یک (. وقتی در این پست به دیگران خدمت میM3 3برم )را دوست دارم و از خدمت به آنها لذت می

 .«(E8 2دهد )احساس شادی و رضا به من دست می
 

 های فردی . ویژگی2-2

ههای  شده در تحقیق کنونی، ویژگهی  جامهای انشده از مصاحبه کی دیگر از کدهای تفسیری استخراجی

ههای فهردی تأکیهد کهرده و اشهاره داشهتند کهه باعهث         ها، افراد بر اهمیهت ویژگهی  فردی است. در مصاحبه

ای کهه از تشهویق و   انگیهزه  هواسهر  . برخی اشخا  بهگیری انگیزه خدمت عمومی در آنها شده است شکل

دولتهی مشهغول بهه فعالیهت هسهتند و بهه خهدمت         در بخهش اسهت  شان در آنها ایجاد شهده  حمایت خانواده

شهود ایهن امهر اسهت کهه برخهی افهراد        پردازند. مورد دیگری که سبب ایجاد انگیزه خدمت عمومی مهی  می

خهود   هواسره نوع تربیت خانوادگی، خود را نسبت به دیگران مسئول دانسته و خدمت به دیگران را وظیف هب

از عواملی مانند سن، جنسیت، تحصیالت و شرایط زنهدگی   4ردیهای ف کامیلری در بحث ویژگیدانند. می

های فردی بر انگیزه خدمت عمهومی تأثیرگهذار اسهت    نهایت نشان داد که ویژگینام برده و در 6خانوادگی

 (.628: 6442)کامیلری، 

 مرالب زیر را بیان کردند: ،کنندگان ذیل این مفهوم مشارکت

 محمهایت  ،اینکه در بخش دولتی پستی دارم و مشغول بهه کهار هسهتم    خاطر هخانواده و اطرافیانم از من ب»
 (M4 5« )کنند و مشوق من هستند.می
تواند بزرگترین عامل ایجاد انگیزه برای ما ما باید خود را نسبت به دیگران مسئول بدانیم، همین امر می»
 (E6 4« )باشد.

                                                                                                                                                    

1. Personal attributes 

2. Family life cycle status 
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 سازمانی های. مؤلفه2
 های شغلویژگی .2-5

ق ئه عال و ها، نیازهاهماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی لهیوس هب خدمت عمومی زهقسمتی از انگی

-موردنیاز، فرصهت  اجتماعی ارتباطات خودگردانی، های شغل مشتمل بر تنوع،ویژگیشود. ایجاد میافراد 

 ت.موردنیاز و مسئولیت اس ومهارت دانش اجتماعی، ارتباطات برای موجود های

 مرالب زیر را بیان کرده است: ،ندگان ذیل این مفهومکن یکی از مشارکت

تحصیالت کارمند بها فعهالیتی    دهد نیز بسیار مهم است. مثالًبودن شاغل با فعالیتی که انجام می متناسب »
ههای الزم را  آمهوزش  و رساندن آن توانایی داشهته باشهد   انجام باشد و یا اینکه در بهدهد مرتبط که انجام می
   «.(.E7 5این عوامل همگی باعث ایجاد انگیزه خدمت عمومی در فرد خواهد شد )دیده باشد. 

 

 ساالری و عدالت . شایسته2-2

تبعهی    ز ازهیه . ایهن پر دارداشهاره  و پرهیهز از تبعهی     افهراد عدالت به نحوه برخورد عادالنه سازمان با 

 د.شوهای منصفانه میها و همچنین پرداختساالری در عزل و نصب شامل مباحثی همچون شایسته

 مرالب زیر را بیان کرده است: ،کنندگان ذیل این مفهوم مشارکتیکی از 

، طور مثال هشود برابری است، بهایی که سبب ایجاد انگیزه خدمت در بخش عمومی مییکی از مؤلفه »
. فهردی  برده اسهت  بینگونه انگیزه افراد را ازهای بسیار باالی برخی مدیران چنظر بگیرید که حقوقشما در

های چند ده میلیونی و پاداش نظر علمی در سرح پایینی قرار دارد ولی حقوقکه چه ازنظر خبرگی و چه از
 «.(.M4 2پتک محکمی بر انگیزه کارکنان بخش عمومی است ) ،گیردمی
 

 های اجتماعی. مؤلفه4
 . توجه به منافع عمومی4-5

یگهران، تحقهق عهدالت    فع کهل جامعهه ماننهد توجهه بهه رفهاه د      داشتن منامرابق با مفهوم این کد، درنظر

شهود.  گیری انگیزه خدمت عمهومی در کارکنهان مهی    گشایی از مشکالت مردم باعث شکل اجتماعی و گره

توان رفاه افهراد بیشهتری را   بخش عمومی بر تمامی افراد جامعه تأثیرگذار بوده و با خدمت در این بخش می

تهوان اشهاره   کالن و سیستمی بر ایجاد انگیزه خدمت در بخش عمومی نیز میمحقق ساخت. به اهمیت دید 
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)بخش عمومی( بهر سهایر    اساس، توجه کارکنان بخش عمومی به اهمیت تأثیرگذاری این بخش کرد. براین

ههای دیگهری کهه باعهث ایجهاد      د. از مؤلفهشوساز ایجاد انگیزه خدمت در آنان می زمینههای کشور، بخش

بسهیاری از مشهکالت مهردم جامعهه      توجه بهه ایهن امهر اسهت کهه      ،شوددر بخش عمومی می انگیزه خدمت

 های آن قابل رفع هستند. های عمومی و فعالیتطریق سازماناز

 مرالب زیر را بیان کردند: ،کنندگان ذیل این مفهوم مشارکت

-ر بخش عمهومی مهی  با کار د. (E1 4منافع عمومی برای بنده نسبت به منافع شخصی ارجحیت دارد ) »

 «.(.M9 2توان رفاه اکثریت را تا حدودی تأمین کرد و تحقق بخشید )

 

 . بهبود جایگاه اجتماعی4-2

روند دهد که کننده موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است. مرالعات نشان می جایگاه اجتماعی منعکش

، 4)دنههارت و دنههارت   ه اسهت اتفهاق افتهاد   کارکنان بخهش دولتهی  در جایگاه و منزلت  هکاهشی قابل توج

، اشهاره دارد.  شهود هایی که باعث بهبود جایگهاه فهرد در جامعهه مهی    این کد تفسیری به مؤلفه (.485: 6442

مهورد احتهرام و تکهریم قرارگهرفتن، مهورد حمایهت مهردم         هایی مانندکنندگان در این کد به مؤلفه مصاحبه

ها، باعهث ایجهاد انگیهزه    اشته و بیان کردند که این مؤلفهشدن بین مردم اشاره د قرارگرفتن، مررد و شناخته

 خدمت عمومی در آنها شده است.

 مرالب زیر را بیان کرده است: ،کنندگان ذیل این مفهوم یکی از مشارکت

ست که از طرف ا بازخور و احترامی ،شودیکی از عواملی که باعث ایجاد انگیزه خدمت در من می »

 «.(M4 3) شودمردم به من داده می
 ترسیم شد. (6شکل )صورت  هدرنهایت شبکه مضامین ب

  

                                                                                                                                                    

1. Denhardt & Denhardt 

عدم تعلق 

 به مادیات
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، از سهال گذشهته   62در  هدانشهگا در محافل آن ست که توجه به ا خدمت عمومی از موضوعاتی هانگیز

با رشد زیهادی همهراه بهوده     چندین سال اخیر اًو خصوص -( به بعد4884ثیرگذار پری و وایز )أانتشار مقاله ت

د انه  به این موضهوع پرداختهه  مدیریت معتبر در مجالت پژوهش  24حدود  6445که در سال  طوری به ؛است

گسهتردگی و   بهه  باتوجهه های عمومی ایران  انگیزه خدمت عمومی در سازمان. (6442، 4)ریتز، برور و نیومن

نهایت سبب بهبود و در تواند تأثیر مضاعفی بر تعالی و رشد کشور گذاشتهین بخش، میهای احجم فعالیت

ههای دولتهی و   ها با بسیاری از سازماناین امر که شهرداری به باتوجهکیفیت سرح زندگی افراد جامعه شود. 

کنهد،  أمین مهی هها را ته  های این سهازمان عمومی دیگر در ارتبا  بوده و زیرساخت و بستر بسیاری از فعالیت

منهدی شههروندان خواههد     سزایی بهر افهزایش رضهایت   ها تأثیر بمت عمومی در شهرداریافزایش انگیزه خد

گذاشت. نتهایج پهژوهش نشهان داد کهه اعتقهادات و مهذهب، عهدم تعلهق بهه مادیهات، احساسهات درونهی،             

ی و بهبهود جایگهاه   های شهغل، توجهه بهه منهافع عمهوم     ساالری و عدالت، ویژگی شایستههای فردی،  ویژگی

 شود.گیری)ایجاد( انگیزه خدمت عمومی میاجتماعی باعث شکل

( پیونهد  4889متحهده، گهاترو) )   مدیریتی یک کشور دارد. در ایاالتهای ای بر ارزشدین تأثیر عمده

(. 49: 6445، 6های مدیریتی ایاالت متحهده و کتهاب مقهدس را نشهان داد )ونهدنبیل و همکهاران      میان ارزش

و بر مبانی دینی و اعتقادی اسهت   نظریه انگیزه خدمت عمومی مبتنیی و محمودآبادی بیان داشتند که زاهد

 دانستن پست امانت، یهعنوان امتحان الپست مدیریتی بههایی مانند در بحث مبانی دینی و اعتقادی از مؤلفه

 و یزاههد )کننهد  خدا، یاد می و توکل بر توجه به منابع غنی اسالمی، توجه به آثار معنوی خدمت، مدیریت

 .(44: 4684 ،محمودآبادی

در افهراد   .جهه کنهد  صرف توجه به مادیات باعث خواهد شد فرد تنها به سود و عواید شخصی خهود تو 

دارای انگیزه خدمت عمومی باال، اعمال خوب نسبت به کسب درآمد دارای اولویت بهاالتری قهرار دارد و   

در این افراد عوامل دیگری فارغ از سود شخصی باعث ایجهاد انگیهزه خهدمت در آنهها شهده اسهت )پهری،        

4882 :44 .) 

 احسهاس خوشهایندی داشهته    ه در محیط کارکشود در کارکنان ایجاد می خدمت عمومی زمانیانگیزه 

و با مدیر و همکاران خود رابره مناسب داشته باشند. داشتن آزادی عمل نیز باعث  دنرب، از کار لذت بباشند

                                                                                                                                                    

1 Ritz, Brewer & Neumann 

2 Vandenabeele et al 
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هماننهد  شود، زیرا کارکنان در حیره محوله آزادی عمل داشته و ایجاد انگیزه خدمت در بخش عمومی می

شهمولی داشهته و    شوند، زیرا بسیاری از قوانین و مقررات حهالتی جههان  کار نمی یک ابزار ماشینی مشغول به

گیهرد کهه   وپاگیر به خود مهی  قوانین حالتی دست ،گیرد که در این صورتنظر نمیها را دراقتضای موقعیت

 گیری انگیزه خدمت عمومی در کارکنان شود. تواند مانع شکلاین همان بوروکراسی خشکی است که می

های مثبت شغل از آن جهت که به رضایت شهغلی  ( نتیجه گرفتند که ویژگی4825) 4دهامهاکمن و اول

( در 6442(. کهامیلری ) 4: 4825شهوند )ههاکمن و اولهدهام،    شوند، باعث ایجاد انگیزه باالتری می میمنجر 

شان داد پرداخته و ن های شغلویژگی های مؤثر بر انگیزه خدمت عمومی به بررسیپژوهشی با عنوان پیشینه

هها و محهیط سهازمانی آنهاسهت     که میزان انگیزه خدمت عمومی کارکنان بخش عمهومی تهابعی از ویژگهی   

 (.452: 6442)کامیلری، 

ت این بخش بسهیار حهائز اهمیهت اسهت.     هیدلیل ما ساالری و عدالت در بخش عمومی به اهمیت شایسته

ههای کالنهی نیهز دریافهت     گیرند و حقهوق ار میهای باالیی قرهای مهم و ردهکه افراد ناالیق در پست زمانی

عهدالت  ماهیهت   شدن آنان خواههد شهد.  مانعی بر راه انگیزه خدمت کارکنان و دلسردناخواه  کنند، خواهمی

و  (؛624: 6445، 6تأثیرگهذار اسهت )لیپهونن و همکهاران    ههای کارکنهان   رفتار، اعمال و واکهنش  برسازمانی 

 یجاد انگیزه خدمت عمومی افراد تأثیر بسزایی داشته باشد.راستای اتواند دردلیل می همین به

باشد )دیویش و نیز می 4هاتابع پیامد 5هابر محرک افراد عالوه 6، رفتارA-B-Cنهایت مرابق با الگوی در

گیری و ایجهاد انگیهزه خهدمت عمهومی در کارکنهان      (. یکی از عواملی که باعث شکل424: 4894، 2لوتانز

ت بهه مهردم، احتهرام و تکهریم را     گرفتن آنها توسط مهردم اسهت. خهدم   و تکریم قراررام مورد احت ،شودمی

این احترام و تکریم نیز ایجاد انگیزه خدمت بیشتر در فرد خواهد بود؛ این امهر هماننهد    هدنبال دارد و نتیج به

دهد و ای آنکه می؛ هم برآورد آید و رحمتی دوچندان به بار میآسمان بر زمین فرود میست که از ا بارانی

 .(484: 6442گیرد )دنهارت و دنهارت، میهم برای آنکه 

 :توان ارائه دادزیر را می هایپیشنهاد ،اساس نتایج پژوهشبر

                                                                                                                                                    

1. Hackman & Oldham 

2. Lipponen et al 

3. Behavior 
4. Activators 

5. Consequence 

6. Davis & Luthans 
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های فردی و احساسهات درونهی، انتخهاب مناسهب افهراد حهائز       گرفتن کدهای تفسیری ویژگیبا درنظر

ههای  ههای بهاز، آزمهون   چههره، مصهاحبه   بهه  رهچهه  ههای تهوان از مصهاحبه  مهی برای این منظهور  اهمیت است. 

کهد تفسهیری اعتقهادات و     بهه  باتوجهنمایش کار واقعی استفاده کرد.  های موقعیتی و پیششخصیتی، آزمون

و تقویهت باورههای مهذهبی در     افزایش شناخت وآگاهی نسبت به دین و اعتقاداتجهت تالش درمذهب، 

 د.شونگیزه خدمت عمومی آنان منجر گیری انهایت به شکلتواند درمیکارکنان 

کد تفسیری عدم تعلق به مادیات و همچنین توجه به منافع عمومی، مدیران و کارکنان  به باتوجهاگرچه 

اما نباید تهأمین نیازههای فهردی در حهد متعهارف،       ،اندیشندبه منافع اقتصادی فردی نمی اًبخش عمومی صرف

ران و کارکنان بخش عمومی، امکان کار در بخهش خصوصهی   که برای برخی از مدیشود. چرامغفول واقع 

 دهند با کار در بخش عمومی به جامعه خود خدمت کنند.اما ترجیح می ،با شرایط بهتری وجود دارد

هها هنگهام تعریهف یهک شهغل از ایجهاد       شود سازمانهای شغل پیشنهاد میاساس کد تفسیری ویژگیبر

تنوع برخوردار شود تها   شده از وظایف تعریف اجتناب کنند و ای از کارهای تکراری و یکنواختمجموعه

شهامل تکمیهل یهک بخهش      شهده  . همچنین باید شهغل تعریهف  انگیزگی نکنندافراد احساس یکنواختی و بی

امهور   هگیهری در زمینه   موردنظر بهرای تصهمیم   در شغل دشناسایی از یک روند کاری باشد. بای کامل و قابل

های شغل، استفاده های سازمانی و ویژگیمؤلفه به باتوجهد داشته باشد. همچنین مربو  به کار استقالل وجو

کارگیری مدیریت مشارکتی سبب ایجاد انگیهزه خهدمت در کارکنهان     بهاز سازوکارهای تشویقی مناسب و 

 خواهد شد.

-ههای عمهومی بها بهه    شهود کهه در سهازمان   ساالری و عدالت، پیشهنهاد مهی  اساس کد تفسیری شایستهبر

ها، سعی در برقراری عهدالت  کارگیری کارکنان شایسته و همچنین با رعایت عدالت و انصاف در پرداخت

 د.شوگیری انگیزه خدمت در کارکنان سبب شکل اًداشته تا نهایت

خهدمت   زهیه مفههوم انگ  یتنها به بررسه  قیتحق نیمواجه بوده است؛ ا زین ییها تیپژوهش با محدود نیا

که  یحالهستند، پرداخته است. در شهرداری قماز کارمندان دولت که شاغل در  یبخش خاص انیم یعموم

 یاز جامعهه کارکنهان بخهش دولته     یشهتر یب یهها  بخهش  یبه بررس دیبا یمتقن م ییها به گزاره یابیدست یبرا

شهدن بهه    لیتبهد  یبرا شتریقوت ب ازمندیهنوز ن اریبس یها رغم پژوهش یعل یخدمت عموم زهیانگ .پرداخت

دارنهد   یآن نواقص یها و ابزارها مفهوم، مدل نیا کنند یادعا م شمندانیاند یهوم منسجم است. برخمف کی



 5211(، پاییز 21پیاپی شماره ) 2شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

222 

 ( 6444)بوزمن و سو،  است کیمورد تشک ،مفهوم نیو اعتبار ا

هها   اما افزایش اعتبار چنین مهدل  ،های انگیزه خدمت عمومی بارها مورد استفاده قرار گرفته استالگوی

های تاریخی و فرهنگی بر میزان و شناخت یک مفهوم، منو  بهه  بافت و زمینه به باتوجهها، و مفهوم پردازی

اسهاس، اگرچهه ایهن پهژوهش مسهتنداتی       هها مهی باشهد. بهراین    در دیگهر شهرایط و بافهت    هتکرار نتایج مشاب

خصو  اعتبار مفهوم انگیزه خدمت عمومی در بافتی غیر از جوامع غربی فراهم کرده اسهت، امها هنهوز    در

شود با استفاده برای مرالعات بعدی پیشنهاد می ،اساس یشتر در این زمینه وجود دارد. برایننیاز به تحقیقات ب

آمهده در ایهن    دسهت  هههای انگیهزه خهدمت عمهومی به     مؤلفهه  ،از نتایج پژوهش کنونی و طراحهی پرسشهنامه  

 .ها نیز مورد بررسی قرار گیردپژوهش، در سایر سازمان
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