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انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي :بررسي موانع و چالشها
ندا کاوند*1ـ الناز دانشور عامري
تاریخ دریافت1000/01/11 :
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تاریخ پذیرش1000/00/11 :

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي موانع و چالشهاي انگيزه خدمت عمومي ميباشد .اين پژوهش از جمله
پژوهشهاي آميخته با هدف کاربردي ميباشد.جامعه آماري پژوهش 11نفر از خبرگان و نخبگان سازمانهاي
عمومي و آموزشي بوده که به کمک روش هدفمند و قضاوتي انتخاب و با آنها مصاحبه انجام شد.به منظور
سنجش روايي و پايايي از روش تحليل محتواي صوري و محتوا و توافق بين دو کدگذار استفاده شد؛ که
مورد تأييد قرار گرفت.براي تجزيه و تحليل دادهها از روش تحليل مضمون با استفاده از نرم افزار مکس
کيودا بهره گرفته شد.سپس با استفاده از روش دلفي و آزمون دوجملهاي در نرم افزار  Spssشاخص ها و
مضامين استخراج شده مورد ارزيابي و پااليش قرار گرفتند .يافتههاي پژوهش مؤيد اين مطلب بود که موانع
انگيزه خدمت عمومي از  49مضمون پايه تشکيل ميشود ،که در قالب  12مضمون سازمان دهنده و 5
مضمون فراگير سازماندهي شده و در دو دسته موانع سازماني و غير سازماني قرار ميگيرند .براساس نتايج
موانع سازماني دربرگيرنده موانع رفتاري با  5مضمون؛ موانع ساختاري با  6مضمون و موانع شغلي با 8
مضمون؛ و موانع غير سازماني دربرگيرنده موانع فردي با  6مضمون و موانع محيطي-اجتماعي با  0مضمون
ميباشند.
کليد واژهها :انگيزه خدمت عمومي ,موانع و چالشها ،تحليل مضمون ،موانع رفتاري ،موانع ساختاري ،موانع
شغلي ،موانع فردي ،موانع محيطي-اجتماعي

 1دانشجوی دکتری ،مدیریت دولتی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول) nkavand@yahoo.com

 2کارشناس ارشد مدیریت دولتی
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اهداف با مشکالت و چالشهاي جدي مواجه ساخته

مقدمه
امري

است.براي مقابله با اين چالشها بخش دولتي به

1

تئوريهاي و فلسفههاي مديريت دولني مانند:مديريت

محسوب ميشوند .با مطرح شدن مسئله توسعه پايدار

عمومي کالسيک ،مديريت عمومي نئوکالسيکها،

در آينده مشترک کشورها؛ از سوي کميسيون جهاني،

مديريت دولتي نوين ،مديريت مبتني بر ارزشها و...

نقش و اهميت سياستهاي ملي و مؤسسات و

روي آورد( .حيدر و همکاران )5 ،1412 ،همچنين

سازمانها در دستيابي جوامع به اين مهم دو چندان

سازمانها نيزاز چندين رويکرد مديريت و رهبري مانند

شد ،به طوريکه تحقيقات انجام شده در اين زمينه به

مديريت کيفيت جامع و بهبود مستمر را براي افزايش

همبستگي باال بين حاکميت بخش دولتي و توسعه

انگيزه و روحيه کارکنان و پرداختن به مسائلي که

پايدار تأکيد داشتند( .حيدر1و همکاران)1 ،1412 ،

موجب کاهش انگيزه کارکنان بخش دولتي شده است

پتروسکي و ريتز ( )1410نيز در تحقيقي در اين زمينه،

بهکار گرفتند.اما عليرغم تالشهاي صورت گرفته

به نقش انگيزه خدمت عمومي در دستيابي به توسعه

بخش دولتي و سازمانهاي وابسته نتوانستند موفقيت

پايدار اشاره نمودند( .پتروسکي و ريتز)52 ،1410 ،3

چنداني

لذا

بخش دولتي نقش غير قابل انکاري در توسعه و

پويايي انگيزه نيروي کار بخش عمومي و عواملي

شکوفايي جوامع دارد؛ بهطوريکه سازمان ملل متحد

که کارکنان را جذب خدمت در سازمانهاي بخش

نيز در برنامه "توسعه هزاره "0نيز به آن اشاره داشته و

دولتي مينمايد؛ و همچنين تفاوت انگيزه کارکنان

با توجه به نقش بخش دولتي در دستيابي به اهداف اين

بخش دولتي و خصوصي؛ هميشه مورد توجه محققان

برنامه از قبيل ريشه کني فقر ،مبارزه با بيماري ها،

و صاحب نظران مديريتي دولتي بوده است.

حاکميت

و

دولتها همواره بهعنوان

ضروري ،اما عمدتاً ضمني ،جنبهاي از توسعه پايدار

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

در

اين

زمينه

بدست

آورند.
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ايجاد رفاه و...؛سازمان ملل از کشورها عضو خواسته

محققان اوليه مديريت عمومي مانند بوخانان

که با توجه بخش دولتي و ارائه خدمات به شهروندان

( )1295و ريني )1281( 6در مطالعات خود هميشه به

خود را بهبود ببخشند.بدون ترديد تحقق اهداف توسعه

شکاف انگيزشي در بخش خصوصي و دولتي و شکاف

هزاره مستلزم برخورداري از نيروي کار آموزش ديده و

در مديريت عملکرد اين دو بخش اشاره داشتند؛ و

ماهر ،مشارکت گسترده با ذينفعان ،بهبود بخش دولتي

خواستار مطالعات گسترده در زمينه بررسي چگونگي

و سياستهاي فراگير اين بخش ميباشد .در اين

آزادسازي انگيزه کارکنان در بخش دولتي بودند.

راستا روحيه باال و انگيزه نيروي کار بخش دولتي يک

بوخانان ( )1295در مطاله خود در اين زمينه از عبارت

عامل کليدي و حياتي براي دستيابي به اهداف توسعه

«اخالق خدمات عمومي» براي نشان دادن تمايز

هزاره و توسعه پايدار محسوب ميشود.

خدمات عمومي از ساير خدمات و ويژگيهاي

عليرغم دامنه گسترده بخش دولتي و توابع آن؛

انگيزشي کارکنان بخش دولتي و خصوصي استفاده

سازمانهاي دولتي در سراسر جهان همواره با چالش-

کردند.در دهه 1224ميالدي دو پري و وايز به طور

هاي بهبود کارايي و عملکرد و استفاده مناسب و بهينه

مشخص به «انگيزه خدمت عمومي» اشاره نمودند؛ و

از منابع در ارائه خدمات بهتر به شهروندان مواجه بوده

آن را بهعنوان يک نظريه انگيزشي مهم وارد بخش

اند .محدود بودن و ناکافي بودن منابع مادي از يک سو

مديريت دولتي و عمومي نموده و سعي کردند؛ توضيح

و منابع انساني بدون انگيزه و غير کارآمد از سوي

دهند که چرا آنهايي که در بخش دولتي کار ميکنند

ديگر؛ سازمانها و مؤسسات دولتي را در دستيابي به

انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي74 /...

نسبت به همتايان خود در ساير بخشها و بخش

که انجام شغلي که منجر به ارتقاي منافع عمومي شده و

خصوصي داراي انگيزه باالتري ميباشند.

براي عامه مردم مفيد و سودمند ميباشد ،به خودي خود

انگيزه خدمت عمومي صورت پذيرفته و همه اين

مديران و کارکنان بخش عمومي با انگيزه هايي ماوراي

تحقيقات به نقش مثبت انگيزه خدمت عمومي در

منافع شخصي مانندحس دلسوزي ،انجام وظيفه

عملکرد فردي و سازماني اشاره داشتهاند .انبوه

شهروندي ،و فداکاري و ايثار به مشاغل دولتي عالقمند

مطالعات انگيزه خدمت عمومي نشان داد که

بوده و از اين طريق برانگيخته ميشوند( .حميدي زاده

خدمتگزاري بهتر به عامه مردم ،توسط کساني صورت

و همکاران )53 ،1325 ،شايد بتوان گفت مهمترين

ميگيرد که داراي انگيزه خدمت عمومي هستند.

پژوهشها در اين زمينه را پري و وايز در دهه  24ميالدي

(کروسان )544 ،1229 ،9لذا کارکنان داراي انگيزه

انجام داده اند .آنان انگيزه خدمت عمومي را به عنوان

خدمت عمومي باالتر مساعدت (سهم) مثبتي براي

«گرايش و تمايل فردي براي پاسخگويي به انگيزه هايي

سازمانهاي خود داشته که احتماالً منجر به اثربخشي

که به طور اساسي يا منحصراً در نهادها و سازمانهاي

بيشتر سازمانها ميشود( .پاندي و موينيهان،1449 ،8

عمومي ريشه دارند تعريف کرده اند) پري و وندبل،

 )04بر اين اساس ،به دليل آنکه کارکنان داراي انگيزه

 )346 ،5102مفهوم انگيزه خدمت به جامعه جهت

خدمت عمومي داراي تعهد سازماني ،رضايت شغلي،

نشان دادن انگيزه افراد براي پيوستن به بخش عمومي

عملکرد باالتر (ناف )5 ،1222 ،2و تمايل به سخت

ايجاد شده است .در اين تئوري عقيده بر اين است که

کوشي( ،رايت )1 ،1443 ،بيشتر ميباشند؛ اهميت

ارائه خدمت عمومي به جامعه به وجود افرادي نيازمند

نظريه انگيزه خدمت عمومي دو چندان شده است.

است ،که داراي ارزشها ،تمايالت و نگرشهايي؛

باتوجه به اهيمت انگيزه خدمت عمومي در بخش

وراي منفعت شخصي و سازماني ميباشند؛ که آنها را

دولتي و کارايي و اثربخشي آن در عملکرد سازمان ها

به انجام کارهايي به نفع ديگران و جامعه سوق ميدهد.

در اين تحقيق بر آن شديم که عوامل کاهش دهنده

(چوي )246 ،1416 ،11انگيزه خدمت عمومي موجب

انگيزه خدمت عمومي را در سازمانهاي دولتي مورد

چشمپوشي کارکنان بخش عمومي از منافع شخصي و

بررسي قرار دهيم و به اين سؤال پاسخ دهيم که موانع

يا در اولويت قرار دادن منافع ديگران در تعقيب منافع

و چالشهاي پيش روي انگيزه خدمت عمومي چه

عمومي و خدمت به جامعه بزرگتر ميگردد( .تايلي،13

ميباشد؟

)62 ،1418
به گفته محققان مديريت دولتي مفهوم انگيزه

مباني نظري

خدمت عمومي بطور عميق ريشه در علوم رفتاري و

انگيزه خدمت عمومي چيست؟

اجتماعي دارد؛ و بهعنوان يک سازه ،انگيزه منحصر

مفهوم انگيزه خدمت عمومي ريشه در مباحث

بفرد نهادي است ،که به همراه خدمت عمومي درک

اخالق خدمت عمومي در دهه  12294دارد

ميشود (وندبل . )555 ،1449 ،انگيزه خدمت عمومي

(بوخانان )010 ،1295 ،14و براي تعيين آنچه که

انگيزه ي بشر دوستانه براي خدمت به منافع جامعهاي

مستخدمان عمومي را در غرب بر ميانگيزاند به کار

از مردم ،يک دولت ،يک ملت و با نوع بشر"است ،که

برده شده است (تيلور . )231 ،1449 ،11تئوري انگيزهي

گاه با مفاه ي م ي همچون انگ ي زه درون ي ،انگ ي زش

خدمت رساني عمومي بر پايه اين فرض استوار است

اجتماع ي و نوع دوست ي ي کسان  ،در نظر گرفته
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از دهه 1224تاکنون تحقيقات گستردهاي در زمينه

براي کارکنان دولت برانگيزاننده استبه عبارت ديگر
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م ي شود.در حال ي که ا ي ن مفاه ي م کام الً از ي کد ي گر

دروني و اجتماع ي دارد ( .وندبل و همکاران ،

متما ي ز بوده ؛ ( پاند ي و همکاران  ) 84 ، 1419 ،و

) 161 ، 1418

به دال ي ل ي که در ادامه ذکر مي گردد؛ با ي کد ي گر
متفاوت مي باشند.

عالوه بر مفاه ي م گفته شده مفهوم د ي گر ي که
گاه با انگ ي زه خدمت عموم ي برابر دانسته م ي شود
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انگ ي زه درون ي عبارت است از" انجام ي ک

مفهوم نوع دوست ي مي باشد .نوع دوستي مفهومي

فعال يت برا ي دست ي اب ي به رضاي ت ذات ي" لذا مفهومي

گسترده تر بوده و بيشتر بر رفتار تأکيد داشته (اسکات

جامع و خودمحور بوده  ،که با آرمان هاي

و همکاران )1141 ،1412 ،و بيانگر تمايل فرد براي

خدمات عموم ي برانگي خته نم ي شود .در حال ي که

مشارکت در رفتارهاي فداکارانه بدون دريافت پاداش

انگ ي زه خدمت عموم ي برخاسته از ي ک انگ ي زه

بوده و محدود به خدمات عمومي نميشود( .پري و

درون ي است که محور ي ت آن نفع رساندن به

وندبل )623 ،1415 ،در مقابل انگيزه خدمت عمومي

د ي گران مي باشد و با ارزش ها ي خدمت عمومي

محدود به خدمت عمومي است .در واقع ا ي ن دو

برانگ ي خته مي شود ( .بوزمن و سو)941 ، 1415 ، 10

مفهوم دارا ي رابطه سلسه مراتب ي بوده و انگ ي زه

بنابرا ي ن انگ ي زه درو ني جايگزين مناسب براي آن

خدمت عموم ي ز ي ر مجموع ه اي از مفهوم کل ي

نمي باشد ( ر ي تز و همکاران  ) 015 ، 1416 ،از

نوع دوست ي در نظر گرفته م ي شود ( .اندروز،

سو ي د ي گر مفهوم نهادها ي عموم ي و خدمات

 )660 ،5103برا ي ن اساس اگرچه همپوشان ي قابل

عموم ي در تعار ي ف انگ ي زه خدمت عموم ي نشانگر

مالحظه اي ب ي ن انگ ي زه خدمات عموم ي و مفاهي م

ماه ي ت مثبت اجتماع ي ،اي ن انگ ي زه مي باشد؛که

ذکر شده وجود دارد و اين مفاهيم نقش مهمي در

موجب برابر دانستن انگ ي زه خدمت عموم ي با

تکميل ساختار انگيزه خدمات عمومي دارند اما با آن

مفاهي م رفتار اجتماع ي و انگ ي زش اجتماعي

برابر نميباشند( .پاندي و همکاران )310 ،1419

مي شود؛اما باي د توجه داشت که ا ي ن مفاه ي م از

برا ي درک بهتر پر ي و وا ي ز (  ) 1991سه نوع

ي کد ي گر متما يز مي باشند .مفهوم رفتار اجتماع ي بر

انگيزه عاطفي ،مبتني بر هنجار و عقالني (منطقي) را

رو ي رفتار تمرکز داشته در حال ي که انگ ي زه

براي انگيزه خدمت عمومي معرفي نمودند( .اسکات و

خدمات عموم ي بر پ ي وند نگر ش  ،رفتار و ارزش

ريتز )1 ،1419 ،16انگ ي زه ها ي عقالن ي ،ر ي شه در

تاک ي د دارد  ( .بوزمن و سو  ) 941 ، 1415 ،مطالعات

حداکثر ساز ي منفعت فرد ي داشته؛ و بر

محققان نشان داد؛ همبستگي بااليي در مقياسهاي

مشارکت در خدمات عموم ي ،مشارکت در فرآ يند

انگيزهي خدمت عمومي و انگيزهي اجتماعي وجود

تدوي ن سي است  ،تعهد به برنامه ها ي عموم ي به

داشته و هر دوي آنها تا حد زيادي هم ساختار

دلي ل شناخت شخص ي و حما ي ت از منافع خاص

ميباشند؛ (اندروز )560 ،5103 ،15با اين تفاوت که

داللت دارند .انگيزههاي مبتني بر هنجار:شامل تمايل

انگ ي زش اجتماع ي دامنه وسي ع ي از ذي نفعان را در

فرد براي خدمت براي منافع عموم بوده ،و مبتني

برگرفته و مفهوم ي وس يع تراز انگ ي زه خدمات

بر منافع عموم ي و عدالت اجتماع ي است  ،که گاه

عموم ي است .در حال ي که انگي زه خدمت عمومي

به عنوان وجود « اخالق خدمات عمومي » ي ا تعهد

مفهوم دي گر محور با ذي نفعان شناسا يي نشده

به ارزش ها ي عمومي در بي ن کارمندان دولت ي به

مي باشد؛ که گستره محدودتر ي نسبت به انگ ي زه

تصو ي ر کشي ده م ي شود  ( .وان لون19و همکاران ،
 )10 ، 1418نها ي ت اً انگيزههاي عاطفي از احساسات

انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي79 /...

انساني نشأت گرفته و از طريق تمايل يا اشتياق فرد

ابعاد انگيزه خدمت عمومي

براي کمک به ديگران مشخص ميشوند و مبتني بر

در ادامه مطالعات اين حوزه محققان علم مديريت

واکنشهاي احساسي به محرکهاي اجتماعي و عاطفي

بر آن شدند تا مقياسي را براي اندازه گيري انگيزه

به ويژه در شرايط خاص ميباشند( .هامبرگ،1412 ،18

خدمت عمومي ارائه دهند .در اين راستا پري (،)0443
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مقياسي را براي سنجش انگيزه خدمات عمومي پيشنهاد
درک

عموم ي ،تعهد به منافع عموم ي  /مسئول ي ت مدن ي،

فراهم نموده  ،اما

وظ ي فه مدن ي ،عدالت اجتماع ي ،دلسوز ي و ا ي ثار

با محدود ي ت ها يي ن ي ز مواجه است .ابتدا  ،برخ ي

مي باشد  ( .مو ي نهان  ) 02 - 51 ، 1449 ،بعد از

ب ي ان داشتند که انگ ي زه ها ي عقال يي ر ي شه در

بررس ي ها ي گسترده چارچوب نظر ي براي توسعه

حداکثرساز ي منفعت فرد ي دارد.هرچند که ا ي ن

ي ک مق ي اس چند بعد ي با چهار بعد تعهد به منافع

انگ ي زه ها لزوم اً بر رو ي منافع فرد ي تمرکز

عموم ي ،دلسوز ي ،جذب به س ياستگذاري عموم ي

ندارند و بعض ي مواقع منافع عموم ي را به منظور

و فداکاري؛ که منعکس کننده پاي ه هنجار ي،

تام ي ن و تکم ي ل ن ي ازها و منافع فرد ي ن ي ز شامل

عاطف ي و عقاليي بودند؛ ارائه گردي د  ( .جنسن11و

مي شوند  ( .اسکات و همکاران ) 1141 ، 1412 ،

همکاران  )02 ، 5104 a ،وندبل ( )1446به شاخص-

انگ ي زه هاي عقال يي امکان ا ي جاد انگ ي زه م ي تن ي بر

هاي «برابري»« ،پايداري» « ،پاسخگويي»« ،شخصيت

ممکن

تساويگراي» که بطور کلي از «اصول خدمات عمومي»

است افراد با هدف حداکثر ساز ي منافع شخص ي

در سازمانها بوده؛ اشاره ميکند و آن را "حکومت

با حما ي ت از منافع عموم ي ،دست ي اب ي به قدرت و

دموکراتيک" نامگذاري کرد ،و به مدل چهار بعدي

افزا ي ش اعتبار خود در فرآ ي ند تدو ي ن س ي است

انگيزه خدمات عمومي پري بعد «حکمراني

شرکت کنند .بنابرا ي ن انگ ي زه هاي عقال يي برا ي

دموکراتيک» (وندبل )155 ،1448 ،را اضافه نمود.

ا ي ن سه انگ ي زه چارچوب مف ي د ي برا ي
انگ ي زه خدمت عموم ي

فرد ي را

مفعت

در

خود دارند؛ و

فهم انگ ي زه خدمت عموم ي مناسب نم ي باشد.
دوم برخ ي استدالل مي کنند  ،که بطور مفهوم ي

انگيزه خدمت عمومي و متغيرهاي سازماني

انگ ي زه ها ي هنجار ي و عاطف ي دارا ي همپوشان ي

سازمان ها م ي توانند اثرات مثبت ي ا منف ي

بوده و ب ي ن آن ها تما ي ز ي چندان ي وجود ندارد

بر انگ ي زه کارکنان داشته باشند .براساس تعر ي ف

و همکاران  . ) 142 ، 1413 ،لذا ساختار

پر ي و وا ي ز؛ تئور ي انگ ي زه خدمات عموم ي به

انگيزه خدمت عمومي توسط کيم و وندابل ()5101

درک رابطه انگ ي زه کارکنان و منافع عموم ي

دوباره بررسي شد؛ آنها ساخت ديگري از انگيزه ها

کمک مي کند  ،بر ا ي ن اساس سازمان ها و

براي انگيزه خدمت عمومي پيشنهاد دادند و بيان

مؤسسات وظ ي فه دارند مح ي ط ي را برا ي کارکنان

داشتند که انگيزه ي خدمت عمومي با سه نوع انگيزه

فراهم نما ي ند  ،که کارکنان احساس نما ي ند که

مبتني بر ارزش ،ابزاري و شناختي ،زمينه بهتري براي

مي توانند به رفاه عموم ي مردم کمک کرده و به

درک انگيزه خدمت عمومي فراهم ميآورند( .ريپول،14

اهداف خود ( تحقق ارزش ها ي خدمات عموم ي)

)11 ،1412

دست ي ابند  .مکانيسمهاي رسمي و غيررسمي

( را ي ت
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سازمانها و متغيرهاي سازماني در شکل گ ي ر ي باورها

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

در مطالعات بعدي محققان معتقد بودند که

ميدهد؛ که شامل شش بعد :جذب به س ي است
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و رفتار اعضاي سازمان و همچنين انگيزه خدمت

منابع تمرکز دارد.فرهنگ سلسله مراتبي ،بر افراد،

عمومي نقش بسزايي دارند .از جمله اين عوامل

کنترل ،پايداري سازماني ،مديريت اطالعات و

ميتوان به شوک واقعي ،فرهنگ ،سلسله مراتب،

ارتباطات تآکيد مينمايد؛ و در نهايت فرهنگ عقاليي

جهتگيري اصالحات سازماني ،خط قرمزها ،طول

يا منطقي با اهداف سازماني ،کنترل ،برنامه ريزي ،تنظيم

عضويت سازماني و ...اشاره نمود؛که ادراکات افراد را

اهداف ،توليد و بهره وري مرتبط ميباشد( .حاجي پور

تحت تأثير قرار ميدهد( .اندرسن)522 ،5102 b ،11

و کاشاني )040 ،0624 ،از نظر پر ي و وا ي ز فرهنگ

مدل انتخاب  -جذب  -نگهدار ي اشنا ي در و

سلسه مراتب ي که بر کنترل مبن ي بر قانون بر

تناسب فرد  -مح ي ط به ا ي ن مسئله اشاره دارند که

کارکنان و شخص ي ت بروکرات ي ک تما ي ل دارند ،

اگر م ي ان وضع ي ت روان ي فرد و مح ي ط تناسب

دارا ي رابطه منف ي با انگ ي زه خدمات عموم ي م ي -

وجود داشته باشد افراد تما ي ل ب ي شتر ي برا ي
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باشد  ( .اندرسن ) 2 ، 5102 a ،

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

ماندن در شغل و تما ي ل کم ي برا ي غ ي بت و

مجموعه قوان ي ن  ،رو ي ه ها و مقررات در حال

جابجا يي دارند.افراد تازه وارد به سازمان ها که

اجرا که اهداف از پ ي ش تع يي ن شده؛ را پ ي ش نم ي

از سطح باال ي انگ ي زه خدمت عموم ي برخوردار

برند.؛و دست ي اب ي کارمندان به اهداف شان را

مي باشند دارا ي انتظارات و د ي دگاه هاي ا ي ده آل ي

مشکل و آن ها را ناام ي د مي سازد؛ به عنوان خط

نسبت به سازمان هاي دولت ي مي باشند  ،که به

قرمز هاي سازمان ي در نظر گرفته مي شوند .

ندرت در دن ي ا ي واقع ي محقق مي گردد .افراد

( مو يي نهان و پاند ي ) 00 ، 1449 ،بررس ي ها نشان

تازه وارد پس از ورود به سازمان ها به علت

م ي دهد کارمندان ي که دارا ي رضا ي ت شغل ي

نداشتن درک روشن ي از ماه ي ت کار بخش دولت ي

پا يي ن  ،ب ي گانگ ي ب ي شتر شخص ي ت  ،بدب ي ن ي ،عدم

به و ي ژه افراد ي که دا را ي استراتژ ي سازگار ي

اعتماد و احساس عدم امن ي ت مي باشند از انگ ي زه

نم ي باشند  ،به علت مواجه با عدم هماهنگ ي

خدمات عموم ي پا يي ن برخوردار بوده ؛ لذا خط

م ي ان ارزش هاي سازمان و ارزش ها و اهداف

قرمزها ي سازمان ي را ب ي شتر قبول مي کنند.در

فرد ي شان با نوع ي سرخوردگ ي و ب ي انگ ي زگ ي

مقابل کارمندان ي که سطح باال ي از انگ ي زه

مواجه مي شوند که از آن به عنوان « شوک

خدمات عموم ي را نشان م ي دهند و دارا ي

از « شوک

سطوح باال ي عملکرد  ،موفق ي ت  ،تعهد سازمان ي و

واقع ي ت » به عنوان مهمتر ي ن عامل ب ي انگ ي زگ ي

رضا ي ت شغل ي مي باشند؛ در تالش برا ي حذف

کارمندان بخش دولت ي ي اد مي کنند  ( .ح ي در 13و

نوار قرمز و رفع محدود ي ت ها هستند  ( .دهارت

همکاران ) 9 ، 5104 ،

د ي و ي س و پاند ي) 130 ، 1445 ،

واقع ي ت »

ي اد

م ي کنند.

محققان

کوين و کيمبرلي ( )0429در يک طبقه بندي؛

سلسه مراتب سازمان ي در ارتباط با خط

فرهنگ سازماني را به چهار طبقه:سلسله مراتبي،

قرمزها ي سازمان ي مي باشد .سطوح باال ي سلسله

گروهي ،تکاملي يا توسعهاي و عقالئي طبقه بندي

مراتب توانا يي رس ي دن به اهداف را ناام ي د

مينمايد .فرهنگ گروهي بر روي مردم به جاي

مي کند.بنابرا ي ن اثرات منف ي مشابه اثرات خط

سازمان ،انعطاف پذيري به جاي کنترل ،انسجام کارکنان

قرمز هاي سازمان ي بر عملکرد کارکنان دارد.

و دوستي تمرکز دارد.فرهنگ توسعهاي بر سازمان،

وا ي لدوسک ي (  ) 1224به تنفر مد ي ر ي ت دولت ي از

انعطاف پذيري ،سازگاري و آمادگي ،رشد و کسب

سلسه مراتب اشاره مي کند .در حال ي که مزا ي ا ي

انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي11 /...

آن ثبات  ،تداوم و قابل پ ي ش ب ي ن ي بودن را ن ي ز

بررس ي قرار دادند و در ي افتند انگيزه خدمت

مي پذ ي رد ( .مو ي نهان و پاند ي) 03 ، 1449 ،

عمومي بر رضايت شغلي تؤثير مثبت داشته و در مقابل

به طور کل ي باتوجه به تناقضات بس ي ار

عوامل سازماني مانند نوار قرمز ،اختيارات سلسله

فرض اساس ي مورد تأ يي د ب ي شتر تحق ي قات؛ اثر

مراتبي و نبود اهداف سازماني که اغلب در سازمانهاي

منف ي و خنث ي کننده اشکال بروکرات ي ک دولت بر

دولتي وجود دارد ميتواند بر انگيزه خدمت عمومي
15

محققان سازمان ها ي بروکرات ي ک کارکنان را به

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه خدمت عمومي پرداختند.

انتخاب ي ک شخص ي ت بروکرات ي ک که رعا ي ت

نتايج نشان داد که ژنتيک و عوامل زمينهاي يا محيطي

قانون را جا ي گز ي ن اهداف اصل ي سازمان

منجر به ارزشهاي متمايزي در افراد ميشود که بر

مي کنند  ،هدا ي ت مي نما ي ند  .از سو ي د ي گر در

روي تمايل و انگيزه آنها براي خدمت در بخش

اغلب مشاغل عموم ي هدف اصل ي کمک به

عمومي اثر ميگذارد .پرسماکوا 16و وندبل ( ) 5104

شهروندان متناسب با انگ ي زه خدمات عموم ي

اشاره نمود  .ا ي ن دو محقق در پژوهش ي به

مي باشد.با ا ي ن حال در سازمان هاي بروکرات ي ک

بررس ي رابطه بين انگيزه خدمت عمومي و رضايت

با

شغلي پرداختند  .آن ها در ي افتند که ميان رضايت

تقا ضاها ي بوروکراس ي هماهنگ شده و بخش ي از

شغلي ،تناسب فرد-4سازمان و انگيزه خدمت عمومي

س ي ستم مد ي ر ي ت جهت ده ي شده شوند؛که در

يک رابطه مستقيم وجود داشته و افراد داراي انگيزه

شبکه ا ي از قواعد و الزامات گزارش ده ي گ ي ر

خدمت عمومي باال داراي رضايت شغلي باال ميباشند

افتاده اند.لذا کارمندان به تدر ي ج کارا يي سازمان

و هر چقدر تناسب بين فرد-شغل و فرد-سازمان بيشتر

را در دست ي اب ي به اهداف شان تشخ ي ص خواهند

باشد اين رابطه مستحکمتر ميباشد .همچنين ميآيو19و

داد  ( .اندرسون  ) 01 - 06 ، 5102 a ،و به تدر ي ج

همکاران وي ( )1412اثرگذار ي و اثر پذ ي ر ي

انگ ي زه خدمات عموم ي در ا ي ن سازمان ها

انگ ي زه خدمت عموم ي و عملکرد؛ با م ي انج ي -

تضع ي ف مي گردد.

گر ي هو ي ت سازمان ي را مورد بررس ي قرار داده

با ي د

الگوها ي

کار ي

روزمره

و در ي افتند که انگ ي زه خدمت عموم ي منجر به
پيشينه پژوهش

سطوح باالتر ي از هو ي ت سازمان ي و نها ي ت اً

از زمان مطرح شدن تئور ي انگ ي زه خدمت

منجر به سطوح باالتر ي از عملکرد شغل ي م ي -

عموم ي مطالعات بس ي ار ي در ا ي ن حوزه انجام

گردد.عالوه بر تحق ي قات انجام پذ ي رفته در

گرفته است؛ برخ ي از ا ي ن مطالعات به بررس ي

خارج از کشور محققان کشورمان ن ي ز در ا ي ن

اثرپذ ي ر ي و اثرگذار ي بر انگ ي زه خدمت عموم ي

زم ي نه تحق ي قات ارزشمند ي انجام داده اند .در

مي باشد .از جمله ا ي ن تحق ي قات مي توان به

سال  0641آقا ي دانا يي فرد و همکاران و ي در

بررس ي کلدسن و هانسن (  ) 5102اشاره

پژوهش ي با عنوان «بررسي تأثير بدبيني سازماني بر

نمود.ا ي ن دو محقق در پزوهش ي با عنوان

انگيزه خدمت عمومي » به بررس ي اثرپذ ي ر ي انگ ي زه

«تفاوتهاي بخشي در رابطه بين انگيزه خدمت

خدمت عموم ي پرداختند .نتا ي ج بررس ي ها ي آن ها

عمومي و رضايت شغلي:بررسي نقش ويژگيهاي

نشان داد بدبيني سازماني منجر به کاهش انگيزه

سازمان» اثرپذ ي ر ي انگ ي زه خدمت عموم ي را مورد

خدمت عمومي ميشود؛ و برداشت منفي کارکنان از

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

انگ ي زه خدمات عموم ي م ي باشد .به عق ي ده

تأثير منفي داشته باشد .ام آرکيوکي

کارکنان

( )1418به
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سياست سازمان ارتباط بين بدبيني سازماني و انگيزة

نخبگان سازمانهاي دولتي و آموزشي تشکيل داده

خدمت عمومي را در جهت منفي تعديل ميکند.

است؛ که به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه

بهعالوه ،همراه شدن ابهام هدف سازماني با برداشت از

انجام گرديد.متن مصاحبههاي انجام شده پس از طبقه

سياست سازماني اين ارتباط را شدت ميدهد.همچنين

بندي وارد نرم افزار  Maxquda14گرديد و با

ايماني خواه و همکاران وي ( )1325با انجام پژوهشي

بکارگيري رويکرد تحليل مضمون يا تحليل تماتيک

با عنوان«ابهام هدف سازمان و انگيزه خدمت عمومي

تجزيه و تحليل گرديدند ايـن رويکـرد يکـي از قوي-

در سازمانهاي دولتي ايران» نشان دادند ابهام در بخش

ترين روشهاي کيفي است که قادر ميباشد قطعات

دولتي موجب کاهش انگيزه خدمات عموي در

گسسته و پراکنده را به روشي نظاممنـد در کنـار هـم

سازمانهاي دولتي ميشود.

سازمان داده و تصويري جامع ارائه دهد .تحليـل

روش شناسي تحقيق

مضمون اصـوالً يـک راهبـرد توصيفي است؛که يافتن

پژوهش حاضر از جمله پژوهشهاي آميخته با

الگو و مفاهيم مهم را از درون مجموعه دادههـاي

هدف کاربردي ميباشد؛ که براساس ماهيت و هدف

کيفـي تسـهيل مينمايـد( .گيون )869 ،1448 ،ايـن

اصلي پژوهش از طرح اکتشافي و مدل ايجاد طبقه

رويکرد داراي رويههاي مختلفي ميباشد که در اين

بندي بهره گرفته شده است .در اين پژوهش محقق در

تحقيق از رويه کينگ و هـاروکز کـه سـال  1414بـر

مرحلهي نخست با استفاده از دادههاي کيفي به دنبال

اساس جمع بندي رويههاي مختلف ارائه شده ،استفاده

تبيين و واکاوي موانع و چالشهاي انگيزه خدمات

گرديده است .اين رويه داراي سه مرحله کدگذاري

عمومي در سازمانهاي دولتي است و در مرحله دوم

توصيفي ،کدگذاري تفسيري و يکپارچه سازي از طريق

با بهرهگيري از روش دلفي و دادههاي کمي به دنبال

مضامين فراگير بوده که فرآيند آن در شکل  1نشان

قضاوت دقيقتر پيرامون نتايج مرحله ي اول ميباشد.

داده شده است:

جامعه آماري اين پژوهش را  11نفر از خبرگان و
•مطالعه دقیق مصاحبه
• مشخص کردن بخش های مربوط و یادداشت گذاری کنار آنها
مرحله اول:
•تعریف کدهای توصیفی
کدگذاری توصیفی • تکرار این فرایند مصاحبه و بازنگری کدهای تئصیفی در حین پیشرفت

مرحله دوم:
کدگذاری تفسیری

مرحله سوم:
مضامین فراگیر

•خوشه بندی کدهای توصیفی
• تفسیر معانی خوشه ها در ارتباط با سوال های پژوهش و زمینه تحقیق
•بکارگیری کدهای تفسیری برای کل مجموعه داده ها

• استنتاج مضامین کلیدی برای مجموعه داده ها بعنوان یک کل،از طریق مدنظر قرار دادن مضامین
تفسیری از موضوع تئوریک و یا مقاصد عملیاتی پروژه تحقیقاتی
•ایحاد نموداری برای نشان دادن روابط بین سطوح کدگذاری در تحلیل

شکل  :1رويه کد گذاري (کينگ و هـاروکز)153 ،1414 ،

انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي15 /...

جدول  :1ارزيابي روايي صوري و محتواي پروتكل مصاحبه
ارزياب 1

ارزياب 1

ارزياب 3

ارزياب 0

ارزياب 5

ارزياب 6

انطباق سؤاالت با مدل مقدماتي

0

0

5

5

5

5

0

انطباق سؤاالت با محورهاي تحقيق
کفايت سواالت براي پوشش دادن اهداف تحقيق

0
5

0
5

0
0

3
0

5
0

0
0

0
3

نياز به اصالح سؤاالت
ميانگين امتيازات
ميانگين

0
0
0/30

5
0/6

5
0/6

5
0/0

3
0/1

5
0/6

5
0

روايي

4/85

انشاء سواالت و گويه ها

ارزياب 9

3

5

5

5

0

5

0

=موضوعی درون توافق درصد

سنجش روايي و پايايي در پژوهشهاي کيفي

)∗100کدها کل تعداد()/توافقات تعداد ∗(2

مرحلهاي حياتي در فرايند مصاحبه و ارزيابي کيفيت
منظور از روايي اين است که مقياس و محتوا ابزار يا

در اين مطالعه ،برابر با  81/6درصد ميباشد .اين مقدار

سواالت مندرج در ابزار ،دقيقاً متغيرها و موضوع مورد

نزد عموم پژوهشگران به عنوان درصد پايايي مطلوب

مطالعه را بسنجد .در مطالعه حاضر به منظور جهت

ميباشد.

تعيين روايي ابزار اندازه گيري از رويكرد قضاوت
صوري و محتوا مبتني بر آراء هفت نفر از خبرگان

جدول  :1ارزيابي پايايي پروتکل مصاحبه

دانشگاهي استفاده شده است مطابق با نتايج جدول
1ضريب روايي صوري و محتواي پروتكل مصاحبه
برابر با  85درصد محاسبه گرديد.اين مقدار از نظر چين
( ،)1228مقدار بسيار مطلوبي ميباشد.از اين رو روايي
ابزار مورد پشتيباني قرار ميگيرد( .مقدم)82 ،1326 ،
پايايي به گستره تکرار پذيري يافتههاي پژوهشي
اشاره دارد .در اين پژوهش جهت ارزيابي پايايي
پروتكل مصاحبه ،از روش درصد توافق بين دو کدگذار
استفاده شده است .ابتدا از يک همكار پژوهشي که در
زمينة کدگذاري دادههاي کيفي داراي تجربه بود،
درخواست شد تا در پژوهش مشارکت کند؛ از بين
مصاحبهها ،سه مصاحبه انتخاب گرديده و به طور
جداگانه توسط دو کدگذار) پژوهشگر و همكار
پژوهشي (کد گذاري گرديدند .سپس درصد توافق
درون موضوعي که بهعنوان شاخص پايايي تحليل به
کارمي رود (رضايي )149 ،1326 ،با استفاده از فرمول
زير محاسبه شد.

کد مصاحبه تعداد کدها کدهاي مورد توافق

1

Psm1

1

Psm9

32

3

Psm21

03

14

114

02

کل

پايايي

38

11

%63

19

%89
%23
%81

پس از استخراج مفاهيم و دسته بندي مضامين و
کسب اطمينان از روايي و پايايي؛ مفاهيم و مضامين
استخراج شده با استفاده از روش دلفي و آزمون
دوجملهاي در نرم افزار  Spssمورد ارزيابي و پااليش
قرار گرفتند .بدين منظور فهرستي از مفاهيم و مضامين
استخراج شده تهيه و در اختيار  15نفر از خبرگان قرار
گرفت و با سه مرحله رفت و برگشت و انجام
اصالحات جرح و تعديلهاي الزم اجماع نظر حاصل
گرديد .سپس پرسشنامهاي که پاسخ ها در دو گروه
(خيلي کم ،کم ،متوسط و پاسخهاي زياد و خيلي زياد)
طبقه بندي شده بودند؛ تهيه و دوباره در اختيار خبرگان

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

تحليلها و تفسيرهاي نظري محققان از دادهها ميباشد.

بر اساس نتايج ضريب پايايي براي پروتكل مصاحبه
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قرار گرفت و سپس با استفاده از آزمون دوجملهاي

فردي مصاحبه ميکنيم ،او حرف ميزند و سپس

ميزان معنادار بودن مضامين در سطح اطمينان %25

پرسش تازه اي از سوي ما مطرح ميشود .او در پاسخ،

مورد سنجش قرار گرفت .نهايتا براساس مفاهيم و

از کسي نقل ميکند و به کسي استناد ميجويد .به سراغ

مضامين معنادار شده شبکه مضامين و مدل مفهومي

آن فرد ميرويم .اگر به چيزي اشاره کند ،سند آن را

پژوهش ترسيم گرديد.

جست وجو ميکنيم .در داده پردازي ،سندي را تحليل
ميکنيم و اين تحليل ما را به صرافت مفهومي ميکشاند

سؤاالت پژوهش
موانع و چالشهاي انگيزه خدمت عمومي کدامند؟

که خود مستلزم مرورگر متون و منابع نظري براي
افزايش حساسيت نظري ماست .بدين ترتيب ،متن
مصاحبه هاي قبلي را از نو تحليل ميکنيم يا در صورت

سواالت فرعي:

لزوم ،با افراد ديگر به گفت و گو مينشينيم .در اين

مضامين و مؤلفههاي موانع و چالشهاي انگيزه

صورت ،هم فرايند گردآوري و هم تحليل ،کامالً

خدمت عمومي کدامند؟
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

مدل مفهومي موانع و چالشهاي اثرگذار بر انگيزه
خدمت عمومي چگونه است؟

تدريجي ،تکويني و پلکاني است .داده ها مرحله به
مرحله و به طور مداوم گردآوري و ثبت ميشوند و به
صورت غيرخطي و پابه پاي آن ها تحليل مداوم و
مقايسه اي داده ها صورت ميپذيرد ( .فراستخواه،

يافتهها

 )15 ،1325لذا در اين پژوهش نيز به منظور افزايش

فرآيند تحليل مضمون داراي سه مرحله کدگذاري

دقت و اعتبار پژوهش در خالل کار هريک از مصاحبه

توصيفي ،کدگذاري تفسيري و يکپارچه سازي از طريق

و همچنين کدها و دادههاي استخراج شده مرتباً مورد

مضامين فراگير ميباشد.در مرحله نخست مصاحبههاي

بازبيني قرار گرفتند؛ تا بخش هاي مرتبط و مفاهيمي که

انجام شده پس از دسته بندي وارد نرم افزار گرديد؛ و

از نظر محقق پنهان مانده و به درک بهتر موضوع کمک

فرآيند كدگذاري آغاز شد.در اين فرآيند با در نظر

مينمايد مجدداً کدگذاري گردد .همچنين بخشهاي

گرفتن مفهوم كلي مورد نظر ،بخشهايي از مصاحبهها

کدگذاي شده مورد بازبيني مجدد قرار گرفت تا

كه به صورت آشكار يا ضمني كد مرتبط را در بر

کدهاي مشابه با يکديگر تلفيق و کدهاي غير مرتبط

داشتند ،نشانه گذاري شده و کدهاي توصيفي به آنها

حذف گردند.

اختصاص يافت .در مرحله دوم کدهاي توصيفي،

نهايتاً براي هر خوشه و داده هاي قرار گرفته در هر

خوشه بندي شده و کدهايي که داراي همپوشاني

خوشه ،مضامين کليدي براي دادهها و کدها؛ اختصاص

بايکديگر بودند در يک خوشه قرار داده شد و کدهاي

يافت .در اين مرحله فهرست کدها و مضامين استخراج

تفسيري با توجه به هدف و موضوع پژوهش براي

شده با استفاده از يکي از روش هاي توافق جمعي

هريک از آنها مشخص گرديد ،در جدول  3نمونهاي

يعني روش دلفي مورد ارزيابي و پااليش قرار گرفت.

از کد گذاري و اختصاص مضامين پايه ارائه شده

هدف محقق براي استفاده از روش دلفي ،دسترسي به

است.

مطمئن ترين توافق گروهي خبرگان درباره موضوعي

مسير تحليل داده ها در پژوهش هاي کيفي خطي

خاص است که با استفاده از پرسشنامه و نظر خواهي

نيست و رفت و برگشت و تکرار در آن هست ،هم در

از خبرگان ،به دفعات با توجه به بازخورد حاصل از

داده اندوزي و هم در داده پردازي .در داده اندوزي ،با

آنها صورت ميپذيرد .در پژوهش حاضر به منظور

انگيزه خدمت عمومي انگيزهاي پويا در سازمانهاي دولتي11 /...

جدول  :3نمونه کدگذاري و تخصيص مضامين پايه
کد مصاحبه
6 MO.E

12MO.E

کد

نمونه نقل قول

کد توصيفي

انگيزه خدمات عمومي توسط عوامل سازماني و غير 13PSM

عدم جامعه پذيري از اجتماعي سازي

سازماني ميتواند تحت تاثير قرار بگيرد .از جمله عوامل

سوي خانواده بر انگيزه والدين

غير سازماني جامعه پذيري خانوادگي ،جامعه پذيري

خدمت اثر گذار است

مذهبي تاثير بسيار زيادي بر روي انگيزه خدمات عمومي 10PSM

عدم آشنايي فرد با دين و عدم

دارد.در صورتي که اقدامات مناسب در اين زمينه ها

مذهب بر انگيزه خدمت ديني

صورت نگيرد تأثير اين عوامل کاهشي و منفي خواهد بود

اثرگذار است

 ...اگر ارائه خدمات عمومي به افراد خاص و يا واحدهاي 50PSM

ارائه خدمات به افراد يا تبعيض و بي

اداري خاص باشد موجب کاهش انگيزه خدمات عمومي

واحد هاي اداري خاص عدالتي در ارائه

اين افراد و خستگي افراد مرتبط با اين خدمات شود.
MO.ER3

مضمون پايه

تربيت

خدمات
ايمان

موجب بيگانگي افراد

ضعف در ايمان قلب و اعتقادات مذهبي (عوامل معنوي) 14PSM

ضعف

موجب ميشود که افراد دقت کمتري در انجام کار و

کاهش انگيزه است.

با دين

تمايل کمتري به خدمت به منافع عموم داشته باشند.

دلفي استفاده گرديد .شرکت کنندگان در روش دلفي

بدين منظور پاسخ ها در دو گروه (خيلي کم ،کم،

شامل  02نفر از خبرگان بودند .بعد از سه بار رفت و

متوسط و پاسخ هاي زياد و خيلي زياد) طبقه بندي

برگشت و اعمال نظر خبرگان و انجام اصالحات؛

شدند؛ و مضاميني که در سطح اطمينان  %25معنادار

پرسشنامه اي تهيه و بين خبرگان توزيع گرديد .بعد از

شده بودند مورد تأييد قرار گرفتند .در نهايت مطابق با

جمع آوري پرسشنامه ها براي تحليل از نر افزار

SPSS

جدول  0فهرست مضامين ارائه گرديد.

جدول  :0فهرست مضامين
مضمون پايه

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگير

عدم همکاري و تعامل با همکاران
عدم تعامل مديران با زير مجموعه

انزواي شغلي

عدم مشارکت در سازمان
عدم دلبستگي به شغل
عدم وظيفه مداري
ارزشمند ندانستن شغل

عدم هويت حرفه اي

عدم کسب اعتبار و منزلت از شغل
موانع شغلي

عدم آگاهي و تسلط بر شغل
چالش برانگيز نبودن شغل
عدم نواوري و خالقيت شغلي
عدم استفاده از استعداد و توانايي

روزمرگي و ايستايي شغلي

به روز نبودن طراحي شغل
نارضايتي شغلي
عدم تعهد شغلي
بي انگيزگي شغلي

نگرش هاي منفي شغلي

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

نهايي سازي مضامين و الگوي مفهومي از روش

و آزمون دوجمله ايي در سطح پنج درصد استفاده شد.
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مضمون پايه

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگير

عدم تناسب ارزش هاي شغل و شاغل
عدم تناسب مهارت هاي شاغل با نيازهاي شغلي

عدم تناسب شغل و شاغل

عدم تناسب شخصيت شاغل با ويژگي هاي شغل
عدم آزادي عمل در شغل
عدم خود تنظيمي و کنترل وظايف محوله

عدم استقالل شغلي

عدم تأمين نيازهاي مادي
تنش شغلي
آينده مبهم شغلي

عدم امنيت شغلي

ابهام در وظايف شغلي
خستگي شغلي
يأس و ناکامي هاي شغلي

فرسودگي شغلي

بي تفاوتي نسبت به ديگران و رويدادها
عدم اعتماد به همکاران
بدبيني (بدگماني) به محيط کاري

بدبيني سازماني

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

عدم اعتماد به مديريت
عدم تناسب فرد -سازمان
عدم سازگاري و عدم هماهنگي ميان اعضا سازماني
عدم سازگاري ميان اعضا و مديريت

تعارض سازماني

عدم هماهنگي بين واحدهاي سازماني
رهبري وظيفه مدار
سبک رهبري مستبدانه و آمرانه

سبک رهبري

رهبري و مديريت بورکراتيک

موانع رفتاري

قانون شکني
تبعيض و بي عدالتي در ارائه خدمات
حاکميت روابط در سازمان

فساد اداري

عدم امانت داري در امکانات سازماني و مسئوليت ها
نابرابري در جبران خدمات
عدم تکريم کارمندان
صدور دستورات يک طرفه

زور گويي سازماني

انتقادات شديد و در نظر نگرفتن نقاط مثبت کاري
ابهام در اهداف سازمان
ابهام در قوانين و مقررات

ابهام سازماني

ابهام در عملکرد
سلسله مراتب طوالني
قوانين و مقرارات اضافي و بسيار رسمي
کاغذ بازي و طوالني بودن فرايند کاري

بوروکراسي زائد اداري

عضويت طوالني مدت در سازمان
غالب بودن ارزش هاي خود محوري در سازمان
در اولويت نبودن ارزش هاي خدمات عمومي

فرهنگ سازماني

فرهنگ سلسله مراتبي
همگام نبودن و مقاومت در برابر تغييرات

عدم پويايي سازماني

موانع ساختاري
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مضمون پايه

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگير

به روز نبودن امکانات سازمان
به روز نبودن سيستم مديريت منابع انساني
عدم گزينش افراد داراي شايستگي و مهارت
عدم رعايت اصل شايسته گماري
عدم توجه به توسعه مستمر کارکنان
عدم توازن بين اختيار و مسئوليت
واگذاري مطلق مسئوليت

عدم استقرار نظام شايسته
ساالري
تفويض اختيار نامناسب
سازماني

بيگانگي افراد با دين
عدم گسترش و تثبيت ارزشهاى ديني در جامعه

عدم جامعه پذيري مذهبي

عدم تربيت ديني
نداشتن شخصيت اجتماعي
عدم سازگاري با هنجارها و ارزش هاي اجتماعي
عدم استقرار عدالت در جامعه

عوامل اجتماعي -فرهنگي

فرهنگ جامعه

موانع محيطي -

عملکرد نامناسب نهادهاي آموزشي
تربيت خانوادگي
فرهنگ خانواده

اجتماعي سازي والدين

عدم دلبستگي به کشور
عدم پايبندي به آرمان ها و ايدئولوژي ها
عدم تعهد به منافع ملي و عمومي

عدم جامعه پذيري سياسي

گرايشات سياسي متعصبانه
عامل وراثت
ويژگي هاي شخصيتي

شخصيت و هويت فردي

کسب شهرت
تأمين منافع فردي و خانوادگي

منفعت هاي فردي

ثروت اندوزي
عدم پايبندي به ارزش هاي اخالقي
ضعف ارزش هاي معنوي و اعتقادي

ارزش هاي فردي

جاه طلبي
خود را در قبال جامعه متعهد ندانستن
عدم عالقه به همنوعان

موانع فردي
نگرش هاي فردي

خود را در اولويت دانستن
نداشتن تخصص الزم
عدم عالقه به خدمات عمومي

عدم شايستگي

نداشتن شايستگي هاي الزم (اخالقي و رفتاري)
ادراک فرد از وقايع و رويدادها
ادارک فرد از محيط
خطاهاي قضاوتي

اداراک فردي
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اجتماعي
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پس از مشخص شدن فهرست مضامين ،شبکه

خدمت عمومي و باتوجه به شبکه مضمون ها ،مدل

مضامين (شکل )1براي نشان دادن سطوح گذاري

پژوهش طراحي و تدوين گرديد .براساس مدل

ترسيم گرديد.

پژوهش موانع و چالشهاي انگيزه خدمت عمومي در

براساس يافته هاي بدست آمده ازبخش کيفي و

دو سطح سازماني و غيرسازماني دسته بندي ميگردد.

کمي  20مضمون پايه 18 ،مضمون سازمان دهنده و 5

سازمانهاي دولتي که داراي روحيه خدمت به

مضمون فراگير موانع و چالش هاي انگيزه خدمت

جامعه بوده و برخوردار از انگيزه خدمت عمومياند مي

عمومي را شکل ميدهند.

تواند ،نقش مهمي در کارآمدي و اثربخشي نهادهاي

طراحي و تبيين مدل پژوهش :با استخراج مفاهيم و

عمومي و دستيابي به عملکرد بهتر ايفا نمايد .لذا انگيزه

مضامين تشکيل دهنده موانع و چالش هاي انگيزه

شکل  :3مدل پژوهش
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افراد در بخش دولتي از موضوعاتي است که تالش

اجتماعي-فرهنگي و اجتماعي سازي والدين) ظهور

هاي متعددي پيرامون آن صورت پذيرفته است.

يافتند.

شناخت عوامل و متغيرهايي که بر انگيزه کارکنان

انگيزه خدمت عمومي يک سازه چند بعدي و پويا

بخش دولتي اثرگذار است به دليل اهميت و نقش آنها

بوده؛ که تحت تأثير عوامل بسياري قرار دارد .شکل

در تضعيف و تقويت انگيزه خدمت عمومي از جمله

گيري اين مفهوم چند بعدي قبل از ورود افراد به

مباحثي ميباشد؛ که تحقيقات بسياري پيرامون آن انجام

سازمان هاي عمومي آغاز ،و تا بعد از ورود آنها به

شده است .در اين راستا پژوهش حاضر نيز به بررسي

سازمان هاي عمومي ادامه مييابد .بررسيها نشان مي-

موانع و چالشهاي انگيزه خدمت عمومي پرداخته

دهد انگيزه خدمت عمومي رفتاري فداکارانه ميباشد

است.

که ريشه در نوع دوستي دارد .لذا يکي از جنبه هاي

چالش هاي انگيزه خدمت عمومي کدامند؟» با  11نفر

بيولوژيکي ،تکاملي و دروني افراد ميباشد؛ که تحت

از نخبگان و خبرگان سازمان مصاحبه بهعمل آمد و

عنوان عوامل فردي از آن ياد ميشود .اين عوامل

موانع انگيزه خدمت عمومي با تکيه بر روش تحليل

ازجمله محرک ها و عواملي بوده؛ که ميتواند معطوف

مضمون مورد بررسي قرار گرفت .براساس تجزيه و

به ديگري و يا معطوف به فرد باشد .لذا از آن با توجه

تحليل داده ها و مضامين مشخص شده؛ موانع و چالش

به محوريت عوامل با عنوان عوامل دگرمحور و خود

هاي انگيزه خدمت عمومي از  20مضمون پايه تشکيل

محور ياد ميشود .عوامل دگرمحور اشاره به انگيزه

شده است ،که در قالب  12مضمون سازمان دهنده و 5

هاي نوع دوستانه داشته و بيانگر آن است؛ که تمايل

مضمون فراگير سازماندهي شدند و در دو دسته موانع

فرد براي عضويت در سازمانهاي عمومي به منظور

سازماني و غير سازماني قرار گرفتند .براساس نتايج

حداکثرسازي منافع عمومي يا جامعه ميباشد.در

موانع سازماني شامل موانع رفتاري با  5مضمون

حاليکه عوامل خود محور ريشه در انگيزههاي عقاليي

(بدبيني سازماني ،تعارض سازماني ،سبک رهبري،

دارند .اين نوع از انگيزهها تا حدودي بر منافع فردي

زورگويي سازماني و فساد اداراي) ؛ موانع ساختاري با

تکيه داشته؛ و ممکن است افراد با هدف دستيابي و

 6مضمون (عدم استقرار نظام شايسته ساالري ،تفويض

يا حداکثرسازي منافع شخصي از منافع عمومي حمايت

اختيار نامناسب سازماني ،ابهام سازماني ،بوروکراسي

نموده و تمايل به عضويت در سازمانهاي عمومي

زائد اداري ،عدم پويايي سازمان و فرهنگ سازماني) و

داشته باشند .اين دسته از افراد داراي ارزشها و

موانع شغلي با  8مضمون (انزواي شغلي ،ايستايي و

نگرشهايي بوده؛ که بر محوريت فرد و شخص

روزمرگي شغلي ،نگرشهاي منفي شغلي ،فرسودگي

ميباشد لذا تأمين منافع شخصي براي اين دسته از افراد

شغلي ،عدم تناسب شغل و شاغل ،عدم هويت حرفه

در اولويت بوده و انتظار ميرود که انگيزه خدمت

اي ،عدم امنيت شغلي ،عدم استقالل شغلي) ميباشد.

عمومي در آنها نسبت به افرادي که انگيزه هاي آنها

موانع غير سازماني با موانع فردي با  6مضمون (ارزش

دگر محور است؛در سطح پايينتري باشد .بنابراين

هاي فردي ،شخصيت و هويت فردي ،عدم شايستگي،

براساس يافتههاي پژوهش عوامل فردي در صورتيکه

ادراک فردي ،نگرش هاي فردي و منافع فردي) و

مبتني بر فرد باشند؛ از جمله موانع انگزه خدمت

موانع محيطي-اجتماعي با  0مضمون (عدم جامعه

عمومي محسوب ميگردند.

پذيري سياسي ،عدم جامعه پذيري مذهبي ،عوامل
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در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش که «موانع و

مهم بروز انگيزه خدمات عمومي مکانيسم هاي
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محققان معتقدند انگيزه خدمت عمومي از جمله
انگيزههاي معطوف به ديگري است .به اين معني که

خدمت عمومي در افرادي فاقد اين انگيزه و تقويت آن
در سيستمهاي سازمان گردد.

محرکها براي انگيزه خدمات عمومي نه تنها فردي و

براساس يافتههاي پژوهش حاضر انگيزه خدمت

بيولوژيکي ،بلکه اجتماعي و محيطي نيز ميباشد .از

عمومي با دو دسته از موانع سازماني و غيرسازماني

مهمترين اين عوامل ميتوان به جامعه پذيري افراد

مواجه ميباشد که موجب عدم شکلگيري و تضعيف

اشاره نمود .جامعهپذيري نوعي فرايند کنش متقابل

اين نوع از انگيزه ميگردد.لذا براساس نتايج به دست

اجتماعي است که در آن ،فرد هنجارها ،ارزشها و

آمده پيشنهاداتي جهت دستيابي و تقويت انگيزه

ديگر عناصر اجتماعي ،فرهنگي و سياسي موجود در

خدمت عمومي ارائه ميگردد.

گروه يا محيط پيرامون خود را فرا ميگيرد ،آن را

-به منظور ايجاد سازمانهاي دولتي با

عملکرد باال،
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دروني و با شخصيت خود ،يگانه ميکند (قرباني و

رهبران و مديران سازماني بايد استراتژيهايي اتخاذ

جمعه نيا . )110 ،1329 ،در صورتي که جامعه پذيري

کنند؛ که ارزشهاي خدمات عمومي را در تمام

افراد به درستي انجام نپذيرد؛ افراد با ارزشهاي خدمت

سطوح و اليههاي مديريتي سازمان وارد نموده؛و

عمومي بيگانه بوده و تمايلي براي ارائه خدمت به

موجب تقويت و بروز فعاليتهايي با ارزشهاي

منافع عمومي و يا جامعه ندارند .لذا براساس يافته هاي

خدمت عمومي ميگردند .اين امر نه تنها افراد

بدست آمده عوامل محيطي-اجتماعي که در برگيرنده

را براي پيوستن به يک سازمان ترغيب ميکنند،

عدم جامعه پذيري سياسي ،مذهبي ،اجتماعي سازي

بلکه به مردم انگيزه ميدهد ،تا زمانيکه عضوي از

والدين و عوامل اجتماعي و فرهنگي ميباشد؛ از جمله

سازمان ميباشند ،بر اساس ارزشهاي خدمت

موانع براي انگيزه خدمت عمومي محسوب ميگردند؛
که ميتوانند مانع از شکل گيري و حتي تقويت انگيزه
خدمت عمومي شوند.

عمومي عمل

مينمايند.

 باتوجه به پويايي رفتاري انگيزش خدمات عمومي،پيشنهاد ميگردد از شيوههاي مديريتي مانند

افراد داراي ارزشهاي خدمات عمومي با هدف

مديريت مبتني بر ارزشها که به افراد انگيزه

تحقق بخشيدن به آرمانهاي عمومي؛ به خدمات

ميدهد تا در رفتارهاي خدمات عمومي شرکت

عمومي وارد ميشوند ،اما بررسي ها نشان ميدهد اين

کنند؛ براي تقويت سيتم هاي ارزشي استفاده گردد.

ارزش ها از طريق نيروهاي محيطي و عوامل سازماني

-مديريت منابع انساني بايد از تمرکز بر توانايي

مثل عوامل ساختاري ،شغلي و رفتار سازماني تحت

کارمند در انجام شغل يا وظيف ،به سوي تمرکز بر

تاثير قرار ميگيرند .در صورتيکه اين عوامل فاقد

توانايي افراد براي تناسب با سازمان و شغل حرکت

ارزشهاي خدمت عمومي و يا تضعيف کننده اين

نمايد؛ و ارزشهاي خدمت عمومي در فرايندهاي

ارزشها باشند؛اين اثرگذاري در جهت منفي بوده و

مديريت منابع انساني ادغام گردد .تناسب فرد-

موجب تضعيف انگيزه خدمت عمومي ميگردد .لذا

سازمان ديدگاهي مناسب در مورد تمرکز مديريت

شناخت و آگاهي مناسب و درست از اين عوامل و

منابع انساني بر رفتارها و نگرشهاي افراد دارد ،که

متغيرها؛ و مديريت ارزشهاي خدمت عمومي در

سبب ميشود؛ فرايندهاي منابع انساني نه تنها بر

سازمان ميتواند با ادغام ارزشهاي خدمات عمومي در

انتخاب و تقويت مهارتهاي فردي ،بلکه به

عوامل انگيزاننده و اثرگذار موجب شکلگيري انگيزه

انگيزههاي منحصر بهفردي که افراد به محل کار
ميآورند نيز توجه داشته باشند
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