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   چکیده
 المللی و زیربنایی در رشد و توسعهبه عنوان یک موضوع بینهای محیط کسب و کار وضعیت شاخص

از  وهای اجرایی بخش عمومی و آن هم در گرو کیفیت و کمیت تحت تأثیر عملکرد دستگاه اقتصادی،
مطلوب  الگویهدف از این پژوهش تبیین لذا  ،باشدها میانگیزه خدمتی کارکنان این دستگاه ترآن مهم

این باشد. در جهت بهبود محیط کسب و کار می PSM شیافزامؤثر در  یانهیزم ای یعوامل بستربرای 
بنیادی از روش کیفی و رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. شیوه و ابزار گردآوری اطالعات،  پژوهش

شرقی جامعه آماری آن را ده و کارکنان بخش عمومی آذربایجانمصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان بو
د گیری گلوله برفی و تعیین کفایت آن با رویکردهد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونهتشکیل می

ای هگیری نظری، انتخاب شدند و تا چهلمین مصاحبه )حد اشباع( مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادهنمونه
 8محوری )کدگذاری کٌد(،  080استفاده از سه مرحله همپوش کدگذاری باز )در قالب  گردآوری شده با

طبقه یا مقوله( تحلیل گشتند. براساس الگوی  0) یا گزینشی انتخابیکدگذاری زیرطبقه( و  یا مفهوم
و  وضع ـ نیقوان تیتعدد و شفاف: هایمقوله)با  یقانون یبسترها، حاصل از این پژوهش تبیین شده

های ستسیاـ  های اقتصادیوضعیت شاخص: هایمقوله)با  یاقتصاد هایتکانه ،(نیقوان یاجرا تیقابل
 معادالت ،(جامعه اجتماعیوضعیت ـ  وضعیت فرهنگی جامعه: هایمقوله)با  تیمدن ،(اقتصادی حاکم

ی انهیمز ای یعوامل بستربه عنوان  ،(جو سیاسیـ  گریقدرت سیاسی و جناحی: هایمقوله)با  یاسیس
    تبیین گشتند. های بهبود محیط کسب و کاربرای ارتقای شاخص PSM شیافزا مؤثر در
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 مقدمه
مطرح  کشورها یک موضوع مهم در رشد و توسعه اقتصادی 0المللی، بهبود محیط کسب و کاردر عرصه بین

های الزم که از آن تحت گذاری در سایه آماده بودن زیرساختباشد چرا که افزایش نرخ جذب سرمایهمی
های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. به همین شود، بهبود شاخصعنوان محیط کسب و کار یاد می

وع کسب و کار، این موضمحیط های شاخصتر در در کسب وضعیت مطلوب اهدولتسبب با توجه به رقابت 
 المللی مبدل شده است. از سطح ملی خارج و به یک موضوع در سطح بین

 آنی که با بررس باشدیهر کشور م یاقتصاد تیوضع کننده نییکسب و کار از جمله عوامل تع یفضا
 شیافزا و به تبع آن، یرشد و توسعه اقتصادو  موجود پرداخت یاقتصاد طیشرا لیو تحل هیبه تجز توانیم

زاده، پور و زینلالی)کم باشدیکسب و کار مناسب م طیمح کیکشور در گرو داشتن  یسالمت اقتصاد
های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اصالح مقررات کسب و کار و بهبود شاخص( لذا 0399

رکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است بلکه تا زمانی که فضای کسب و اساسی در جهت تقویت مشا
 (.0390زاده، پذیر نخواهد بود )دامن کشیده و خدابخشکار بهبود نیابد، رشد بخش خصوصی امکان

ابع گذاری با استفاده از منهای سرمایهمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحرقابت جهانی کشورها در تأ
ریت سازد. مدیقیقی و حقوقی خارجی، ضرورت مدیریت کسب و کار را بیش از پیش نمایان میاشخاص ح
های محیط کسب و کار، رغبت فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی را به با بهبود شاخص ،موفق کسب و کارِ

  دهد.های مختلف افزایش میگذاری در زمینهسرمایه
های زمانی مشخص )عمدتاً ساالنه( توسط کشورها از حیث محیط کسب و کار در بازه المللی،بیندر عرصه 

ی محیط های ملمؤلفهگیرند که در ایران گیری و پایش مداوم قرار میالمللی مورد اندازهنهادهای معتبر بین
در  و توان نام بردرا می شاخص شرکت نوسازی صنایع ایرانو نیز  های مجلسکسب و کار مرکز پژوهش

واحد اطالعات  3بندی کسب و کاررتبهمدل  بانک جهانی، 2، شاخص سهولت انجام کسب و کارالمللیبُعد بین
بندی کسب و بانک جهانی، رتبه 6هایبنگاه، شاخص پیمایش 5پذیری جهانی، شاخص رقابت0اکونومیست

 .عنوان نمود به عنوان نمونه توانیرا م 8شاخص نمای محیط کسب و کار ،3فیچکارهای گروه 

 ین اقتصادفعاالبدین ترتیب  گردد وهای صورت پذیرفته وضعیت کشورها مشخص میبندیبراساس رتبه
د به خو یقبل یهایگذارهیتداوم سرما ایکشور و  کیدر  یگذارهیدر خصوص سرما یریگمیتصم یبرا

  (.0396فر، یاقدم و مرتضو یری)نص. دارندیم افتیکسب و کار در طیمح هیکه از ناح کنندیتوجه م یعالئم
شاخص سهولت انجام کسب  2108گزارش سال در خصوص وضعیت محیط کسب و کار در ایران براساس 

 091از میان  020، در رتبه 2103با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال  کشورمان ،یو کار بانک جهان
توجه به پیشرفت سایر کشورها و کندی اصالحات در ایران، رتبه کشور قرار گرفته است که در مجموع، با 

 یمهورج گاهیو جا تیوضع یتری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است. در بررسنامطلوب
رتبه تنزل نسبت  2، ایران با 2108انداز در گزارش سال در مقایسه با کشورهای سند چشم رانیا یاسالم

                                                                                                                             
1. Business Environment 
2. Ease of Doing Business Index 

3. Business environment ranking model 

4. Economist Intelligence Unit (EIU) 

5. Global Competitiveness Index (GCI) 
6. Enterprise surveys Index 

7. Fitch Group 

8. Business Environment Snapshot 
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 اشدبیدهنده عدم موفقیت ایران در منطقه مقرار گرفته است که نشان 25هجدهم از  به سال قبل در جایگاه
 د. باشلذا بهبود محیط کسب و کار در کشورمان بیش از پیش نیازمند توجه جدی می (0396 ان،ی)احمد

گردد که هر کدام از این به وضوح نمایان می های بهبود محیط کسب و کاربا اندکی تأمل در شاخص
های برای نمونه در شاخص ،ها به عملکرد یک یا چند دستگاه اجرایی بخش عمومی بستگی داردشاخص
 یدسترسـ  2خذ مجوزأو مقررات  طیشراـ  0شروع کسب و کار: بانک جهانی سهولت کسب و کارده گانه 
تجارت ـ  3اتیسهولت پرداخت مالـ  6خرد گذارانحمایت از سرمایهـ  5خذ اعتبارـ أ 0ثبت مالکیتـ  3به برق

وضعیت همه  ،(9039و همکاران،  یآبادشاه) 01ونیو پرداخت د یورشکستگـ 9اجرای قراردادهاـ 8مرزیفرا
های اجرایی بخش عمومی از جمله: سازمان ثبت اسناد، ها در گرو چگونگی عملکرد دستگاهاین شاخص

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی،  ها،وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، شهرداری
انکی کشور، وزارت امور ، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی و سیستم بسازمان امور مالیاتی

 ربطیذ یهابهبود شاخص ،ییاجرا یهادستگاه تیموفق و بدین ترتیب دنباشاقتصادی و دارایی و ... می
 کسب و کار را به همراه خواهد داشت. طیمح

های اجرایی نیز در کنار سایر عوامل مؤثر، به نحوه رفتار منابع انسانی قابل توجه این که عملکرد دستگاه
آنان  دهد، انگیزه خدمتیو آن چه که رفتار و کارکرد نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار میستگی دارد آن ب
دیریت در ملذا  رود،به شمار می رفتار کارکنان تگریسوق دهنده و هدا یروین محرک و به عنوانکه  باشدمی

تی ی سطح آن از طریق ایجاد انگیزه خدمتی بایسنیروی انسانی و ارتقاکمیت و کیفیت رفتار  ،کسب و کار
 یانهیزم ای یعوامل بسترتبیین الگوی مطلوب برای از این رو هدف این پژوهش  قرار گیرد. مورد توجه

  . باشدجهت بهبود محیط کسب و کار می 00(PSM) انگیزه خدمت در بخش عمومی شیافزامؤثر در 

 ی نظر یمبان
 ای سنجه و ، مقیاسکشورها یرشد و توسعه اقتصادبنایی ریزیکی از موارد مهم  عنوانکسب و کار به  طیمح

باشد های داخلی یا خارجی میگذاری پروژهفعاالن اقتصادی بخش خصوصی در سرمایه گیریتصمیمبرای 
 دهد. دهی کشورهای پذیرنده سرمایه را نشان میکه وضعیت اقتصادی و میزان توانایی خدمات

 تیهر نوع فعال ،یاسالم یکسب و کار مصوب مجلس شورا طیقانون بهبود مستمر مح کسب و کار در
 یو فروش کاال و خدمات به قصد کسب منافع اقتصاد دیخر د،یتول لیاز قب یتکرار شونده و مشروع اقتصاد

 یهابنگاه عملکرد ایعبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره  زیکسب و کار ن طیو مح شودیرا شامل م
 .باشندیها مآن رانیکه خارج از کنترل مد یدیتول
اقتصادی است و به  تیفعال طیاداری مندرج در مح هایهیکسب و کار شامل نهادها، مقررات و رو طیمح
 (.0396 ،یو زمان یبی)ط کندیم نییاقتصادی را تع تیفعال یرفنیغ هاینهیهز ینوع

                                                                                                                             
1. Starting a Business 
2. Dealing With Construction Permits 
3. Getting Electricity 
4. Registering Property 
5. Getting Credit 
6. Protecting Minority Investors 

7. Paying Taxes 
8. Trading Across Borders 
9. Enforcing Contracts 
10. Resolving Insolvency 
11. Public Service Motivation (PSM) 
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ها بنگاه مالکان ای رانیاست که مد یاقتصاد یهابنگاه عملکردثر بر ؤکسب و کار، عوامل م طیمنظور از مح
 ،یحقوق طیشرا ها،استیاز س یاکسب و کار مجموعه طیبهبود بخشند. مح ایداده  رییها را تغآن توانندینم

 ،(0399و همکاران،  یآبادشاه) اندو کار حاکم کسب یهاتیاست که بر فعال یو مقررات ینهاد
 در یمثبت و اساس ینه تنها گام یدر عرصه جهان آن یهاکسب و کار و بهبود شاخصاصالح مقررات 

ار بهبود کسب و ک یکه فضا یدر عرصه اقتصاد است بلکه تا زمان یمشارکت بخش خصوص تیجهت تقو
نحوه ارائه لذا  (0390زاده، و خدابخش دهینخواهد بود )دامن کش ریپذامکان یرشد بخش خصوص ابد،ین

 قیزیرا حکومت خوب از طر رودبه شمار میخدمات عمومی در سراسر جهان به عنوان یک مسئله جدی 

 .(2109، 1و همکاران )نورنگ ی را ارائه خواهد دادخدمات عمومی مطلوب ،ی کارکنانخدمت یباال زهیانگ

PSM خواهد  های محیط کسب و کارموجب بهبود شاخص ،های اجراییاز طریق بهبود عملکرد دستگاه
 مبدل یاساسمهم و موضوع  کیبه  یبخش دولت شاغل در کارکنان یعمومدر بخش  خدمت زهیانگلذا  بود

 .(2109، 2ویو سانار یاتیشده است )هد

PSM نظر از صرف گرانیخدمت به منافع مشترک، خدمت به د یدوستانه برانوع لیه عنوان تماب

پایین و  (2109 ،3و همکاران یتی)بالر گرددیعملکرد کارمندان دولت محسوب م دیکل ،یخارج یهاپاداش

 یانگیزه برا شیافزاو  (2109، 4و واداس ثاست )هورا یمنابع انسان تیریدر مد اللاخت کی آنبودن 

 و (0398و همکاران،  یتربت یدغدغه است )صادق یدولت یهاسازمان رانیمد یبهتر برا یداشتن عملکرد
اهداف  تحقق یکارکنان و متعهد ساختن آنان در راستا ختنیبرانگ ران،یمد یمهم فرارو یهااز چالش یکی

خدمت به آحاد شهروندان  یدولت تیریمد یفلسفه وجود رایز (0393و همکاران،  زادهیدیاست )حم یسازمان
 (.0393و همکاران،  فردییباال است )دانا یخدمت عموم زهیانگ یدر پرتو وجود کارکنان دارا

های دستگاهو  اشخاصاعتقاد، ارزش و نگرش است که فراتر از منافع  کیانگیزه خدمت در بخش عمومی 

را که از حیث  یو خود بخش عموم ی( و عملکرد کارکنان بخش دولت2108، 5است )زوجوان اجرایی دولتی

انگیزه   (.2108، 6و همکاران ری)زوبسازد کارکرد مورد انتقاد قرار گرفته است را به طور مستقیم متأثر می

و  اتاکیپ) رودیرفتار داوطلبانه به شمار م از کننده مداوم ینیبشیپ کیبه مثابه خدمت در بخش عمومی 

و ( 2109 ،8و برانک ی)الصباغلصمد ارداشاره د عمومیخدمت به منافع  یبرا محرکی( و به 2108 ،7هولت

 هستند یکه برخوردار از انگیزه خدمت عموم یدولت یهادر سازمان یاز افراد یگیربهرهبدین سبب 
 ،یتربت یو صادق یکنند )ساسان فاءیا یعموم ینهادها یو اثربخش یدر کارآمد ینقش مهم توانندیم

0398.)  

 پژوهش پیشینه
پژوهش  36) یو داخل یخارج افتهیموجود و انجام  یهامورد از مطالعات و پژوهش 012پژوهش  نیدر ا

پژوهش داخلی در طی  26و  2109 تیلغا 0996 یسال در بازه زمان 03 یمرتبط با موضوع در ط یخارج
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مورد ( PSM) یخدمت در بخش عموم زهیدر خصوص انگ (0399لغایت  0380سال در بازه زمانی  05
 گردد:قرار گرفته است که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می بررسی

به عنوان  یشغل تیو رضا یخدمات عموم زهیعنوان انگخود با  ( در پژوهش2109) 1نورونگ و همکاران ـ

خدمات  تیفیبر ک یمیمستق ری، تأثیخدمات عموم زهیانگکه  دریافتند یخدمات عموم تیفیمحرک ک
 . گرددیها مخدمات آن تیفیارتقاء ک افزایش وموجب دارد و  یعموم

 نیرابطه ب یانجیبه عنوان م یخدمات عموم زهیتحت عنوان انگ ایمطالعهدر  (2109) 2ـ دنگ و همکاران
کارکنان  نیخدمات در ب تیفیک و یبهبود عملکرد شغل یبرا، پی بردند که و ابتکار عمل یاسترس شغل

  .ابدی شیافزا PSMبایستی 
 یخدمات عموم زهیو انگ یرهبر ریتأث یبررس تحت عنوان یگرید تحقیق( در 2109نورونگ و همکاران ) ـ

مثبت بر  میمستق ریتأث یخدمات عموم زهیو انگ یرهبر به این نتیجه دست یافتند که: ،یشغل تیبر رضا
 دارد. یشغل تیرضا

فظ ح، دریافتند که داریپا زهیتحت کنترل درآوردن انگ با نامتحت  ی( در پژوهش2109) 3حیدر و همکارانـ 
PSM از نقش دولت است یمستلزم درک منطق .  

 پی بردند که ،یو عملکرد خدمات عموم زشیبا عنوان انگ ایمطالعه( در 2109) 4و همکاران ائویمـ 

 .گرددیم یاز عملکرد شغل یمنجر به سطح باالتر PSMو  PSM شیسازمان منجر به افزا شتریب ییشناسا

 یپ یبر عملکرد شغل یخدمات عموم زهیانگ ریتأث به نام خویش تحقیق( در 2109) 5ویو سانار یاتیهد ـ

 .کندیم تیرا تقو یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ،یعالوه بر عملکرد شغل PSMبردند که 

که  افتندی( مجارستان درPSMدر مدل ) یبا عنوان بازنگر ی( در پژوهش2109) 6هوروات و واداس ـ

 .ندینما یبررس یخدمت به منافع عموم یرا برا انیمتقاض زهیموقع استخدام، انگ دیها باسازمان

و نوع  یاجتماع زهیانگ ،یخدمات عموم زهیتحت عنوان انگ ایمطالعه( در 2109) 7شوت و همکاران ـ

 .گرددیم  یاجتماع یدوستمنجر به رفتار نوع PSMکه  دندیرس جهینت نیبه ا ،یدوست
تأثیر علی انگیزه خدمات عمومی بر رفتار اخالقی در بخش  با نام تحقیقی( در 2108) 8سالینگ و همکارانـ 

 را ارتقاء بخشد. یکارمندان ممکن است صداقت بخش عموم PSMپی بردند که  ،عمومی
دمات خ زهیبر انگ یشغل یهایژگیو ریتأث یبا عنوان بررس ایمطالعه( در 0398) یتربت یو صادق یساسان ـ

 .باشدیم رگذاریتأث PSMبر  یبه طور مثبت یشغل یهایژگیکه و افتندیدر یعموم
عملکرد باال بر تعهد و  یمنابع انسان یهاتیتحت عنوان اثر فعال ی( در پژوهش0398و صنوبر ) ینیحس ـ

منابع انسانی  هایکه فعالیت به این نتیجه رسیدند یکارکنان شاغل در بخش دولت یسازمان یرفتار شهروند
 دارد. PSMبر  دارییاثر مثبت و معن ،آموزش و توسعه فردی، امنیت شغلی یعملکرد باال با اجزا

تند ، دریافعمومی خدمت انگیزه و سازمانی ( در تحقیق خود با عنوان بدبینی0393فرد و همکاران )داناییـ 
 .شودیم یخدمت عموم زهیمنجر به کاهش انگ یسازمان ینیبدبکه 

                                                                                                                             
1. Nurung et al 
2. Deng et al 

3. Haider et al 

4. Miao et al 

5. Hidayati & Sunaryo 
6. Horvath & Vadasz 

7. Schott et al 

8. Sahling et al 



  1411، پاییز 3المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــ مدیریت کسب 47

رسانی عمومی در رفتار عنوان تبیین نقش انگیزه خدمت تحت( در پژوهشی 0393منتظری و قاسمی )ـ 
رسانی عمومی انگیزه خدمتبه این نتیجه رسیدند که  0شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی

 داری دارد.و نیز تعهد سازمانی تأثیر معنی 2هروندی سازمانیبر رفتار ش

  پژوهش شناسیشرو
در  رود وبه شمار می ها، توصیفیبنیادی و از نظر گردآوری داده هدف، پژوهشی حیث پژوهش ازاین 

یک طبقه  گذاریه و به تأثیرها کمی بوده اکثر آنهای پیشین مطالعه شده کنقد و بررسی پژوهشراستای 
 ه است ومورد استفاده قرار گرفت 3پژوهش کیفی، ، در این مطالعهپرداخته بودند PSMیا یک مفهوم بر 

 0ادیسازی بنییا به بیانی تئوری مفهوم جانبه موضوع نیز از رویکرد داده بنیاد همه و عمیق درک جهت
  . ه استاستفاده شد

ا در آن به همند و منسجم است که گردآوری دادهیک روش کیفی سودمند، نظام نظریه مبنایی یا داده بنیاد
ها به هر شکل شود، اما دادههای متعددی از جمله مصاحبه، بررسی اسناد و نیز مشاهده حاصل میروش

عینی و  هایبایست کیفی و مفصل باشند. در واقع در این روش، نظریه بر پایه دادهآوری شوند میکه جمع
های گردآوری شده در پژوهشی که مبتنی بر این شیوه است، در شود، به عبارت دیگر دادهفرآیندی بنا می

 (.   0393دهند )بهادری، حقیقت اجزای سازنده تئوری در دست تدوین را تشکیل می
می هوهای مفروش داده بنیاد نوعی استراتژی پژوهشی است که در پی تدوین تئوری است و ریشه در داده

ای که از قبل در ذهن دارد، شروع ( و در آن پژوهشگر کار را با نظریه0383فرد، الوانی و آذر، )داناییدارد 
هایی که گردآوری شده، پدیدار شود و نظریه از درون دادهکند، بلکه کار در عرصه واقعیت آغاز مینمی
 از حاصل هایداده باشد وتقرایی میگیری تئوری، اسدر این روش روند شکل (.0393 ،ی)بهادرگردد می

 به را هابه دنبال آن مقوله و هامقوله به را مشترک کدهای از کدها و ایمجموعه به را اطالعاتی منابع
 (.  0390پور و همکاران، کند )حسنقلیمی تبدیل نظریه
 ساختارمند صورتبا استفاده از مصاحبه نیمه ی پژوهش به واسطه کیفی بودن تحقیقهاآوری دادهجمع

های پذیرفت که به همین منظور، مصاحبه با انتخاب افرادی از جامعه آماری به عنوان خبرگان زیربخش
شاغل در بخش عمومی،  چهارگانه بخش عمومی که دارای شرایط الزم )مدرک کارشناسی ارشد و باالتر،

از گردید. سپس اولین مصاحبه شوندگانِ چهار زیربخش عمومی، سال سابقه مدیریت( بودند آغ 3حداقل 
 خبرگان بعدی را با توجه به شرایط الزم برای مصاحبه معرفی نمودند. 

های پیشین مطالعه و نقد شده، به اجزای بخش عمومی توجه کامل نشده و با توجه به این که در پژوهش
آماری این پژوهش، کارکنان بخش عمومی استان جامعه تعریف کاملی از آن صورت نپذیرفته است لذا 

ها، مؤسسات دولتی، های چهارگانهِ وزارتخانهشرقی بوده و بخش عمومی شامل زیربخشآذربایجان
 باشد. نمونه آماری و به بیانی بهتر در پژوهشغیردولتی می عمومی مؤسسات و نهادهای های دولتی،شرکت
انتخاب شدند  5گیری غیراحتمالی و هدفمند گلوله برفیمشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه کیفی،

 کرد،روی این شد. در استفادهنظری بهره  گیرینمونه گیری از رویکردحجم نمونه و در رابطه با کفایت
  .خود رسید اشباعیا  و ساخت حد به مدل که مصاحبه( 01ادامه یافت ) جایی تا گیرینمونه

                                                                                                                             
1. Organizational Commitment 

2. Organizational Citizenship Behavior 

3. Qualitative Research 

4. Grounded Theory 
5. Snowball Sampling 
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فرد، الوانی )داناییهاست داده پردازی مبتنی برتئوری محور اصلی پژوهش هاکیفی، تحلیل داده تحقیق در
 تشکیل انتخابی و محوری کدگذاری باز، مرحله سه از هاداده بنیاد، تحلیل داده روش (. در0383و آذر، 

شدن مرحله کدگذاری، در نهایت تصویر عینی از ، تا پس از سپری (0391 همکاران، و دلخواه)گردد می
 (. 0389ردد )هادوی نژاد و همکاران، نظریه خلق شده، ارائه گ

لی تحقیقات کمی در روانشناسی سازمانی و شغ بایستی بیان نمود کهروایی تحقیق  و پایاییدر خصوص 
که برای  هاییب نیست که شیوههای مورد استفاده دارد. جای تعجتأکید زیادی بر پایایی و روایی در سنجه

ار تواند به طور مستقیم در تحقیقات کیفی به کارزیابی پایایی و روایی در پژوهش کمی تدوین شده، نمی
ارد ش محقق بستگی دو اعتبار تحقیق کیفی به میزان توانایی و تال (0391 همکاران، و دلخواه)برده شود 
ا و هفلینت و همکاران برای ارزیابی قابل اتکا بودن دادهدر این پژوهش به تبعیت از  .(0383)خسروی، 

ناسی نظریه شتفسیرها، ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در تحقیقات تفسیری و تحقیقات مبتنی بر روش
(. معیارهای مورد استفاده این پژوهش 0391قرار گرفت )محقر و همکاران، ها، مورد استفاده برخاسته از داده
پذیری، کنترل اتکاپذیری، پذیری،نجش کفایت فرآیند تحقیق عبارتند از: اعتمادپذیری، انتقالدر خصوص س

  پذیری، عمومیت. فهم پذیری، راستی، تطابق،تصدیق
 

 وضعیت معیارهای سنجش کفایت فرآیند تحقیق )روایی و پایایی پژوهش( .1جدول 
 

 نتیجه نحوه رعایت معیار در پژوهش معیار

 پذیریفهم
بخش عمومی دارای  خبرگان از تن شش اختیار در تحقیق هایقرار دادن یافته

م أخذ بازخورد در خصوص قابلیت فهو  تحصیالت دانشگاهی با رعایت تعادل جنسیتی
 آن 

 قابل 
 فهم بودن 

 های تحقیقیافته

 اعتمادپذیری

 عمومیبا خبرگان چهار زیربخش بخش  مصاحبه هدایت ماه اجرا و ـ هشت
 برداری برای مرور بیشترها عالوه بر نتـ ضبط کلیه مصاحبه

 نفر آشنا به موضوع با سابقه کار پژوهشی و اجرایی به عنوان تیم تحقیق سهتعیین  ـ
 هاداده تحلیل و آوریجمع فرآیند بر ـ أخذ مشاوره و نیز نظارت آنان

 هایتفسیر ارزیابی ها ومصاحبهو مرور چندین باره  کاغذ ها رویمصاحبه سازیـ پیاده
 تحقیق تیم اعضای به وسیله محقق، انجام یافته توسط
 نظرات آنان و أخذ خبرگان از نفر چهار پژوهش به نتایج حاصل از از ـ ارسال گزارشی

 پدیده مورد مطالعه مختلف در خصوص زوایای از محقق تفسیرهای  مورد در
تن از خبرگان دارای تحصیالت دانشگاهی و سابقه زیست  ششـ مصاحبه دوباره با 

 شده خلق تر نظریهبیش پاالیش هدف شغلی در بخش عمومی با

 افزایش 
میزان اعتمادپذیری پژوهش به 

 رهاتفسی پاالیش و واسطه بسط

 پذیریانتقال

 نظری گیرینمونه ـ 

 مصاحبه باپذیری، ـ برای تحت پوشش بردن کل بخش عمومی و افزایش انتقال
ای از بخش عمومی مغفول خبرگان هر چهار زیربخش عمومی صورت پذیرفت تا حوزه

 نماند.
رد مطالعه در کار مرتبط با موضوع مو سابقه خدمتی و ، دارایشوندگان مصاحبه ـ کلیه

 بینی شده برای مصاحبه بودند.بخش عمومی و سایر شرایط الزم پیشچهار زیر

  استخراج مفاهیم
ج از پژوهش با منت نظری

از  حاصل هایاستفاده از داده
 شوندگان مصاحبه کلیه

 

 اتکاپذیری

های خویش ناشی از دانش و نظرات و دیدگاه کنندگان در فرآیند مصاحبه، شرکت
ین ها یا ادارات مختلف در حگذشته خود و نیز تجربیاتی که در قسمت و جاری تجربیات

خصوص پدیده مورد بررسی، بیان  در راانجام کار حسب مورد، کسب کرده بودند 
 .نمودند

 آوریجمع
های ناشی از تجربیات داده

 از نظرمصاحبه شوندگان صرف
 وقوع و مکان زمان
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 نتیجه نحوه رعایت معیار در پژوهش معیار

 عمومیت

 91 الی 31های باز با اختصاص زمان کافی )حدود ـ انجام مصاحبه عمیق با پرسش
 دهز گاه پیچیدقیقه برای هر مصاحبه( جهت بررسی و کنکاش زوایای مختلف و نی

 بررسی مورد پدیده
 کدگذاری مراحل در ـ تداوم انجام مصاحبه

های مختلف های چهارگانه بخش عمومی و نیز در ردهحوزه در شاغل افراد با ـ مصاحبه
 سازمانی

 متعددی ابعاد
 شناسایی بررسی مورد پدیده از 

 .شد

-تصدیق

 پذیری

تفسیرهای صورت  و کاغذ روی شده پیاده هایمصاحبه از مورد مرور و ارزیابی چند ـ
 تحقیق تیم گرفته توسط اعضای

 نفر از خبرگان پدیده مورد بررسی شش از شده بندیصورت الگوی ـ أخذ بازخورد از

 افزایش میزان تطابق 
تفسیرها با نظرات مصاحبه 
شوندگان و کاهش میزان 

 احتمالی محقق هایسوگیری

 راستی

ـ توجیه کامل مصاحبه شوندگان قبل از مصاحبه در خصوص علت انجام پژوهش و 
مزایای کاربردی آن در جهت بهبود وضعیت موجود در راستای افزایش رغبت آنان 

 برای همکاری کامل 
 هدیدت هر گونه فشار، از دور به و دوستانه فضایی در و بدون ذکر نام هاـ انجام مصاحبه

 و اجبار 

 تالش کاهش میزانحذف و یا 
ا و ی گریز برای شونده مصاحبه

ارائه پاسخ واقعی  رفتن از طفره
 مورد بحث به موضوعات

 تطابق
 اتکاپذیری اعتمادپذیری، تحقق اقدامات انجام یافته در خصوص طریق از شدن محقق

 .پذیری تصدیق و
 میزان تطابقافزایش 

  افراد ذهنی ساختار با هایافته

-کنترل

 پذیری
در این پژوهش موضوعاتی مورد مطالعه و بحث قرار گرفتند که قابلیت بهبود و کنترل 

 آن وجود داشته باشد.  
 افزایش
 پذیریمیزان کنترل

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
باز، محوری و  ، شامل کدگذاریکدگذاری به صورت هامصاحبه حاصل ازهای تحلیل دادهدر این پژوهش 

 2و مفهومی 0متنیها در دو سطح جزیه و تحلیل داده، تبنیادداده رویکرد. در یا گزینشی خواهد بود انتخابی
ها و ، کدگذاری دادهحاصل از مصاحبه هایهای دادهدهی فایلبندی و سازمانبخش .پذیرفتصورت 

مربوط به  0هاشبکهمرتبط کردن کدها و شکل دادن گیرد و انجام می سطح متنیدر   3هانگارش یادداشت
ها و تحلیل متون حاصل از شناسی نظریه برخاسته از دادهدر واقع به کمک روشباشد. می سطح مفهومی

مطلوب  یشده و مدل و الگوو مرتبط تشریح  یا انتخابی ینشیها، نتایج کدگذاری باز، محوری و گزمصاحبه
ود بر بهب یمحرک به عنوان یخدمت در بخش عموم زهیانگ شیافزا مؤثر بر یانهیزم ای یعوامل بستر

 .دیگرد نییتب کسب و کار طیمح

 زا هاپدیده کردن بندیطبقه به که شودکدگذاری باز به آن بخش از کار اطالق می :باز یکدگذار

 مانای) تاس مفاهیم کردن بندیطبقه و نهادن نام آن، نهایی نتیجه که شودمی پرداخته کوتاه هاییادداشت
آن  یبار خوانده و جمالت اصل نچندی ها،متن مصاحبه یمرحله از کدگذار نیدر ا (.0383 ان،یو محمد

 نیو ا ندرگییقرار م هاییمشابه در دسته یو سپس کدها گرددیثبت م ییاستخراج شده و به صورت کدها
خته و پردا میمفاه گذاریباز به اسم یکه پژوهشگر با ذهن شودیم دهیرو باز نام نیاز ا یمرحله از کدگذار

 ،مؤثر یانهیزم ای یعوامل بستر یاحصا ی(. لذا برا0393 ،ی)بهادر ستیکدها قائل ن نییدر تع یتیمحدود

                                                                                                                             
1. Textual level 

2. Conceptual level 

3. Memos 

4. Networks 
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 نیی، احصا و تبخصوصاین کُد در  080و  رفتیمصاحبه، صورت پذ 01حاصل از  یهابازِ داده یکدگذار
کد،  5خواهی کد، پاسخ 02کد، انتصابات سیاسی  31ثبات اقتصادی  ،کدِ کدگذاری شده 080از بین  .دیگرد

کد،  6کد، جو سیاسی داخلی  00کد، جو سیاسی خارجی  6کد، تناقض و ابهام قوانین  0تعامالت سیاسی 
کد،  6های انقباضی کد، سیاست 3های انبساطی کد، سیاست 3کد، خرده فرهنگ  9حقوق شهروندی 

کد، قابلیت  06کد، فرهنگ حاکم بر جامعه  0کد، عدالت اقتصادی  6عدالت اجتماعی کد،  3شفافیت قوانین 
کد، وضع و وجود  8کد، نهادهای اجتماعی  01کد، نفوذ سیاسی  8کد، منزلت اجتماعی  01اجرای قوانین 

  .      به خود اختصاص داده استکد را  6های حمایتی کد و سیاست 00قوانین 

ای هشوند تا تبیینگذاری محوری، طبقات به طبقات فرعی خود ربط داده میدر کد :یمحور یکدگذار

ای که در های اولیهتری در باره پدیده ارائه گردد. همچنین در کدگذاری محوری، دستهتر و کاملدقیق
هایی که با هم شباهت داشتند، حول محور مشترکی قرار اند با هم مقایسه و آنکدگذاری باز تشکیل شده

باز با مطالعه،  یبه دست آمده در مرحله کدگذار یانهیزم ای یعوامل بستر یکدها (.30)همان: گیرند می
 مرحله از نیدر ا. دیگرد یکدگذار ،یبه صورت محور دهیجهت ارتباط یاحتمال یدنظرهایو تجد یبررس

و  طیباز، در رابطه با شرا یشده در مرحله کدگذار جادیکد ا 080کدها،  نبیارتباط  جادی، جهت ایکدگذار
 رطبقهیز ایمفهوم  8الزم، با  هایی، براساس مطالعه مجدد و بررسPSMمؤثر بر  اینهیزم ای یعوامل بستر
 ،یاداقتص هایشاخص تیوضع ن،یقوان یاجرا تیوضع و قابل ن،یقوان تیو شفاف عدد: تنیتحت عناو

و  یاسیجامعه، قدرت س یاجتماع تیجامعه، وضع یفرهنگ تیحاکم، وضع یاقتصاد هایاستیس
 مرتبط گشتند. یاسیو جو س گرییجناح

اط بین بایست ضمن تجمیع و تبیین ارتبدر این مرحله از کدگذاری، می :ینشیگز ای یانتخاب یکدگذار

ا، حول هها، فرآیند رسیدن به یک تئوری و بیان مدلل آن را نهایی کرده، با کنار هم قرار دادن مقولهمقوله
 ندیفرآ ،یکدگذار نیا (.82مند طرح شود )همان: مقوله مرکزی، یک روایت تئوریک و نظامیک 

 هاآن ها،مقوله نیخاص در ب دمانیآهنگ و چ کی جادیهاست و محقق با امقوله شیو پاال سازیکپارچهی
 یه برااست ک هاییکردن مقوله کپارچهیو مستلزم  کندیم میتنظ ،یتئور کی دهیارائه و شکل برای را

 جادیجهت ا ،یمرحله از کدگذار نی(. در ا0383 ،یشده بودند )خسرو جادیه ایاول یچارچوب نظر دهیشکل
ها، زیگزاگی بین مقوله هایرفت و برگشت قیمکرر و مجدد و از طر یهایبا بررس تر،یلیارتباطات تکم

های یبراساس بررسکه  رفتیصورت پذ یباز، محوری و انتخابی، کدگذار یهابین کدگذاری زیو ن میمفاه
کدِ کدگذاری باز که در کدگذاری  080صورت پذیرفته و لحاظ امکان برقراری ارتباط بین کدهای حاصله، 

طبقه یا مقوله تحت عناوین:  0مفهوم یا زیرطبقه مرتبط شده بودند، در این مرحله در قالب  8محوری با 
 یالگو بیترتو بدین  ی، ارتباط داده شدنداسیس معادالت، تیمدنی، اقتصاد هایتکانهی، قانون یبسترها

 .  دیگرد نییتب ریمطلوب به شرح ز
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 اینهیزم ای یعوامل بستر .1 شکل

 کسب و کار طیبر بهبود مح ی: محرکیخدمت در بخش عموم زهیانگ شیافزا

 

 گیرینتیجه

ی اای به عنوان بستر و محیط فعل و انفعاالت مرتبط با پدیده مورد مطالعه، نقش تعیین کنندهزمینه عوامل
ی این بررسنماید. انگیزه خدمتی کارکنان در بخش عمومی به عنوان پدیده مورد را در رابطه با آن ایفا می

ای پژوهش، هآید. براساس یافته، تحت تأثیر بستری است که رفتار کارکنان در آن بستر به اجرا درمیمطالعه
آن محیط  که به تبع هر چقدر بستر، مساعد و مناسب باشد، شاهد ارتقای این نوع انگیزه رفتاری خواهیم بود

 کسب و کار نیز بهبود خواهد یافت.
ش دیدگاه و دان ،تجربیات ،های برگرفته از نظراتداده ،ای یا بستریامل زمینهدر خصوص شناسایی عو

طبقه یا مقوله به شرح زیر ارتباط  0در قالب  در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت وخبرگان مورد مصاحبه 
 نهایی یافتند.   

 0های اقتصادیتکانه ـ1

دی های اقتصاوضعیت شاخص نوسانات اقتصادی ناشی از ،های اقتصادی در این مطالعهمنظور از تکانه
باشد که به واسطه نحوه عملکرد و همچنین کنش و واکنش نظام های اقتصادی حاکم میکشور و سیاست

ومی انگیزه خدمت در بخش عمگشته و از طریق المللی پدیدار حاکمیتی با توجه به شرایط داخلی و بین
 مفاهیم این مقوله عبارتند از:  سازد.میمحیط کسب و کار را متأثر 

تبر های معاستفاده از شاخص ،برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور: 2جامعه وضعیت اقتصادی ـ0ـ0
ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات طرفانه این دادههای موثق الزم است. تحلیل درست و بیو داده

مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد کشور در هر  تواند مبنایحاکم بر هر دوره، می
 (.0392)طباطبایی و شهبازی،  دوره فراهم کند

                                                                                                                             
1. Economic Shocks 2. Status of Economic Indicators 

 

 انگیزه خدمت عمومی

 

 های اقتصادیتکانه

 
 معادالت سیاسی

 

 مدنیت

 

 بسترهای قانونی
 

 

 کسب و کار طیمح
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های آن، از منظر مصاحبه شوندگان به عنوان یک عامل بستری مهم و وضعیت اقتصادی کشور و شاخص
(، با مفاهیمی به شرح 9و )( 0)های شماره مطرح شده است که در این رابطه مصاحبه PSMتأثیرگذار بر 

 زهیانگ ندهکن سرکوب حد، از شیب یگران»شود. ای از دیدگاه مصاحبه شوندگان ارائه میزیر به عنوان نمونه
 «.  ردبیم نیب از را زهیانگ ،کل به شغل، انتخاب امکان عدم و یکاریب نرخ بودن باال»و  «است یخدمت

گیری تغییر در اندازهبرای بزار آماری نوعی ابه عنوان های اقتصادی، با توجه به مطالب فوق، شاخص
و ... در قالب ثبات  از قبیل: نرخ تورم، رکود، قدرت خرید، نرخ بیکاری اقتصادی هااز داده هاییگروه

و در کنار عدالت اقتصادی که خواست عموم مردم هر  سازداقتصادی، نحوه رفتار کارکنان را متأثر می
ه و با تأثیر بر عملکرد دستگاه اجرایی محیط کسب باشد، شکل دهنده انگیزه رفتاری آنان بودای میجامعه

   سازد.و کار را متأثر می
ه های اقتصادی است کهای ثبات اقتصادی، ثبات سیاستیکی از جنبه: 0های اقتصادی حاکمسیاست ـ2ـ0

ااطمینانی موجب ن ،های اقتصادیتسبت به سیاسنااطمینانی ن .کندنقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می
 (.0393)امیری و پیرداده بیرانوند،  ت آینده اقتصاد خواهد شدالن اقتصادی نسبت به تحوفعاال

  PSMای است که مصاحبه شوندگان به عنوان عامل تأثیرگذار بر های اقتصادی حاکم، عامل زمینهسیاست
 یکارآمد نحوه»با مضامین  (،26و )( 0توان به سه مصاحبه به شماره )مطرح نمودند و از آن جمله می

 درتق شیافزا آن تبع به و ارانهی پرداخت»و « دهدیم قرار ریتأث تحت را رفتار ،یضدتورم هایاستیس
 ، اشاره نمود.«بخشدیم بهبود را کارکنان تارفر د،یخر

توان چنین بیان نمود که: دولت در خصوص میگفته و نیز نتایج حاصل از پژوهش براساس مطالب پیش
در  هایهایی به عنوان اهرمسامان بخشیدن به وضعیت موجود کشور، اقدام به أتخاذ یک سری سیاست

های انقباضی و در وضعیت رکود، نماید، برای نمونه در شرایط تورمی، سیاستاختیار حاکمیت می
گردد. اعمال هر کدام از ها اعمال مییبی از سیاستهای انبساطی و در شرایط رکودتورمی ترکسیاست
د که آن هم دهشک وضعیت اقتصادی و به تبع آن شرایط زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میها بیسیاست

های حمایتی از سوی دولت، به نوبه خود بر نحوه رفتار آنان مؤثر خواهد بود. عالوه بر این اعمال سیاست
سوی  های مناسب ازن را دستخوش تغییر خواهد نمود. بدین ترتیب أتخاذ سیاستانگیزه خدمتی کارکنا

شک وی را در انجام وظیفه به نفع سازمان و همچنین دولت که بهبود دهنده وضعیت اقتصادی فرد باشد، بی
 .   ه و در نهایت موجب بهبود محیط کسب و کار خواهد بودمنافع عمومی، رهنمون ساخت

 2سیاسیمعادالت  ـ2

 و هایی است که به عنوان عوامل بستری، انگیزه خدمتی کارکنانترین مقولهمعادالت سیاسی یکی از مهم
دهد. نتایج این پژوهش نیز حاکی از این موضوع قرار می خود را تحت تأثیر در نهایت محیط کسب و کار

گری و همچنین اسی و جناحیاست که معادالت سیاسی در قالب مفاهیم احصا شده تحت عناوین: قدرت سی
 کند.جو سیاسی، انگیزه خدمتی کارکنان را دستخوش تغییر می

 ،ترین واژگان حقوق عمومییکی از بنیادیبه عنوان قدرت سیاسی : 3گریقدرت سیاسی و جناحی ـ0ـ2
 (. 0393زاده و فتاحی، )حبیب باشدای است که دارای خصلت سیاسی میتوانایی تحمیل اراده یعنی

                                                                                                                             
1. Governing Economic Policies 

2. Political Equations 

3. political power 



  1411، پاییز 3المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــ مدیریت کسب 74

گری یک عامل مهم شوندگان در این پژوهش بر این باور بودند که قدرت سیاسی و جناحیاکثر مصاحبه
ای شماره هتوان به مصاحبهگردد که برای نمونه میبستری و مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان محسوب می

 ریتأث فتارر بر باالدستان یاسیس یهابستان بده»( اشاره نمود که در آن خبرگان بیان داشتند که: 9و )( 0)
 «. بود خواهد اثرگذار کارکنان زهیانگ و یمل وفاق در باال، رده ونیاسیس وفاق»و  «دارد یمنف

ای هبه کارگماری افراد در مناصب دولتی براساس البی ماحصل بحث این که: در رابطه با این مفهوم،
توجه به توانایی، دانش و تخصص افراد در قالب ها و احزاب سیاسی، بدون سیاسی و با کمک و فشار گروه

وده گر انگیزه خدمتی کارکنان بگردد که سرکوبانتصابات سیاسی، یک عامل منفی و مخرب محسوب می
ابد. یشود و یا در صورت وجود هم، تقلیل میو به دنبال آن در سایر کارکنان نیز انگیزه خدمتی یا ایجاد نمی

گری نیز با ایجاد کشمکش و رقابت دائمی و فزاینده میان سی و جناحیعالوه بر آن، تعامالت سیا
تار کارکنان، رفدهند، گیری را تحت تأثیر قرار میقاعده که فرآیند تصمیمهای سیاسی گذرا و بیبندیگروه

وضعیت  سازد. از طرفی سیاسیون به واسطه نفوذ سیاسی،را متأثر می و محیط کسب و کار عملکرد سازمان
ورند آگیری حیات نهادهای اجتماعی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت کنترل خود در میاری، تصمیمک

 اد. را تغییر خواهد دهای محیط کسب و کار و در نهایت شاخص که این امر نیز، نحوه رفتار کاری کارکنان
ف التاخ خارجی طها و تنش در روابتحریم الطم،تثباتی داخلی و نبود محیط آرام و بیبی: 0جو سیاسیـ 2ـ2

ن نهایت عدم مشارکت مجریا اران، مجریان و ناظران و درذگمنافع پنهان قانون ،گانهسیاسی بین قوای سه
 (.0393)اشتریان و همکاران،  در تدوین برنامه، جزو عوامل سیاسی هستند

یزه خدمت در بخش عمومی شوندگان به عنوان یک عامل بستری مهم بر انگاین مفهوم توسط مصاحبه
 عاعش تحت را سازمان و فرد رفتار کشور، داخل یاسیس یهابحران»شود که مضامینی چون محسوب می

در « گرددیم یخدمت زهیانگ کاهش و استرس جادیا موجب ،یجناح یداخل هاییریدرگ»و  «دهدیم قرار
 باشد. ای از دیدگاه آنان می(، نمونه6و )( 2های )مصاحبه

های پژوهش، جو سیاسی، مفهوم بعدی احصا شده برای مقوله معادالت در نظر گرفتن این مطالب و یافته با
سازد. جو سیاسی در هر دو بخش داخلی و سیاسی است که انگیزه خدمت در بخش عمومی را متأثر می

کم بر کشور یاسی حاگیری رفتار کاری کارکنان دخالت داشته باشد. جو ستواند در تغییر و  شکلخارجی، می
 و میزان توافق کشور کی داخل در احزاب و هاگروه افراد، انیم زآمیرصلحیغ ای زآمیصلح رفتاردر قالب 

ار ها به ویژه بخش اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرسایر بخش سیاسی ملی، همبستگی و یکپارچگی مردم،
ها و کارکنان را نیز های سازمانفعالیت دهد که تأثیرپذیری بخش اقتصادی از جو سیاسی داخلی،می

دهد که در این دستخوش تغییر خواهد نمود. رخدادهای آن سوی مرزها نیز جو سیاسی خارجی را شکل می
 و های فیزیکیها و جنگرابطه، چگونگی روابط میان یک دولت با دول دیگر در عرصه جهانی، تحریم

سیاسی خارجی، بر جو سیاسی داخل کشور نیز اثر داشته و روند  عالوه بر جو ها،موجود بین آن غیرفیزیکی
و به  های اجرایی، عملکرد دستگاهگفته جو سیاسی داخلی مجدداً رخ داده و انگیزه خدمتی کارکنانپیش

    سازد.دنبال آن محیط کسب و کار را متأثر می
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 0مدنیت ـ3

در حیات فردی و سازمانی، با لحاظ شرایط و وضعیت اجتماعی این مقوله با توجه به نحوه زندگی و رفتار فرد 
ای در خصوص انگیزه خدمتی کارکنان به های زمینهو فرهنگی حاکم بر جامعه، به عنوان یکی از محرک

های پژوهش، وضعیت فرهنگی جامعه و نیز وضعیت اجتماعی جامعه، مفاهیم براساس یافته رود.شمار می
 اند. ها، ارتباط داده شدههستند که با این مقوله در کدگذاری PSMاثرگذار بر 

است که با همه اجزای جامعه حتی جامعه  مهم و کالن یموضوع فرهنگ،: 2وضعیت فرهنگی جامعه ـ0ـ3
 و هامهارتد مانن یادیزی هاییدارا فرهنگ ،عواق دردر ارتباط است.  میرمستقیغ و میمستقجهانی به طور 

سی ساا مفروضات از ییالگو را فرهنگ ن،یشا. دارد اثر عهجام رفاه قاءتار در هک آوردیم وجود هب محصوالت
 جامنسا ادیجا و یرونیب طیمح با طابقت نِیادیبن هلأمس دو حل یبراسازمان و جامعه، گروه،  دریی باورها و

د )حنجری باییم انتقالعد ب نسل هب رفتار و احساس فکر،ت ادراک، تسدر وهیش عنوانداند که به ی میدرون
 (.0393و همکاران، 

، مصاحبه شوندگان معتقدند: فرهنگ حاکم بر جامعه  PSM در خصوص تأثیر وضعیت فرهنگی جامعه بر
کند که در این رابطه برای ای اثرگذار بر انگیزه خدمت در بخش عمومی عمل میبه عنوان یک عامل زمینه

 سبب جامعه، به خدمت فرهنگ وجود زانیم»(، با مضامین 23و )( 8) های شمارهتوان به مصاحبهنمونه می
 مود.   ، اشاره ن«است کارکنان خدمت زهیانگ سازنهیزم ،یعموم افکار»و  «گرددیم زهیانگ نوع نیا تیتقو

منظور از فرهنگ  توان چنین بیان نمود که:های پژوهش میگفته و نیز یافتهبراساس مطالب پیش
عادات و ... که نحوه زیستن و زندگی فرد را  باورها، اخالقیات،ها، آداب، رسوم، از ارزش است ایمجموعه

رهنگ گردد. فسازد. در حقیقت فرهنگ، سیستم رفتارها محسوب شده و کنش افراد را سبب میمشخص می
د در رفتار و عملکرباشد، برانگیزاننده مهمی های فوق میای از مؤلفهحاکم بر جامعه که مجموعه پیچیده
ل اقلیت در د ها به عنوان فرهنگرود. در این بین نقش خرده فرهنگسازمانی و اجتماعی فرد به شمار می

...،  زبانی، اعتقادی و مذهبی و شغلی، ای،های قومی، قبیلهبندیفرهنگ مادر و اصلی هر کشور، با تقسیم
های اجرایی کمیت و کیفیت عملکرد دستگاه ،رفتاری افراد توان تأثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار و انگیزه

 خواهد داشت. و در نهایت محیط کسب و کار
هایی چون: عدالت : وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه تحت تأثیر مؤلفه3وضعیت اجتماعی جامعه ـ2ـ3

خواهی و سایر پاسخ گویی ومکانیزم پاسخ نهادهای اجتماعی، منزلت اجتماعی، اجتماعی، حقوق شهروندی،
ه توجنمایند. عدالت اجتماعی یعنی دهی آن ایفا میهای اجتماعی است که نقش مهمی در شکلشاخص

ها )ثروت، قدرت، تعهد و دانش( به های محوری آنهای زندگی اجتماعی و ارزشنسبتاً برابر به تمام حوزه
ی، )رضای های محوریدر تولید و توزیع ارزشها و نابرابری مشروط ها، برابری فرصتلحاظ آزادی فعالیت

وظایف و روش  اهداف، ،حقوق شهروندی شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر یکدیگر و اصول( و 0390
 ردف یک مقام یا رتبه عبارت است از اجتماعی نیز پایگاه یا (. منزلت0388باشد )علیدوستی، انجام آن می

 (.0391)سرمد و همکاران،  دیگر هایگروه به نسبت گروه یک مقام و رتبه گروه، یا در
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در این پژوهش، براساس نظرات مصاحبه شوندگان، وضعیت اجتماعی جامعه به عنوان یکی از عوامل 
 هایبستریِ مؤثر بر انگیزه خدمت در بخش عمومی مطرح گردید که در خصوص نظرات آنان، مصاحبه

 اثرگذار کارکنان زهیانگ نحوه بر جامعه، امکانات از یبرخوردار نحوه»( با عباراتی چون: 26و ) (0شماره )
ان توان به عنوان مثال بی، را می«است اثرگذار افراد یاجتماع رفتار بر ،یاجتماع گاهیجا و گاهیپا»و  «است

 نمود.   

هایی چون: حقوق شهروندی، منزلت نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت اجتماعی فرد با مؤلفه 
انگیزه خدمت در بخش عمومی را دستخوش  خواهی،نهادهای اجتماعی و پاسخ اجتماعی، عدالت اجتماعی،

 های مدنی هر فرد در برابر سایر شهروندانتغییر خواهد نمود. حقوق شهروندی در قالب تکالیف و مسئولیت
... ، موجب خواهد شد، با رعایت اصول کلی شهروندی، همچنین تعهدات در برابر نظام حاکمیت و شهر و 

فرد رفتارهای خود را در راستای تعهدات و تکالیف مذکور در جهت حفظ منافع عمومی تنظیم نماید. منزلت 
اجتماعی به مفهوم نحوه و چگونگی برخورد آحاد مردم و جامعه در مواجهه با رفتار و عملکرد مختلف افراد، 

ر و نماید. عدالت اجتماعی نیز به صورت رفتانان ایفا میای در رفتار شغلی و اجتماعی آنقش تعیین کننده
ها، ضمن افزایش برخورد عادالنه و بدون تبعیض جامعه و نظام حاکمیت با عموم مردم در تمامی زمینه

بخشد. نهادهای اجتماعی اعتماد اجتماعی، انگیزه خدمت در جهت حفظ و ارتقای منافع عمومی را بهبود می
ها برای تحقق اهداف مشخصی با هم تعامل و همکاری ی انسانی، که اعضای آنهاهم در قالب گروه

تای خواهی در راسدهد. در نهایت پاسخکنند، رفتار اعضا و بعضاً، رفتار جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میمی
 ای رفتاراستقرار نظارت همگانی بر دولت، سبب خواهد شد تا دولت و مجموعه تحت مدیریت به گونه

گویی باالیی داشته باشند که این امر نیز بر نحوه رفتار کارکنان بخش عمومی، نمایند تا بتوانند، توان پاسخ
یش ابدین ترتیب تمامی موارد فوق با ایجاد و افزچه از حیث کمی و چه از نظر کیفی، اثرگذار خواهد بود. 

های اجرایی بخش عمومی موجب اهانگیزه خدمت کارکنان در بخش عمومی از طریق بهبود عملکرد دستگ
 های محیط کسب و کار خواهند بود.ارتقای شاخص

 0بسترهای قانونی ـ۴

ایِ اثرگذار بر انگیزه خدمت در بخش عمومی، به واسطه این مقوله از شرایط و عوامل بستری یا زمینه
تار و رابطه با رف های پژوهش بر وضعیت و ضمانت اجرای مستندات قانونیِ وضع و تصویب شده دریافته

پردازد که در این خصوص، تعدد و شفافیت قوانین و همچنین وضع و قابلیت وظایف شغلی کارکنان می
 باشند.دو مفهوم مرتبط شده با مقوله بسترهای قانونی می اجرای قوانین،

 حاکمیت آثار از و مطلوب حکومت لوازم از ابهام بدون و شفاف قوانین : وضع2تعدد و شفافیت قوانین ـ0ـ0
 کیفیت مهم اصل عناصر از یکی قانون شفافیت اصل عنوان ذیل چنین قوانینی وضع لزوم است و قانون

 (.0393زادگان و رهدارپور، باشد )مؤذنقانون می
تعدد و شفافیت قوانین، یکی از مفاهیمی است که خبرگانِ مصاحبه شونده در این پژوهش، به عنوان یک 

 ادیز»( با مضامین 5و )( 0های شماره )، آن را مطرح نمودند که مصاحبهPSMذار بر ای اثرگعامل زمینه
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 نابعم خصوص در نیقوان تیشفاف زانیم»و « است یکار رفتار فیتضع موجب عمل، مورد نیقوان بودن
 ، به عنوان نمونه، دال بر این موضوع است. «دارد دنبال به را یکار زهیانگ شیافزا ،یانسان

توان چنین عنوان نمود که: مستندات قانونی به مطالب فوق و نیز نتایج حاصل از پژوهش، میبراساس 
اشند ای بالرعایت برای همگان، بایستی ضمن شفافیت، به گونهاالجرا و الزمعنوان چارچوب رفتاری الزم

آن  مجریانای کاربران و که به راحتی قابل فهم و درک بوده و نیازی به تفسیرهای شخصی و سلیقه
نداشته باشد و این موضوع در کنار فراوانی و کثرت غیرضرور قوانین، سبب خواهد شد مجریان آن با 

 های محیط کسبهای اجرایی و در نهایت شاخص، عملکرد دستگاهسردرگمی مواجه بوده و رفتار کارکنان
 را تحت تأثیر قرار دهد. و کار

 تالش کمترین با آن مدلول که باشد ایگونه به بایستی نونقا وضع و قابلیت اجرای قوانین: وضع ـ2ـ0

همگان  بایستی آن، عملی اجرای و قانون به احترام تضمین جهت باشد. با این توصیف، فهم و درک قابل
 بر تابعان را حجت که این بر عالوه تا باشد ابهام بدون و روشن کافی اندازه به باید لذا و کنند درک را آن

 (.211نگذارد )همان:  باقی معمول شرایط در آن اجرای عدم در عذری کند، تمام قوانین این
را  PSMمصاحبه شوندگان بخش عمومیِ این پژوهش، این مفهوم را به عنوان یکی از عوامل بستری که 

 عملکرد»(، با نظرانی چون 6و ) (2های شماره )تبیین نمودند و گواه این موضوع، مصاحبهسازد، متأثر می
 ن،یوانق یاجرا ضمانت و اقتدار زانیم»و  «گذاردیم ریتأث کارکنان عملکرد بر ن،یقوان یتیحاکم انیمجر

  باشد.به عنوان نمونه از این دسته از نظرات می ،«دارد همراه به را رفتار مثبت رییتغ
رایط و براساس نیازها، شای بر رفتار افراد دارند. وضع قوانین نتیجه این که، قوانین نقش تعیین کننده

وضعیت موجود، آن هم کارشناسی شده و با رعایت سایر قوانین، جهت ممانعت از بروز تناقض قوانین با 
فتار شک ربی یکدیگر در کنار امکان اجرای آن و تبعیت عمومی و میزان و چگونگی ضمانت اجرایی آن،

 را متأثر خواهد نمود. کسب و کار های محیط ، عملکرد مجریان و به دنبال آن شاخصکارکنان

رتبه  المللی و بهبودهای محیط کسب و کار در عرصه بینختم سخن این که برای بهبود و ارتقای شاخص
المللی، بایستی در کنار اهتمام مسئولین و های نهادهای تخصصی بینبندیو جایگاه کشور در رتبه

دمتی ن و مستندات قانونی مرتبط، به انگیزه کاری و خگیرندگان ارشد کشوری، تصویب و وضع قوانیتصمیم
های های اجرایی بخش عمومی به عنوان مجریان اصلی تشکیالت اداری مرتبط با شاخصکارکنان دستگاه

ها در گرو کمیت و کیفیت کاری نیروی ای نمود چرا که چگونگی عملکرد آنمحیط کسب و کار توجه ویژه
د و در این راستا انگیزه خدمتی کارکنان به عنوان نیرو و محرک سوق دهنده باشها میانسانی شاغل در آن

ای خواهد داشت لذا افزایش انگیزه خدمت کارکنان بخش عمومی موجب رفتار آنان نقش بسیار تعیین کننده
های مختلف قابل بررسی های محیط کسب و کار خواهد بود و راهکارهای افزایش آن از جنبهبهبود شاخص

یین براساس الگوی تبگذاری گردید و هدف یانهیزم ای یبستر محیطی، عواملباشد که در این پژوهش می
ـ  های اقتصادیوضعیت شاخصهای: )با مقوله یاقتصاد هایتکانه، حاصل از این پژوهش شده

 ،(عهجام اجتماعیوضعیت ـ  وضعیت فرهنگی جامعههای: )با مقوله تیمدن ،(های اقتصادی حاکمسیاست
های: قوله)با م یقانون یبسترها ،(جو سیاسیـ  گریقدرت سیاسی و جناحیهای: )با مقوله یاسیمعادالت س
 شیافزاثر در ی مؤانهیزم ای یعوامل بستربه عنوان  ،(نیقوان یاجرا تیو قابل وضعـ  نیقوان تیتعدد و شفاف

PSM تبیین گشتند. های بهبود محیط کسب و کاربرای ارتقای شاخص 
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 ،(93و  90) ،نگرش راهبردی .(. مفهوم اعتبار )پایایی( و روایی در تحقیق کیفی0383خسروی، محمدرضا )
 .   080ـ030

 نقش نییتب :یخدمت عموم هزیو انگ یسازمان ینیبدب(. 0393قنبری، راضیه ) دلخواه، جلیل و فرد، حسن؛ دانایی
 تیریمد یپژوهشی ـ فصلنامه علم .یسازمان و ابهام هدف سازمان استیبرداشت کارکنان از س گرلیتعد

 .   26ـ00، (0) 3 ،یدولت یهاسازمان

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی روش(. 0383)و آذر، عادل  یدمهدیس ،یفرد، حسن؛ الوانییدانا

 تهران.   انتشارات صفار،. جامع

گذاری مستقیم (. بررسی تأثیر مقررات کسب و کار و سرمایه0390) ، سعیدزادهخدابخش و کشیده، مرجاندامن
 .   019ـ80، (0ویژه ) ،علوم اقتصادی فصلنامه .G77 خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای

 هایبانک کارایی (. ارزیابی0391)مشبکی، اصغر؛ دانایی فرد، حسن و خداداد حسینی، سید حمید  ل؛یدلخواه، جل

 .   005ـ93، (6) 39 ،انداز مدیریت بازرگانیچشمایران،  های خصوصی دربانک با مقایسه در دولتی
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  علمی فصلنامه دو. نو نگاهی از توسعه هایبرنامه اجتماعی در عدالت مطالعه(. 0390) رضائی، محمدحسین

 .50ـ33 (،2) 21، اسالمی مدیریت پژوهشی

 نامهفصلی، خدمات عموم زهیبر انگ یشغل یهایژگیو ریثأت یبررس(. 0398) ، وحیدیتربت یصادق و محمدساسانی، 

 .   206ـ230، (03) 3 ،حسابداری و در مدیریت نوین پژوهشی رویکردهای

-دانش دیدگاه از معلمان اجتماعی منزلت بررسی(. 0391) کولیوند، معصومهزاده، صمد و  سرمد، غالمعلی؛ کریم

 .  95ـ39، (00) 0 ،پژوهش اجتماعی فصلنامه. متوسطه و راهنمایی تحصیلی هایدوره آموزان

 یگذارهیکسب و کار بر سرما یفضا ریتأث(. 0399) جمشیدی، امیر نظیری، محمدکاظم و ؛ابوالفضلآبادی، شاه
 .   81ـ60،(2) 3 ،یالمللنیب یکسب و کارها تیریمد .منتخب منطقه منا یکشورها

 .  30ـ03 ،(2) 02، راهبردی مطالعات فصلنامه. شهروندی حقوق آموزش و پلیس(. 0388) علیدوستی، ناصر

 رهبری تأثیر (. بررسی0398) ، مسعودپورحسن شهری ، سهراب و؛ خرمیان، محمدتربتی، وحید؛ ساسانی صادقی

 ،حسابداری و در مدیریت نوین پژوهشی رویکردهای فصلنامه .عمومی خدمات انگیزه بر آفرینلتحو
 .   052ـ001، (02) 3

 تحقیقات مرکز. کشور های اقتصادیشاخص ترینمهم(. 0392) میثم، شهبازیو  یاور، یزدی طباطبایی
   . تهران ،استراتژیک

فصلنامه پژوهش و  .کار و کسب محیط بهبود و (. آموزش عالی0396) ، زهرازمانی و طیبی، سیدکمیل

 .   003ـ95، (0) 23 ،یدر آموزش عال زییربرنامه

 ،کار و کسب مدیریت فصلنامه کار. و کسب فضای و پذیری(. رقابت0399زاده، رضا )و زینل محمد، پوریکمال
 .   060ـ009 ،(06)

(. هماهنگی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری 0391)و صادقی مقدم، محمدرضا محقر، علی 
 .   63ـ29، (0) ،انداز مدیریت صنعتیچشم .هابرخاسته از داده

رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی (. تبیین نقش انگیزه خدمت0393منتظری، محمد و قاسمی، محمد )
های مدیریت پژوهش .جهاد کشاورزی استان هرمزگان(سازمان با نقش میانجی تعهد سازمانی )مطالعه 

 .   260ـ200، (00) 00 ،عمومی

 اروپایی دیوان قضایی رویه در آن جایگاه قانون و شفافیت (. اصل0393) و رهدارپور، حامد حسنعلیان، زادگمؤذن
 .  221ـ093 ،(80) ،قضایی حقوق هایدیدگاه فصلنامهایران.  کیفری حقوق و بشر حقوق

 فصلنامه .(. داللت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب و کار0396) ، زینبفرمرتضوی و نصیری اقدم، علی

 .   55ـ33، (60) 03 ،پژوهشنامه اقتصادی

یند رفتارهای منافقانه آکاوش فر(. 0389)الهی، احمد نژاد، مصطفی؛ دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل و خائفهادوی
 .   031ـ80 ،(0) 0 ،راهبردی مدیریت اندیشه، داده بنیاد هبا استفاده از نظری در سازمان در ارتباطات بین فردی
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