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 مقدمه

انگیزش به طور کلی حالتی در افراد است که آنان را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد. مدیران با شناخت انگیزش و  

انگیزه های آنان در تحقق اهداف سازمانی با کمک کارکنان به راحتی حرکت کنند و در انجام وظایف خود موفق باشند. نظریه های 

ریه های محتوایی و نظریه های فرایندی تقسیم می شوند. نظریه های محتوایی عوامل و محرک های انگیزش به دو گروه کلی، نظ

ایجاد انگیزه را معین می سازد. نظریه های فرایندی بر جریان و فرایند انگیزش تاکید دارد به طور خالصه به چگونگی و نحوه 

 (.3939انگیزش افراد از نظر ادراکی می پردازد )الوانی، 

خدمت  زهیانگ یمورد توجه واقع شده، الگو یدولت تیریمد اتیدر ادب ریکه در دو تا سه دهه اخ ییمحتوا یزشیانگ یهایاز تئور یکی

به شرکت  لیعامل شامل: تما ایچهار بعد پری و وایز  مطرح شده است. 3330در سال  «یپر»باشد که توسط  ی( مPSM)3 یعموم

اساس  (.3330، 2.)پری و وایزدنساز یرا مطرح م یو فداکار ثاریو ا ،یدلسوز ،یتعهد به منافع عموم ،یعموم یگذار یدر خط مش

الگو  نیدارند. ا یاز کارکنان بخش خصوص یتفاوتم یزشیابعاد انگ ایعوامل  یاستوار است که کارکنان بخش عموم نیبر ا یتئور نیا

) فردوسی پور و آورند یرو یتا به مشاغل عموم ندازیانگ یافراد را بر م یکه چه عوامل مطرح می شود سوال نیدر پاسخ به ا

 (.  2032منتظری، 

 مساله بیان 

برخی از نویسندگان مدیریتی موفقیت سازمانی را وابسته به سه عامل می دانند از جمله محیط سازمانی،  توانایی فردی مدیر و 

یا ضعف یکی از آنها باعث می شود  موفقیت سازمانی دچار آسیب شود. و   کارکنان، و انگیزش. عدم وجود یکی از این عوامل و

انگیزش یکی از موضوعات مهم و اساسی در مدیریت سازمانهایی اعم از خصوصی و عمومی است که  بررسی آن از ضروریات 

(.  2032فردوسی پور و منتظری، سازمانی است  که در واقع پی جویی علل و سبب حرکت و رفتارهای افراد در سازمانها می باشد. )

که در دو تا سه دهه اخیر در متون مدیریت دولتی  است 9( یکی از تئوریهای انگیزشی محتواییPSMالگوی انگیزه خدمت عمومی )

پری و وایز، انگیزه خدمت عمومی را  مطرح شده است.  3330در سال « پری»مورد توجه قرار گرفته است، که برای اولین بار توسط 

تعریف « تمایل فردی برای پاسخ گویی به انگیزه هایی که اساسا یا منحصرا در نهادها و سازمان های عمومی ریشه دارند»به عنوان 

دارای چهار بعد می باشد که عبارتند از عالقه به سیاست  انگیزه خدمت عمومی که توسط پری ارائه شد (.3330کردند)پری و وایز، 

 (.3336 . )پری، می باشد 3و ایثار و فداکاری 6 ، حس همدردی5به منافع عمومی ، تعهد 4گذاری یا خط مشی

                                                           
1 Public service motivation  
2 Perry & Wise 

3 Content theories   
4  Attraction to policy making  
5  Commitment to the public interests  
6  Compassion  
7  Self-Sacrifice  
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عالقه به سیاست گذاری یک انگیزه خدمت عمومی است که بر اساس تمایل به برآوردن نیازهای فردی می باشد در حالیکه به منافع 

رای دیگران و تمایلی که دیگران را مورد عمومی کمک می کند. حس همدردی یک انگیزه خدمت عمومی است که عشق و نگرانی ب

حمایت قرار می دهد را در بر می گیرد. تعهد به منافع عمومی یا وطایف اجتماعی بر اساس تمایل فرد به تحقیق یک تعهد اجتماعی 

ه عنوان یک بعد جهت در گروه انگیزه مبتنی بر هنجار قرار می گیرد. بعد از خود گذشتگی یا ایثار ب یا استاندارد است و از این

 (. 2030، 3مستقل به علت ارتباط تاریخی با درک خدمات عمومی محفوظ داشته شد )کیم و واندنابیل

هستند که ضامن  یمنابع انسان نیاست. ا یاجتماع ستمیس کیشکست  ای تیبر موفق رگذاریعوامل تاث نیاز مهمتر یمنابع انسان 

را به هدر داده و اتالف  یو ماد یکیزیتواند منابع ف یم یهستند، عامل منابع انسان ستمیس کی تیو رمزموفق رگذاریبقاء، عامل تاث

دانند و  یاو م زهیجهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگ یرویموتور محرک، ن سندگانیبارور کند. نو اآن ر ایببرد  نیکند، از ب

مشکل  نیبه جرات بتوان گفت بزرگتر دیگذار است، شا ریتاث زهیدرصد انگ 80درصد تالش و  20 یتیدارند در هرموفق دهیعق

 یکارکنان م یریپذ تیو افت مسئول زهیانگ یما با آن مواجه هستند، کم رانیکه مد یبحران نیما، چالش آورتر یامروز یسازمان ها

برای ارتقای انگیزه  سازمان ها و مدیران بایدو انگیزه خدمات عمومی ساختاری گسترده است  .(3984ی، و صمد ییهزاوه )باشد

 خدمت در میان کارکنانشان تالش کنند.

 اهمیت موضوع

 یها تیمز  دیبا تیداشته باشند چرا که انجام هر فعال یشغل فیانجام وظا یبرا یکاف زهیهستند که انگ یسازمان ها بدنبال کارکنان

باشد نسبت به کارها  یکه در حال انجام م یکار  تیاست در آن واحد مز یتیدر حال انجام فعال یاگر فرد یعنیباشد  شتریب یکار

 یدر سازمان نشان دهنده مشوق ها اقدام کند و عملکرد افراد فهیباشد تا فرد نسبت به انجام وظ شتریب یشنهادیپ ایمشابه 

کارکنان  یتواند موجب تعهد باال یو عملکرد نم یستگیشا یبه کارکنان است. چرا که پرداخت بدون داشتن مبنا افتهی یصیتخص

عملکرد پرداخته و از آنها  یابیارز ستمیمتناسب س میتنظ نهیخود در زم  انیریاز مشارکت کارکنان و مد یستیبا یشود سازمان م

 .(3985، شفیع زاده)ندینما استفاده

 داخلی، محیط در آن انعکاس و بیرونی محیط روزافزون های چالش با مواجهه جهت به سازمان این کارکنان انگیزش به توجه اهمیت

 امری رویدادها و حوادث مختلف ابعاد با مستقیم رویارویی در آنان نقش لحاظ به کارکنان انگیزش بنابراین، .رسد می نظر به منطقی

 آینده به توان می شود، کافی توجه آن به اگر که ایست مسئله کارکنان انگیزش موضوع .شود می تلقی ضروری و بدیهی حیاتی،

 کاری محیط و شده رکود دچار و یابد دست خود نظر مورد اهداف به توانست نخواهد سازمان صورت این غیر در بود؛ امیدوار سازمان

  .(3930بود)جبه دار و دیگران،  خواهد بر هزینه و کننده مصرف فقط و داشته آور کسالت و دشوار سخت،

 سازمانها در مدیران مهم وظایف از .می گیرد قرار آن در که است موقعیتی با فرد متقابل رابطه نتیجه و مشارکت محصول انگیزش 

 تا می سازد ناگزیر را مدیران مسئله این است آنان شکوفایی و رشد زمینه های نمودن فراهم و کارکنان بالقوه استعداد شناسایی

 برای و نموده انتخاب را کارکنان نیاز ارضای برای مناسب تا اهداف دهند شکل گونه ای به را برسازمان حاکم بیرونی و درونی محیط

بردارند و این مهم با توجه به شرایط حاکم بر محیط کاری در بندر شهید رجایی توجه مدیران را بر  گام کارکنان در انگیزش ایجاد

 .یت بسزایی برخوردار می کندبرانگیخته کردن کارکنان، تقویت، حفظ و نگهداری آنها در بین کارکنان از اهم

                                                           
1 Kim & Vandenabeele  
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مطالعات بسیاری مفهوم انگیزه خدمت عمومی را تایید می کنند اما اکثر این پژوهش ها در کشورهای غربی و برخی کشورهای  

کارکنان بخش  انیدر م یخدمت عموم زهیانگ یواقع زانیم یبررس ،حاضر قیتحق اتیاز ضررو ی دیگرکآسیایی صورت گرفته است. ی

بخش  نیشاغل در ا یروهایاز ن نهیو استفاده به یبخش عموم تیریدر مد یادیز ریتواند تاث یها م زهیانگ نیا و شناخت استی دولت

 ، وبوده کشور ورود وخروج کاال به   یدروازه اصل نیکشور و همچن ینریبندر کانت نیرگتررجایی به عنوان بز دی. بندر شهدآی به عمل

  باشد.ی بسزایی برخوردار م تیکارکنان بندر از اهم نیدر بخدمت عمومی  زهیانگ زانیمی بررس

 ادبیات تحقیق 

. نامیدکار مدیریت پی بردن و به کار گرفتن انگیزه های کارکنان به انجام دادن کار است. انگیزه ها را می توان بیان نیازهای شخصی 

سببها را جزیی از پیرامون کار می سازد. نیازها تنش هایی را در انسان می مدیریت برای آنکه کارکنان را به انجام دادن بر انگیزد، 

آفرینند که پیرامون شخص در آنها تغییراتی پدید می آورد که نوعی از خواسته ها را سبب می شوند. کارکنان آنگاه پاداش ها مثبت 

ین می کنند که کدامها به بهترین صورت خواسته و منفی ای را که در دسترسشان است، می سنجند و می آزمایند  و سرانجام تعی

 های آنان را بر آورده می کنند. بر پایه ارزیابی آنان از کل موقعیت، برانگیخته می شوند تا گامهایی را بردارند که به بر آوردن

 (.3939نیازمندیهایشان بینجامد)طوسی، 

فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کنند. انگیزه یا انگیزه ها چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه  

 (.3،3983نیازها، ماهیتا دالیل اصلی عمل به شمار می روند )هرسی و بالنچارد

 انگیزش. شود می گفته یدآدر فعالیت به درون از فرد شود می باعث که احوالی و اوضاع و شرایط مجموعه به را انگیزش ساعتچی

 باعث و دارد وجود زنده موجود در که است نیرویی مفهوم این از منظور. است نیروزایی آن جز اولین. است مهم جز سه دارای

 مشخصه سومین. شود می داده سوق خاص جهت در فرد رفتار آن طی که است  "کردن هدایت " دومین. شود می او فعالیت

 در متمادی سالهای میرود انتظار ورزد می اشتغال سازمان یک در کار به فرد وقتی دلیل همین به است رفتار مداومت انگیزش

 .(3984ساعتچی، ) باقی بماند خود کار محل سازمان

 و تر منظم حضور بیشتر، تالش موجب انگیزه. کنند رفتار خاص ای گونه به افراد که شوند می موجب و رفتارند چراهای ها انگیزه

. باشد می فردی نیاز نشانگر روانی یا زیستی های رمینه از یکی در فرد در کمبود احساس. شد خواهد سازمانی و فردی اهداف تحقق

 و کار یافتن جهت تالش حاصل که دهد صورت را خاص عمل و انگیزاند بر را او تا گیرد می شکل پویایی یک فرد درون در این بنابر

 برای روانی، نیاز هم و زیستی نیاز ارضای موجب هم که هست نیاز این به بخشیدن تعادل برای کار از ناشی خدمات جبران دریافت

 . (3933 جوادین، سید) نباشد آینده نگران وضعیت این به بخشی استمرار با اینکه

انگیزه )حالتی از انگیختگی که موجود  زنده را وادار به عمل می کند( و انگیزش )یک فرایند میانجی یا یک حالت درونی موجود 

او را وادار به فعالیت می کند و به سوی عمل سوق می دهد(. انگیزه ها یا انگیزش را نمی توان مستقیما مشاهده کرد و باید زنده که 

آن را از طریق تحلیل رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد. فرایند های انگیزشی را تنها می توان از طریق 

مورد شناسایی قرار داد و اثرات گوناگون آن را شخصیت، اعتقادات، دانشها، تواناییها و مهارتهای افراد  تحلیل جریان دائمی رفتار،

 (.3982مشاهده کرد )ساعتچی، 

                                                           
1  Hersey & Blanchard  
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یکی از ضروریات مورد نیاز مدیران در سازمان ها داشتن مسئله انگیزش کارکنان است که با عث حرکت و رفتار آنان می شود.  

افتن پاسخ هایی است برای چرایی رفتار و حرکات آدمی است. این که چرا برخی پرکار و برخی کم کار و جستجو در این مسئله ی

بعضی با هیجان و برخی نسبت به امور بی عالقه می باشند و برخی با عالقه فراوان در انجام وظایف خود فعالیت می کنند. نظریه 

یندی تقسیم می کنند. نظریه های محتوایی عواملی که افراد را به کار وا می های انگیزش را به دو گروه نظریه های محتوایی و فرا

دارند را مشخص می کنند و چگونگی ارضا آنها را در سازمان ها بیان می کند. در نظریه های فرایندی بیشتر بر فرایند انگیزش افراد 

 (. 3986ی، تاکید می کنندو چگونگی انگیزش افراد از نظر اداراکی می پردازد )الوان

  انگیزه در سازمان های عمومی

 شکوفایی و رشد زمینه های نمودن فراهم و کارکنان بالقوه استعداد شناسایی سازمانها در مدیران مهم وظایف از یکی که آنجایی از

 مناسب اهداف تا دهند شکل گونه ای به را برسازمان حاکم بیرونی و درونی محیط تا می سازد ناگزیر را مدیران مسئله این است آنان

 میان تعادل ایجاد سازمان یک اصلی چالش  بردارند. گام کارکنان در انگیزش ایجاد برای و نموده انتخاب را کارکنان نیاز ارضای برای

 با فرد متقابل رابطه نتیجه و مشارکت محصول انگیزش بنابراین است. کارکنان شخصی ارزشهای و سازمان آن مشخص و کلی اهداف

 آنها شوند مراقبت خوب ابتدا در باید کنند مراقبت خوب بتوانند کارکنان که این نهایت در می گیرد. و قرار آن در که است موقعیتی

کنند)رضوی و عظیمی ثانوی،  دریافت آن خور در و مناسب بازخورد می دهند انجام که کاری درمقابل و کنند ارزش احساس باید

3934). 

 مجادله و بحث مورد همواره دولتی مدیریت رشته تاریخ در که است مهمی موضوع دولتی سازمانهای در خدمت برای مدیران انگیزه 

 در استخدام برای افراد انگیزه مهمترین را فردی منافع تحقق و حفظ 3عمومی انتخاب تئوری جمله از تئوریها از برخی. است بوده

 های انگیزه معتقدند صاحبنظران برخی که حالی در(. 3938, الوانی) دانند می مدیریتی پستهای در ویژه به دولتی سازمانهای

 حس از( 3363)2داونز و( 3368)موشر مثال عنوان به. گردد می دولتی مدیران و کارکنان انگیزش باعث فردی منافع جز به دیگری

 و آوردند میان به سخن دولتی مدیران انگیزه عنوان به عمومی منافع جهت در خدمت به تمایل و دولتی بخش کارکنان وفاداری

ساخت)فردوسی پور و  ظاهر دولتی مدیریت ادبیات در را خود نخستین نمودهای( psm) عمومی خدمت انگیزه مفهوم ترتیب بدین

 .(2032منتظری، 

  عمومی خدمت انگیزه نظریه 

روشی برای بیان انگیره خاص مربوط به خدمات به عنوان  3382( در ابتدا در سال psmاصطالح انگیزش خدمات عمومی )   

( اولین تعریف اداراکی را ارائه 3330زمانیکه پری و وایز) 3330(. این اصطالح دیگر تا سال 3382عمومی بکار برده شد )رینی، 

شناسایی  دادند و نوع شناسی انگیزه های مربوط به خدمات عمومی منجمله انگیزه های منطقی، مبتنی بر هنجار و عاطفی را

 (.2030نمودند، بکار برده نشد)کیم و واندنابیل،

انگیزه خدمت عمومی به عنوان پیش فرض فرد برای پاسخ به انگیزه ها که در وهله اول و به طور منحصر به فرد در موسسات  

نسان و یا یک نیروی انگیزش دولتی ایجاد می شوند با یک انگیزه ایثارگرایانه جهت خدمت به منافع افراد جامعه، یک کشور، ملت، ا

که شامل افرادی برای اجرای خدمات عمومی، جامعه و اجتماعی چشمگیر می شود، تعریف می گردد. همچنین به عنوان اعتقاد 

                                                           
1 Public Choice  
2 Downs  
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منفعت سازمانی و نفع طلبی می رود، که به منافع سیاسی بزرگتر می پردازد و افراد را تشویق  ارزش ها و نگرش هایی که فراتر از

( کارمندان دولتی با انگیزه 543، 2003د در هر کجا که مناسب است به قرار معلوم عمل کنند تعریف می شود)واند نابیل، می کن

های خدمات عمومی بیشتر از شغل خود رضایت دارند، تعهد بیشتری به سازمان های خود دارند و سازنده تر از کارمندانی بدون 

 (. 3،2033انگیزه هستند )لیو و تانگ

 تفاوت تشریح برای گرفت، قرار توجه مورد (3330وایز) و پری توسط بار عمده اولین به طور عمومی که خدمت انگیزه مفهوم 

انگیزه   به پاسخگویی برای فردی به عنوان تمایلی می رود و آن را کار به خصوصی بخش و عمومی بخش کارکنان بین انگیزشی

 است این عمومی خدمت انگیزه مفهوم اساس .دارند ریشه عمومی سازمانهای و نهادها در  منحصراً یا اساساً که اند کرده تعریف هایی

 و مشوق هم دولت کارکنان برای است، سودمند و مفید دیگران برای و شده عمومی منافع افزایش به منجر که شغلی دادن انجام که

 منافع جز به انگیزه هایی با دولتی کارکنان و مدیران از برخی که میکند فرض چنین عمومی خدمت انگیزه نظریه .است انگیزاننده

 می برانگیخته طریق این از و عالقه مند دولتی مشاغل به ایثار و فداکاری و شهروندی وظیفه اجرای دلسوزی، مانند فردی

 (.3933)زاهدی و منتظری،شوند

بعد تنزل داد، را توسعه داد: توجه به سیاست گذاری  4( متعاقبا یک مقیاس اندازه گیری که نوع شناسی انگیزه ها را به 3336پری )

عمومی، تعهد به منافع عمومی و وظایف مدنی، همدردی و از خود گذشتگی. این مشارکت های اولیه آغار یک جریان تحقیقاتی در 

ه در دوره ای که استراتژی های مدیریت عمومی به محرک های ذاتی از قبیل حقوق، مقام، حجم زمینه نوعی انگیزش بودند ک

 (. 2030کاری، دوره تصدی و حقوق بازنشتگی محدود می شدند، نا متعارف بود)کیم و واندنابیل،

ده نشات می گیرند اما درک مفهوم انگیزه خدمت عمومی تحت اسامی مختلف ظاهر می شود. اکثر تحقیقات در زمینه از ایاالت متح

( با استفاده از داده های نظر 2008)9(. واندنابیل و وان دی وال2b ،2008فزآینده ای از اروپا و آسیا وجود دارد )پری و هوندگم

سنجی از برنامه های اجتماعی بین المللی ثابت کردند که انگیزه خدمت عمومی یک مفهوم کما بیش جهانی است، اما ابعاد سازنده 

آن لزوما جهان شمول نیستند ممکن است تفاوت های تاریخی و سازمانی الگوهای متفاوت مفهوم انگیزه خدمت عمومی در 

رهای مختلف را شرح دهند. هر رژیم خدمات عمومی دارا ی ارزشهای عمومی منحصر بفرد خود است که عقاید و ایده های کشو

اساسی حفظ شده توسط سیاست مداران، کارمندان دولت و عموم مردم درباره آن رژیم را منعکس می کنند.)کیم و واندنابیل، 

2030  .) 

 پیشینه تحقیق   

 کارکنان و در بین آلمان کشور در که پژوهش این عمومی، خدمت انگیزه و شغلی رضایتمندی عنوان با وهشیپژ در (2034) 4کیسر

 انواع و است بوده محرکها عمومی تاثیر نشان دهنده، ها یافته. بودند نفر 834 آماری تحقیق صورت گرفت،نمونه عمومی بخش

 کارکنان ترغیب باعث است ممکن و. کنند می ایفا عمومی بخش در شغلی مندی رضایت حفظ در مهمی نقش( ها انگیزه)محرکها 

 شود. عمومی بخش شغلهایی در انجام برای

                                                           
1 Liu & Tang 
2 Hondeghem  
3 Van de Walle 
4 Kaiser  
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 یراهبرد مفهوم ساز یبر مبنا رانیمد یخدمت عموم زشیانگ یارتقا یالگو هیبا عنوان اراای  در مقاله (3933)یو منتظر یزاهد

 جینتا ند،مصاحبه شد افتهی یساختار مهیو به روش ن بودند،کل استان کرمان  رانیتن از مد 35 نمونه آماری این تحقیق   ادیداده بن

خدمت  زهیانگ یباعث ارتقا گر،یو در تعامل با عوامل د یبه عنوان مقوله محور رانیکه نگرش جامعه گرا در مد گویای آن است

  شود. یآنان  م یعموم

 ی،دولت رانیمد یو تعهد سازمان یخشنود ،یخدمت عموم زهیانگ یبا عنوان رابطه تعامل یدر مقاله ا( 3933) زاده یو قربان یمنتظر

 نفر 329 آماری نمونهپرداخته شهر کرمان  یدولت یسازمان ها رانیمد یخدمت عموم ی زهیانگ زانیبه سنجش م تحقیق که نیا

 یخدمت عموم زهیانگ نیاست. و ب یسازمان هدو تع یخدمت عموم زهیعامل انگ نیب یدار یاز وجود رابطه معن یها حاک افتهی بوده،

 .امدیبه دست ن یدار یارتباط معن  رانیمد یو خشنود

عواملی که تاثیر می گذارند بر انگیزه خدمت عمومی: مطالعه موردی کارکنان ( در تحقیقی با عنوان 2032)3کاچورن کیتیا و دیگران

آماری این تحقیق کارکنان شهرداری سه استان جنوبی تایلند بوده و نمونه آماری جامعه ، شهرداری سه استان مرزی جنوب تایلند

نفر بودند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درک هدف و تفاهم فرهنگی تاثیر مثبتی بر چهار بعد انگیزه خدمت عمومی  640

   ش منفی بر تعهد خدمت عمومی داشت.دارد و رهبری تحول گرا در این زمینه تاثیر مثبتی دارد و همچنین استرس نق

 اهداف تحقیق

 در بندر شهید رجایی انگیزه خدمت عمومیتعیین وضعیت بررسی   :یو اساس یهدف کل 

 اهداف فرعی

 در بندر شهید رجایی   تمایل به خط مشی گذاری عمومیتعیین وضعیت  

  در بندر شهید رجایی  تعهد به منافع عمومیتعیین وضعیت   

  در بندر شهید رجایی دلسوزی تعیین وضعیت 

  در بندر شهید رجایی  ایثار و فداکاریتعیین وضعیت 

 :فرضیه های پژوهش

  .در بندر شهید رجایی مناسب است انگیزه خدمت عمومی تیوضعی : اصل هیفرض

 فرضیات فرعی

    .در بندر شهید رجایی مناسب است تمایل به خط مشی گذاری عمومی  تیوضع -3

  .در بندر شهید رجایی مناسب است تعهد به منافع عمومی تیوضع -2

                                                           
1 Kachornkittiya & et. 
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   .در بندر شهید رجایی مناسب است دلسوزی تیوضع -9

   .مناسب استدر بندر شهید رجایی  ایثار و فداکاریوضعیت  -4

 روش تحقیق

باشد. می« پرسشنامه»پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق 

  یسواالت عموم یاول حاو بخش باشد. یم یخاص ریبخش مجزا بوده که هر بخش مربوط به متغ دوشامل  قیتحق نیپرسشنامه ا

بخش دوم  شده اند. هیتعب یفیباشد که جهت استفاده در بخش آمار توص یم غیرهو  التیتحص زانی، جنس، مابقه خدمتمانند س

 24( طراحی شده، حاوی 3330« )وایز»و « پری»است. این پرسشنامه که توسط  PSMخدمت عمومی  شامل پرسشنامه انگیزه

گزینه ای لیکرت )کامال موافقم، موافقم، تا حدی موافقم، مخالفم، کامال  5بوده که بر اساس طیف  عامل 4سوال یا گویه در قالب 

، مخالفم نمره 3مخالفم( تنظیم شده اند. نحوه نمره گذاری این پرسشنامه هم به این صورت است که به گزینه کامال مخالفم نمره 

اختصاص داده شده است. به سواالت معکوس به صورت برعکس امتیاز  5مره و کامال موافقم ن 4، موافقم نمره 9، تا حدی موافقم 2

 های پرسشنامه از استفاده بر عالوه ،پرسشنامه محتوای روایی از اطمینانو اعتبار سنجش برای پژوهش این درداده شده اند. 

جهت   .داست آمده عمل به الزم صالحاتا و است شده استفاده خبره و کارشناسان دانشگاهی اساتید متخصصان، نظرات از استاندارد

نفره  90به گروهی از نمونه آماری  سنجش پایایی ابزارها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده نموده است در این روش پرسشنامه

( نشان داده شده 3در جدول ) و  باشدمی %853محاسبه گردید که مقدار آن   spssداده شد و نمرات حاصل از طریق نرم افزار 

 عبارت به و اعتماد قابلیت از پرسشنامه که است این دهنده نشان واست. این مقادیر از لحاظ آماری معنا دار و مورد تایید می باشد. 

دراین پژوهش روش های جمع آوری اطالعات شامل: روش های کتابخانه ای و میدانی می  .است برخوردار الزم پایایی از دیگر

مراجعه به کتب و مقاالت فارسی و التین، بخشی از اطالعات الزم جمع آوری گردید. ودر روش میدانی،  وش کتابخانه ای باباشد.در ر

اداره کل بنادر و دریانوردی بندر و مدیران  ، کارشناسانپس از تهیه پرسشنامه مربوطه، پرسشنامه مذکور میان تعدادی از کار کنان

جمع آوری گردید و از اطالعات حاصله جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده به  گویی،سخپس از پا توزیع و شهید رجایی 

سال  که دربندر شهید رجایی  -اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کارکنانجامعه آماری این تحقیق شامل  عمل آمد.

 استفاده نفر از بین کارکنان با 239کرجس و مورگان تعداد نمونه آماری پژوهش که بر اساس جدول مشغول فعالیت بودند.  3939

 تعداد نسبت براساس که صورت این به. گردیدند انتخاب هاآزمودنی آماری جامعه میان از ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از

عبارتند از: حوزه مدیریت، معاونت دها تعداد واح گردید. انتخاب ها قسمت آن از نمونه سازمان، پرسنل تعداد کل به واحد هر کارکنان

منابع انسانی، معاونت دریایی، معاونت بندری و منطقه ویژه، معاونت فنی و مهندسی و معاونت طرح و توسعه تقسیم شدند. که 

، 36از:  در هر گروه عبارتند و تعداد نفرات %03، و %33، %20، %39، %34، %95نسبت افراد در هر گروه جامعه به ترتیب عبارتند از: 

 نفر بودند. 33و  90، 55، 95، 98

 ( پایایی ابزارهای جمع آوری شده3جدول )

 آلفا متغیرعنوان  ردیف

 %86 انگیزه خدمت عمومی 2
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 یافته های تحقیق

 های توصیفییافته -1

درصد، فوق دیپلم،  9/33درصد از نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  3/20 -های توصیفی این پژوهش نشان داد که: یافته

درصد از نمونه آماری،  3/23باشند؛ نوع استخدام درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می 3/33درصد، لیسانس و  3/44

سال،   5درصد از نمونه آماری دارای سابقه کاری کمتر از  38/33باشد؛ درصد قرارداد مستقیم می 63درصد، پیمانی و  3/5رسمی، 

سال،  20تا  36درصد دارای سابقه  44/29سال،  35تا  33درصد دارای سابقه  48/36سال،  30تا  5ی سابقه درصد دارا 33/39

درصد از نمونه آماری  6/84باشند و سال می 25درصد دارای سابقه کاری باالی  39/33سال و  25تا  23درصد دارای سابقه  98/35

انگین انگیزه خدمت عمومی در کارکنان بندر شهید رجائی باالتر از متوسط یا میدهند. درصد را زنان تشکیل می 4/35را مردان و 

میانگین نظری است. و از ابعاد انگیزه خدمت عمومی، بعد تعهد به منافع عمومی دارای بیشترین میانگین و بعد دلسوزی دارای 

  باشند.کمترین میانگین می

 توصیف متغیرهای پژوهش

 هاآماره توصیفی متغیرهای پژوهش و ابعاد آن (2)جدول 

 
 

انگیزه خدمت 

 عمومی

 761/5 55/2 5 1 272 تمایل به خط مشی گذاری عمومی

 835/0 84/9 5 3 239 تعهد به منافع عمومی

 326/0 95/9 5 3 239 دلسوزی

 399/0 68/9 5 3 239 ایثار و فداکاری

 682/0 53/9 5 3 239 کل

 

باشد. این امر نشان می 682/0و انحراف معیار  53/9متغیر انگیزه خدمت عمومی دارای میانگین  بیانگر آن است که: (2)نتایج جدول

( است. 9دهنده آن است که میانگین انگیزه خدمت عمومی در کارکنان بندر شهید رجائی باالتر از متوسط یا میانگین نظری )

هد به منافع عمومی دارای بیشترین میانگین و بعد دلسوزی دارای کمترین میانگین همچنین از ابعاد انگیزه خدمت عمومی، بعد تع

 باشند.می

 توصیف وضعیت متغیرها

تک نمونه ای استفاده شد که نتایج آن در  tالف( جهت بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی  و ابعاد آن از آزمون پارامتریک 

  جدول  ارایه شده است.

 بررسی وضعیت متغیر انگیزه خدمت عمومی در بندر شهید رجاییتک نمونه ای برای  tنتایج آزمون   (9)جدول

سطح  tآماره  انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر نوع آزمون
 معناداری

 نتیجه
 آزمون

 

t 

  انگیزه خدمت عمومی
 

 تایید 000/0 993/34 682/0 53/9

 تایید 000/0 369/30 363/0 50/9 گذاری عمومیتمایل به خط مشی 
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تک  

 اینمونه

 تایید 009/0 820/35 835/0 84/9 239 تعهد به منافع عمومی

 تایید 000/0 340/3 326/0 95/9 دلسوزی

 تایید 000/0 032/32 399/0 68/9 ایثار و فداکاری

 

محاسبه شد و  Sig<05/0چون سطح معناداری  =05/0و خطای اندازی گیری  35در سطح اطمینان %(9)براساس نتایج جدول

انگیزه خدمت عمومی در بندر شهید رجایی از »توان نتیجه گیری نمود که: میانگین محاسبه شده بیشتر از میانگین نظری است می

 «.وضعیت مناسبی برخوردار است

 آزمون نرمالیته 

ها از آزمون جهت بررسی و آزمون نرمال بودن توزیع داده:  اسمیرنوف( -ها )آزمون کولموکروفآزمون نرمال بودن توزیع داده

 اسمیرنوف استفاده شده که نتایج حاصله در جدول  ارائه شده است.-کولموکروف

 
 هاتجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع داده  (4)جدول

سطح معناداریحجم نمونهانحراف معیارمیانگینپژوهش متغیر

239054/0 682/0 53/9 انگیزه خدمت عمومی

 

محاسبه  <05/0Sig، سطح معناداری برای همه متغیرها =%5گیری و خطای اندازه %35چون در سطح اطمینان  (4)مطابق جدول

های آماری ها، استفاده از آزمونکنند و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از توزیع نرمال پیروی میشده است. بنابراین داده

 پارامتریک مجاز است.

 بحث و نتیجه گیری  

 انگیزه خدمت عمومیدر وضعیت مطلوب ومناسبی قرار دارد. همچنین  انگیزه خدمت عمومییافته اصلی این پژوهش نشان داد که؛ 

در این یافته  قرار دارند.( در وضعیت خوبی تمایل به خط مشی گذاری عمومی، تعهد به منافع عمومی، دلسوزی و ایثار و فداکاری)

بر  رانیمد یخدمت عموم زشیانگ یارتقا یالگو هیبا عنوان ارا پژوهشیدر  .(3933)یو منتظر یزاهد هاینتایج پژوهش راستای 

مصاحبه  افتهی یساختار مهیو به روش ن بودند،کل استان کرمان  رانیاز مد یق کهاین تحق  ادیداده بن یراهبرد مفهوم ساز یمبنا

 زهیانگ یباعث ارتقا گر،یو در تعامل با عوامل د یبه عنوان مقوله محور رانیکه نگرش جامعه گرا در مد گویای آن است جینتا ند،شد

 یخشنود ،یخدمت عموم زهیانگ یبا عنوان رابطه تعامل یدر مقاله ا .(3933) زاده یو قربان یمنتظر شود. یآنان  م یخدمت عموم

شهر کرمان  یدولت یسازمان ها رانیمد یخدمت عموم ی زهیانگ زانیبه سنجش م تحقیق که نیا ،یدولت رانیمد یو تعهد سازمان

خدمت  زهیانگ نیاست. و ب یسازمان هدو تع یخدمت عموم زهیعامل انگ نیب یدار یاز وجود رابطه معن یها حاک افتهی ،پرداخته

عواملی که در تحقیقی با عنوان ( 2032کاچورن کیتیا و همکاران). امدیبه دست ن یدار یارتباط معن  رانیمد یو خشنود یعموم

جامعه آماری این ، تاثیر می گذارند بر انگیزه خدمت عمومی: مطالعه موردی کارکنان شهرداری سه استان مرزی جنوب تایلند

هدف و تفاهم فرهنگی تاثیر یافته های تحقیق حاکی از آن است که درک  ،تحقیق کارکنان شهرداری سه استان جنوبی تایلند بوده
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مثبتی بر چهار بعد انگیزه خدمت عمومی دارد و رهبری تحول گرا در این زمینه تاثیر مثبتی دارد و همچنین استرس نقش منفی بر 

این  که، در بین کارکنان انگیزه خدمت عمومیبا افزایش  توان گفت ،در تبیین یافته پژوهش حاضر می تعهد خدمت عمومی داشت.

 املوع مهمتریناز  فداکار و دلسوز و آگاه از کارکنانی متعهد برخورداری .سازمان شود وریبهره در نهایتامر عامل موفقیت و 

 .  باشد. شایسته و متعهد کارکنان حفظ و جلب در هر سازمانی باید اصلی است. اولویت سازمان هر در موفقیت

 

 

 

 

 پژوهشی هامبتنی بر یافتهپیشنهادهای 

 گردد در بنادر ایران صورت نگرفته است پیشنهاد می با توجه به این که تحقیقات کمی در این زمینه در کشور و همچنین

 تحقیقات مشابه صورت گیرد.

 و همچنین شرایط کاری  های مختلف کشورهای فرهنگی، محیطی، اقلیمی و اجتماعی در استانبا توجه به تفاوت

 انجام پذیرد و در صورت تشابه نتایج بتوان با اتقان بیشتری تعمیم داد. های علمی در این زمینهها پژوهشسازمان

  ایجاد جو و محیطی کاری همراه با اعتماد، و ایجاد محیط دوستانه بین کارکنان جهت برقراری ارتباط،  انجام و ارائه

 خدمات 

  رابطه انگیزه  گرددخدمت عمومی تحقیقات کمی در بنادر ایران صورت گرفته است لذا پیشنهاد میدر زمینه انگیزه

ها صورت هاسازمانی از جمله:تعهد، اثربخشی و کارایی،عملکرد فردی و سازمانی و سایر مولفهخدمت عمومی با سایر مولفه

 گیرد.

  های کارکنان، مدیران ها و مشوقامنه آن از انگیزهها و گسترده بودن داین نظریه در سازمانبا توجه به گسترش

 های عمومی در صدد تقویت عوامل تاثیر گذار بر انگیزه خدمت عمومی برآیند.بخش
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