
 

 

 ایران عمومیبخش  وری بهره یسازوکارهای ارتقا
 

 2حمیدرضا هراتی 1،فرد یئحسن دانا

  

 16/11/92تاریخ پذیرش: 11/80/92تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ن و از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیرا بخش دولتی وری بهره

 تأکیدی کالن مورد ها و برنامه ها در خط مشی وری بهره. در کشور ما نیز موضوع اند بوده بخش دولتی وری بهره ییی برای ارتقاها گذاران به دنبال راه مشی خط

ی صورت گرفته تنها ها است و تالشنپرداخته  بخش دولتی وری بهره یی ارتقاها به شناسایی راهبردها و خط مشی رار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعیق

 مغفول مانده است. بخش دولتی وری بهره یشوند و سازوکارهای ارتقا می آن محدودگیری  یا اندازه بخش دولتی وری بهرهعاملی بر  تأثیربررسی  به

. این باشد می جود و مطلوب این سازوکارهاو بررسی شکاف بین وضع مو بخش دولتی وری بهره ارتقایشناسایی سازوکارهایی برای  ،پژوهش غایی این هدف

به واکاوی  بخش دولتیپژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان 

بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و  تحلیل داده تجزیه و شیوهبا  ها پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه بخش دولتی وری بهره ارتقایسازوکارهایی برای 

شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای  بندی قانونی تقسیم -در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی وری بهره ارتقایسازوکارهای 

، مطلوبوضع و در دو طیف وضع موجود و  طراحی شد دسته مذکور چهارکار در سازو 52 شاملای  ، پرسشنامهها حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه

در  بخش دولتی وری بهره ارتقایاز سازوکارهای گیری  بهره بین دهد می نتایج حاصل از پژوهش نشان. گرفتقرار  سنجشمورد  وری بهره ارتقایسازوکارهای 

 صله معنادار وجود دارد.سازمان خدمات عمومی شهر تهران فا 53وضع موجود و مطلوب 

 

 ها کلید واژه
 .ترکیبی، پژوهش بخش دولتی، اثربخشی، کارایی، وری بهره
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 مقدمه
در رششد   وری بهشره و اهمیشت   بر نقشش ی بسیاری ها پژوهش

در  آسشیا  وری بهشره سشازمان   .دهشد  می خبرکشورها اقتصادی 

از رششد   نیمشی  ،5112سال  درآخرین گزارش ساالنه خود 

 ارتقشای از طریش    را های جنوب شرق آسیاکشور اقتصادی

ی آمارهشا  سشت کشه  ا ایشن در حشالی  . کنشد  می اعالم وری بهره

نیشروی کشار در    وری بهشره د دهش  مشی  نشان رسمی این سازمان

کشورمان در مقایسه با کششورهای آسشیایی رونشدی نزولشی     

 وری  بهشره دهه هفتشاد مشیالدی،    حالی که در در ؛داشته است

ژاپشن،   :االتر از کششورهایی هموشون  نیروی کار کشورمان ب

 .در صدر کشورهای آسیا قرار داشت ،کنگ سنگاپور و هنگ

 ،5111ی بعدی روندی نزولی داشته و در سال ها اما در دهه

نیششروی کششار کشششورمان بششه کمتششر از یشش  دوم   وری بهششره

سنگاپور و هنگ کنگ رسیده  :کشورهایی هموون وری بهره

در  بخش دولتشی  وری بهرهز سفانه آمارهای رسمی اأاست. مت

کشورمان موجود نیست اما با توجه به سهم بشاالی نیشروی   

کشششورمان و عقیششده بسششیاری از   بخششش دولتششی کششار در 

نظران مبنشی بشر اهمیشت بشاالی نیشروی انسشانی در        صاحب

توان نتیجه گرفشت کشه وضشعیت     می بخش دولتی وری بهره

 . ایشن در مطلشوب نیسشت  کششورمان   بخش دولتی وری بهره

در کششورمان بشه    ست که تشاکنون پشژوهش جشامعی   ا حالی

 بخششش دولتششی وری بهششره ارتقششایشناسششایی سششازوکارهای 

 ی صشورت گرفتشه محشدود بشه    ها نپرداخته است و پژوهش

مشارکت کارکنان  تأثیرو  بخش دولتی وری گیری بهره اندازه

 ،ولتی است. از ایشن رو کارکنان بخش د وری بهره ارتقایبر 

 ارتقشای ی شناسشایی سشازوکارهای    ر زمینهد فقدان پژوهش

هشدف  . ششود  مشی  کشورمان احساس بخش دولتی وری بهره

شناسشایی سشازوکارهایی بشرای ارتقشای     اصلی این پژوهش، 

ی هشا  چه در خط مششی  باشد. اگر می بخش دولتی وری بهره

ی متمادی اشاره ها در سال وری بهرهکالن کشور به موضوع 

امشا راهبردهشا و    ،گرفتشه ششده  نظشر   و الزاماتی بشرای آن در 

سازوکارهای مشخصی برای آن تعریشف نششده و اقشدامات    

یا تشکیل سازمانی بشه همشین نشام     ها به تشکیل کمیته صرفاً

پرداختن به ایشن موضشوع بشا     ،محدود شده است. از این رو

از دانشش و  گیشری   رویکردی علمی و دانشگاهی و بشا بهشره  

 ضشروری بشه نظشر    کنندگان تجارب علمی و عملی مشارکت

 .رسد می

 مبانی نظری

تعاریف متفاوتی از این مفهوم وجود دارد؛  وری بهرهدر ادبیات 

حاصل تقسیم مقدار خروجی  وری بهرهتر  ولی تعریف عمومی

 حاصل از عملیات بر مقادیر منابع مصرف شده در طی عملیات

 جامعگیری  اندازه شاملنیز  وری بهرهاز تر  یکل ریتفس باشد. می

 ؛عبارت دیگر است. به بخش دولتیبه دست آمده توسط  جیتان

را  سؤالاین  بخش دولتی وری بهرهاز مردم در مورد  یاریبس

در ازای مصرف منافع عمومی  بخش دولتیدر ذهن دارند که 

 (5111 ،و همکاران 1)لینا.کند می چه چیزی عاید آنان

ثربخشی رابطه تنگاتنگی با مفاهیم کارایی و ا وری بهرهمفهوم 

( با نگاهی عملیاتی، 1693) 5دارد. در کنار این تعاریف، دراکر

درست انجام "و کارایی را  "انجام کارهای درست"اثربخشی را 

 3داند. بسیاری از دانشمندان از جمله گادری می "دادن کارها

( تعریف ورودی و 1665) 2(، م  الفلین و کافی1611)

وری  بهرهزیه تحلیل اصلی در تج سؤالخروجی را به عنوان 

ورودی و گیری  دانند. در هر حال یکی از مشکالت، اندازه می

و تفاوت آن با بخش خصوصی  بخش دولتیخروجی در 

توجه به سمت کسب سود  بخش دولتیاست، زیرا عمدتاً در 

یی نظیر خدمتگزاری در قاموس ها نیست و دخیل کردن ارزش

 است. پذیر خروجی به سختی امکان

 بخش سه به را آن وری بهره فیتعر در( 1662) 2واردیپر

 :کند می میتقس یاصل

 ی،و اقتصاد یفن کردیروبه عنوان  وری بهره 

 ؛(یخروج ی/)ورودکارایی گیری  اندازه

 ی؛و اثربخش ییکارا بیبه عنوان ترک وری بهره 

 ی عواملی است همه شاملگسترده که  رویکرد  ی 

 شود. می بهبود عملکرد سازمانکه باعث 

________________________________________ 
 1. Linna  

 2. Drucker  

 3. Gadrey 

 4. McLaughlin and Coffey 

 5. Pritchard 



     
 
 

 9 39 تابستان ،7، شمارهدومسال  مدرییت سازمانهای دولتی؛ فصلناهم 

 
در دو سطح  وری بهرهاصطالح  ،در ادبیات مدیریت دولتی

شود: سطح کالن و سطح خرد. در سطح  می مختلف بررسی

با عملکرد کلی و به نوعی با ترکیب اثربخشی،  وری بهرهکالن، 

مترادف است. در این سطح  1کارایی و کارایی هزینه

ائه یی هستند که عملکردشان با ارها ور، سازمان ی بهرهها سازمان

 همراه است. اما در سطح خرد، 5خدمات عمومی اثربخش

به طور خاص به رابطه بین ورودی و عوامل تولید،  وری بهره

 (5112 ،3)پیستر.درنگ، خروجی و تولید مربوط است تولید بال

 

 بخش دولتی وری گیری بهره اندازه

وابسته بشه   یادیتا حد ز بخش دولتی وری بهرهگیری  اندازه

گیششری  انششدازه وری بهششرهبششه وسششیله آن  اسششت کششه یروششش

ی متفاوتی برای ها (. شاخص5111 شود)لینا و همکاران، می

وجود دارد. به طور کلی  بخش دولتی وری گیری بهره اندازه

گشذاران و طراحشان    مششی  در سشطح خشط   وری بهرهسنجش 

نقش مهمشی در بهبشود    تواند می و قوانین دولتی ها نامه آیین

ی دولتی و انتخشاب مشدیران کشل و    ها و برنامه ها خط مشی

(. همونین 1613 ،2مدیران سطوح پایین داشته باشد)فیس 

باششد و   مشی  ی برای کنتشرل مؤثرابزار  وری گیری بهره اندازه

و اعتمشاد   2موجب بهبود تصشمیمات، افشزایش پاسشخگویی   

 (1662 ،و همکاران 9)ولی.شود می مردم به دولت

وامل کارایی و اثر بخشی ترکیب ع وری گیری بهره در اندازه

بشرای انجشام ایشن کشار در     مورد توجه قرار گرفته است امشا  

ششود. در  گیشری   باید معیار برابری نیشز انشدازه   دولتی بخش

کشارایی  گیشری   بیشتر بر اندازه تأکیدی غیر دولتی ها سازمان

 تأکیشد بشر اثربخششی    بخش دولتیی ها اما در سازمان .است

ست که به برابشری  ها ین سازمانشود و تنها در ا می بیشتری

 (5111 ،7)کلی و سویندل.شود می توجه

________________________________________ 
 1. Cost Efficiency 

 2. Deliver Effective Public Services 

 3. Poister 

 4 Fisk 

 5 .Accountability 

 6 . Wholey  

 7 . Kelly & Swindell 

ی ها 1ستادهاثربخشی باید گیری  به طور کلی برای اندازه

 ها ستادهدر این  سپس اهداف سازمان و مدت طوالنی

آید  می وجوده شوند. در اینجا اولین مشکلی که بگیری  اندازه

شفاف  ها هستاداین  ی کلیدی است،ها شخص کردن ستادهم

بر حسب سلیقه و عالی  مدیران در زمان تصدی نیستند و 

این گیری  اندازه ،. اما دومین مشکلباشد مدیریت آنها می

 ستادهگیری  اندازه ،زیرا همانطور که اشاره شد ؛ستها ستاده

ی خاص خود را دارد و ممکن است با اعمال نظر ها دشواری

 (5112 ،6)رائو و میلر.شخصی، تغییراتی در نتیجه آن پدید آید

که  است نیا بخش دولتی وری گیری بهره اندازه یمشکل اصل

 تیفیو بهبود ک یاز خروجای  گسترده فیطگیری  اندازه

 ،در این زمینه بدون اقدامات جامع ،بخش دولتی یها سازمان

 ،( از این رو5116 ،11)سیمپسون.باشد ممکن است گمراه کننده

به صورت جامع و با در نظر گرفتن باید  وری گیری بهره اندازه

از  یاریبس چه اگر رسد. می باشد که به جامعهای  منفعت کلی

واحد مربوط  یها تیفعال یبر رو تمرکزبه  لیتما یدولت رانیمد

 که در آن تر بزرگ ریتصوایجاد  نسبت به ولی دارند به خود را

 رخ دهد،شهروندان  یدر زندگ یمثبت راتییتغ شود تالش

 (5112 ،11)آمونس.ندتتفاو بی

 بخش دولتی وری بهره ارتقایبر  مؤثرعوامل 

عوامل بسیاری را بر  بخش دولتی وری بهرهادبیات مرتبط با 

، 15داند از جمله حمایت مدیران ارشد می مؤثر وری بهره ارتقای

ی ها در کلیه سطوح سازمان، سیستم 13کارکنان متعهد

ختار پاداش، درگیر عملکرد، کارآموزی کارکنان، ساگیری  اندازه

کارکنان در سازمان، اصالح و بازخورد در تصمیمات  12کردن

  ؛1612 ،17گوان م  ؛1611 ،19بانتز ؛1619 ،12مدیریتی)گرینر

و  5ورتر ؛1619 ،1لزرها  الچمی وها  ؛1661 ،11لزر و کاالهانها

________________________________________ 
 8 .Outcome 

 9 . Rao & Miller 

 10 .Simpson 

 11 Ammons 

 12. CEO 

 13. Commitment 

 14. Involving 

 15. Greiner 

 16. Buntz 

 17. McGowan 

 18. Holzer and Callahan 
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( نیز بر نقش فناوری 5112 ،3ملیتسکی ؛1619 ، و همکاران

 صحه وری بهره ارتقایبر  2و دولت الکترونی  2اطالعات

 گذارد. می

بخش  وری بهره ارتقای( معتقد است برای 1612) گوان م 

-بخش دولتی)همکاری قلمروی محیطیباید  دولتی

)تغییرات ساختاری، روابط قلمروی سازمانی(، 9خصوصی

ی ها ق)مشوّ قلمروی فردیکارمند، فناوری رایانه( و  -مدیر

زی و توسعه مدیریت( را گرایی، کارآمو ای عملکرد، حرفه

بررسی کرد. در این سه حوزه، قلمروی فردی اهمیت بیشتری 

( 5111) 7لی ،نسبت به دو قلمروی دیگر دارد. از سوی دیگر

ی ارتقا دهنده ها را به عنوان خط مشی لیذی ها استراتژی

 شمارد: می بر بخش دولتی وری بهره

 عملکرد سازمان یها استراتژی 

  خصوصی در سطح سازمانی و بخش دولتیهمکاری 

 1مشارکت اجتماعی 

 کارمند - همکاری مدیر 

 عملکردگیری  اندازه 

 بر مبنای عملکرد بندی بودجه 

 ارزیابی عملکرد سازمان با مح  مشاوران خارجی 

 ی عملکرد گروهیها استراتژی 

 مدیریت جامع کیفیت 

 همکاری گروهی بین بخشی 

 مدیریت بر مبنای هدف 

  فردی و گروهیپرداخت بر اساس عملکرد 

  ای درجه 391بازخور 

( موارد زیر را به عنوان سازوکارهای 5111لینا و همکاران )

 :اند معرفی کرده بخش دولتی وری بهره ارتقای

 مدیریت پرسنل و ی جدید کار، عملیاتها شیوه 

 سازماندهی مجدد نیروی کار و منابع 

                                                                                            
 1. Halachmi and Holzer 

 2. Werther et al 

 3. Melitski 

 4. Information Technology 

 5. E_Government 

 6 .Public/private Partnership 

 7. Lee  

 8. Community based partnerships 

  پاداشانگیزش و 

 جدید وظایف بندی اولویت 

 ری اطالعات و ارتباطات و استفاده از فناو

 ها ی اطالعاتی در سازمانها سیستم

 ی آموزشی مجازیها سیستم 

 ای ی منطقهها همکاری 

 ی و پاسخگویی کارکنان و پذیر افزایش مسئولیت

 مدیران

از عوامل را برای ای  ( در پژوهشی مجموعه5112)6رابرتز 

ی ها توان به حلقه می شمارد که میبر وری بهره ارتقای

، 11، بازطراحی و به روزرسانی شرح شغل11کیفیت

، زمان کاری منعطف و 15سازی چرخش شغلی و تیم

ی شناسایی کارکنان ها ، سیستم13ارتباطات از راه دور

 اشاره کرد. 12شایسته

 ی چهار تا ده نفری ها : معموال گروهی کیفیتها حلقه

 دهند گرد هم می از کارکنان که کارهای مشابهی انجام

ال شناسایی و حل مشکالت مرتبط آیند و به دنب می

دهد،  می با کار گروهی هستند. نتایج پژوهشی نشان

ی کیفیت در سازمان ها درصد مدیران از حلقه 59

کنند. این در حالی است که همزمان با  می استفاده

مریکا، مدیریت آی کیفیت در ها گسترش حلقه

نیازمند فهم بهتری از چگونگی عملکرد گروه 

 (1613 ،12تراک)سول و اس.است

 سازی یکی از  : تیمسازی چرخش شغلی و تیم

است که به چند  وری بهره ارتقای در مؤثری ها برنامه

ارتباطات صادقانه و کامل که  ،اوالً :عامل بستگی دارد

باید بین کارکنان و مدیران، مدیران میانی و عالی و 

 ،همونین بین مدیران و مشتریان باشد. عامل دوم

اساس تعهد سازمانی  ی موف  برساخت تیم شغل

کارکنان به تیم است. عامل سوم بر اساس تخصیص 

________________________________________ 
 9. Roberts 

 10. Quality circles 

 11. Job description update, redesign 

 12. Job rotation, Team building 

 13. Flexible job time and Telecommuting 

 14. Employee Merit Recognition systems 

 15. Sule & Strack 
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و  ها ، هدایت فعالیت1زمان برای نظارت بر پیشرفت

 (1616 ،3)دیپروز.به تیم است 5جان دوباره دادن

 :استفاده از زمان کاری منعطف  زمان کاری منعطف

ابزاری است که مدیر باید برای ایجاد رضایت شغلی 

ان استفاده کند. برای مثال مادری که فرزندش کارکن

بعدازظهر در  3صبح تا  7در فاصله ساعت 

برد، بهترین زمان کاری برای او  می مهدکودک به سر

 6است، نه همان ساعت کاری روتین  12:31تا  7:31

یی که ها نشان داده است که شرکت ها . پژوهش12تا 

 اند تهتوانس اند اهمیت داده 2به مسائل خانوادگی

را کاهش دهند و  2خیرأغیبت، جابجایی و ت

کارکنان را افزایش  7و روحیه 9، وفاداریوری بهره

(. در پژوهشی دیگری نیز 1619 ،1دهند)سپروئل

( بر اثر ساعات کاری متغیر بر 1619)6گلمبیوسکی

 دارد. تأکید بخش دولتی وری بهره

 پاداش به  ی شناسایی کارکنان شایستهها سیستم :

 انی که کیفیت یا کمیت تولید را بهبودکارکن

بخشند چیز جدیدی نیست. چگونه به کارکنان  می

پاداش دهیم؟ مطالعات حاکی از آن است که 

اساس نحوه انجام کارشان و  کارکنان بر بندی رتبه

 ارتقایاساس عملکرد ی  مشوق است.  پرداخت بر

بین  ها افتد که شرکت می زمانی اتفاق وری بهره

ارتباط  11ی پاداش و اهداف دست یافتنیاه برنامه

 برقرار کنند.

 پژوهشی در بازطراحی و به روز رسانی شرح شغل :

بریتانیا در ارتباط با ارزیابی ی  چارچوب مفهومی 

دهد که بازطراحی  می نشان 11کیفیت زندگی کاری

و  وری بهرهشغل و همکاری کارکنان، در افزایش 

________________________________________ 
 1. Monitoring progress 

 2. Revitalize 

 3. Deeprose 

 4. Family issue 

 5. Tardiness 

 6. Loyalty 

 7. Morale 

 8. Spruell 

 9. Golembiewski 

 10. Achievable 

 11. Quality of working life 

. در ضمن ی داردمؤثرافزایش رضایت شغلی نقش 

به روز شود و این ای  شرح شغل باید به صورت دوره

بازطراحی باید با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و 

 (1619 )سپروئل،.نیاز کارکنان باشد

آید، عوامل بسیاری  می به دستهمانطور که از ادبیات پژوهش 

حمایت عواملی مثل  ،ندمؤثر بخش دولتی وری بهره ارتقایبر 

عملکرد، گیری  اندازهکارکنان متعهد،  از مندی بهره ،مدیران

 ،کارکنان پاداش، درگیر کردن یها نظامکارکنان، کارآموزی 

از مهم ترین این عوامل اصالح و بازخورد در تصمیمات 

گران بر روی این که اجماع بیشتری در میان پژوهش هستند

در  ی صورت گرفته عمدتاًها اما پژوهش ؛عوامل وجود دارد

و محیط متفاوتی  ی اداریها یافته و با نظام توسعه کشورهای

فته است. از پذیر کشورمان صورت دولتیی ها نسبت به سازمان

ی ها سازمان بستر متناسب بای سازوکارهای یاحصا رو این

 رسد. می کشورمان ضروری به نظر بخش دولتی

 پژوهش شناسی روش

 دسته دو به یپژوهش یکردهایرو ،یکل بندی دسته  ی در

 نینو تحوالت به توجه با. شوند می میتقس یفیک و یکمّ یاصل

 تحت یدیجد کردیرو راًیاخ ،یاجتماع یها پژوهش حوزه در

 که است شده اضافه بندی دسته نیا به زین یبیترک کردیرو عنوان

 در را یفیک و یکمّ یکردهایرو یها یژگیو از یبیترک واقع در

 .دارد خود

پژوهش  فرایندی مرتبط با ها پژوهش به چارچوب شناسی روش

مشه عملشی    گیرنده طرح  اشاره دارد که در بر ا رن ب ( پشژوهش 

باط رت ا شیوه ا ب  هشا  ( و شیوهها دهنده مفروضات فلسفی 

باشد. روش ترکیبشی   می آوری و تحلیل داده( ی جمعها )تکنی 

مشتمل بشر مفروضشات فلسشفی اسشت کشه       شناسی از نظر روش

کنشد و از نظشر    مشی  را هدایت ی کمّی و کیفیها آوری داده جمع

ی کمّشی و کیفشی   ها آوری و تحلیل ترکیبی از داده شیوه بر جمع

علشت اصشلی اسشتفاده از روش    در مراحل پشژوهش تمرکشز دارد.   

ترکیبی این است که ترکیب رویکردهای کمّی و کیفی درک بهتری از 

 (5119 ،15و پالنو )کرسول.کند می له پژوهش فراهمئمس

________________________________________ 
 12 .Cresswell & Plano 
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رکیبی با اعتقاد به فلسفه عملگرایی و ی پژوهش تها شیوه

گرایی  گونه با خردمایه کثرت بخش ی جانبدارانه و رهاییها نگاه

گر، نظریه و شیوه( سعی در نگاه به پدیده  ، مشاهدهها )در سنجه

دانش تولیدی و کاربردی ساختن  از منظرهای مختلف و ترکیب

لسفه دارد. به عالوه روش پژوهش ترکیبی با اعتقاد به فآن 

مدی در مرحله عمل در مواردی که اعمل گرایی و کار

ی کمّی و ها از نقاط قوت دادهگیری  پژوهشگر درصدد بهره

کیفی، انجام پژوهش در دو مرحله و همونین تلفی  عناصر 

 همان().گیرد می کمّی با کیفی است مورد استفاده قرار

هش ی ترکیبی که اخیراً در ادبیات پژوها اصطالح پژوهش شیوه

نوعی استراتژی پژوهشی یا  ،سازمانی مطرح شده اجتماعی و

ی کمّی و ها برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده شناسی روش

کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام ی  

(. این 1317 فرد، گیرد)دانائی می پژوهش مورد استفاده قرار

است که در آن یی صادق ها استراتژی معموالً در مورد پژوهش

شوند.  می ی کمّی گردآوریها ی کیفی و هم دادهها هم داده

ی کیفی اطالعاتی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر ها داده

ی ها شود. داده می ساختار و مصاحبه گردآوری مشاهدات بی

کمّی مرکب از اطالعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش 

خواهد صرفاً  می دهنده پاسخ کند و از می را تعیین ها پاسخ

ی مناسب را عالمت بزند)با استفاده از پرسشنامه(. ها پاسخ

ی عددی و رویکرد کیفی بر ها رویکرد کمّی بر تحلیل داده

ی ها ، یادداشتها نوشته ی متنی یا تصویری )دستها تحلیل داده

 )همان(.میدانی از مشاهدات و تصاویر( متمرکز است

فرض فلسفی پراگماتیسم، استراتژی  این پژوهش دارای پیش

ی کمّی ها ی کیفی و سپس دادهها ترکیبی اکتشافی)ابتدا داده

، ها شوند( و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده می آوری جمع

ی باز و ها در مرحله اول )کیفی( از مصاحبه و طرح سؤال

کند و  می استفاده ها برای گردآوری دادهای  مطالعات کتابخانه

 را کدگذاری و تحلیل ها داده بنیاد، داده تحلیلبا روش سپس 

کند. در مرحله دوم )کمّی( نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه،  می

 ی احصائی حاصل از مرحله اول به عدد تبدیلها ابعاد و مؤلفه

ی ها به عم  و کیفیت داده ها شوند و با تحلیل آماری داده می

 این پژوهش ت  مقطعی شود. اف  زمانی می کیفی افزوده

 باشد. می
 

 مرحله اول پژوهش: پژوهش کیفی

 ارتقایسازوکارهای  یاحصاهدف مرحله اول این پژوهش 

اسخ به این باشد. این هدف در پ می بخش دولتی وری بهره

 وری بهره ارتقایو سازوکارهایی بر  پرسش است که چه عوامل

 .ندمؤثرکشورمان  بخش دولتی

از نوع کیفی است. با توجه بشه ماهیشت    مرحله اول این پژوهش

 ارتقشای و اهداف پژوهش و به منظشور واکشاوی سشازوکارهای    

از این استراتژی استفاده ششده اسشت. جامعشه آمشاری      وری بهره

سشازمان خشدمات    53شامل کارمنشدان، مشدیران و کارشناسشان    

عمومی شهر تهران بوده و نمونه بشه صشورت هدفمنشد از میشان     

ششیوه گشردآوری    همونشین  خاب ششده اسشت.  جامعه آماری انت

 ی بششششازهششششا نیششششز مصششششاحبه و طششششرح سششششؤال هششششا داده

 
 (5119 ،و پالنو پژوهش)کرسول شناسی مدل تصویری روش . 1 شکل
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است در صورتی که هدف از مصاحبه،  گفتنیمی باشد.  

شوندگان باشد،  ی مصاحبهها اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش

( نمونه 11-12دسترس تعداد ) با توجه به زمان و منابع در

(. بنابراین در 1،1669برای انجام مصاحبه کافی خواهد بود )ویل

 نفر 51ی انتخاب شده برابر با ها پژوهش حاضر تعداد نمونه

باشد؛ با انجام این تعداد مصاحبه، تشخیص پژوهشگر این  می

بوده است که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و 

ی ها ی بیشتر نیست. در نهایت دادهها انجام مصاحبهنیازی به 

 بررسیتحلیل داده بنیاد مورد  با استفاده ازجمع آوری شده 

)سه مرحله کدگذاری( در  سه فن کدگذاری قرار گرفتند.

بنیاد شامل کدگذاری باز، کدگذاری  استراتژی نظریه داده

 (. از آنجا که5111 باشد)لی، می محوری و کدگذاری انتخابی

گذار بر تأثیردر این پژوهش به دنبال شناسایی سازوکارهای 

هستیم، فقط از مرحله اول  بخش دولتی وری بهره ارتقای

( ها )کدگذاری باز داده بنیاد یعنی تحلیل داده ؛بنیاد تئوری داده

 تحلیلی است که فرایندکدگذاری باز  فرایند استفاده شده است.

و ابعاد آنها در  ها یژگیو از طری  آن مفاهیم شناسایی شده،

 لی، ؛1661 ،5شوند)استراوس و کوربین می کشف ها داده

ی اولیه اطالعات در ها ، مقولهپژوهشگر(. در این مرحله 5111

 بندی خصوص پدیده در حال مطالعه را به وسیله بخش

ی ها را بر همه داده ها دهد. پژوهشگر مقوله می اطالعات شکل

(. در 5119 ،و پالنو رد )کرسولگذا می جمع آوری شده بنیان

به  ها کدگذاری باز موضوعات و مفاهیم را از عم  داده ؛واقع

آورد. همونین در کدگذاری باز، تحلیلگر به پدید  می سطح

کوشد  می پردازد و سپس می ی آنهاها و ویژگی ها آوردن مقوله

در طول بعدهای تعیین شده  ها تا مشخص کند که چگونه مقوله

ای  کنند. به طور کلی در انتهای این مرحله با مجموعه می تغییر

یافته از کدها و مفاهیم مواجهیم که نتیجه بررسی دقی   سازمان

 .است و همونین ادبیات موجود ها و تفصیلی مصاحبه

 در مرحله اول پژوهش ها تجزیه و تحلیل داده

 

 ی حاصل از مصاحبه با ها در این پژوهش برای تحلیل داده

________________________________________ 
 1. Kvale 
 2 . Strauss & Corbin 

 

استفاده شد.  )کدگذاری باز( بنیاد داده تحلیلاز روش خبرگان 

 ها برداری و سپس داده نسخه ها بدین ترتیب که ابتدا از مصاحبه

 ،آمده به دستی ها سازماندهی شدند. با توجه به انبوه شاخص

استخراج شد، سپس با  ها شاخص از مصاحبه 111ابتدا حدود 

دی  یا بعضاً نز یی که معانیها سازی شاخص تجمیع و خالصه

به آن  1-3شاخص احصا و در جدول  91مشابهی داشتند،

اشاره به  1 ی داخل پرانتز در جدولها )شماره اشاره شده است

است با توجه به گستردگی  گفتنی. شماره مصاحبه دارد(

سازوکارهایی که در ادبیات  ،ی صورت گرفتهها مصاحبه

 تأکید نیز مورد ها پژوهش نیز وجود داشتند در مصاحبه

کنندگان قرار گرفت. هر چند اهمیت و نحوه  مشارکت

 بخش دولتیی ماهوی ها با توجه به تفاوت هاآن بندی اولویت

صورت  هادر آن ها کشورمان با سایر کشورهایی که این پژوهش

الب قدر  ی مذکورها شاخصگرفته است، متفاوت بود. 

ی اقتصادی، فناوری، فرهنگی و سیاسی قانونی ها مؤلفه

 بعضاً ها از آنجایی که برخی از شاخص .شدند بندی دسته

ها  شاخص بندی و دسته داشتندای  ی چندگانهها ماهیت

و مانع باشد از این رو قرار  بایست تا حد امکان جامع می

بودن تر  به پر رنگاشاره  گرفتن ی  شاخص در دسته فرهنگی

گران بعد فرهنگی آن نسبت به سایر ابعاد دارد. همونین پژوهش

و اخذ نظر از برخی  ها شاخص بندی با بازبینی مجدد دسته

حاضر را  بندی دسته بخش دولتیکنندگان و نخبگان  مشارکت

 .اند ارائه کرده

 ها مؤلفهو  ها شاخص یو احصا نحوه کدگذاری

ی حاصل از ها کدگذاری باز مفاهیم  از عم  دادهدر مرحله 

به نحوه شکل  همونین تحلیل گر مصاحبه به سطح آورده شد

برای مثال یکی از  پردازد ، می ی آنهاها و ویژگی ها دهی مقوله

 :مشارکت کنندگان در پژوهش معتقد است

ریزی استراتژی  ندارند،  ی دولتی برنامهها ...بسیاری از سازمان"

از، اهداف، اند دانند چشم ها نمی این سازمانکارکنان و مدیران 

ی ها و فرصت ها شراهبردها، نقاط قوت و ضعف، چال

یی که در ظاهر این ها سازمان از سویی .سازمانشان چیست

ریزی استراتژی  در  برنامه منافع دانند نمی را دارند، ها برنامه



   
 
 

 ایران عمومیسازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش  دانائی فرد و هراتی: 01

 

 

 

 ها از کالن سازماناند . این عدم آشنایی با چشمچیست عمل

سفانه برخی از مدیران أ... متمخاطرات بسیاری به همراه دارد

گذاری تأثیرتی از اهمیت نقش و ی دولها عالی سازمان

ریزی استراتژی  بر اثربخشی سازمان اطالع  برنامه

 "{11...}مصاحبه ندارند

با بررسی این بخش از مصاحبه شاخص ضرورت  انپژوهشگر

د و از نکن می در سازمان را استخراج "ریزی استراتژی  برنامه"

 بایست می شاخص ماهیت قانونی و سیاسی دارد و این آنجا که

تحق  این امر وجود داشته باشد و الزام قانونگذار برای 

تحق   بخش دولتیی ها همونین از آنجا که اهداف سازمان

کند.  می پیدا نیز سیاماهیت سی است، از کالن کشوراند چشم

 شود. میسازوکارهای سیاسی قانونی لحاظ  ءاین شاخص جز

 یمرحله دوم پژوهش: پژوهش کمّ

بررسی شکاف بین وضع  ،هشاین پژو دومهدف مرحله 

 بخش دولتی وری بهره ارتقایسازوکارهای  و مطلوب موجود

اسخ به این پرسش است که آیا بین باشد. این هدف در پ می

بخش  وری بهره ارتقایوضع موجود و مطلوب سازوکارهای 

 فاصله معناداری وجود دارد؟کشورمان  دولتی

ر مبنای کاربردی و ب ،پژوهش از نظر هدف بخش، ایندر 

ی ها آوری داده روش توصیفی پیمایشی است. به منظور جمع

 سؤال 31ی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل کمّ

شناختی و  مربوط به اطالعات جمعیت سؤال پنجباشد که  می

دیگر به بررسی وضع موجود و مطلوب سازوکارهای  سؤال 52

سازوکار با  52ین پردازد. ا می بخش دولتی وری بهرهارتقای 

کنندگان  و مشارکت بخش دولتیتوجه به نظرات نخبگان 

سازوکار مرحله اول پژوهش استخراج  91پژوهش، از میان 

(، 5این سازوکارها در چهار دسته اقتصادی )جدول  .اند شده

قانونی  -( و سیاسی2(، فرهنگی)جدول 3فناوری )جدول 

 .اند ( قرار گرفته2)جدول 

 آماری بخش کمّی پژوهشجامعه و نمونه 
در این پژوهش جامعه آماری شامل کارمندان، مدیران و 

نمونه  ،سازمان خدمات عمومی شهر تهران بوده 53کارشناسان 

به صورت تصادفی از میان جامعه آماری انتخاب شده است. 

نامحدود در نظر گرفته شده  ،جامعه آماری در این پژوهش

جامعه نامحدود گیری  نمونه لذا در این پژوهش از فرمول .است

 استفاده شده است.

 

 ی کیفی(ها )استخراج شده از مصاحبه بخش دولتی وری بهره ارتقایسازوکارهای  .1جدول 

 شاخص مؤلفه مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصادی

 (6و2خصوصی سازی)

 (12کارسنجی و زمان سنجی وظایف هر بخش)

 (1پرداخت مبتنی بر عملکرد)

 (51و1)در سود و بازده بهره وری و صرفه جویی کارکنانسهیم کردن 

 (51و1بهبود شرایط محیط کار)

 (12)ها و هزینه ها شفافیت در برنامه
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 ارتقایسازوکارهای 

 وری بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فناوری

 (13و19و15ی تکنولوژیکی)ها زیرساخت ارتقای

 (51)یانتقال دانش و تکنولوژ

 (51)تولید و خدمات یبهبود فرآیندهای تکنولوژیک

 (51)به کارگیری تکنولوژی اطالعات

 (19ی سازمان)ها رویه ارتقایگیری فناوری در به کار

 (1ی اتوماسیون اداری)ها گیری سیستمبه کار

 

 

 

 فرهنگی

 (3ایجاد نظام تعهد اخالقی)

 (3ی)پذیر ایجاد حس مسئولیت

 (2و11و 16و 2فرهنگ کار) ارتقای

 (16ایجاد احساس نیاز به تغییر وضع کنونی)

 (13ایجاد فرهنگ بهره ور در محیط کار)

 (6و11ایجاد تعهد در کارکنان)

 (17و 13همکاری کارکنان) ارتقایتوسعه روابط و 

 (19و3و9و17توسعه اخالق کاری )

 (16توجه به فرهنگ کار)

 (1ی منفی نسبت به کار)ها اصالح نگرش

 (3یر کار در روی)اصالح جو از ز

 (9تقویت مبانی اعتقادی مرتبط با انجام شغل به نحو احسن)

 (5طراحی سیستم پیشنهادات و انتقادات برای توجه به نظرات کارکنان)

 (2اجتماعی سازی بدو استخدام)

 (51در سازمان) وری بهرهایجاد آگاهی در مورد 

 (3و51کارمند)-بهبود روابط مدیر

 (5بودن در کارکنان با ارائه گزارش پیشرفت ) پدید آوردن احساس مفید

 (3و9شناسایی کارکنان شایسته و تکریم آنان)

 (17توسعه خودمدیریتی)

 (5و51و11و17ایجاد انگیزه در کارکنان)

 (5و11توجه به ابعاد عاطفی کارکنان )

 (5مدیریت مشارکتی)

 (1و17و16)ها مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
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 سیاسی

 قانونی

 

 (1و7ت زدایی بوروکراسی)سیاس

 (2)بخش دولتیی سیاسی در ها کاهش رانت

 (9باز کردن حلقه انحصاری مدیران عالی کشور)

 (6کوچ  سازی دولت)

 (2و1اصالح قوانین و مقررات)

 (15آسیایی) وری بهرهسازمان  ً  خصوصا هااستفاده از تجربیات سایر کشور

 (11شایسته ساالری)

 (1و15و6ایجاد سیستم مالیاتی قوی)

 (11و 11و 6بودجه ریزی عملیاتی)

 (11ی توسعه کشور)ها عملیاتی سازی برنامه

 (1و3بهبود نظام جبران خدمات)

 (6تخصص گرایی و کاهش مدیریت اتوبوسی)

 (19و 12و2و13ی مدیران و کارکنان )ها وتوانایی ها مهارت ارتقای

 (3گرایی)ای  حرفه

 (2و9تناسب بین تخصص فرد و تخصص مورد نیاز شغل)

 (1سیستم ارزیابی عملکرد جامع)

 (11و11آن)گیری  و اندازه وری بهرهی ها یافتن شاخص

 (11در سازمان و جلسات هفتگی ) وری بهرهایجاد نهاد متولی 

 (11برنامه ریزی استراتژی  سازمان)

 (3و7و9امنیت شغلی معقول)

 (3ایجاد نظام تشوی  و تنبیه)

 (2و1و9ایجاد نظام ارتقا کارآمد و شفاف)

 (11و9و3ی اداری)ها بهبود رویه

 (51)بازمهندسی فرآیندها

 (6و1و51و7ی انجام کار مطلوب)ها پایش روش
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تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان 

باشد. بر این اساس، برای دستیابی به تعداد نمونه  می نفر 312

جامعه آماری عدد پرسشنامه بین اعضای  221تعداد  ،نظر مد

عدد پرسشنامه تکمیل شده  367 ،توزیع شد که از این بین

مورد به  15 ،ی دریافت شدهها دریافت شد. از میان پرسشنامه

پرسشنامه کامل  312طور ناقص تکمیل شده بودند. در مجموع 

 برای انجام تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.

 

 ی خدمات عمومیها اسامی سازمان

اداره کل بازرسی  -ثبت اسناد و امالک استان تهران سازمان

اداره کل  -اداره کل راه و ترابری استان تهران -استان تهران

اداره  -اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران -پست تهران

اداره کل تعاون، کار  -کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 -هزیستی استان تهرانسازمان ب -و رفاه اجتماعی استان تهران

اداره کل ورزش و جوانان استان  -سازمان انتقال خون تهران

اداره کل  -شرکت آب و فاضالب استان تهران  -تهران

 استان یاسالم انقالب مسکن ادیبن -دامپزشکی استان تهران

 کل اداره -تهران استان ییدارا و یاقتصاد امور سازمان _تهران

 و معدن صنعت، سازمان -نتهرا استان پرورش و آموزش

 -تهران استان یکشاورز جهاد سازمان -تهران استان تجارت

 استان کل یدادگستر -تهران استان یاسالم غاتیتبل سازمان

 یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان -تهران

 ادیبن سازمان -تهران استان سالمت مهیب کل اداره -تهران استان

ای  منطقه برق شرکت -تهران استان نثارگرایا امور و دیشه

 .تهران استان

 

 روایی و پایایی ابزار گردآوری

گیری  در این پژوهش به منظور تعیین پایایی ابزار اندازه

)پرسشنامه( از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این 

که گیری  ی اندازهها روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار

کند کاربرد دارد. در  گیری می اندازهی مختلف را ها خصیصه

تر باشد.  بزرگ 1.7صورتی که مقدار آلفای محاسبه شده از 

چه میزان  از پایایی الزم برخوردار است و هرگیری  ابزار اندازه

باشد مبین این نکته است تر  آلفای محاسبه شده به ی  نزدی 

برای  پایایی بیشتری دارد. در این پژوهشگیری  که ابزار اندازه

استفاده شده و  SPSSافزار  اخ از نرمنبمحاسبه میزان آلفای کرو

با  و باشد می 1.127آمده برای پرسشنامه  به دستمیزان آلفای 

دهد پرسشنامه از  می نشان است، 1.7توجه به اینکه بیشتر از 

 پایایی الزم برخوردار است.

ی پژوهش از روش منطقی روایی بخش کمّگیری  برای اندازه

عیین روایی استفاده شده است و در دو بعد روایی ظاهری و ت

 صاحب نظر در این حوزه وروایی محتوایی از نظرات اساتید 

استفاده شده و پیش از  بخش دولتی وری بهرهسایر خبرگان 

توزیع پرسشنامه در سطح وسیع روایی آن مورد بررسی قرار 

 .گرفته است

 کمی ها تجزیه و تحلیل داده

 SPSSافزار  از نرم ها وهش برای آزمون مقایسه زوجدر این پژ

استفاده شده است و وضعیت سازوکارها در موضع موجود و 

ی فرعی ها مطلوب بررسی شدند و فرضیه اصلی و فرضیه

 پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.

 آزمون فرضیه اصلی

از گیری  ست از: بین بهرها فرضیه اصلی پژوهش عبارت

، در وضع موجود و دولتی بخش وری بهره ارتقایسازوکارهای 

 مطلوب تفاوت معنادار وجود دارد.

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده 

 است:

هره- ب ین  ز سازوکارهای گیری  ب قایا رت هره ا  وری ب

ر وجود  در وضع موجود و ادا معن فاوت  ت مطلوب 

رد H0ندا : 
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هششره - ب ز سششازوکارهای گیششری  بششین  قششایا رت  ا

هشششر و مطلشششوب در وضشششع موجشششود  وری هب

رد ر وجود دا ادا معن فاوت  H1ت : 
 

 

 

ایج  ت ن ه  ب ا توجه  ه دسشت ب ه     ب آزمشون فرضشی ز  ا مشده  آ

ت یدأاصلی و   Hتوان گفت فرض  می اصلی، ۀفرضی ی

ه Hصفر رد و ت پذیرف ه عبارت دیگشر  می ی   ب  ؛شود. 

هششره  2در سششطح خطششای   ب بششین  ز گیششری  درصششد،  ا

رتقایسازوکارهای  هشره  ا وضشع موجشود و   در  وری ب

رد. دا ر وجود  ادا معن فاوت  ت  مطلوب 

 
 
 

قایسه .5جدول م زمون  رهای آ زوکا   ها زوج سا

  

 
 

 ی فرعیها آزمون فرضیه

 آزمون فرضیه فرعی اول

از: بین است فرضیه فرعی اول پژوهش عبارت 

 وری بهره ارتقایاز سازوکارهای اقتصادی گیری  بهره

اوت معنادار بخش دولتی، در وضع موجود و مطلوب تف

 وجود دارد.

این فرضیه در قالب فرضیه آماری زیر تعریف شده 

 است:

 ارتقایاز سازوکارهای اقتصادی گیری  بین بهره -

در وضشع موجشود و مطلشوب تفشاوت      وری بهره

 :H0 معنادار وجود ندارد
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 ارتقایاز سازوکارهای اقتصادی گیری  بین بهره -

در وضشع موجشود و مطلشوب تفشاوت      وری بهره

 :H1 ادار وجود داردمعن

 

 

 هشا  به منظور آزمون فرضشیه بشاال از آزمشون مقایسشه زوج    

آمده از نمونشه و   به دستد. با استناد به نتایج شاستفاده 

 را نمششایش tانجششام آزمششون، جششدول بششاال نتششایج آزمششون 

درصشد اسشت پشس فشرض      2از تشر   کوچ  Sigدهد.  می

H صفر رد وH در  ؛شود. به عبارت دیگر می ی  پذیرفته

از سشازوکارهای  گیشری   درصد، بین بهشره  2سطح خطای 

در وضشع موجشود و مطلشوب     وری بهره ارتقایاقتصادی 

 تفاوت معنادار وجود دارد.

 آزمون فرضیه فرعی دوم

از گیشری   فرضیه فرعی دوم پژوهش عبارت از : بین بهره

 بخش دولتی، وری بهره ارتقایسازوکارهای فناوری 

 تفشاوت معنشادار وجشود دارد.   در وضع موجود و مطلوب 

 لیش ذاین فرضیه به صورت زیر در قالب فرضشیه آمشاری   

 تعریف شده است:

 ارتقشای از سازوکارهای فنشاوری  گیری  بین بهره -

در وضشع موجشود و مطلشوب تفشاوت      وری بهره

 :H0معنادار وجود ندارد

 ارتقشای از سازوکارهای فنشاوری  گیری  بین بهره -

ب تفشاوت  در وضشع موجشود و مطلشو    وری بهره

 H1:  معنادار وجود دارد

 

 هشا  به منظور آزمون فرضشیه بشاال از آزمشون مقایسشه زوج    

آمده از نمونشه و   به دستد. با استناد به نتایج شاستفاده 

 را نمششایش tانجششام آزمششون، جششدول بششاال نتششایج آزمششون 

درصشد اسشت، پشس فشرض      2از تر  کوچ  Sigدهد.  می

H صفر رد وH در  ؛ه عبارت دیگرشود. ب می ی  پذیرفته

از سشازوکارهای  گیشری   درصد، بین بهشره  2سطح خطای 

در وضشع موجشود و مطلشوب     وری بهشره  ارتقشای فناوری 

 تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 آزمون فرضیه فرعی سوم

از : بششین اسششت فرضششیه فرعششی سششوم پششژوهش عبششارت  

 وری بهشره  ارتقشای از سشازوکارهای فرهنگشی   گیشری   بهره

ع موجود و مطلوب تفاوت معنشادار  بخش دولتی، در وض

 وجود دارد.

تعریشف ششده    لیش ذاین فرضیه در قالب فرضشیه آمشاری   

 است:

 ارتقشای از سازوکارهای فرهنگی گیری  بین بهره -

در وضشع موجشود و مطلشوب تفشاوت      وری بهره

 :H0معنادار وجود ندارد

 ارتقشای از سازوکارهای فرهنگی گیری  بین بهره -

مطلشوب تفشاوت   در وضشع موجشود و    وری بهره

 :H1معنادار وجود دارد 

 

 

 

ول  آزمون فرضیه های فوق در جدا ز  ا ایج حاصل  ت ن

ها را مشاهده  2و  3 ن آ ن  متوا ند که  ا ده شده  دا نشان 

نمود.
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 سازوکارهای فناوری ها جدول آزمون مقایسه زوج. 3 جدول

 
 

 

 سازوکارهای فرهنگی ها جدول آزمون مقایسه زوج . 4جدول 
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استفاده  ها ور آزمون فرضیه باال از آزمون مقایسه زوجبه منظ

آمده از نمونه و انجام آزمون،  به دستد. با استناد به نتایج ش

از تر  کوچ  Sigدهد.  می را نمایش tجدول باال نتایج آزمون 

 ی  پذیرفته Hصفر رد و Hدرصد است، بنابراین فرض  2

بین  درصد، 2در سطح خطای  ؛شود. به عبارت دیگر می

در وضع  وری بهره ارتقایاز سازوکارهای فرهنگی گیری  بهره

 موجود و مطلوب تفاوت معنادار وجود دارد.

 آزمون فرضیه چهارم

از گیری  از: بین بهرهاست فرضیه فرعی چهارم پژوهش عبارت 

، در بخش دولتی وری بهره ارتقایقانونی -سازوکارهای سیاسی

 .وجود داردوضع موجود و مطلوب تفاوت معنادار 

 تعریف شده است: ذیلاین فرضیه در قالب فرضیه آماری 

 ارتقایقانونی -از سازوکارهای سیاسیگیری  بین بهره -

مطلوب تفاوت معنادار  در وضع موجود و وری بهره

 H0وجود ندارد: 

 ارتقایقانونی -از سازوکارهای سیاسیگیری  بین بهره -

ار در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناد وری بهره

 H1: وجود دارد

 

 قانونی -سازوکارهای سیاسی ها جدول آزمون مقایسه زوج .5جدول 
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استفاده  ها به منظور آزمون فرضیه باال از آزمون مقایسه زوج

آمده از نمونه و انجام آزمون،  به دستد. با استناد به نتایج ش

از تر  کوچ  Sigدهد.  می را نمایش tجدول باال نتایج آزمون 

 ی  پذیرفته Hصفر رد و Hاین فرض  درصد است، بنابر 2

درصد، بین  2در سطح خطای  ؛شود. به عبارت دیگر می

در  وری بهره ارتقایقانونی  -از سازوکارهای سیاسیگیری  بهره

 .وضع موجود و مطلوب تفاوت معنادار وجود دارد

 گیری نتیجهبحث و 
گریسته وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن ن بهره

شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن 

های محدود بودن نیازشود. با توجه به محدودیت منابع و نا می

، ش جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهانیافزای ،انسانی

نتایج  .استبلکه ی  ضرورت  ،وری نه ی  انتخاب بهبود بهره

ی مختلف ها نمطالعات مختلف انجام شده در کشورها و سازما

آن  بخش دولتیدر  وری بهره ارتقایدهد که متأسفانه  می نشان

طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، که این امر باعث 

د. در این پژوهش شو ها می به نسبت ستاده ها باال رفتن هزینه

 -چهار دسته سازوکار اقتصادی، فناوری، فرهنگی و سیاسی

کشورمان شناسایی  بخش دولتی در وری بهره ارتقایقانونی 

نتایج حاصل  باشند. می سازوکار 52شدند که در مجموع شامل 

حمایت مدیران ارشد، کارکنان  ی مثلاز پژوهش سازوکارهای

عملکرد، گیری  ی اندازهها متعهد در کلیه سطوح سازمان، سیستم

کارکنان در  کارآموزی کارکنان، ساختار پاداش، درگیر کردن

گیری  ، بهرهح و بازخورد در تصمیمات مدیریتیسازمان، اصال

در  نی  این موارد رای اطالعاتی و دولت الکتروها از فناوری

 ؛1612 ،گوان ؛ م 1611 بانتز، ؛1619 گرینر،ی ها پژوهش

ورتر و  ؛1619 لزر،ها  الچمی وها  ؛1661 لزر و کاالهان،ها 

در  کند. اما می ییدأت 5112 ،ملیتسکی ؛1619 همکاران،

بسیاری از مشارکت کنندگان، سازوکارهای فرهنگی  ها صاحبهم

 مؤثربسیار  وری بهره ارتقایفرهنگ کار را در  خصوصاً

کنندگان نیز بر نقش و اهمیت  دانستند. برخی دیگر از مشارکت

. به عالوه، در گذاشتندو تامین مادی کارکنان صحه  ها پاداش

 ارتقایوانین در کنار این سازوکارها بر نقش تسهیلگر اصالح ق

 زیادی شد. همونین ذکر این نکته تأکید بخش دولتی وری بهره

ی احصا شده از ها چند برخی از شاخص ضروری است که هر

ی حاصل از ادبیات پژوهش مشابه ها با شاخص ها مصاحبه

آمده، در ادبیات  به دستی ها بودند اما بسیاری از شاخص

توان با  می لت آن راقرار نگرفتند، که ع تأکیدپژوهش مورد 

توجه به شرایط خاص و متفاوتی که سیستم خدمات عمومی 

 وری بهرهی مرتبط با ها کشورمان با سایر کشورهایی که پژوهش

 انجام گرفته است، توجیه کرد. ها در آن

نتایج بخش کمی پژوهش حاکی از آن است که بین وضع 

ش بخ وری بهره ارتقایموجود و مطلوب کلیه سازوکارهای 

 به دستتفاوت معنادار وجود دارد. در مقایسه نمرات  دولتی

کارسنجی  ؛آمده وضع موجود و مطلوب سازوکارهای اقتصادی

و زمان سنجی وظایف هر بخش دارای بیشترین میزان شکاف 

و پس از آن، بودجه ریزی عملیاتی، ایجاد سیستم مالیاتی قوی، 

ظام جبران خدمات از تحلیل هزینه فایده و بهبود نگیری  و بهره

و شرایط رفاهی کارکنان به ترتیب دارای بیشترین فاصله وضع 

 موجود و مطلوب بودند.

از دولت الکترونی  و گیری  بهره ؛در میان سازوکارهای فناوری

ی ها سیستم به کارگیری به همراه ارائه خدمات غیر حضوری

اتوماسیون اداری دارای بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و 

 ارتقای ؛در میان سازوکارهای فرهنگی لوب بودند.مط

ی دارای بیشترین شکاف بین وضع پذیر پاسخگویی و مسئولیت

موجود و مطلوب شناخته شدند. پس از آن نیز اجتماعی سازی 

فرهنگ ملی کار، تقویت  ارتقایکارکنان در بدو استخدام، 

و  مبانی اعتقادی و اخالقی کارکنان، شناسایی کارکنان شایسته

تعهد کارکنان و مدیران ارشد و بهبود  ارتقای، ها تقدیر از آن

کارمند، دارای بیشترین شکاف در میان -روابط مدیر

 سازوکارهای فرهنگی بودند.

کاهش  میان سازوکارهای سیاسی و قانونی؛ در نهایت از

ی سیاسی دارای بیشترین میزان شکاف بین وضع ها رانت

 فرایند، مشارکت مردم در موجود و مطلوب بود. پس از آن

مدیریت موسسات، کاهش سیاست زدگی بوروکراسی، بازبینی 

ساالری  شایسته ارتقایو موانع آن،  ها قوانین و رفع محدودیت

و اصالح  ها ه، بهبود رویّها گرایی در سازمان ای و حرفه
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مد و شفاف، اکار یهای سازمان، ایجاد نظام ارتقافرایند

ریزی  مع ارزیابی عملکرد، برنامهاز سیستم جاگیری  بهره

استراتژی  سازمان، کوچ  سازی و ادغام نهادهای دارای 

وظایف مشابه، دارای بیشترین شکاف در میان سازوکارهای 

 .قانونی بودند -سیاسی

ی صورت ها آمده و تحلیل به دستدر پایان با توجه به نتایج 

 ارائه لتیبخش دو وری بهره ارتقایبرای  ذیل یاهگرفته پیشنهاد

 د:شو می

با استفاده از  بخش دولتیهای کاری فرایند. استاندارد سازی 1

 ؛سنجی وظایف کارسنجی و زمان

با استفاده از تحلیل گیری  . ساختارمند نمودن شیوه تصمیم5

 ؛فایده -هزینه

. در نظر گرفتن تسهیالتی برای بهبود شرایط معیشتی و 3

 ؛رفاهی کارکنان

و وری اطالعات و ارتباطات ی فنااه زیرساخت ارتقای. 2

 ؛حضوری از دولت الکترونی  و ارائه خدمات غیرگیری  بهره

از طری  شفاف  بخش دولتیی سیاسی در ها . کاهش رانت2

 ؛ها سازی قوانین و رویه

و موانع آن به منظور  ها . بازبینی قوانین و رفع محدودیت9

 ؛روندانرسانی به شه ها و تسریع خدمتفرایندکوتاه نمودن 

. کاهش سیاست زدگی بوروکراسی از طری  کاهش منافع 7

و  ها نفعان، قانونگذاران و مدیران ارشد سازمان سیاسی ذی

 ؛هافرایندشفاف نمودن 

هره1 ب ز گیری  .  ا بی عملکرد  ا رزی ا ز سیستم جامع  ا

رای  ب معیارهای شفاف  هداف و  ا ین  عی ت طری  

 ؛عملکرد

وظایف مشابه به  سازی و ادغام نهادهای دارای کوچ . 6

 ؛اتالف منابع ملی و ها منظور جلوگیری از دوباره کاری

گرایی در سازمان از ای  ساالری و حرفه شایسته ارتقای. 11

طری  استقرار نظام استخدام و گزینش مناسب و همونین 

ساالری در  بر اساس شایسته ارتقایاستقرار نظام ترفیع و 

 ؛سازمان

سازمان از طری  شناسایی  ریزی استراتژی  . برنامه11

و اهداف کالن هر سازمان در جهت  ها از، مأموریتاند چشم

 ؛تحق  اهداف دولت

ی ذی ها فرهنگ ملی کار با همکاری نهادها و ارگان ارتقای. 15

ربط به منظور بهبود فرهنگ کار و تالش هم در سطح ملی و 

 ؛هم در سطح سازمانی

توسط برقراری  هااز آن. شناسایی کارکنان شایسته و تقدیر 13

 ها در سازمان سیستم ارزیابی عملکرد

کارمند توسط برقراری جلسات  -. بهبود روابط مدیر12

 به منظور ایجاد تعامل و دریافت نظرات کارکنان.ای  دوره
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