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Abstract
The concept of employee motivation and attention to
the factors that create motivation is one of the most
important issues in human resource productivity.
Motivation of government employees has long been an
interesting topic. This study aims to explain the model
and examine the relationship between organizational
factors (transparency of goals, transformational
leadership, job characteristics) and non-organizational
(religious
socialization,
family
socialization,
personality traits, political ideology, professional
identification and demographic characteristics). ) Was
motivated by public (government) services. The present
study is applied in terms of purpose and descriptivecorrelation method. The sample size includes 324
employees of municipalities in Khorasan Razavi
province who have been selected by multi-stage cluster
sampling. The required data were collected through a
combined questionnaire of public service motivation,
organizational factors and non-organizational factors
and the reliability coefficient (Cronbach's α) for the
questionnaires were 0.822, 0.815 and 0.795,
respectively. In order to ensure the fit of the indicators
with the components (validity check), expertise test and
heuristic factor analysis were used and structural
equation modeling was used to analyze the data. Data
were analyzed using SPSS and Amos software. The
results showed that there is a significant relationship
between organizational and non-organizational
indicators with public service motivation of employees
and the relationships were confirmed in the research
model and in the end, based on the research findings,
some suggestions were presented.
Keywords
Public service motivation, organizational factors, nonorganizational
factors.
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چکیده
مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه میگردد از
-جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهرهوری نیرروی انسرانی مطرر مری
بروده

 مدتهاست کره از موضروعات جراا، انگیزش کارمندان دولت.باشد

 این تحقیق با هدف تبیرین مردو و بررسری رابطره برین عوامر سرازمانی.است
 ویگگری هرای شر لی و غیرسرازمانی، رهبری تحوو آفررین،(شفافیت اهداف
،رریتی

 ویگگرری هررای ش، جامعرره یررایری یررانواده،(جامعرره یررایری دینرری

 شناسایی حرفره ای و ویگگری هرای جمعیرت شرنایتی برا،ایدئولوژی سیاسی
 تحقیرق حاضرر از لحرا.انگیزه یدمات عمرومی (دولتری ررورت یرایرفت
 حجرن نمونره.هدف کاربردی و به روش توریفی–همبستگی انجام شدهاسرت
 نفر از کارکنان شهرداریهای استان یراسان رضروی بروده کره بره423 شام
 دادههرای مرورد.رورت نمونهگیری یوشهای چند مرحلهای برگزیده شدهاند
 عوام سرازمانی و،نیاز از طریق یرسشنامههای ترکیبی انگیزه یدمت عمومی
برررای

کرونبرراα( عوامرر غیرسررازمانی گررردآوری شررد و ضررری یایررایی

 بره دسررت آمررد و برره من ررور0/598  و0/218 ،0/222

یرسشرنامههررا برره ترتیر

شایصها با مؤلفهها (بررسی روایری از آزمرون یبرگری و

اطمینان از تناس

تحلی عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلی دادههرا از مدلسرازی معراد ت
 دادههررا بررا نرررمافزارهررای "اس یرری اس اس" و.سررایتاری اسررتفاده گردیررد
 نتایج تحقیق نشان داد که رابطره معنراداری برین."آموس" تجزیه و تحلی شد
شایصهای سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش یدمت عمومی کارکنان وجود
،دارد و روابط در مدو تحقیق تایید شد و در یایان بر اساس یافتههرای تحقیرق
ییشنهادهایی نیز ارائه گردید

واژههاي کلیدي
 عوام غیرسازمانی، عوام سازمانی،انگیزه یدمت عمومی
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مقدمه
موضوع انگیززهی خزدمت عمزومی راررنزاو دو زت ،یززی از
گستردهترین چا شهای اداره امور عمومی و مزدیریت دو تزی
بوده (پروسزی و ریتز )2100 ،0و در شزلدهی و تغییزر مسزیر
بخش دو تی اهمیت فراوانزی داشزته (هزوروا و هو وسزی-
واداز ،)2102 ،2بطوریزه در سا های اخیر نقش رویزرد انسانی
در فرآیند توسزهه بیتزتر مزورد توقزه زرار گرفتزه اسزت از
آنجائیزه برخورداری از نیروی انسانی با انگیزه ،مزیتزی بزرای
بخش عمومی میباشد ،ذا به منظور دستیابی به عملززردی
اثربخش ،دو تها باید در حزوزه مزدیریت نیزروی انسزانی بزه
صورتی هدفمند عمل نمایند در ایزن راسزتا مرارزز تققیقزاتی
باید به ارزیابی و شناسزایی شزواهدی در حزوزههزای مختلز
عوامل سازمانی و غیرسازمانی بپردازند ره در ایجاد ،تقویزت و
یا خاموشسازی انگیزه خدمت عمومی راررنزاو نقزش دارنزد
بهرهگیری از افرادی ره در دو ت و سازماوهای دو تزی دارای
روحیه خدمت بزه قامهزه بزوده و برخزوردار از انگیززه خزدمت
عمومی هستند ،میتواند نقش مهمی در رارآمدی و اثربختزی
نهادهای دو تی داشته باشد .مبنای انگیزه خدمت عمومی باور،
ارزش و نگرشهائی است ره فراتر از منفهزت فزردی و حتزی
سازمانی میباشد ،از اینرو چگونگی بزه رزارگیری افزرادی بزا
انگیزههای خدمت عمومی در بخش دو تی در رنزار شزناخت
فرایندهای شزلگیری انگیزه خدمت از مهمترین زمینههزایی
است ره گرایش متفزراو مدیریت دو تزی را بزه خزود قلز
نموده است .انگیزه خدمت عمومی بر این فرض اسزتوار اسزت
ره راررناو بخش عمومی عوامل یا ابهاد انگیزشی متفاوتی از
راررناو بخزش خصوصزی دارنزد (پزری و هونزدگی 2112 ،3؛
هامبرگ و همزاراو2100 ،0؛ ری و رزی  )2102 ،9بزه زعز
پری )2111( 2عوامل مه اثرگذار بر انگیزه خدمت راررناو در
چهار گستره زمینههای اقتماعی-تاریخی ،انگیزشی ،ویژگی-
های شخصیتی و رفتارهای فردی میتواند وقود داشته باشند
از طرفی ،به قهت نقش مه عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت
عمومی ،شناسائی عوامزل متهزدد در ایزن فرآینزد ،از اهمیزت
افزووتری برخوردار اسزت .پزار برگ و همززاراو (2007) 7در
مطا هات خود اظهار میدارند رزه ارزشزهای بنیزادین ناشزی از
1.

Perovsky & Ritz
Horváth & Hollósy-Vadász
3. Perry & Hondeghem
4. Homberg
5. Kim & Kim
6. Perry
7. Parrlberg et al.
2.

قامههپذیری افراد ،میتواند باعث برانگیختن راررناو بخزش
عمومی شزود و مزدیراو نقزش مهمزی را در تفسزیر اینگونزه
اهداف گسزترده دارنزد ،گرچزه مزدیریت ارزشهزا ،فرآینزدی
اقتماعی است ره از طریق تهامالت قمهی صورت میپذیرد،
اما سیست رسمی مدیریت نیز مزیتوانزد بزه منظزور افززایش
تهامالتی ره باعث برانگیختن راررناو میشود ،فرصتهایی را
فراه آورد .پزژوهشهزا نتزاو مزیدهزد موضزوع انگیززش
راررناو بخش عمومی میتواند بر عملزرد آنها تأثیرگذار باشد
)بلی2012،2؛ برر .(2010،1شواهد نتاو میدهد،راررنانی رزه
انگیزه خدمت عمومی آنها باالتر است ،تمایل بیتتری دارند تا
در سازماوهای دو تی و غیرانتفزاعی خزدمت رننزد (ها زت،01
 ،)2102از طرفی انگیزه راررناو در بخش عمومی و خصوصی
با هز متفزاوت بزوده و عوامزل متهزددی باعزث بزرانگیختن
راررناو در این دو بخش میشزود و بزرخالف شزررتهزای
تجاری ره بر مبنای سود و منفهت شخصی عمزل مزیرننزد،
مبنای شزلگیری سازماوهای دو تی پیگیری منافع عمومی از
طریق ارائه خدمات به عامه مزرد و رلیزه شزهرونداو اسزت
بنابراین ،چنین سازماوهایی نیازمنزد بزهرزارگیری مزدیراو و
راررنانی هستند ره انگیزههای منفهت طلبانه فزردی را رنزار
گذاشته و با نگرش انگیزه عمومی خزدمت ،بزه عمزو مزرد
خدمت نمایند .شهرداریها از قمله نهادهای عمزومی هسزتند
ره با توقه به ارتباط نزدیک و مستقیمی ره با شزهرونداو در
فرایندهای ارائه خدمات شهری دارند ،نقش تهیزینرننزدهای را
در توسهه مفاهی شهروندی ایفا میرنند از این رو ،بهرهمندی
شهرداریها از افرادی ره به منافع قمهی میاندیتند و توسهه
شهری و مفاهی شهروندی را مزاورای منزافع شخصزی خزود
پیگیری میرنند اهمیت فراوانی دارد .پزژوهشهزای مختلز ،
ضرورت پرداختن به بقث انگیزه راررناو در شزهرداریهزا را
خززاطر نتززاو سززاخته اسززت )حاقیززاو وهمزززاراو1394 ،؛
مهصومی1393 ،؛ یهقوبی و احمدنیا .(1393 ،در یزک بررسزی
قامع ره توسط مررز پژوهشهزای شزهرداری تهزراو انجزا
گرفته است ،مهمترین نیازهای پژوهتی شهرداری احصاء و در
ا یک گزارش ارائه شده است ره از آوقمله میتزواو بزه
موضوع انگیزه راررناو به عنواو یزی از مهمترین او ویتها و
ضرورتهای پژوهتی اشاره نمود عالوه بزر ایزن ،متززالت
انگیزه راررناو در شهرداریها در پژوهشهزای پیتزین نیزز
مورد بررسی زرار گرفتزه و بزر بهبزود آو تاریزد شزده اسزت
8

.Bellé
Brewer
10 .Holt
9.
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)اسماعیلی )0310 ،پژوهشها نتاو دهنده آو است ره ارتقا
انگیزه خدمت عمومی در راررناو نتایج مثبتی از قمله بهبزود
رضایت شغلی و عملزرد سازمانی را در پی داشته و اثربختی
سازماو را افزایش میدهد ) نز و رزرو  (1999 ،0پزژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اسزت رزه چزه رابطزهای
میتواند بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیززه خزدمت
عمومی وقود داشته باشد؟
ا گوی زیر ره با توقه به پیتینه متغیرهزای مزورد بررسزی در
این پژوهش به دسزت آمزده اسزت ،مزیتوانزد در نظز دهزی
مفهومی و روششناختی پزژوهش رمزک رنزد ایزن مزدل در
بخش تقلیلها مورد آزموو رار میگیرد

شود روهلر و رینی )2112( 3بیاو میرنند ره انگیززه خزدمت
عمومی بیتتر با نظریه رفتار وارنتی اقتماع مقور 0و رمزک
گرایانه به مرد  9مرتبط است و به اعتقاد ریتز ،بزرر و نوومزاو2
( )2102این موضوع ارتباطی ویژه با اهداف بخش دو تی دارد
در همزین راسزتا اسزتات  )210 :0122( 7بیززاو مزیرنزد رززه
"انگیزه خدمت عمومی یک مفهو است ،یک نگزرش اسزت،
یک ح وظیفه و حتزی یزک حز اخال زی اسزت" بزرر و
سلدو )0112( 2انگیزه خدمت عمومی را نیرویی انگیزشی می-
دانند ره افراد را به انجا خدمات عمومی مهنادار تهیزیج مزی-
رنززد وانززدنیبل )90-92 :2117( 1انگیزززه خززدمت عمززومی را
عبارت از "اعتقادها ،ارزشها و نگرشهایی میداند ره ورای

شکل .1الگوي بررسی متغیرهاي پژوهش

مفاااهیا اساساای ق قیا و قوسا ه فرهاایههاااي
پژوهش
عمومی2

انگیزه خدمت
به زع نهمتزی و همززاراو ( ،)0319انگیززه خزدمت عمزومی
نیرویی برانگیزاننده است ره افراد را به ارائه خدمات بزا ارزش
بززه شززهرونداو واداشززته و تهیززینرننززدهای مهز در عملزززرد
سازمانی افراد میباشد به گونهای ره به عنواو انگیزهای نزوع
دوستانه برای خدمت در راستای منافع نوع بتر توصی مزی-
Naff & Crum
)Public Service Motivation (PSM

1.
2.

منافع شخصی و سازمانی قای داشزته و منزافع نهزاد سیاسزی
بزرگتری را مد نظر رار میدهد و باعث میشود تزا افزراد بزر
طبق آنچه برای آو نهاد مناس است عمزل رننزد" پزری و
وایز )0112( 01اظهار میدارندره برخی از افراد بزه خزدمات
3.

Koehler & Rainey
Prosocial behavior
5. Altruism
6. Ritz, Brewer & Neumann
7. Staats
8. Brewer & Selden
9. Vandenabeele
10. Wise
4.
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عمومی عال همند هستند و توسط آو نیز برانگیخته میشزوند
(برایت ،)2102 ،0در عین حال انگیززه خزدمت عمزومی ،یزک
انگیزهی نوع دوستانة عمومی برای خدمت به عالئزق افزراد
قامهه میباشد (رینی واستینبر0111 ،2؛ رزارپنتر و همززاراو،3
2102؛ به نقل از شجاعی و همزاراو ،)0310 ،همچنین انگیزه
خدمت عمومی ،یک مهیار مناسز بزرای پزیشبینزی رفتزار و
نگرش راررناو بخش دو تی مزیباشزد (پزری و وایزز0111 ،؛
واندنیبل2112 ،؛ سادیک )2107 ،0نهمتی و همززاراو (:0319
 ،)01انگیزه خدمت عمومی را سازهای چند بهزدی 9و متغیزری
پنهاو از مرتبه دو  2میدانند ره متغیرهای پنهاو مرتبزه اول7
آو را پ از مرور ادبیات موقود به رار زیزر بیزاو مزیرننزد:
تمایل به متاررت در خط متزیگزذاری( 2قزذابیت سیاسزت-
گذاری) ،تههد بزه منزافع عمزومی ،1تزلیز مزدنی ،01عزدا ت
اقتماعی ،00شفقت ،02فداراری( 03از خود گذشتگی) ،تمایل بزه
متاررت عمومی 00و حزمرانی دمورراتیک ، 09رزه در قزدول
زیر آورده شده است
جدول  .1متغیرهاي پنهان مرقبه اول انگیزهي خدمت

عمومی ( ن متی و همکاران)1931 ،
ابهاد
تمایزززززل بزززززه
متاررت در خزط
متیگذاری
تههززد بززه منززافع
عمومی
تزلی مدنی
عدا ت اقتماعی
شفقت
فززداراری(از خززود

تهری
عال ه مندی به سیاست و متاررت در امزور سیاسزی
را میتواو یزی از مو فههای اساسی  PSMدر نظزر
گرفت زیرا فها یت در سازماوهزای عمزومی در یزک
مجموعه مقیط سیاسی است مدیراو از طریق دره
آمیختن سیاستها و امور اقرایی برانگیخته میشوند
پایبندی به منفهت عمو شهرونداو حتی در صزورت
تقابل با منافع شخصی
خدمت رسانی به شزهرونداو و قزان نمزودو نسزل
های آینده در تصمی گیزری هزا "فراتزر از وظیفزه"،
بلزه به عنواو یک تزلی مسل
اعتقاد به وقود آزادیهای متروع ،فرصتهای برابزر
و رفاه عمومی برای همه
نسبت به قامهه و فقرا
انجا وظیفه در راستای خدمت به شهرونداو حتی در
صورت زیاو فردی
1.

Bright
Rainey and Steinbauer
3. Carpenter et al.
4. Sadiq
5. Multiple construct
6. Second-order construct
7. First-order factor
8. Willingness to participate in policy-making
9. Commitment to the public interest
10. Civic duty
11. Social justice
12. Compassion
13. Self-sacrifice
14. The desire for public participation
15. Democratic governance
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گذشتگی)
تمایزززززل بزززززه
متاررت عمومی
حزمرانزززززززززی
دمورراتیک

متاررت در برنامههزای عمزومی و بهبزود راالهزا و
خدمات عمومی
صاح حق دانستن شهرونداو از برخورداری خدمات
عمومی و اعتقاد به زو پاسخگویی رارگزاراو دو تی
به مرد

تققیقات و بررسیهزایی رزه زبیزر و همززاراو ،)2102( 02در
خصوص مدلهای تاریخی  PSMو ورودیها و خروقیهای
آو در چارچوب یک سیست توسزههای انجزا دادهانزد برخزی
قنبههای مرتبط با انگیزه خدمت عمومی را در ا یک مدل
توسهه داده شده بر مبنای مرور ادبیات نظا مند نمایش دادهاند
زبیر ( )2102با مرور منظ ادبیزات حزدود  012مقا زه علمزی،
موفق به شناسائی  92عاملی شد ره به طور مستقی بر انگیزه
خدمت عمومی اثرگذار هستند یافتههای تققیقزات آبرفیلزد07
( ،)2100وگل و ررول )2102( 02نتاو داد رزه سزطا انگیززه
خدمت عمومی افراد در طول زماو به طور نسبی ثابت است و
این مفهو برای سازماوهای بخزش دو تزی بزه منظزور در
انگیزش افراد بسیار مهز اسزت (ویلمزو را ،دیوایلزک و واو -
وتیلوسزتینک )2101 ،01پزری ( )0112مهتقزد اسزت خزدمت
عمزومی ،خزاص هزر مقزیط اسزت مزدل ( PSMپزری)
مخصوص ایزاالت متقزده طراحزی شزده اسزت وانزدنیبل و
همزاراو )2110( 21در تققیق خود نتاو دادند مفهو PSM
با ابهاد مختل مزدیریت منزابع انسزانی دو زت ارتبزاط دارد و
شامل سیاستهزای دو زت در سیسزت دسزتمزد ،رارمنزدیابی،
عملزرد و گزارش تخلفات اسزت بزه عزالوه آوهزا دریافتنزد
مفهو  PSMدر اروپا اسامی و ظواهر مختلفی دارد به عنواو
مثال در بریتانیا ،منش اخال ی خدمات دو تی نامیده میشود و
در فرانسه به آو "اخال یات به نفع منافع عمومی گفتزه مزی-
شود" به همین قهزت وانزدنیبل و همززارانش مهتقدنزد رزه
ظهزور و گسزترش مفزاهیمی شزبیه  PSMدر رتزورهای
مختل نتاو میدهد ایزن پدیزدهای درتمنزد اسزت رزه در
فرهنگ غربی وارد شده است پری در ادامه تققیقات خود بزه
منظور سنجش  ،PSMمقیا انزدازهگیزری انگیززه خزدمت
عمومی را بزه شزش بهزد توسزهه داد :قزذابیت سیاسزتهزای
عمومی ،تههد به منافع عمومی ،وظیفه مدنی ،عدا ت اقتماعی،
شفقت و فداراری (ری و واندنیبل2101 ،؛ رزی و همززاراو،
 )2103در وا ززع پززری نخسززتین تززالشهززا را بززرای ارزیززابی
16.

Zubair et al.
Oberfield
18. Vogel & Kroll
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17.
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 PSMانجا داد و با بررسی انگیزههای سهگانه هنجار مقور،
عززاطفی و عقالیززی-منطقززی فها یززت خززود را آغززاز نمززود در
مفهو سازی ،او  PSMرا در شش بهد ایجزاد نمزود ،زمانیززه
پری ( )0112مدل خود را در بین خزدمتگزاراو بخزش دو تزی
مورد اعتبار سنجی زرار داد ،او عناصزر وظزای شزهروندی و
عدا ت اقتماعی را با بهد تههد به منافع عمومی ادغزا نمزود و
این دو بهد وظیفه شزهروندی و عزدا ت اقتمزاعی ،از مجمزوع
ابهاد انگیزه خدمت عمومی حذف گردید (هومبرگ و راسزتلو،0
)2101
2
عوامل سازمانی و انگیزه خدمت عمومی
عوامل سازمانی مرتبط با انگیزه خدمت عمومی مطرح در ایزن
پژوهش شامل شفافیت اهداف ،3ویژگیهای شغلی 0و رهبزری
تقول آفرین 9میباشد ره در نقش متغییر مستقل ،نقشآفرینی
میرنند در مدل پیتایندهای انگیزه خدمت عمومی ره توسط
حمیززدیزاده و همزززاراو ( )0317ارایززه شززده اسززت عوامززل
سازمانی هماو مقیط سازماو ،تهری گردیده اسزت و شزامل
آندسته از عواملی میباشزد رزه بزه طزور مسزتقی در ف زای
سازماو میتواند تاثیرگذار باشد ذا فرضیه اول پزژوهش بیزاو
میرند ره:
فرضیه  :0بین متغیرهای سازمانی با انگیززه خزدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
ویژگیهاي شغلی و انگیزه خدمت عمومی
ویژگیهای شغلی ،ویژگیهای عینی متاغل هستند ،بزه طزور
ویژه درقهای ره متاغل طراحی شدهاند به منظور اینزه آنهزا
انگیزش درونزی رزار و رضزایت شزغلی متصزدیاو متزاغل را
افزایش دهند (هارمن و او دها  )0172 ،2مزدل ویژگزیهزای
شززغل(هارمن و الو ززر0170 ، 7؛ هززارمن و او ززدها 0172 ،؛
 )0121بر پنج عنصر اصلی شغل تمررزز دارد رزه عبارتنزد از:
تنززوع مهززارت،2هویززت رززار ،1اهمیززت رززار ،01اسززتقالل 00و
بازخورد 02ره هدف نهایی آو نائل شدو به رضزایت شزغلی و

عملزرد شغلی میباشد (فرید و فریز )0127 ،03آنچه ره فزرد
در رار انجا میدهد میتواند بر انگیززش رزاری او تاثیرگزذار
باشد (پری و پورتر )0122 ،00رامیلری )2117( 09نتاو داد ره
انگیزه خدمت عمومی راررناو بخش دو تزی بزه طزور عمزده
ناشی از مقیط سازمانی ره آنها را احاطه نموده است میباشد
تقلیلها نتاو میدهد ره بهطور عمده یک رابطه مثبت بزین
ویژگیهای شزغل و ابهزاد مختلز  PSMوقزود دارد (رزی ،
 )2102نتیجه بیتتر تققیقات چارچوب رلزی توزوری را تاییزد
می نماید فرضیه دو پژوهش به این صورت مطرح میگردد:
فرضیه  :2بین ویژگیهای شزغل بزا انگیززه خزدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
رهبري ق ولآفرین و انگیزه خدمت عمومی
"رهبری تقولآفرین شامل مجموعزهای از رفتارهاسزت رزه
پیرواو را از طریق تغییر نگرشهزا ،اعتقادهزا و ارزشهزا بزه
عملززردی فراتزر از انتظزارات ترغیز مزیرنزد" یوسزل و
همزاراو )0070 :2103( 02بزا و او یزو ،)0110( 07رهبزری
تقولآفزرین را متتززل از چهزار بهزد رفتزاری انگیززه ا هزا
بخش ،02ترغی ذهنی ،01نفوذ آرمانی 21و مالحظات فزردی20
میدانند رهبری تقولآفرین ،توانمندسازی راررناو را افزایش
میدهد ،و این هر دو میززاو انگیززش بزا مقوریزت خزدمت
عمومی را افزایش خواهند داد و به عنواو یک انگیزش درونی
در میگردد مطا هات رمی (بلزی2100 ،؛ پزار و رینزی،22
2112؛ واندنیبل2117 ،؛ رایت و همزاراو ) 2101 ،نتزاو داده
است ،ره رهبری تقولآفرین سطا انگیزه خدمت عمزومی را
افزایش میدهد (رریسزوو0117 ،23؛ هوسزتوو )2111 ،20بزا
توقه به مطا ذرر شده انتظار میرود:
فرضیه  :3بین رهبری تقولآفرین با انگیزه خزدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
شفافیت اهداف و انگیزه خدمت عمومی
وضوح هدف ،یهنی عد ابها در نقش ،به طور خاص ،ابها در
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نقش اشاره به "نبود اطالعات الز در یک مو هیزت سزازماو
یافته" دارد (رینی )2111 ،شفافیت اهداف بیاو میرند ره چه
انتظاری از رارمند مزیرود و چزه رفتارهزایی بایزد بزه منظزور
رسیدو بزه هزدف و رزاهش ابهزا انجزا پزذیرد (داویز و
اسززتازیک2109 ،0؛ پانززدی و رایززت )2112 ،اگززر اعتقززاد بززه
ظرفیتهای فردی باال و ابها نقش پایین باشد ،عملزرد بزاال
ابل انتظار مزیباشزد (بانزدورا2103 ،2؛ داویز و اسزتازیک،
2109؛ هاو و ریزو0172 ،3؛ پاندی و رایت )2112 ،اهمیزت
اهداف سازمانی برای یک مدیر همانند ستاره سهیل برای یک
ملواو است این ستاره همچوو ط نمزایی اسزت رزه مسزیر
درست را برای یک ملواو متخص مینماید (استونر و فزری-
من )0379 ،تققیقات اخیر نتاو داده است ره شفافیت هدف،
انگیزه خدمت عمومی و تزاثیرات رزار ،سزطوحی هسزتند رزه
سازماوها و مدیراو میتوانند از طریق آنها ادار راررنزاو را
از ارزشهای رسا ت یک سازماو توسهه داده و بهبود ببختزند
(رززایلیر2102b ،2102a ،2109 ،0؛ رایززت و پانززدی،2101 ،
 )2100ذا فرضیه مربوطه به این صورت بیاو میگردد ره:
فرضیه  :0بین شزفافیت اهزداف بزا انگیززه خزدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
عوامل غیرسازمانی و انگیزه خدمت عمومی
برخی از عوامل غیرسازمانی (عوامل فردی و اقتماعی) مطزرح
در این پژوهش هماو عوامل بزروو سزازمانی شزامل قامهزه-
پذیری مذهبی ،قامههپذیریخانواده ،ویژگزیهزای شخصزیتی،
ایدئو وژی سیاسی ،شناسائی حرفهای و ویژگیهزای قمهیزت-
شناختی(زبیر و همزاراو )2102 ،میباشند ره در نقش متغییزر
مستقل نقشآفرینی میرنند فرضیه پنج پژوهش به صورت
زیر بیاو میشود:
فرضیه  :9بین متغیرهای غیرسازمانی با انگیزه خدمات عمومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
جام هپذیري دینی 1و انگیزه خدمت عمومی
رابرت بال و همزارانش 2در عادتها و اعتقادات لبی متزاهده
رردند ره :مذه و دین یزی از مهمترین مسیرهایی است ره
امریزائیهزا در زنزدگی اقتمزاعی درگیزر آو هسزتند (:0129
 )201مذه و دین یک نهادی است رزه افزراد در غا ز آو
باورهای خزود را دربزاره تههزدات بزه دیگزراو توسزهه داده و

فرصتهایی را برای اقرای این باورهزا فزراه نمزوده و ایزن
باورها در انگیزههای بخش خصوصی و دو تزی متفزاوت مزی-
باشد ،اعتقادات مذهبی به طور مستقی با قنبههای چندگانهای
از انگیزه خدمت عمزومی از قملزه تههزد بزه منزافع عمزومی،
وظای شزهروندی و شزفقت مزرتبط هسزتند (پزری)0117 ،
تققیقات پری ( )0117نتاو داد ره قامهزهپزذیری مزذهبی و
قامههپذیری خانواده دارای یزک تزاثیر مهنزاداری بزر سزطوح
عمومی انگیزه خدمت عمومی میباشند فرضیهای ره در این-
خصوص مطرح میگردد به شرح زیر است:
فرضیه  :2بین قامهه پذیری مذهبی با انگیزه خدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
ایدئولوژي سیاسی 7و انگیزه خدمت عمومی
ایدئو وژی سیاسی عبارت از اعتقاداتی است ره افراد از طریزق
پایبندیهای سیاسی خود به دست میآورند و قزیی از پزیش-
بینی رنندههای انگیزه خدمت عمومی میباشد گرچه برخی از
احزاب سیاسی به صورت ایدئو وژیزی سازماندهی شده نمزی-
باشند اما به طور تزاریخی متزخص گردیزده اسزت رزه آنهزا
مواضع متفاوتی را در پیش گرفتهاند اختالفات ایدئو وژیک در
سالهای اخیر بیتتر مورد توقزه زرار گرفتزه اسزت افززایش
برخی از ایدههای سیاسی باید به طور مثبت با  PSMمزرتبط
باشزد (پزری )0117 ،مطا هزاتی رزه پزری ( )0117انجززا داد
دریافت ره سطوح مختلز  PSMدر میزاو راررنزاو تقزت
تاثیر عوامل مختلفی از قمله ،شناسزائی حرفزهای ،ایزدئو وژی
سیاسی ،و همبستگیهای قمهیتشزناختی همچزوو درآمزد و
سطوح آموزشی رار میگیرد (سامسیر )2100 ،2بنابراین مزی-
تواو فرضیه نه را به صورت زیر مطرح ررد:
فرضیه  :7بین ایدئو وژی سیاسی بزا انگیززه خزدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
ویژگیهاي شخصیتی 3و انگیزه خدمت عمومی
ویژگیهای شخصیتی ،زمینههایی هستند ره به طور مسزتقی
به تفزر ،احساسات و رفتزار یزک فزرد رمزک رزرده (پزروین،
سروو و قاو )2119 ،01و یک شخص را در ادرا  ،احسا ،
اعتقادات و یا عملزرد متفاوت نتاو میدهزد (بزری2111 ،00؛
مایر2117 ،02؛ فانزدر )2110 ،03عمزومیتزرین مهیزار ارزیزابی
7.

1.

Davis & Stazyk
Stazyk
3. House & Rizzo
4. Caillier
5. Socialization of religious
6. Bellah et al.
2.

Political Ideology
Syamsir
9. Personality characteristics
10. Pervin, Cervone & John
11. Boeree
12. Meyer
13. Funder
8.

من ری توکلی و همکاران :ییش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت است رزه بزرای توصزی
تفاوتهای فردی ،در مورد شخصیت مورد استفاده زرار مزی-
گیززرد (آمایززاه2100 ،0؛ قززاو و همزززاراو2110 ،2؛ یقیززی و
همزاراو )2102 ،3تووری فرآیندی انگیزه خدمت عمومی پری
( )2111تأرید میرنزد رزه ویژگزیهزای شخصزیتی ،بختزی
یزپارچه از انگیزش رارمند برای خدمت به عمو میباشد و به
طور مستقی بر انگیزه خدمت عمومی راررناو تاثیر میگزذارد
بر این اسا فرضیه  2مطرح میگردد:
فرضیه  :2بین خصیصزههزای شخصزیتی بزا انگیززه خزدمات
عمومی راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
ویژگایهاااي جم یات شااناختی و انگیازه خاادمت
عمومی
بر اسا مطا هات پری و وایز در سال  0111و همچنین پری
در سا های 0117و 2111وقود یک رابطه مهنادار بزین برخزی
ویژگیهای قمهیت شناختی از قمله :قنسیت ،سزن ،سزنوات
خدمت ،میزاو حقزو و بزا انگیززه خزدمت عمزومی بیزاو
گردید ،ذا با توقه به اهمیت این موضوع فرضیه زیزر مطزرح
میگردد:
فرضیه  :1بین ویژگی های قمهیت شناختی با انگیزه خدمات
عمومی راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
شناسائی حرفهاي 4و انگیزه خدمت عمومی
به زع آرتور و همزاراو )0127( 9شناسائی حرفهای به حزد و
گسترهای اشاره میرند ره یزک رارمنزد حرفزهای ،احسزا
یگانگی و وحدت با حرفه خود را تجربه میرند به زع مایل
و آشفورث )0112( 2شناسائی حرفهای همزاو یززی بزودو و
تهلق به سازماو است هماو سمتی ره راررنزاو خزود را بزر
مبنای خصوصیات سازماو تهری میرنند به عقیده آشفورث
( ،)0112شناسائی حرفهای میتواند نتایج رفتزاری ،عزاطفی و
شناختی را پیشبینی رند (ا هیاری ،حمیزدی و همتزی نزژاد،7
 )2100بر این اسا میتواو فرضیه زیر را مطرح ررد:
فرضیه  :01بین شناسائی حرفه ای با انگیزه خدمات عمزومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
جام هپذیري خانواده 8و انگیزه خدمت عمومی
1.

Amayah
Judge et al.
3. Yahaya et al.
4. Professional Identification
5. Arthur et al.
6. Mael & Ashforth
7. Alahyari, Hamidi, Hemmateenejad
8. Family Socialization
2.

این فرآیند از طریزق تزأثیر وا زدین و سزایر نهادهزای قامهزه
پذیری صزورت مزیگیزرد اقتمزاعیشزدو متزأثر از مقزیط
ا تصادی-اقتماعی فرد میباشد رزه از نگزرشهزا ،باورهزا و
رفتارها در طول زندگی وی ناشی میشزود ،بنزابراین قامهزه-
پذیری در این مفهزو یزک فرآینزد پویزا اسزت (منزور و
مارموت )2301 :2119 ،1به زعز بزری و وییلزر )0122( 01و
واو مانن )0172( 00قامههپذیری فرآیندی اسزت رزه افزراد از
طریق آو ارزشها ،هنجارها و رفتارهای شایسته را یزاد مزی-
گیرند و افراد موثری در قامهزه مزیشزوند (برایزت)2102 ،02
پززری و همزززارانش ( )2112در تققیقززات خززود بززه ارتبززاط
مهناداری بین قامههپزذیری خزانواده ،فها یزتهزای مزذهبی و
تجربههای داوطلبانه با انگیزه خدمت عمومی دست یافتند ذا
فرضیه زیر در اینخصوص مطرح میگردد:
فرضیه :00بین قامهه پذیری خانواده با انگیزه خدمات عمومی
راررناو شهرداری رابطه وقود دارد
روششناسی پژوهش
نوع پژوهش
پژوهش حاضر از قان هدف از نوع راربردی و از قان نقزوه
گردآوری دادهها ،از دسته پژوهشهای توصزیفی پیمایتزی از
نوع همبستگی است توصیفی است به این خاطر ره تصویری
از وضع موقود عوامل تهیینرننده ابهاد سازمانی و غیرسازمانی
و انگیزه خدمات عمومی را ارائه میدهد و همبستگی اسزت از
این قهزت رزه بزه بررسزی ارتبزاط بزین عوامزل سزازمانی و
غیرسازمانی با انگیزه خدمات عمومی میپردازد
استخراج و اعتبارسانیی مولفاههاا و شااخصهاا
(روایی و پایایی)19
در این پژوهش ،مققق بر اسا یافتههای حاصل از مطا هات
رتابخانززهای ،مؤ فززههای سززازمانی و غیرسززازمانی و انگیزززه
خدمات عمومی را استخراو نموده است بزا اسزتخراو ابهزاد و
مؤ فههای تققیق ،مدل اصلی طراحی گردید ،و سزپ بزرای
اعتبارسنجی (روایی) مؤ فهها و شاخصهای مزدل ،پرستزنامه
تأییززد خبرگززی تززدوین شززد بززا اسززتفاده از روش نمونززهگیری
اوتی (هدفمند) تهزداد  30نفزر از خبرگزاو (شزامل اسزاتید
دانتگاهی) با متخصات قمهیتشناختی به شرح (قزدول )2
برای تهیین اعتبار مؤ فهها و شاخصهای مدل او یه تققیزق و
9.

Manoux& Marmot
Brim and Wheeler
11. Van Maanen
12. Bright
13 . validity & Reliability
10.
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طراحی مدل مفهومی تققیق انتخاب شدند در مرحله آزمزوو
مدل تققیق از طرح رمی استفاده گردیده اسزت زذا ،در ایزن
تققیق به منظور آزموو مدل و فرضیههای تققیق و سزنجش
روابط فرض شده ،از روش میدانی استفاده شزده اسزت بزدین
منظور ،پرستنامههای ترریبی بر اسا مؤ فههزا و شزاخص-
نوع خبرگی

تهداد

دانتگاهی

30

قنسیت
مرد
22

های تأیید شده توسط خبرگاو ،ارایه گردید و به تأیید اسزاتید
راهنما و متاور رسزید سزپ بزا پخزش آزمایتزی در قامهزه
هدف ،اصالحات الز صورت گرفت

مدر تقصیلی
درتری
فو یسان
33
0

زو
2

مربی
0

مرتبه علمی
دانتیار
استادیار
2
20

استاد
0

جدول  .2اطالعات جم یت شناختی خبرگان

هر کدام
متغیرها
نوع

عنواو

مستقل

سازمانی

مقزززدار ضزززری
پایایی
متغیر
ابهاد

غیزززر
سازما
نی

ابهاد متغیرها

تهززداد
گویه-
ها

ویژگیهای شغل
رهبزززری تقزززول
آفرین
شفافیت اهداف
قامهززززهپززززذیری
خانواده

09
21

1/720
1/217

2
01

1/721
1/207

1/209

1/719

Ayre & Scaly
Cronbach's Alpha

1.
2.

وابسته

جدول  .3مقدار هریب پایایی متغیرهاي اصلی و اب اد

انگیزه خدمات عمومی

از خبرگاو خواسته شد ره تناس مؤ فه با بُهد و شاخصها بزا
مؤ فه مربوطه را تهیین ،و نیز اهمیت مؤ فهها و شزاخصهزا را
با تخصیص عدد  0تا  9متخص رنند بر اسا مقیا آیر و
اسزا ی ،)2100( 0مؤ فهها و شزاخصهایی رزه مقزدار نسزبت
روایی آنها  1/22و یا بیتتر بود و همچنزین ،میزانگین آنهزا از
عدد  0بیتتر شد ،به عنواو مؤ فه و شزاخصهای مزورد تأییزد
انتخاب شدند .با استفاده از آزمزوو تقلیزل عزاملی ارتتزافی،
متخص شد ره تمامی پرستزنامههزای پزژوهش از روایزی و
اعتبار باالیی برخوردار هستند
پایایی
به منظور بررسی پایایی درونی در یزک مطا هزه مقزدماتی بزر
روی  31نفر از افراد نمونه آماری ،پایایی درونزی پرستزنامهها
(قدول شماره  )0و همچنزین ابهزاد هزر رزدا از متغیرهزا ،بزا
استفاده از آ فای ررونباخ 2مقاسبهشزد و بزا توقزه بزه اینززه
مقادیر آ فای ررونبزاخ بزاالتر از ( )1/7بزه دسزت آمزد پایزایی
درونی هرسه پرستنامه مورد تائیزد زرار گرفزت مقزدار ایزن
آمارههززا نتززاو میدهززد رززه پرستززنامهها از پایززایی بززاالیی
برخوردارند

قامههپذیری دینی

07

1/721

ویژگززززیهززززای
قمهیتشناختی
خصیصززززههززززای
شخصیتی
ایدئو وژی سیاسی

9

1/277

21

1/700

01

1/720

شناسایی حرفهای

9

1/721

قززذابیت سیاسززت
گذاری
تههززد بززه منززافع
عمومی
عدا ت اقتماعی
وظیفه شهروندی
شفقت
فداراری

9

1/290

7

1/770

2
2
2
2

1/221
1/732
1/201
1/791

1/222

جام ه و نمونه مورد بررسی
قامهه آماری این تققیق شامل  2221نفر از راررناو سزتادی
شهرداریهای استاو خراساو رضوی اسزت رزه بزا توقزه بزه
اینزه حج قامهه آماری فو چه از قان تهداد و چه از قان
وسهت تقریباً بزرگ بزوده و بررسزی نظزرات تمزامی راررنزاو
مذرور به قان زماو و هزینه ا تصادی و… مقدور نمیباشد،
ذا به منظور افزایش هرچه بیتتر د ت ،تصمی بر آو شد رزه
در پژوهش حاضزر بزرای انتخزاب نمونزه از شزیوه نمونزهگیری
خوشهای چند مرحلهای استفاده شود برای تهیزین حجز نمونزه
رلی از فرمول رورراو استفاده گردید ره بر این اسزا تهزداد
 320نفر نمونه از  2خوشه منتخ در نواحی شزمال ،قنزوب،
شر  ،غرب و مررز استاو خراساو رضوی انتخاب گردیدند و
تهداد نمونه از هر خوشه با توقه به حج آو خوشه در مرحلزه
دو به تهداد  390نفر بزه عنزواو نمونزههزای نهزایی مزورد
بررسی رار گرفت و در مجموع بزه منظزور افززایش احتمزال
بازگتت پرسشنامهها ،تهزداد  011پرستزنامه بزین راررنزاو
شهرداریهای استاو خراساو رضوی به عنواو نمونزه آمزاری
توزیع گردید

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی ،دوره  ،2شماره ،3پاییز 0011

ق لیل دادهها
به منظور تقلیل دادهها از نر افزارهزای "ا پزی ا ا "
ویراست  20و "آمو " ویراست  20استفاده شزده اسزت بزه
منظور توصی رلیه متغیرهای سازمانی ،غیرسازمانی و انگیززه
خدمت عمومی در سزطا  1/19مهنزاداری ،از مقیزا نمزره-
گذاری (بازرگاو) ،استفاده گردید و در نهایت متخص شد ره
این متغیرها در سطا بیش از "رضایت بخش" زرار دارنزد و
با توقه به اینزه دادههای پرت مزیتوانسزتند نتزایج آزمزوو را
مخدوش نمایند با استفاده از آزموو مهاالنوبی  0متاهده شزد
ره مقادیر پرت چند متغیری نیز وقود ندارد و از آنجائیزه یزی
از پیشفرضهای مهز قهزت بررسزی فرضزیات تققیزق در
آزمووهای آماری بررسی نقوه توزیع دادهها است به گونزهای
ره اگر دادهها دارای توزیع نرمال باشند میتواو از آزمووهای
پززارامتری بززرای بررسززی فرضززیات اسززتفاده رززرد و در غیززر
اینصورت از آزمووهای ناپارامتری استفاده میشود ذا بزل از
بررسی فرضیات تققیق ،نرمال بودو متغیرهای مطا هه ،مزورد
بررسی رار گرفت برای بررسی فرض نرمال بودو متغیرها از
آزموو رو موگوروف -اسمیرنوف 2استفاده شد نتایج نتاو داد
ره فرض نرمال بودو بزرای تمزا متغیرهزای تققیزق بر زرار
است (- p<1/19مقدار) و سپ به منظور بررسی رابطه بین
متغیرهای پزژوهش از ضزری همبسزتگی پیرسزوو 3اسزتفاده
گردید
ق لیل عاملی قائیدي متغیرها
در تقلیل عاملی تائیدی ،پژوهتگر سهی میرنزد تاییزدی بزر
یک ساختار عاملی مفروض به دست آورد یهنی تهیین رند ره
دادهها با یک ساختار عاملی مهین ره در فرضیه آمده هماهنگ
است یا خیر (داوری ،رضازاده )0312 ،برای تهیزین برازنزدگی
مزدل ارائزه شزده بزرای متغیرهزای سزازمانی ،غیرسزازمانی و
همچنین انگیزه خدمت عمومی ،شزاخصهزای بزرازش مزدل
مهادالت ساختاری مورد بررسی رار گرفته است مهمترین این
شاخصها در قدول شماره  9نتاو داده شده اسزت و گویزای
این مطل است ره مدل در قهت تبیین و برازش از وضزهیت
مناسبی برخوردار است تمامی این شاخص هزا نتزاو دهنزده
تناس مدل با داده های متاهده شده هستند ،شزاخص هزای
تناس مدل ،بیانگر مناس بودو مدل اندازه گیری است.
جدول  .1شاخصهاي کلی برازش مدل

1.

Mahalanobis
Kolmogorov–Smirnov test
3. Pearson Correlation Coefficient
2.

شاخصها

حد مطلوب
آماره
≥ 1/12

مقززززززززدار
گزارششده
1/171

تایید

رمتر از 3

0/733

تایید

برازندگی )(GFI

≤ 1/11

1/139

تایید

برازندگی تهدیلیافته )(AGFI

≤ 1/11

1/109

تایید

برازش مقایسهای )(CFI

≤ 1/11

1/120

تایید

برازش نر )(NFI

≤ 1/11

1/132

تایید

برازش غیر نر )(TLI

≤ 1/11

1/132

تایید

برازش افزایتی )(IFI

≤ 1/11

1/122

تایید

ریته میانگین تواو دو خطای
تقری )(RMSEA
نسبت خیدو (

) / df

نتیجه

در مدل باال شاخص ریته میانگین تواو دو خطزای تقریز
برابر با  1/171اسزت همچنزین مقزدار مجزذور رزای نسزبی
مناس برابر با 0/733است نمزرات شزاخصهزای برازنزدگی،
برازندگی تهدیل یافته ،ریته میانگین تواو دو خطای تقری ،
برازش غیر نر  ،برازش افزایتی و برازش مقایسهای بین صفر
تا یک ،متغیر است ره هر چه به یک نزدیکتر باشد با نمرات
باالی  %11نتاودهندۀ برازش مناسز مزدل اسزت در ایزن
مدل مقدار شزاخصهزای نیززویی بزرازش ) (GFIبرابزر بزا
 ، 1/139مقدار شاخص برازندگی تهدیلیافته ) (AGFIبرابزر
با  ، 1/109شاخص برازندگی تطبیقی ) (CFIبرابر بزا 1/120
 ،شاخص برازش هنجارشده یا شاخص بنتلزر -بونزت ()NFI
برابر بزا  ، 1/132شزاخص بزرازش هنجزار نتزده ( )NFIیزا
برازش تورر -وی ) (TLIبرابر با  1/132و مقدار شزاخص
برازش افزایتی ( )IFIبرابر با  1/122است ره به طور رلی با
توقه بزه شزاخصهای ارائزه شزده ،مزدل از بزرازش مناسزبی
برخوردار است همچنین مقادیر این قدول گویای این مطلز
است ره مدل در قهت تبیزین و بزرازش از وضزهیت مناسزبی
برخوردار است و شاخصها برای متغیرهای مزنوو بزه خزوبی
توصی شده و تبیین سازه توسط شاخصها اتفا افتاده است
آزمون فرهیههاي ق قی
به منظزور بررسزی فرضزیات تققیزق از مد سزازی مهزادالت
ساختاری استفاده رردهای (شزلهای شماره 2و ) 3ره مقزادیر
آو در قدول زیر (قدول شماره  )2ذرر شده است

من ری توکلی و همکاران :ییش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

جدول .6هریب مسیر و م نیداري آن و بررسی فرهیه هاي ق قی در مدل ق لیل مسیر اصلی
رابطه مورد بررسی

مقدار**t-

مقدارp-
1/110
1/110

نتیجزززززززه
فرضیهها
تایید

افزایتی

1/110
1/110
1/117
1/11
1/110
1/119
1/110
1/111
1/112

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی
افزایتی

فرضیه اصلی

عوامل سازمانی ← انگیزه خدمات
عوامل غیر سازمانی ← انگیزه خدمات

ضززززری
مسیر *
1/31
1/00

3/127
2/902

فرعی اول
فرعی دو
فرعی سو
فرعی چهار
فرعی پنج
فرعی شت
فرعی هفت
فرعی هتت
فرعی نه

عوامل سازمانی ← انگیزه خدمات
ویژگی شغل ←انگیزه خدمات
رهبری تقول آفرین ← انگیزه خدمات
شفافیت اهداف ← انگیزه خدمات
عوامل غیر سازمانی ← انگیزه خدمات
قامهه پذیری مذهبی ← انگیزه خدمات
ایدئو وژی سیاسی ← انگیزه خدمات
خصیصههای شخصیتی ← انگیزه خدمات
ویژگیهای قمهیت شناختی ← انگیزه خدمات

1/31
1/70
1/99
1/32
1/00
1/77
1/21
1/02
1/91

3/127
9/122
0/031
7/110
2/902
3/271
7/031
9/027
2/000

نوع رابطه

فرعی ده
شناسائی حرفه ای ← انگیزه خدمات
فرعی یازده
قامههپذیری خانواده ← انگیزه خدمات
)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
*عددی بین  -0تا  +0است ره اگر برابر با صفر شود ،نتاو دهنده ی عد رابطه ی علی خطی بین دو متغیر پنهاو است و هر در به عدد  +0نزدیزتر باشد
بیانگر شدت بیتتر رابطه بین متغیرهای مزنوو است ره در مدل مهادالت ساختاری شزلهای 2و 3نمایش داده شده است
**مقادیر بزرگتر از  0/12در سطا  1/19مهنیدار میباشند
1/31
1/32

3/002
0/920

1/110
1/110

تایید
تایید

افزایتی
افزایتی

شکل .2نتایج م ادالت ساختاري باراي بررسای مادل قاامیر متغیار ساازمانی برانگیازه خادمات عماومی (باار عااملی

استانداردشده)
شااااااکل .9نتااااااایج م ااااااادالت ساااااااختاري بااااااراي بررساااااای ماااااادل قااااااامیر متغیاااااار
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بررسزی روابزط بزین متغیرهزای مسزتقل (عوامزل سززازمانی و
غیرسازمانی) و وابسته (انگیزه خدمت عمومی) نتاو مزیدهزد
ره یک رابطه مثبت و مهنادار و افزایتی بزین متغیرهزا وقزود
دارد همچنین بررسی سایر فرضزیههزای تققیزق مطزابق بزا
قدول شماره  2نتاو میدهد ره یک رابطه مثبزت ،مهنزادار و
افزایتی بین رلیه متغیرها و انگیزه خدمت عمومی وقود دارد
ب ث و نتییهگیري
نتایج این تققیق موید یک رابطه مهنادار افزایتزی بزین رلیزه
مو فههای متغیرهای سزازمانی (ویژگزیهزای شزغلی ،رهبزری
تقولآفرین ،شفافیت اهداف) باضرای مسیر اسزتاندارد ،1/70
 1/32 ،1/99و متغیرهای غیرسازمانی (قامههپزذیری مزذهبی،
ایدئو وژی سیاسزی ،خصیصزههزای شخصزیتی ،ویژگزیهزای
قمهیتشناختی ،هویت حرفهای و قامهزهپزذیری خزانواده) بزا
ضززرای مسززیر اسززتاندارد  1/31 ،1/91 ،1/02 ،1/21 ،1/77و
 1/32با انگیزه خدمت عمومی میباشد بر مبنای تبیین مسیر
انجا شده در پژوهش و ضرای مسیر به دست آمده در رابطه
بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی ره
به ترتی  1/31و  1/00میباشند یک رابطه افزایتی متزاهده
گردید یهنی هر در شاهد شرایط مطلوبتر افزایتی در عوامل
سازمانی و غیرسزازمانی باشزی انگیززه خزدمت عمزومی نیزز
افزایش پیدا میرند یافته های مربوط به فرضیه اول تققیزق
نتاو میدهد اثر عوامل سازمانی بزر انگیززه خزدمت عمزومی
راررناو دارای ضری مسزیر اسزتاندارد  1/31اسزت بنزابراین
بهبود ریفیت عوامل سازمانی میتواند منجر به افزایش انگیزه
خدمت عمومی گردیده و ذا توقه به عوامل سازمانی (ویژگی-
هززای شززغلی ،رهبززری تقززولآفززرین ،شززفافیت اهززداف) در
شهرداریها میتواند از قمله راهبردهزای اساسزی بزه منظزور
افزایش انگیزه خزدمت عمزومی باشزد بررسزی فرضزیه دو
تققیق نتاو میدهد اثر ویژگیهای شغلی بر انگیززه خزدمت
عمومی دارای ضری مسیر استاندارد  1/70بوده و این بیزانگر
اثرگذاری باالی ریفیت ویژگیهای شغل (تنوع مهارت ،هویت
شغل ،اهمیت رزار ،اسزتقالل و بزازخورد) بزر انگیززه خزدمت
عمومی میباشد در همین راستا توقه و تمررز بر ویژگیهای
پنجگانه شغلی (شامل اعطای استقالل بیتتر به راررناو ،ارایه
بازخوردهززای مناسز تززر بززه منظززور آگززاهی از نتززایج وا هززی
رفتارهای راررناو ،توقه به تنوع و متخص نمزودو وظزای ،
اهمیت دادو به رار و هویت بختی به شغل) تارید میگزردد
بررسی فرضیههزای سزو و چهزار تققیزق نیزز یافتزههزای
ارزشمندی را ارائه میرند از یافتههزای بسزیار مهز تققیزق،
میزاو تاثیرگذاری رهبری تقزولآفزرین و شزفافیت و وضزوح

اهداف بر انگیزه خدمت عمومی بزا ضزرای مسزیر اسزتاندارد
1/99و  1/32میباشد بر این مبنا پیتنهاد مزیگزردد سزازماو
ضمن توقه به ریفیت ابهاد چهارگانه رهبریتقولآفرین شامل
ترغی ذهنی از طریق(ا قای احسا غرور و افتخار به رارمند
به قهت ارتباط بزا رهبزر ،چتز پوشزی از عالیزق بزه قهزت
مصلقت سایر رارمنداو ،احترا ائزل شزدو بزرای رارمنزد و
صقبت درخصوص باورها و ارزشهزای رهبزر) ،تقویزت نفزود
آرمانی از طریق(صقبت درباره احسا درتمندی رارمنزد در
زمینه رسیدو به اهداف ،توقه به پیامزدهای اخال زی و دینزی
تصمیمات ،تارید بر اهمیت ح همززاری گروهزی ،بررسزی
د یق پیتنهادات به منظور حصول اطمینزاو از مناسز بزودو
آنها ،توقه بزه دیزدگاههزا و قوانز مختلز در هنگزا حزل
متزالت و بررسی متزالت از زوایای مختل  ،ترویج راههای
قدید نگرش به چگونگی انجا رار) ،توقه به انگیززش ا هزا
بخش از طریق (صقبت در خصوص یک آینزده خزوشبینانزه
همراه با قدیت و شو درباره انجا رارها ،تاریزد بزر اهمیزت
آیندهنگری و ا قای احسا امیدواری در رسزیدو بزه اهزداف
دستیافتنی توسط رارمنزد) و توقزه بزه مالحظزات فزردی از
طریق( صرف و ت قهت راهنمایی و آموزش راررناو ،توقزه
به راررناو و در نظرگرفتن نیازها ،توانائیهزا و خال یزتهزای
متفاوت آنها ،رمک به رارمنداو به منظور توسزهه و گسزترش
توانائیهای آنها) ،در خصوص شاخص شفافیت اهزداف نیزز از
طریق افزایش آگاهی راررناو از اهداف ،تهری نمودو اهداف
ابل در و ملمو برای آنها ،رعایت سلسله مرات اهداف و
مدنظر رار دادو اهداف فزردی و همچنزین توقزه قزدی بزه
تنظی اهداف برنامزه ریززیشزده و متزخص در هزر شزغل و
چگونگی انجا رار توسط هر رارمند (اعال د یق شرح شغل)
و شرح د یق انتظارات از هر رارمنزد ،ا زدامات الز را انجزا
دهند
بررسی فرضیه پنج تققیق ،این نزته را بیاو میرند ره اثزر
عوامل غیرسازمانی بر انگیزه خزدمت عمزومی راررنزاو دارای
ضری مسیر استاندارد  1/00اسزت بنزابراین ریفیزت عوامزل
غیرسازمانی نیز میتوانزد منجزر بزه افززایش انگیززه خزدمت
عمومی راررناو گردد و یزی از نزات مه در افزایش انگیززه
خدمت عمومی توقه بزه عوامزل غیرسزازمانی (قامهزهپزذیری
مذهبی ،ایدئو وژی سیاسی ،خصیصههای شخصیتی ،ویژگزی-
هززای قمهیززتشززناختی ،شناسززائی حرفززهای و قامهززهپززذیری
خانواده) در شهرداریها میباشد بررسی فرضزیههزای شتز ،
هفززت  ،هتززت  ،نهزز  ،دهزز و یززازده تققیززق از عوامززل
غیرسازمانی نیز یافتههای حائز اهمیتی را ارائه میدهد ضرای
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مسیر استاندارد برای مو فههای تققیق در عوامل غیرسزازمانی
به ترتی  1/31 ،1/91 ،1/02 ،1/21 ،1/77و  1/32مزیباشزد
ره نتاو دهنده تاثیر باالی قامههپذیری مذهبی و ایزدئو وژی
سیاسی و همچنین تاثیر خصیصههای شخصیتی ،ویژگیهزای
قمهیتشناختی ،شناسائی حرفهای و قامههپذیری خانواده بزر
انگیزه خدمت عمومی راررناو میباشد ذا با توقه به بر راری
روابط و تاثیرگذاری عوامل غیرسازمانی ذرزر شزده بزر انگیززه
خدمت عمومی در راستای فرضیههای ذرر شده ،پیتنهاد می-
گردد مدیراو سازماوها در فرآینزد بزهرزارگیری راررنزاو بزه
موضوعات همبستگی و انطبا پذیری اع زای خزانواده رزه از
ابهاد مه قامههپذیری خانواده میباشد توقه نموده و با توقزه
به تاثیرگذاری قامههپذیری مزذهبی ،سزهی در قزذب افزرادی
نمایند رزه نظزا باورهزا و اعتقزادات دینزی آنهزا ،عواطز و
پیامدهای دینی و همچنین ا تزا به وظای و مناسک مزذهبی
در آنها نهادینه شده باشد و در زماو فرآیند استخدا رارمنزداو
قدید ،ویژگیهای شخصیتی (ره از عوامل اثرگذار بزر انگیززه
خززدمت عمززومی مززیباشززد) در نظززر گرفت زه شززده و افززراد از
سززازگاری و ثبززات احساسززات بززاالیی برخززوردار بززوده (ثبززات
احساسات) ،و مسزوو ین بزه تقویزت قنبزههزای بزرووگرایزی
شخصزززیت همچزززوو روابزززط تیمزززی ،اقتمزززاعی ،میززززاو
اظهاررنندگی ،خوشبینی و در راررناو خود اهتما ورزیده
(برووگرایی) ،و در قهت تقویت احسا مسوو یت و ریسزک-
پذیری ،سازماو یافتگی و سختروشی راررناو تزالش شزده
(وظیفهمداری) ،و از طرفزی شزاخصهزایی همچزوو خزوش-
رفتاری ،انهطزافپزذیری ،مهربزانی ،نجابزت ،اعتمزاد متقابزل،
بختندگی ،بردباری و رافت را در راررنزاو نهادینزه و تقویزت
نمایند (توافقپذیری) و نسبت به تقویت رویزردهزای خزوش-
بینانه و خال یت ،احسزا رنجززاوی ،ارایزه ایزدههزای نزو و
ت هی روشهای سنتی و مقافظهراری اهتما ورزیزده شزود
(گتودگیتجربه) از سزوی دیگزر بزه منظزور ایجزاد و تقویزت
هویت شزغل (شناسزائی حرفزهای) مزدیراو سزهی در عینیزت
بختی به حرفه و فها یزت ،افززایش دانزش تخصصزی ،ایجزاد
رارراهه در شغل ،تقویت احسا عال زه بزه شزغل و تقویزت
احسا قمعگرایزی در شزغل نماینزد (شناسزائی حرفزهای) و
همچنین به قهت تاثیرگذاری ایزدئو وژی سیاسزی بزر انگیززه
خدمت عمومی ،مدیراو تالش نماید از بیاو موضوعات قدال-
آمیز در سازماو اقتناب گردیده و تمایل به مصا قه ،ضزرورت
عقد پیماو ،تمجید رفتار شایسته و ابراز همدردی تقویت شزود
(ایدئو وژی سیاسی)
با توقه به نقش بسیار مه انگیزش راررناو در ارائه خدمات و

بهرهوری سازمانی حاصل از آو ،به منظور غلبه بر مقزدودیت
هایی ره ممزن است نتایج این تققیق را تقت تاثیر رار داده
باشد ،ارائه ا گویی قامع ره ترقیقزاً بزر گرفتزه از روشهزای
ریفی داده بنیاد میباشد مورد تارید است همچنین به منظزور
راربردیتر نمودو نتایج ،پیتنهاد میگردد تققیقات و مطا هات
مقایسهای و طو ی با سایر شهرداریها انجزا شزده و عوامزل
قمهیت شناختی و نظارت بر تزأثیر ایزن عوامزل بزرای رسز
اطالعات بیتتر از قامهه آماری رنترل شود
منابع و مآخذ
استونر،قیمزوفریمن،ادوارد ( .)0379اصول مدیریت  :برنامه ریزی و
سززازماندهی قلززد  2ترقمززه سززید مقمززد اعرابززی و علززی
پارسائیاو تهراو :موسسه مطا هات و پژوهشهای اسالمی
اسماعیلی ،مهدی (« )0310بررسی رابطه بین انگیزه شغلی راررناو
و رضایت شغلی در شهرداری » نتریه تخصصزی راهبزرد
شماره 1
حاقیاو ،ا ناز؛ سهیال سردار و مقمدرضا بابایی (« )0310ارائه مد ی
قهت سنجش انگیزش درونی مزوثر در تمایزل راررنزاو بزه
تسهی دانزش صزریا و ضزمنی مطا هزه مزوردی شزهرداری
تهراو» رنفران بینا مللی پژوهشهای نوین در مدیریت و
مهندسی صنایع.
حمیدیزاده ،علی؛ دانایی فرد ،حسن؛ طهماسبی ،رضا؛ همایی طی ،
مهتاب (« )0317بررسی پیتایندهای انگیزه خدمات عمزومی
در سازماوهای دو تزی ایزراو» فصزلنامه علمزی – پژوهتزی
سیاستگذاری عمومی شماره  ،3پاییز  ،0317دوره  ،0صفقات
023-031
داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش ( )0312مدلسازی مهادالت ساختاری
تهراو انتتارات قهاددانتگاهی ،صفقه 02
شجاعی ،سامره؛ پرویز خلیلی (« )0310بررسی رابطه رهبری تقول
آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با تارید بر نقش انگیززه
خدمات عمومی و شفافیت اهداف» نتریه مزدیریت فرهنزگ
سازمانی13-002 ،)09( 0 ،
مهصومی ،ابزراهی (« )0313بررسزی رابطزه خال یزت مزدیراو بزا
انگیزش شغلی راررنزاو در شزهرداری تهزراو» پایزاو نامزه
رارشناسی ارشد .دانتزده مدیریت و حسابداری دانتزگاه آزاد
اسالمی واحد تهراو مررزی.
نهمتی ,خزائ ا هزی ,احمزدعلی ,دانزایی فزرد ,آذر ,عزادل ()0319
«طراحی نظا انگیزهی خدمت رسانی عمومی در بخش دو تی
ایراو با رویزرد خبره مقور تفسیری» پژوهش های مزدیریت
عمومی9-29 ,)32(1 ,
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