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چکیده
شناخت تفـاوت هـاي اساسـی بـین کارکنـان بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی در حـوزه           
انگیزشی و رفتاري، گام مهمی در مسیر درك مفهومی است که در وراي مفهوم انگیزه خدمت 

بخش خصوصی در این پژوهش هدف اصلی بررسی تفاوت بین کارکنان.به جامعه وجود دارد
و دولتی از نظر انگیزه خدمت به جامعه و همچنین تاثیر پیش نیازها بر انگیزه خدمت بـه جامعـه   

در همین راستا بیمارستانهاي خصوصی و دولتی شهر ساري بـه عنـوان جامعـه آمـاري     . می باشد
روش تحقیـق در ایـن پـژوهش، روش    . بـرآورد شـد  225تحقیق انتخاب شده اند و حجم نمونه 

جهت جمع آوري داده ها از یک پرسشنامه استاندارد . یق توصیفی از نوع پیمایشی می باشدتحق
و لیـزرل  SPSSداده هاي بدست آمده با استفاده از نـرم افزارهـاي   .سوالی استفاده شده است55

این پژوهش نشان داد که از نظر انگیزه خدمت به جامعه بـین  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
نتایج نشان داد کـه  . هاي خصوصی و دولتی تفاوت معنی داري وجود نداردان بیمارستانکارکن

هاي دولتی پیش نیازهاي تعیین شده بر انگیزه خدمت کارکنان تـاثیر معنـی داري   در بییمارستان
. دارند ولی در بیمارستانهاي خصوصی پـیش نیازهـا بـر انگیـزه خـدمت کارکنـان تـاثیر ندارنـد        

جزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در بخش دولتی انگیزه خدمت کارکنـان بـر   همچنین نتایج ت
عملکرد فردي تاثیر مثبت و معناداري دارد ولی در بخش خصوصی انگیزه خدمت کارکنان بـر  

.عملکرد فردي آنان تاثیر مثبت و معناداري ندارد

بخـش  انگیزه خدمت به جامعه، پیش نیازهـا، عملکـرد فـردي،    : واژگان کلیدي
خصوصی و دولتی

dehganan@yahoo.com)نویسنده مسئول(استادیار گروه مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی*
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مقدمه
موضوع انگیزه اصلی افراد براي پیوستن به بخش عمومی و تفاوت آنان با انگیزه کارکنان 
. در بخش خصوصی، موضوعی است که تالش هاي متعددي پیرامون آن شکل گرفتـه اسـت  

شناخت تفاوت هاي اساسی بین کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه انگیزشـی  
گام مهمی در مسیر درك مفهـومی اسـت کـه در وراي مفهـوم انگیـزه خـدمت بـه        و رفتاري، 

بحث پیرامون شباهت ها و تفاوت هاي انگیزشی مستخدمان بخـش دولتـی   . جامعه وجود دارد
و کارکنان بخش خصوصی از جمله مباحث مطـرح در ادبیـات مـدیریت اسـت کـه منجـر بـه        

مومی، تئوري کارگزاري، تئـوري خادمیـت   ارائه تئوري هاي متعدد از جمله تئوري انتخاب ع
مفهـوم انگیـزه خـدمت بـه جامعـه جهـت       . شده است) PSM(و تئوري انگیزه خدمت به جامعه

پژوهشـگران بسـیاري   . نشان دادن انگیزه افراد براي پیوستن به بخش عمومی ایجاد شده اسـت 
. بـوده انـد  PSMي به دنبال واکاوي این تفاوت ها و توجیه آنها در قالـب تئـور  PSMدر زمینه 

برخی از تئوریها از جمله تئوري انتخاب عمومی یا تئـوري انتخـاب عقالیـی، حـداکثر سـازي      
منافع شخصی را انگیزه اصلی فعالیت هاي افراد در سازمان هاي دولتـی بیـان مـی کنـد و ایـن      
باور را مطرح مـی سـازد کـه مـدیران و کارکنـان بخـش عمـومی هـیچ تفـاوتی بـا مـدیران و            

اما عموما ایـن  ). 466: 1،1999؛زافیروسکی6: 1378الوانی، ( ن بخش خصوصی ندارندکارکنا
عقیده وجود دارد که مدیران و کارکنان دولتی به وسیله حس خدمت به عموم برانگیخته مـی  

: 2،2000هاسـتون (شوند، حسی که الزاما در مدیران و کارکنان بخش خصوصی وجود نـدارد  
کــه اولــین بــار بطــور عمــده توســط پــري و  ) PSM(جامعــهمفهــوم انگیــزه خــدمت بــه ). 713
مورد توجه قرار گرفت، براي تشریح این تفاوت بین کارکنـان بخـش عمـومی و    ) 1990(وایز

.بخش خصوصی به کار می رود

ادبیات نظري تحقیق
هاي انگیزشی کارکنان بخش خصوصی و دولتیتفاوت

کارکنـان ودولتـی بخـش مانمسـتخد انگیزشـی هـاي تفـاوت وهـا شباهتپیرامونبحث
تئـوري ارائـه بـه منجـر کـه اسـت مدیریتادبیاتدرمطرحمباحثجملهازخصوصیبخش

تئـوري وخادمیـت تئـوري کـارگزاري، تئـوري عمـومی، انتخابتئوريجملهازمتعددهاي
دادننشـان جهـت جامعـه بـه خدمتانگیزهمفهوم. استشده) PSM(جامعهبهخدمتانگیزه
زمینـه دربسـیاري پژوهشـگران . اسـت شـده ایجـاد عمومیبخشبهپیوستنبرايفراداانگیزه

1 . Zafirovsky
2 . Houston
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PSMتئـوري قالبدرآنهاتوجیهوهاتفاوتاینواکاويدنبالبهPSM ازبرخـی .انـد بـوده
منـافع سـازي حـداکثر عقالیـی، انتخـاب تئـوري یـا عمـومی انتخـاب تئوريجملهازتئوریها

رابـاور ایـن وکنـد میبیاندولتیهايسازماندرافرادهايفعالیتاصلیانگیزهراشخصی
بخشکارکنانومدیرانباتفاوتیهیچعمومیبخشکارکنانومدیرانکهسازدمیمطرح

داردوجـود عقیدهاینعمومااما).Zafirovsky،1999:466؛6: 1378الوانی،(ندارندخصوصی
کـه حسـی شـوند، مـی برانگیختهعمومبهمتخدحسوسیلهبهدولتیکارکنانومدیرانکه

).Houston،2000:713(نداردوجودخصوصیبخشکارکنانومدیراندرالزاما
بررسی تفاوت هاي انگیزشـی کارکنـان بخـش خصوصـی و دولتـی همـواره مـورد توجـه         
محققان داخلی و خارجی بوده است و نتایج آن براي هر دو بخش خصوصـی و دولتـی حـائز    

همچنین شناسایی عواملی که بر روي انگیزه کارکنان تاثیرگذار اسـت، گـام   . باشداهمیت می 
.مهمی در جهت تقویت و افزایش انگیزه کارکنان جهت خدمت به جامعه می باشد

درآنهـا کـاربرد هنگـام بـه راانگیـزش سـنتی هـاي تئـوري هـاي نارسـائی ) 1991(1شمیر
). 405: 1991شــمیر،(اســتدادهقــرارانتقــادمــوردعمــومیوغیرانتفــاعیهــايســازمان

بـه عمـومی وخصوصیبخشکارکنانهايانگیزهبینهايتفاوتبررسیدر) 1982(2رینی
وفداکارانـه اهـداف بـه بیشـتري تمایـل وعالقـه عمـومی کارکنانکهاسترسیدهنتیجهاین

رسـد مـی نظـر بـه کـه کردبیاننیز) 1997(3کروسان). 295: 1982رینی،(دارندایدئولوژیک
بـه خـدمت بـه بـه تمایـل نیـز وجامعهدربارهنگرانیخاطربهدولتیهايسازماندرکارکنان

اولویـت دررادرونـی پاداشـهاي بیشـتري، احتمـال بـا وشـوند مـی برانگیختـه عمـومی منافع
بـه خـدمت انگیـزه مفهـوم ). 415: 1997کروسـان، (دهندمیقراربیرونیپاداشهايازباالتري

گرفـت، قـرار توجـه مورد) 1990(4وایزوپريتوسطعمدهبطورباراولینکه) PSM(جامعه
. رودمـی کـار بـه خصوصـی بخـش وعمـومی بخـش کارکنـان بـین تفاوتاینتشریحبراي

تشـویقی، هاياولویتانگیزش،درتفاوترويگرفتانجامراستاایندرکهموثريمطالعه
وسـازمانی وفـردي عملکـرد کوشی،سختغلی،شرضایتشهروندي،رفتارسازمانی،تعهد
مقایسـه درتواندمیهمچنینPSMازحمایت.اندکردهتاکیدجابجاییبرايکارکنانقصد

کـه فهمیـد 1982سـال دررینـی مثـال عنـوان بـه . شوددولتی و خصوصی نمایانرفتار بخش
پـاداش مختلـف انـواع اهمیـت ادراكدرمهـم هايتفاوتدولتیوخصوصیبخشمدیران

دیگـران بهکهکاريودولتیشغلبهدولتیمدیرانخصوصی،مدیرانمقابلدر. دادندنشان
1 . Shamir
2 . Rainey
3 . Crewson
4 . Perry & Wise
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ازاعتبـار وشـان ،تـر بـاال حقـوق بنـابراین . هستندوابستهباشد،رسانکمکمهمزمانهايدر
بخـش مـدیران میـان درپاداشبرتريآزمایشهم درویتمر.استبرخوردارکمترياهمیت

1990سـال دروایزوپري.به نتیجه اي مشابه دست یافتتجاريوخصوصیبخشولتیدو
شـغل انتخـاب بـراي بیشـتري رغبتباالترعمومیعالقهاحساسبااشخاصکهکردنداظهار
این پژوهش نیز هماننـد تحقیقـات گذشـته کـه ذکـر گردیـد، بـه        .دارندخودزنگیدردولتی

شی کارکنـان بخـش دولتـی و خصوصـی و همچنـین بررسـی       دنبال بررسی تفاوت هاي انگیز
.عوامل تاثیرگذار بر انگیزه خدمت کارکنان در دو بخش خصوصی و دولتی می باشد

تئوري انگیزه خدمت به جامعه
کنـد میایفامدیریتدرمحورينقشعملی،چهونظريلحاظبهچهکارکنان،انگیزش

وانگیــرشابعــادعــالوه،بــه. شــودنگریســتهآنبــهچنــدوجهیموضــوعیعنــوانبــهبایــدو
خواهـد متفـاوت شـود مـی اسـتفاده مفاهیمیونظریهچهازکهاینبهبستههاآنگیرياندازه

شـود مـی مربـوط دولتـی موسساتوهاسازمانبهکههاییانگیزهرويPSMحالهردر. بود
کـرده اشـاره هـا انگیـزه هبـ خـاص طوربهPSMتعریفدر) 1996(پريواقعدر. داردتاکید
هـر PSMنوعوسطحاستمعتقداو. استکردهتعریفروانینیازاحساسراانگیزهواست

وشـغل انتخـاب رويدولتـی خدماتیهايسازمانکارکنانيهمههايانگیزهترکیبوفرد
. )1،2013کامیلري و هیدن(استاثرگذارسازمانیاثربخشیوفردهرشغلیعملکرد

پــريPSMمـدل . اسـت محـیط هـر خــاصعمـومی خـدمات اسـت معتقـد ) 1996(يپـر 
تحقیـق در) 2004(ويهمکـاران و2ونـدینابل . اسـت شـده طراحـی متحدهایاالتمخصوص

شاملوداردارتباطدولتمنابع انسانیمدیریتمختلفابعادباPSMمفهومدادندنشانخود
بـه . اسـت تخلفـات گـزارش وعملکـرد بی،کارمندیادستمزد،سیستمدردولتهايسیاست

درمثـال، عنـوان بـه .داردمختلفیظواهرواسامیاروپادرPSMمفهومدریافتندهاآنعالوه
اخالقیـات بـه نفـع    «آنبـه فرانسـه دروشـود مـی نامیدهدولتیخدماتاخالقیمنشبریتانیا،

وظهــورمعتقدنــدنشهمکــاراوونــدینابلجهــتهمــینبــه. شــودمــیگفتــه»منــافع عمــومی
قدرتمنـد ايپدیـده ایـن دهـد مـی نشـان مختلفکشورهايدرPSMشبیهمفاهیمیگسترش

PSMازچندبعـدي چنـدوجهی يسازهیکپري. استشدهواردغربیفرهنگدرکهاست

:استزیرابعادشاملکهاستساخته
هـاي سیاستتنظیمدرمشارکتبهکارمندشدیديعالقه:گذاريسیاستبهعالقه. الف

1 . Camilleri & Heijden
2 . vandenabeele



149دولتیوخصوصیبخشبیمارستانهايدرجامعهبهخدمتانگیزهبرموثرهايمولفهتطبیقیمطالعه

. شودمیخودارزشازفردتصویربهبودبهمنجرکهعمومی
کـه عمومیمنافعجهتدررسانیخدمتبهکارمندشدیدنیاز:عمومیمنافعبهتعهد. ب
. شودمیشهروندييوظیفهفردبهمنحصراحساسشامل

. جوانمرديوپرستیوطنبهکارمندشدیديعالقه:دلسوزي. پ
کـه عمـوم مصـلحت وخیـر جهـت دراعمالیانجامبهفردشدیديعالقه:فداکاري. ت
ــهمنجــر ــرايازخودگذشــتگیومراقبــتب فــرديعواقــببــهتوجــهبــدونشــود،مــیآنب

).2013کامیلري و هیدن،(آن
یک موضوع همیشگی در تحقیقات مدیریت این است که چه تفاوت هایی بین افـرادي  

این تمایز اغلـب بـه   . ولتی و خصوصی در می آیند، وجود داردکه به استخدام بخش هاي د
الوتن و (ارزشها و عقایدي اسناد می شود که با مفهوم انگیزه خدمت عمومی ارتباط دارند 

این مفهوم که اصالتاً ریشه در مباحث مربوط بـه اخـالق عمـومی در دهـه     ). 4: 1،2009راینر
مسـتخدمان عمـومی را در غـرب بـر     ه کـه  ، بـراي تعیـین آنچـ   )2،1975بوخانان(دارد 1970

).6: 1996؛ پري،932: 2007تیلور،(انگیزاند، بکار برده شده است می

ارتباط بین انگیزه خدمت به جامعه، عملکرد و پیش نیازها
بـا PSMعملکـرد، گیـري اندازهيشیوهازنظرصرفدهندمینشانتحقیقاتهايیافته
يرابطـه PSMنتایج تحقیقات نشان داده که).1999کروم،ناف و(داردمثبتارتباطعملکرد

کمـی زنـان PSMوداردسـازمان درتصـدي يدورهوشغلیسطحسن،تحصیالت،بامثبتی
يدورهبامثبتیيرابطهعملکرددهدمینشانادبیات). 1999ناف و کروم،(است بودهباالتر

يدروهوتحصـیالت سـن، حقـوق، بـا عملکرديرابطهامادارد،شغلیسطحوشغلتصدي
و 4؛ ون دیــن3،1984بــاتمن و استراســر(اســتبــودهمتفــاوتمختلــفتحقیقــاتدرتصــدي

بـا منفـی يرابطـه شـغل درابهـام وتعـارض دهدمینشانهمچنینادبیات). 1994همکاران،
رکنـان کاادراكاینها،برعالوه) .5،1996جان استون و مون کریف(داردعملکردوانگیزش

؛ ون دیـــن و 6،2000فینگـــان(داردعملکـــردوانگیـــزشبـــامثبتـــیيرابطـــهســـازماناز
دارد عملکردوانگیزشبرمثبتیاثرهمپیرو-رهبريرابطه). 7،1994؛ زیفان1994همکاران،

1 . Lawton & Rayner
2 . Buchanan
3 . Bateman & Strasser
4 . Van dyne
5 . Johnston & Moncrief
6 . Finegan
7 . Zeffan
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هـاي ویژگـی شـکل همـین به. )1999و همکاران،3؛وان پرن2،2000؛نی هان1،1997بنخوف(
).4،1995رن و وان دن برگ(دارد عملکردوانگیزشبامثبتيرابطهنیزشغل

، ارتبـاط بـین انگیـزه خـدمت بـه جامعـه،       )2013(» هیـدن «و » کامیلري«در تحقیقی توسط 
ایـن تحقیـق بـه بررسـی     . عملکرد و مولفه هاي موثر بر آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت 

مولفـه هـا بـر میـزان انگیـزه خـدمت       انگیزه خدمت به جامعه در کارکنان دولتی و تاثیر برخی
نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه     . کارکنان و همچنین ارتباط آن با عملکرد کارکنان پرداخت

. و عملکـرد دارد PSMادراك کارکنان از نحوه مـدیریت سـازمان بیشـترین اثـر مثبـت را بـر       
یکـی  PSMنابراین با تعهد سازمانی تقویت می شود؛ بPSMیافته هاي این تحقیق نشان داد که

اثـر مثبتـی   PSMعالوه بر این ها نتایج نشان داد تعهد سـازمانی و  . از نتایج تعهد سازمانی است
هـاي ایـن تحقیـق نشـان داد برنامـه    . عملکرد دارند، درحالی که وضعیت نقش اثـر منفـی دارد  

هسـتند فـردي عملکـرد مهمعنصردوکهPSMوتعهد سازمانیتقویتهدفباکهآموزشی
بلکـه شـوند، طراحـی یکسانطوربهدولتیبخشکارکنانهمهبراينبایدشوند،میطراحی

دیگـر هـاي یافتـه حـدودي تـا یافتـه ایـن . شـود گرفتـه نظـر درفـرد هرتحصیالتوسنباید
راافـراد فرديهايتفاوتکهايتوسعههايبرنامهدرمشارکتبوندمدعیکهراتحقیقات

بـه . کنـد مـی تاییـد دارد، راافرادشغلیمسیرموفقیتمیزانبامثبتیباطارتگیرندمینظردر
راخـود انسـانی منـابع هـاي سیاسـت بایـد دولتـی هايسازماندهدمینشانماتحقیقعالوه

نظـر بـه زیـرا کننـد ایجـاد راتعهد سـازمانی ازمناسبیمیزانونوعکنندتالشوکنندبازبینی
.داردفرديعملکردوPSMبامحوريندپیوتعهد سازمانیرسدمی

ينحـوه يدهنـده نشـان کـه سـازمان ازکارکنـان ادراكدادنشـان تحقیقهاي اینیافته
بنـابراین . داردعملکـرد وPSMتعهـد سـازمانی،  بـر راتـاثیر بیشـترین اسـت سازمانمدیریت

عمـل بـه بیشـتري گرایشباشد،مدارترمشتريکارکناننظرازسازمانچههرگفتتوانمی
اجـراي دروکنـد، توانمنـد راکارکنـان کنـد، تشـویق راکـارآفرینی واسـتقالل باشد،داشته
PSMنتیجـه دروبـاالتر تعهد سازمانیبیشترياحتمالبهباشدانعطاف پذیرترقواعدوقوانین

بـر یمهمـ مسـتقیم اثـر نیـز شـغل هايویژگیاینبرعالوه. داشتخواهدعملکرد باالتريو
ووظـایف بایـد دولتـی خدماتبخشمدیراندهدمینشانکهداشتPSMوتعهد سازمانی

هـاي فرصـت ایجـاد طریـق ازهاآنجذابیتافزایشهدفبارامربوطههايسازمانمشاغل
درفـرد هرنقشاهمیتوتاثیرنمایشگروهی،کارهايافزایشکارکنان،برايبیشترکاري

1 . Benkhoff
2 . Nyhan
3 . Van yperen
4 . Renn & Van den berg
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بـازخورد واطالعـات يارائـه وهایش،تالشنتایجشناختبرايردفبهکمکسازمان،کل
هـا یافتـه عـالوه، بـه . کننـد بازسـازي وبـازبینی عملکردشان،خصوصدرکارکنانبهمناسب

نمـرات ورسـمی غیـر عملکـرد بـر مسـتقیم منفیاثرحدوديتانقشوضعیتدهندمینشان
اطالعاتبایدکارکناندهدمینشانمطالعهاینروایناز. داردرسمیعملکردبهسرپرستان

شـوند بنـدي اولویـت بایدوظایفنیزوباشندداشتهخودشغلیانتظاراتواهدافازروشنی
منفـی اثرکهراتحقیقاتیدیگرتحقیقایننتایج. شودجلوگیرينقشدرتعارضوابهامازتا

.)2013کامیلري و هیدن،(د کنمیتاییداندکردهگزارشراعملکردبرنقشوضعیت
عملکـرد درآندرفعالیـت برايکارکنانانگیزهکهاستهاییسازمانازیکیبیمارستان

وعملکـرد کـه شـود مـی باعـث افـراد درخـدمت انگیـزه وجـود . اسـت گـذار اثربسیارآنها
.گرددمیکنندگانمراجعهرضایتافزایشموجبنتیجهدرودهندارائهبهتريخدمات

همیشـه دولتـی وخصوصـی بیمارستانهايدرشدهارائهخدماتکیفیتبینتفاوتجودو
ایـن از. باشدمیبیمارستانهابهکنندگانمراجعهبیندرتوجهموردوبارزموضوعاتازیکی

وخـدمات کیفیـت درتفـاوت ایـن آیـا کـه دریـابیم تـا هسـتیم آندنبالبهتحقیقایندررو
بیمارسـتان کارکنـان آیـا دارد؟قرارکارکنانخدمتانگیزهتاثیرتتحمراجعانبهرسیدگی

یکدیگربادارندجامعهومردمبهخدمتبرايکهايانگیزهنظرازدولتیوخصوصیبخش
نظـر ازدولتـی وخصوصـی کارکنـان بخـش  تفاوتمورددرکهايعقیدهآیادارند؟تفاوت
است؟حاکمهمدولتیوخصوصیارستانهايبیمدردارد،وجودجامعهبهخدمتانگیزه

PSMبررسی ایـن موضـوع در جامعـه آمـاري بیمارسـتانی کشـور در چهـارچوب تئـوري         

در تبیین انگیـزه  PSMتاکنون در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار نگرفته و کاربست تئوري 
.کارکنان بخش خدمات درمانی جنبه نوآوري این تحقیق محسوب می شود

تحقیقپیشینه 
بـه سـمت   PSMو همکاران به منظـور حرکـت از تحقیقـات توصـیفی دربـاره      » پارلبرگ«

،ان و دســت انــدرکاران منــابع انســانیبکــارگیري آن و ارائــه راهکارهــاي عملــی بــراي مــدیر
ــی     ــاي عملـ ــون کاربردهـ ــدي را پیرامـ ــان جدیـ ــد  PSMگفتمـ ــاز نمودنـ ــارلبرگ و (آغـ پـ

را در جهـت  PSM)مفهـوم (گونه می تـوان سـازه   آنها بررسی کردند که چ). 2007همکاران،
1هـا آنها مفهوم مدیریت ارزش. ار گرفتبرانگیختن کارکنان و افزایش عملکرد سازمانی به ک

ــد    ــت مطــرح کردن ــومی مثب ــاي خــدمت عم ــت رفتاره ــراي تقوی ــق . را ب ــارلبرگ«تحقی و » پ
1 . Managing values
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ن هـاي عمـومی   در سـازما PSMهمکارانش ، تاکتیک هاي عملی را براي پیاده سازي مفهـوم  
در مـدیریت نـوین وجـود نداشـته باشـد ایـن       PSMفراهم آورد اما اگر یـک درك مبنـایی از   

تحقیــق مــذکور کــه شــاید مهمتــرین مطالعــه پیرامــون . هــا هرگــز قابــل اجــرا نیســتندتاکتیــک
به عنوان یک تئوري و ابزار مدیریت به شمار آیـد، مـی توانـد بطـور     PSMکاربردهاي عملی 

یران بخش عمومی و متخصصان منابع انسانی البته بر پایه درك مبـانی سـازه   فعالی توسط مد
PSMبه کار گرفته شود.

جامعــه در اســترالیا ، روابــط بــین انگیــزه خــدمت بــه) 2007(» تیلــور«در تحقیقــی توســط 
کارکنان بخش عمومی و تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و انگیـزه کـاري آنهـا مـورد بررسـی      

نفـر از  203جامعـه  تحقیق بـه بررسـی و تجزیـه و تحلیـل انگیـزه خـدمت بـه       این. قرار گرفت
رضایت شغلی و انگیزه کاري کارکنان دولتی استرالیایی و بررسی رابطه آن با تعهد سازمانی،

آنها پرداخت و به نتایجی رسید که موید رابطـه معنـی داري بـین انگیـزه خـدمت بـه جامعـه و        
این تحقیق مشخص کرد که کارکنان با انگیزه خدمت بـه  . ودتعهد سازمانی و رضایت شغلی ب

به سازمان هاي خود متعهد بودنـد و بـراي عملکـرد بهتـر،     جامعه از مشاغل شان راضی بودند،
از سوي دیگر این تحقیق نشان داد که انگیزه خدمت به جامعه می توانـد جنبـه   . انگیزه داشتند 

فرمـا از قبیـل قراردادهـاي مـوقتی را تلطیـف نمایـد       هاي منفی قراردادهاي میان کـارگر و کار 
).555: 2007تیلور،(

ــژوهش ــريپ ــراح  ) 1390(منتظ ــوان ط ــا عن یوممعتدمخزهیگانايقارترايبیدلمیب
وريئتژيراتتاســازادهفتاســاب،یفیکرديکرویابشژوهپایــن. ران، انجـام شــد ایدرراندیم
شخبدرتدمختهجراندیمزهیگانربروثملوامعهعطـــــالمهبادینبدادهازيســـــومهفم
هظـری نایوگالراجختاسـ تریدیماتعطالموزهحدرشژوهپنایمهسذال. ردازدپیمیوممع

طروابورانایدرراندیمیوممعتدمخزهیگانايقارتوادجایربروثملوامعهکتاســــاي
ــنرااهآنانیم ــنجایتن. ددهیمانشـ هولقمواننعهبراندیمدرراگهعامجرشگنهکدادانشـ
ــ(اديقتاعویندیايهركحمابلامعتدرووريحم ودرونايهتایمح،)یلعطرایشـــــ
ــرونب ــ(یانازمسـ ــیاعمتاجايهركحم،)رگهلداخمطرایشـ ــیسـ ــب(یاسـ و،)هنیزمایرتسـ

انآنیوممعتدمخزهیگانايقارتثاعب،)شنکايهژيراتتاســ(یانازمســدروناتالحاصــ
انایپدر. تاسـ دهشـ دادهانشنقیقحتیایهندلمدرلوامعنایلامعتوهحن. ودشیم)دامیپ(
.تاسدهردیگهارائراندیمیوممعتدمخزهیگانايقارترايبیاداتهنشیپدلمنایاساسرب

ــی    ــی بررس ــه بررس ــود ب ــژوهش خ ــی در پ ــاطجالل ــانارتب ــادمی ــزشابع ــدماتانگی خ
موجـود، ادبیـات مـرور بـا شدسعیپژوهشایندر. سازمانی پرداختتعهدو) PSM(عمومی
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درســازمانیتعهــدوعمــومیخــدماتانگیــزشمیــانارتبــاطبررســیجهــتمناســبیمــدل
مؤلفـه سـه مدلازسازمانیتعهدمفهومنمودنعملیاتیوسنجشجهت. شودارائهکشورمان

مفهـوم نمـودن عملیـاتی وسنجشجهتویرمیوآلن) مستمروهنجاريعاطفی،تعهد(اي
بهتعهدعمومی،گذاريمشیخطبهتمایل(ايمؤلفهچهارمدلازعمومیخدماتانگیزش

توصـیفی ایـن پـژوهش،  . اسـت شـده هاسـتفاد پري) ازخودگذشتگیوهمدرديعمومی،نفع
کارمنـدان مطالعـه، موردجامعه. باشدمینمونهانتخابازاستفادهباهمبستگیروشبرمبتنی

مثبـت بـین ابعـاد    ارتبـاط کـه دادنشانتحقیقنتایج.باشندمیتهرانشهرداريگانه22مناطق
.و تعهد سازمانی وجود دارد) PSM(انگیزش خدمات عمومی

عنصر مهـم و حـائز   PSMلی نتایج پژوهش هاي مختلف نشان می دهد که متغیر به طور ک
برخــی از پــژوهش هــا بــه دنبــال ارائــه . هــاي دولتــی و عمــومی مــی باشــداهمیــت در ســازمان

در سازمان هاي عمومی بوده، برخی دیگر به دنبـال  PSMراهکارهاي کاربردي جهت کاربرد 
هـاي دولتـی بـوده و در    رکنان و مـدیران سـازمان  طراحی مدلی براي ارتقاي انگیزه خدمت کا

نهایت برخی دیگر از پژوهش ها به دنبال بررسی رابطه بین انگیـزه خـدمت بـه جامعـه و سـایر      
در حالی که . متغیرهاي سازمانی نظیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و انگیزه کاري بوده است

اما ابعـاد آن و نیـز اولویـت ایـن     شمول است، مفهوم انگیزه خدمت به جامعه یک مفهوم جهان
ــت     ــان نیس ــا، یکس ــف الزام ــع مختل ــا و جوام ــاد در فرهنگه ــت   . ابع ــه اهمی ــه ب ــا توج PSMب

هاي دولتی، در این زمینه در ایران تحقیقات زیادي انجام نشده است و توجه زیادي درسازمان
.به این موضوع و ابعاد مرتبط با آن نشده است

تحقیقچارچوب مفهومی و ارائه مدل 
در این پـژوهش پـیش   . استفاده شده است) 2013(در این تحقیق از مدل کامیلري و هیدن 

نیازها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند کـه تـاثیر آن بـر روي متغیـر وابسـته یعنـی       
در قسـمتی دیگـر از مـدل متغیـر انگیـزه      . انگیزه خدمت به جامعه مورد بررسی قرار می گیـرد 

جامعه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتـه مـی شـود کـه تـاثیر آن بـر روي متغیـر        خدمت به 
بخـش اول  : بطور کلی مـدل تحقیـق شـامل دو بخـش اسـت     . عملکرد فردي سنجیده می شود

تاثیر پیش نیازها بر انگیزه خدمت به جامعـه و بخـش دوم تـاثیر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه بـر         
خش عملکـرد رسـمی و عملکـرد غیـر رسـمی تشـکیل       عملکرد فردي از دو ب. عملکرد فردي

شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمـون فرضـیات، مجمـوع عملکـرد رسـمی و      
.غیر رسمی به عنوان عملکرد فردي در نظر گرفته شده است
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2013،کامیلري و هیدن،، مدل مفهومی تحقیق1شکل

هاي تحقیقفرضیه
خدمت به جامعه در بیمارستانهاي دولتی و خصوصی تفـاوت معنـی داري   میزان انگیزه: 1

.با یکدیگر دارند
میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر پـیش نیازهـا بـر انگیـزه     : 2

.خدمت به جامعه تفاوت معنی داري وجود دارد
ضـعیت نقـش بـر    میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصـی از نظـر تـاثیر و   : 1-2

.انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معنی داري وجود دارد
میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر ویژگی هاي شغل بـر  : 2-2

.انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معنی داري وجود دارد
ان از میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر اداراك کارکنـ :  3-2

.سازمان بر انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معنی داري وجود دارد
پیرو بـر  -میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر روابط رهبر: 4-2

.انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معنی داري وجود دارد
هـاي فـردي   میان بیمارستانهاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر ویژگـی  : 5-2

.بر انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معنی داري وجود دارد

ازهاینپیش

ضعیت نقشو

پیرو-رابطه رهبر

ادراك کارکنان از 
سازمان

ویژگی هاي شغل

:انگیزه خدمت به جامعه
گذاريسیاستعالقه به. 1

تعهد به منافع عمومی. 2
دلسوزي. 3
فداکاري. 4

عملکرد 
فردي

ویژگی هاي فردي
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میان بیمارستانهاي بخش دولتی و خصوصی از نظر تاثیر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه بـر      : 3
.عملکرد فردي، تفاوت وجود دارد

روش تحقیق
تجزیـه و  . روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشـی مـی باشـد   

در . ل داده ها در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده اسـت تحلی
سطح آمار توصیفی از شاخصهایی چون فراوانی و درصد فراوانی و در سـطح آمـار اسـتنباطی    
از روشهاي همبستگی، مدل معادالت ساختاري و تحلیل مسیر استفاده شـده اسـت، کـه بـراي     

.استفاده شدLISRELو SPSSفزارهاي این منظور از نرم ا

جامعه آماري و روش نمونه گیري
با توجه به هدف پژوهش که مطالعه تطبیقی مولفه هاي موثر بر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه     
در بیمارسـتانهاي خصوصـی و دولتـی مـی باشـد، جامعـه آمـاري تحقیـق شـامل کلیـه پرسـنل            

سه بیمارسـتان بـه صـورت تصـادفی بـه      . بیمارستانهاي خصوصی و دولتی شهر ساري می شود
در . باشدنفر می1360اندکه تعداد پرسنل بیمارستانهاي انتخاب شده عنوان نمونه انتخاب شده

گیري از روش نمونه گیـري تصـادفی و جهـت تعیـین حجـم نمونـه از       این تحقیق جهت نمونه
.می باشد225حجم نمونه محاسبه شده . فرمول کوکران استفاده شده است

گیري ابزار اندازه
ســوالی اســتفاده شــده اســت کــه بــراي  55در ایــن تحقیــق از یــک پرسشــنامه اســتاندارد  

13در ایـن پرسشـنامه   . پاسخگویی به هر سوال از طیـف پـنچ گزینـه اي لیکـرت اسـتفاده شـد      
سوال مربـوط بـه   9سوال مربوط به وضعیت نقش، 6سوال مربوط به انگیزه خدمت به جامعه، 

سوال مر بوط به روابط رهبر پیـرو و  8سوال مربوط به ادراك کارکنان، 5اي شغل، ویژگی ه
.سوال براي عملکرد فردي است14

پایایی پرسشنامه
در این پژوهش بررسی پایایی پرسشنامه و سواالت مربوط به هر یک از مولفه ها بـا روش  

هاي صـورت گرفتـه   تجزیه و تحلیل . همسانی درونی شاخص آلفاي کرونباخ صورت گرفت
بـه  7/0حاکی از این بود که میزان آلفاي کرونباخ بـراي تمـامی سـواالت پرسشـنامه بیشـتر از      
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.دست آمد که موید قابل پذیرش بودن سواالت پرسشنامه می باشد

، میزان آلفاي کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق2جدول

بیمارستان متغیر
دولتی

بیمارستان 
ان بیمارستابعادخصوصی

دولتی
بیمارستان 
خصوصی

پیش نیازها
796/0830/0

735/0755/0وضعیت نقش
790/0799/0ویژگی هاي شغل

ادراك کارکنان از 
815/0803/0سازمان

924/0914/0پیرو–روابط رهبر 
عملکرد 

885/0916/0عملکرد شغلی809/0803/0فردي
851/0880/0عملکرد غیر رسمی

انگیزه 
817/0720/0خدمت

تحلیل عاملی تاییدي



157دولتیوخصوصیبخشبیمارستانهايدرجامعهبهخدمتانگیزهبرموثرهايمولفهتطبیقیمطالعه

)ضرایبمعناداري(، مدل تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي انگیزه خدمت بیمارستان دولتی3شکل
)تخمین استاندارد(و

انگیـزه هـاي شـاخص تمـامی کـه دهـد مـی نشـان 3شـکل درمندرجعاملیتحلیلنتایج
ازبیشـتر (عـاملی بـار و) 96/1ازبیشـتر (تـی مقـادیر ازq1جزبهدولتیبیمارستاندرخدمت

هـاي شـاخص دولتـی بیمارستانخدمتانگیزهسنجشبرايوبرخوردارندقبولیمورد) 3/0
.شوندمیمحسوبمناسبی
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معناداري(،مدل تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي انگیزه خدمت بیمارستان خصوصی4شکل
)تخمین استاندارد(و)ضرایب

انگیـزه هـاي شـاخص تمـامی کـه دهـد مـی نشـان 4شـکل  درمندرجعاملیتحلیلنتایج
عـاملی بـار و) 96/1ازبیشـتر (تیمقادیرازq3,q7,q11جزبهخصوصیبیمارستاندرخدمت

خصوصـی بیمارسـتان خـدمت انگیـزه سنجشبرايوبرخوردارندقبولیمورد) 3/0ازبیشتر(
.دشونمیمحسوبمناسبیهايشاخص
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تخمین (و)ضرایبمعناداري(دولتیبیمارستانفرديعملکردمتغیرتاییديعاملیتحلیل، مدل5شکل
)استاندارد

بـه مربـوط هـاي شـاخص تمـامی کهدهدمینشان5شکلدرمندرجعاملیتحلیلنتایج
ازبیشـتر (عـاملی بـار و) 96/1ازبیشـتر (تـی مقـادیر ازدولتیبیمارستانفرديعملکردمتغیر

شاخصـهاي دولتـی بیمارسـتان فـردي عملکـرد متغیـر بـراي وبرخوردارنـد قبـولی مورد) 3/0
.شوندمیمحسوبمناسبی
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و)ضرایبمعناداري(خصوصیبیمارستانفرديعملکردمتغیرتاییديعاملیتحلیل، مدل6شکل
)تخمین استاندارد(

بـه مربـوط هـاي شـاخص تمـامی کهدهدمیننشا6شکلدرمندرجعاملیتحلیلنتایج
ازبیشـتر (عـاملی بارو) 96/1ازبیشتر(تیمقادیرازخصوصیبیمارستانفرديعملکردمتغیر

شاخصـهاي خصوصـی بیمارسـتان فـردي عملکردمتغیربرايوبرخوردارندقبولیمورد) 3/0
.         شوندمیمحسوبمناسبی
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ساختاريمعادالتسازيمدل

)استانداردتخمین(دولتیبیمارستانتحقیق،مفهومیمدلساختاريمعادالتمدلسازي،7شکل

)ضرایبمعناداري(دولتیبیمارستانتحقیق،مفهومیمدلساختاريمعادالتمدلسازي،8شکل



94زمستان، 79، شماره مچهارو، سال بیست)بهبود و تحول(تریمطالعات مدی162

)ردتخمین استاندا(، مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی تحقیق، بیمارستان خصوصی 9شکل 

)معناداري ضرایب(، مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی تحقیق، بیمارستان خصوصی 10شکل 
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آزمون فرضیات تحقیق
میزان انگیزه خـدمت بـه جامعـه در بیمارسـتانهاي دولتـی و خصوصـی تفـاوت        :1فرضیه 

.معنی داري با یکدیگر دارند
شد و دو جامعه متفاوت هستند، بـراي بررسـی تفـاوت    با توجه به اینکه داده ها نرمال می با

از آزمون مقایسـه زوجـی   میزان انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي دولتی و خصوصی 
. استفاده می شود

، تفاوت میزان انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي دولتی و خصوصی11جدول 

tSigآماره اختالف میانگینرتبه میانگینانگیزه خدمت

80/301/0134/0894/0بیمارستان هاي دولتی
79/3بیمارستان هاي خصوصی

میـزان  درصـد مـی باشـد، مـی تـوان گفـت       05/0همه جفت متغیرها بیشتر از sigاز آنجائی که 
.انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي دولتی و خصوصی تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند

میان بیمارستان هاي بخش دولتی و بخش خصوصی از نظر تاثیر پیش نیازها بـر  :2فرضیه 
.انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معناداري وجود دارد

)انگیزه خدمت: متغیر وابسته(tي ،  ضرایب مسیر، آماره12جدول 

tآماره )(ضریب مسیر متغیر پیش بین

35/2*28/0)بیمارستان دولتی(پیش نیازها 
04/052/0)بیمارستان خصوصی(پیش نیازها 

نیازهـا و انگیـزه   پـیش بین 35/2به مقدار tو همچنین آماره 28/0با توجه به ضریب مسیر 
52/0به مقـدار  tهمچنین آماره و 04/0خدمت به جامعه در بیمارستان دولتی و ضریب مسیر 

رســتان خصوصــی مــی تــوان گفــت در پــیش نیازهــا و انگیــزه خــدمت بــه جامعــه در بیمابــین 
درصـد تـاثیر   95بیمارستان دولتی پیش نیازها بر انگیزه خـدمت بـه جامعـه در سـطح اطمینـان      
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درصد تاثیر مثبـت و  95مثبت و معناداري دارند، اما در بیمارستان خصوصی در سطح اطمینان 
.  معناداري ندارد

نتایج فرضیات 
)انگیزه خدمت به جامعه: تغیر وابستهم(tي ، ضرایب مسیر، آماره13جدول 

tآماره )(ضریب مسیر متغیر پیش بین

53/6**54/0)بیمارستان دولتی(وضعیت نقش 
67/3**36/0)بیمارستان خصوصی(وضعیت نقش 

17/084/1)بیمارستان دولتی(ویژگی هاي شغل 
04/043/0)بیمارستان خصوصی(ویژگی هاي شغل 
15/019/1)بیمارستان دولتی(ز سازمان ادراك کارکنان ا

03/028/0)بیمارستان خصوصی(ادراك کارکنان از سازمان 
64/2*36/0)بیمارستان دولتی(پیرو - روابط رهبر 
05/061/0)بیمارستان خصوصی(پیرو - روابط رهبر 

نقـش و  وضـعیت بـین  53/6بـه مقـدار   tو همچنـین آمـاره   54/0با توجه به ضریب مسـیر 
به مقدار tهمچنین آماره و 36/0انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان دولتی و ضریب مسیر 

وضعیت نقش و انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان خصوصی می توان گفـت در  بین 67/3
درصد تاثیر مثبت 95هر دو جامعه وضعیت نقش بر انگیزه خدمت به جامعه در سطح اطمینان 

.ي دارند، اما در بیمارستان دولتی با شدت بیشتري می باشدو معنادار
ویژگی هاش شـغل و  بین 84/1به مقدار tو همچنین آماره 17/0با توجه به ضریب مسیر 

به مقدار tهمچنین آماره و 04/0انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان دولتی و ضریب مسیر 
ه جامعـه در بیمارسـتان خصوصـی مـی تـوان      ویژگی هاش شغل و انگیزه خـدمت بـ  بین 43/0

95گفت در هر دو جامعه ویژگی هاي شغل بر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه در سـطح اطمینـان       
.درصد تاثیر مثبت و معناداري ندارند

ادراك کارکنـان از  بـین  19/1به مقـدار  tو همچنین آماره 15/0با توجه به ضریب مسیر 
همچنـین آمـاره   و 03/0بیمارستان دولتی و ضریب مسیر سازمان و انگیزه خدمت به جامعه در

t ادراك کارکنـان از سـازمان و انگیـزه خـدمت بـه جامعـه در بیمارسـتان        بین 28/0به مقدار
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خصوصی می توان گفت در هر دو جامعه ادراك کارکنان از سـازمان بـر انگیـزه خـدمت بـه      
. ندارددرصد تاثیر مثبت و معناداري 95جامعه در سطح اطمینان 

پیـرو و  -روابط رهبر بین 64/2به مقدار tو همچنین آماره 36/0با توجه به ضریب مسیر 
به مقدار tهمچنین آماره و 05/0انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان دولتی و ضریب مسیر 

پیرو و انگیزه خـدمت بـه جامعـه در بیمارسـتان خصوصـی مـی تـوان        -روابط رهبر بین 61/0
95پیرو بر انگیزه خدمت به جامعه در سطح اطمینان -ر بیمارستان دولتی روابط رهبر گفت د

درصـد  95درصد تاثیر مثبت و معناداري دارد، اما در بیمارستان خصوصی در سـطح اطمینـان   
.تاثیر مثبت و معناداري ندارد

ي میان بیمارستان هاي بخش دولتی و خصوصـی از نظـر تـاثیر ویژگـی هـا     :2-5فرضیه 
.فردي بر انگیزه خدمت به جامعه، تفاوت معناداري وجود دارد

در این پژوهش ویژگـی هـاي فـردي شـامل متغیـر هـاي جمعیـت شـناختی مـی شـود کـه            
جهـت  . سن، جنسـیت، وضـعیت تاهـل، تحصـیالت، سـابقه خـدمت، و نـوع شـغل        : عبارتنداز 

تحلیـل واریـانس یـک    از آزمـون  ویژگی هاي فردي بر انگیزه خدمت به جامعه، شناسایی اثر 
.استفاده شده است) ANOVA(طرفه یا 

بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي دولتینشان داد که تاثیر سنFنتیجه آزمون 
یعنی سن بر انگیزه خدمت بـه جامعـه در بیمارسـتان    . قرار دارد05/0کمتر از سطح خطا یعنی 

بـر انگیـزه   ه آزمـون نشـان داد کـه تـاثیر سـن     همچنـین نتیجـ  . هاي دولتی تاثیر معنـاداري دارد 
یعنـی  . قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی

.سن بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد
ر بیمارستان هاي بر انگیزه خدمت به جامعه دنشان داد که تاثیر تحصیالتFنتیجه آزمون 

بر انگیزه خـدمت جامعـه در   یعنی تحصیالت. قرار دارد05/0کمتر از سطح خطا یعنی دولتی
بر انگیزه خدمت بـه جامعـه در   اما تاثیر تحصیالت. بیمارستان هاي دولتی تاثیر معناداري دارد

انگیـزه  بر یعنی تحصیالت. قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی بیمارستان هاي خصوصی
.خدمت جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد

بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارسـتان هـاي   نشان داد که تاثیر نوع شغلFنتیجه آزمون 
بر انگیزه خدمت به جامعـه در  یعنی نوع شغل. قرار دارد05/0کمتر از سطح خطا یعنی دولتی

بر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه در     اما تاثیر نوع شغل. اداري داردبیمارستان هاي دولتی تاثیر معن
بـر انگیـزه   یعنی نوع شـغل . قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی بیمارستان هاي خصوصی

.خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد
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عـه در بیمارسـتان هـاي    بر انگیزه خدمت بـه جام نشان داد که تاثیر جنسیتFنتیجه آزمون 
یعنی جنسیت بر انگیزه خـدمت بـه جامعـه در    . قرار دارد05/0کمتر از سطح خطا یعنی دولتی

بـر انگیـزه خـدمت بـه جامعـه در      اما تاثیر جنسـیت . بیمارستان هاي دولتی تاثیر معناداري دارد
انگیـزه  یعنـی جنسـیت بـر   . قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی بیمارستان هاي خصوصی

.خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري ندارد
بر انگیزه خدمت بـه جامعـه در بیمارسـتان    نشان داد که تاثیر وضعیت تاهلFنتیجه آزمون 

بر انگیزه خـدمت بـه   یعنی وضعیت تاهل. قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی هاي دولتی
بـر انگیـزه   همچنین تاثیر وضعیت تاهـل . ی تاثیر معناداري نداردجامعه در بیمارستان هاي دولت

یعنـی  . قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی
. بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري نداردوضعیت تاهل

بر انگیزه خدمت بـه جامعـه در بیمارسـتان    خدمتنشان داد که تاثیر سابقهFنتیجه آزمون 
بر انگیزه خـدمت بـه   یعنی سابقه خدمت. قرار دارد05/0بیشتر از سطح خطا یعنی هاي دولتی

بـر انگیـزه   همچنین تاثیر سـابقه خـدمت  . جامعه در بیمارستان هاي دولتی تاثیر معناداري ندارد
یعنـی  . قرار دارد05/0سطح خطا یعنی بیشتر از خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی

.بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان هاي خصوصی تاثیر معناداري نداردسابقه خدمت

اثر ویژگی هاي فردي بر انگیزه خدمت به جامعهANOVA، آزمون 14جدول 

نتیجه آزمونsigمتغیر
تاثیر معنادار دارد005/0بخش دولتیسن

تاثیر معنادار ندارد297/0بخش خصوصی

تاثیر معنادار دارد004/0بخش دولتیتحصیالت
تاثیر معنادار ندارد308/0بخش خصوصی

تاثیر معنادار دارد004/0بخش دولتینوع شغل
تاثیر معنادار ندارد176/0بخش خصوصی

تاثیر معنادار دارد003/0بخش دولتیجنسیت
ادار نداردتاثیر معن802/0بخش خصوصی

تاثیر معنادار ندارد802/0بخش دولتیوضعیت تاهل
تاثیر معنادار ندارد069/0بخش خصوصی

تاثیر معنادار ندارد111/0بخش دولتیسابقه خدمت
تاثیر معنادار ندارد104/0بخش خصوصی
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میان بیمارسـتان هـاي بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی از نظـر تـاثیر انگیـزه          :3فرضیه 
.دمت به جامعه بر عملکرد فردي ، تفاوت معناداري وجود داردخ

)عملکرد فردي: متغیر وابسته(tي ،  ضرایب مسیر، آماره15جدول 

tآماره )(ضریب مسیر متغیر پیش بین

63/2*35/0)بیمارستان دولتی(انگیزه خدمت 
03/013/0)بیمارستان خصوصی(انگیزه خدمت 

انگیـزه خـدمت بـه    بـین  63/2بـه مقـدار   tو همچنین آمـاره  35/0ب مسیر با توجه به ضری
به مقدار tهمچنین آماره و 03/0جامعه و عملکرد فردي در بیمارستان دولتی و ضریب مسیر 

انگیزه خدمت به جامعه و عملکرد فردي در بیمارستان خصوصـی مـی تـوان گفـت     بین 13/0
درصـد  95امعه بر عملکرد فـردي در سـطح اطمینـان    در بیمارستان دولتی انگیزه خدمت به ج

درصـد تـاثیر   95تاثیر مثبت و معناداري دارد، اما در بیمارسـتان خصوصـی در سـطح اطمینـان     
.مثبت و معناداري ندارد

نتیجه گیري و پیشنهادات
ودولتـی بخـش درجامعـه بـه خـدمت میزان انگیزهکهدادنشانآماريهايتحلیلنتایج

ودولتـی بخـش کارکنـان دیگـر عبـارت بـه . ندارندیکدیگرباداريمعنیتتفاوخصوصی
. نـدارد وجـود آنهـا بـین معنـاداري تفاوتودارندقرارسطحیکدرPSMنظرازخصوصی

ارزشـهاي ازشواهديگونههیچ) 2006(همکارانشولیونزتحقیقهمانندنتایج این پژوهش
رینـی نتیجـه ایـن تحقیـق،   برخالفاما. نیافتدولتیوخصوصیبخشکارکنانبینمتفاوت

ایـن بـه عمـومی وخصوصـی بخشکارکنانهايانگیزهبینهايتفاوتبررسیدر) 1982(
ایـدئولوژیک واهـداف فداکارانـه  بـه بیشتريتمایلوعالقهعمومیکارکنانکهرسیدنتیجه
امـا دارندمعناداريومثبتتاثیرجامعهبهخدمتانگیزهبرنیازهاپیشدولتیبخشدر. دارند

. ندارنـد معنـاداري ومثبـت تـاثیر جامعـه بـه خدمتانگیزهبرنیازهاپیشخصوصیبخشدر
تاییـد دولتـی بخـش درخدمت بـه جامعـه  انگیزهبررانیازهاپیشتاثیرکهتحقیقاتیازبرخی

ــد  ــی کنن ــدازم ــنون: عبارتن ــارانودی ــان،)1994(همک ــرگندوانورن،)1994(زیف ب
،)1999(همکـاران وپـرن وان،)1997(بنخوف،)1996(کریفمونواستونجان،)1995(
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وخصوصـی بخـش دوهـر در).2013(هیـدن وکـامیلري ،)2000(هـان نی،)2000(فینگان
گـذاري تاثیرشدتامااستگذارتاثیرکارکنانخدمتانگیزهبرنقشوضعیتمتغیردولتی

واسـتون جـان . باشدمیخصوصیبخشازبیشتردولتیبخشدرخدمتانگیزهبرمتغیراین
مـورد جامعـه بـه خـدمت انگیـزه بـر رانقـش وضـعیت متغیـر تاثیر1996سالدرکریفمون

درابهـام وتعـارض یعنـی نقـش وضعیتبعددوکهرسیدندنتیجهاینبهودادندقراربررسی
کـه یافتنـد دسـت نتیجهاینبههم) 2013(هیدنوکامیلري. داردانگیزشبامنفیرابطهنقش

خصوصـی ودولتـی بخـش دوهردر.داردکارکنانخدمتانگیزهبرمنفیاثرنقشوضعیت
. نداردمعناداريومثبتتاثیرکارکنانجامعهبهخدمتانگیزهبرشغلهايویژگیمتغیر

بـر مهمـی مسـتقیم اثـر شغلهايویژگیکهدارندمیاظهار) 2013(هیدنوکامیلرياما
PSMسـازمان مشـاغل ووظـایف بایـد دولتـی خدماتبخشمدیراندهدمینشانکهداشته
بـراي بیشترکاريهايفرصتایجادطریقازهاآنجذابیتافزایشهدفبارامربوطههاي

سـازمان، کـل درفـرد هـر نقـش اهمیـت وتـاثیر نمایشگروهی،کارهايافزایشکارکنان،
بـه مناسـب بـازخورد واطالعـات يارائـه وهـایش، تالشنتایجشناختبرايفردبهکمک

بخـش ودولتـی بخـش بـین .کننـد بازسـازي وبـازبینی عملکردشـان، خصـوص درکارکنان
تفــاوتجامعــه،بــهخــدمتانگیــزهبــرســازمانازکارکنــانادراكتــاثیرنظــرازخصوصــی

خـدمت انگیزهبرتاثیريسازمانازارکنانکادراكبخشدوهردرونداردوجودمعناداري
ــان ــداردآن ــرخالف. ن ــنب ــقای ــدپژوهشــگرانبرخــیتحقی ــنون،)2000(فینگــانمانن ودی

نتیجـه بـه ایـن  تحقیقات خـود در) 2013(هیدنوکامیلريو) 1994(زیفان،)1994(همکاران
کـامیلري . استرگذاتاثیرکارکنانخدمتانگیزهبرسازمانازکارکنانادراكکهرسیدند

دهنـده نشانکهسازمانازکارکنانادراكکهدادندنشانخودتحقیقاتدر) 2013(هیدنو
هـا تحلیـل نتـایج .داردعملکـرد وPSMبـر بسـیاري تـاثیر اسـت سازمانمدیریتينحوهي

تـاثیر کارکنـان خـدمت انگیـزه برپیرو-رهبررابطهمتغیردولتیبخشدرکهاستآنبیانگر
نتــایج. نــداردوجــودمعنــادارومثبــتتــاثیرخصوصــیبخــشدرولــیداردمثبتــیونــادارمع

دولتـی، بخـش در) 1999(همکـاران وپـرن وانو،)2000(هاننی،)1997(بنخوفتحقیقات
کارکنـان عملکـرد وخـدمت انگیـزه برپیرو-رهبررابطهمثبتتاثیربیانگرتحقیقاینهمانند

بـه یـا پیـرو -رهبرارتباطنوعکهدارندمیاذعان) 2013(هیدنويکامیلرهمچنین. باشدمی
تاثیرگـذار کارکنـان عملکـرد وخـدمت انگیـزه بـر سـازمان درکارمنـد ومدیردیگرعبارت

بخـش درولـی اسـت تاثیرگـذار آنـان خـدمت انگیـزه بـر افـراد سـن دولتـی بخشدر.است
) 1999(کـروم ونافتحقیقات. ردنداخدمتانگیزهرويبرتاثیريکارکنانسنخصوصی
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دولتـی بخـش در.باشـد مـی آنـان خـدمت انگیزهبرافرادسنتاثیرمویدهمدولتیبخشدر
بخـش درولـی داردمعنـاداري تـاثیر آنـان جامعـه بـه خدمتانگیزهبرافرادتحصیالتمیزان

ونـاف قیقاتتح.نداردکارکنانخدمتانگیزهبرمعناداريتاثیرتحصیالتمیزانخصوصی
ــروم ــاتمن،)1999(کـ ــروبـ ــنون،)1984(استراسـ ــارانودیـ ــاملیريو) 1994(همکـ وکـ

تاییـد راکارکنـان خـدمت انگیـزه بـر تحصـیالت تـاثیر فرضیهدولتیبخشدر) 2013(هیدن
بـا مقایسـه درمـردان دولتـی بخـش درکهدادنشانهادادهتحلیلوتجزیههمچنین.کنندمی

ایـن بهخودتحقیقاتدر) 1999(کرومونافاما. برخوردارندبیشتريدمتخانگیزهاززنان
دیگـر نتـایج بامغایرفرضیهایننتیجه. استمردانازباالترکمیزنانPSMکهرسیدندنتیجه

بـین فرهنگـی هـاي تفاوتوجودتفاوت،ایندلیلترینمهمشایدواستخارجیتحقیقات
درکهدادنشانهاتحلیلنتایج.استاثرگذارتحقیقاتایجنتدرکهباشدمختلفکشورهاي

درامـا داردمعنـاداري ومثبـت تـاثیر کارکنـان فـردي عملکردبرخدمتانگیزهدولتیبخش
وکـامیلري و) 1999(کـروم ونـاف تحقیقـات نتـایج .نـدارد معناداريتاثیرخصوصیبخش
.کنندمیتاییدراعملکردبرPSMرتاثیپژوهشاینهماننددولتیبخشدر) 2013(هیدن

نکته قابل توجه اي که در این تحقیق براي بیمارستان دولتی وجـود دارد ایـن اسـت کـه هرچـه      
سطح تحصیالت کارکنان باال می رود میزان انگیزه خدمت کارکنان کاهش مـی یابـد و ایـن نکتـه     

PSMرفتن سطح تحصیالت میـزان  براي مدیران منابع انسانی بسیار قابل اهمیت است که چرا با باال

شاید یکی از دالیل آن عدم رضایت کارکنان با تحصـیالت بـاال از میـزان حقـوق     . کاهش می یابد
و دستمزد و شرایط کاري موجود در سازمان باشد که مدیران سازمان بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه      

باال بردن میزان انگیـزه کارکنـان   همچنین مدیران منابع انسانی می توانند جهت . بیشتري داشته باشند
در . از روشهاي غنی سازي شغل، چرخش شـغلی، مهندسـی شـغل و توسـعه شـغل اسـتفاده نماینـد       

افراد تحت تاثیر متغیرهایی که به عنوان پیش نیاز در این تحقیق مطرح شـده انـد   PSMبخش دولتی 
ی هـاي شـغل، ادراك   لذا مـدیران بخـش دولتـی بایـد در زمینـه وضـعیت نقـش، ویژگـ        . قرار دارد

پیـرو طــوري برنامـه ریــزي و کارکنـان را هــدایت کننـد کــه     - کارکنـان از ســازمان و رابطـه رهبــر  
بطور مثال نباید در شـغل و وظـایف افـراد    . کارکنان با حداکثر انگیزه در سازمان به فعالیت بپردازند

مشـارکت دهنـد و تـا    تعارض و ابهام وجود داشته باشد، مدیران کارکنان را در تصمیمات سـازمان 
مشاغل در سازمان طوري طراحی شوند که فـرد در شـغل   . حد امکان ساختار سازمان منعطف باشد

خود تا حدي از آزادي عمـل و اسـتقالل برخـوردار باشـد و قابلیـت ابتکـار و خالقیـت و نـوآوري         
ات خـود را در  فضاي سازمان باید بگونه اي باشد که افـراد بـه راحتـی نظـرات و انتقـاد     . داشته باشد

با توجه به این اینکه در بخش دولتـی انگیـزه کارکنـان بـر عملکـرد فـردي آنهـا        . سازمان بیان کنند
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تاثیر گذار است، مدیران باید مراقب باشند کـه از اتخـاذ تصـمیمات و سیاسـت هـایی کـه موجـب        
لکـرد  کاهش انگیزه کارکنان می شود پرهیز کنند چرا که در صورت کاهش انگیـزه کارکنـان عم  

بطور کلی مـی تـوان گفـت کـه     . افراد کاهش پیدا کرده و نهایتا سازمان با مشکل روبه رو می شود
در بخش دولتی کارکنان نسبت به متغیرهاي درون سازمانی حساس هستند و هـر گونـه تصـمیم یـا     

ه بطور کلی بیمارسـتانهاي دولتـی بـا توجـ    . سیاستی در سازمان بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار است
مـردان  PSMدر بخـش دولتـی   . به نتایج بدست آمده نیازمند سـاختار هـاي منعطـف و پویـا هسـتند     

باالتر از زنان است و مدیران منابع انسانی می توانند در پست هـا و مشـاغلی کـه بـه انگیـزه خـدمت       
افــراد تحــت تــاثیر PSMامــا در بخــش خصوصــی . بــاالتري نیــاز اســت، از مــردان اســتفاده نماینــد

بـا بخـش   PSMهاي پیش نیاز و متغیرهاي جمعیت شناختی قرار ندارد و از طرفی از نظر میزان متغیر
مـدیران منـابع انسـانی بخـش خصوصـی بایـد بـه دنبـال شناسـایی          . دولتی تفاوت معنـاداري ندارنـد  

در بخـش خصوصـی   . عواملی باشند که بر روي انگیـزه خـدمت کارکنـان آنهـا تـاثیر گـذار اسـت       
وجود ندارد و این یک نکتـه مثبـت بـراي بیمارسـتان بخـش      PSMو زنان از نظر تفاوتی بین مردان

خصوصی است و این موضوع موجب آزادي عمل مـدیران منـابع انسـانی در بکـارگیري نیروهـاي      
در بخـش خصوصـی، تفـاوت هـاي جمعیـت شـناختی       . سازمان در پست هـاي مختلـف مـی شـود    
د یکی از دالیـل نبـود تفـاوت بـین افـراد بـا ویژگـی        شای. تاثیري بر روي انگیزه خدمت افراد ندارد

هاي مختلف در سازمان، سبک مدیریتی و ساختار سازمان باشد که باعـث بـه وجـود آمـدن چنـین      
فرهنگ سـازمانی و فراینـد اجتمـاعی سـازي افـراد در سـازمان بایـد بگونـه اي         . شرایطی شده است

د، انگیزه افراد بـراي خـدمت بـه جامعـه و     باشد که هر چه از زمان حضور افراد در سازمان می گذر
از آنجـا کـه هـم در بخـش     . ارباب رجوع افزایش یابد تا در نهایـت کـارایی سـازمان افـزایش یابـد     

خصوصی و هم در بخش دولتی سابقه خـدمت تـاثیري بـر روي انگیـزه خـدمت کارکنـان نـدارد،        
ه پـذیري و اجتمـاعی سـازي،    مدیران منابع انسانی باید توجـه داشـته باشـند کـه فراینـد هـاي جامعـ       

آموزش و بهسازي کارکنان را طـوري هـدایت و برنامـه ریـزي کننـد کـه بـا افـزایش مـدت زمـان           
حضور فرد در سازمان انگیزه فـرد، هـم بـراي فعالیـت در سـازمان و هـم بـراي خـدمت بـه جامعـه           

بطـور  . افزایش یابد و این نکته در بخش دولتی بسیار بـا اهمیـت تـر از بخـش خصوصـی مـی باشـد       
کلی مدیران منابع انسانی براي اخذ تصمیمات مختلف در سازمان باید تفاوت هاي افـراد را در نظـر   
بگیرند و با توجه به ظرفیت هاي افراد و ویژگی هاي فـردي تـاثیر گـذار افـراد در سـازمان، جهـت       

ه جامعـه  اخذ تصمیمات مناسب گام بردارند تا افراد در شغل خـود از انگیـزه الزم بـراي خـدمت بـ     
.برخوردار باشند
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