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 چکیده

ز جمله گردد امفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می
ــوعاتی ــت که مهمترین موض ــانی مطرح می وري نیرويبهره در اس ــد. انگیزش انس باش

این تحقیق با هدف  .است جذاب بوده موضـوعات از که هاسـتدولت، مدت کارمندان
ـــازمانی با انگیزه  در خدمات  ـــازمانی و غیرس ـــی رابطه بین عوامل س تبیین مـدل و بررس
ـــر از لحاظ هدف کاربردي و به روش  عمومی (دولتی) صـــورت پذیرفت. تحقیق حاض

ـــیفی ـــده–توص ـــتگی انجـام ش ـــامـل همبس ـــت. حجم نمونـه ش نفر از کارکنان  324اس
اي چند گیري خوشــهخراســان رضــوي بوده که به صــورت نمونههاي اســتان شــهرداري

 هاي ترکیبی انگیزههاي مورد نیاز از طریق پرســشـــنامهاند. دادهاي برگزیده شــدهمرحله
خدمت عمومی، عوامل سـازمانی  و عوامل غیرسـازمانی گردآوري شد و ضریب پایایی 

)αـــنامه ـــش ـــت آمد و به  795/0و  815/0، 822/0ها به ترتیب کرونباخ) براي پرس به دس
ـــاخص ـــب ش ـــی روایی) از آزمون خبرگی و ها با مؤلفهمنظور اطمینان از تناس ها (بررس

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسلامدانشکده مدیریت و علوم انسانی ، وي دکتري مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشج 1
 ایرانکرمان، کرمان، 

 کرمان، واحد کرمان، ،علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامیروانشناسی، دانشکده مدیریت و روانشناسی، گروه  ستادیارا  2
 a.manzari@iauk.ac.ir(نویسنده مسئول) ایران

کرمان، واحد کرمان، ،  مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامیگروه  مدیریت، ستادیارا 3
  ایران

 کرمان، واحد کرمان، ، مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت دولتی، دانشکدهگروه مدیریت، استادیار  4
  ایران

 یرانکرمان، اباهنر کرمان،  گاه شهیددانشگروه آمار و ریاضی دانشکده ریاضی وکامپیوتر ، آمار، ستادیارا 5

                                                           

https://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2020.46096.3411


99پاییز ، 97م، شماره نهویریت(بهبود و تحول)، سال بیستمطالعات مد 10  
 

ها از مدلســازي معادلات ســاختاري تجزیه و تحلیل دادهتحلیل عاملی اکتشــافی و جهت 
ـــتفـاده گردید. داده تجزیه و تحلیل  "آموس" و "اس پی اس اس"افزارهاي با نرمها اس

با  هاي سازمانی و غیرسازمانیتحقیق نشان داد که رابطه معناداري بین شاخصشد. نتایج 
ـــد و در  انگیزش خـدمـت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید ش

 هاي تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.پایان بر اساس یافته
 

 انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، عوامل غیرسازمانی واژگان کلیدي:
 

 مقدمه و بیان مسئله
ه هاي ادارترین چالشي خدمت عمومی کارکنان دولت، یکی از گستردهموضوع انگیزه

دهی و تغییر مسیر ) و در شکل2014، 1امور عمومی و مدیریت دولتی بوده (پروسکی و ریتز
 سالهاي )، بطوریکه در2018، 2واداز-(هورواس و هولوسیبخش دولتی اهمیت فراوانی داشته 

آنجائیکه  است. از توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته در فرآیند انسانی رویکرد نقش اخیر
 لذا به منظور دستیابی باشد،می عمومی بخش مزیتی براي با انگیزه، انسانی از نیروي برخورداري

 عمل هدفمند انسانی به صورتی حوزه مدیریت نیرويها باید در اثربخش، دولت عملکردي به

اي مختلف هنمایند. در این راستا مراکز تحقیقاتی باید به ارزیابی و شناسایی شواهدي در حوزه
 سازي انگیزه خدمتسازمانی بپردازند که در ایجاد، تقویت و یا خاموشعوامل سازمانی و غیر

داراي  دولتی هايسازمان و دولت که در رادياف از گیريعمومی کارکنان نقش دارند. بهره
نقش مهمی  تواندخدمت عمومی هستند، می انگیزه از برخوردار و بوده جامعه به خدمت روحیه

مبناي انگیزه خدمت عمومی باور، ارزش  .دولتی داشته باشد اثربخشی نهادهاي و در کارآمدي
به  چگونگی اینرو باشد، ازسازمانی میهائی است که فراتر از منفعت فردي و حتی و نگرش

 فرایندهاي کنار شناخت در دولتی بخش در عمومی خدمت هايانگیزه با کارگیري افرادي

 دولتی را مدیریت متفکران گرایش که است هاییزمینه از مهمترین خدمت انگیزه گیريشکل

انگیزه خدمت عمومی بر این فرض استوار است که کارکنان بخش  .است نموده جلب خود به
، 3عمومی عوامل یا ابعاد انگیزشی متفاوتی از کارکنان بخش خصوصی دارند (پري و هوندگیم

1. Perovsky & Ritz 
2. Horváth & Hollósy-Vadász 
3. Perry & Hondeghem 
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) عوامل مهم 2000( 3). به زعم پري2016، 2؛ کیم و کیم2014، 1؛ هامبرگ و همکاران2008
شی، تاریخی،  انگیز-هاي اجتماعیستره زمینهاثرگذار بر انگیزه خدمت کارکنان در چهار گ

 نقش جهت به تواند وجود داشته باشند. از طرفی،هاي شخصیتی و رفتارهاي فردي میویژگی

 اهمیت از عمومی، شناسائی عوامل متعدد در این فرآیند، خدمت عوامل اثرگذار بر انگیزه مهم

 دارند کهدر مطالعات خود اظهار می  (2007)4و همکاران پارلبرگ .است تري برخوردارافزون

 عمومی بخش کارکنان برانگیختن تواند باعثمی افراد، پذیريناشی از جامعه بنیادین ارزشهاي

 ها،مدیریت ارزش گرچه ،گسترده دارند اهدافاینگونه  تفسیر دررا  مهمی نقش مدیرانشود و 

 رسمی سیستم اما پذیرد،می جمعی صورت تعاملات طریق از که است اجتماعی فرآیندي

شود، می برانگیختن کارکنان باعث که تواند به منظور افزایش تعاملاتیمی نیز مدیریت
 بخش عمومی کارکنان انگیزش موضوع دهدمی نشان هاپژوهش .آورد فراهم را هاییفرصت

 دهد،شواهد نشان می  2010).،6؛ برر5،2012بلی (باشد  تأثیرگذار آنها عملکرد بر تواندمی
اي هکارکنانی که انگیزه خدمت عمومی آنها بالاتر است، تمایل بیشتري دارند تا در سازمان

 عمومی بخش در کارکنان )، از طرفی انگیزه2018، 7دولتی و غیرانتفاعی خدمت کنند (هالت

 بخش دو این کارکنان در برانگیختن باعث متعددي عوامل و بوده متفاوت هم با خصوصی و

 مبناي کنند،می عمل شخصی منفعت و سود بر مبناي که تجاري هايشرکت برخلافشود و می

 کلیه و مردم عامه به ارائه خدمات طریق از عمومی منافع پیگیري دولتی هايسازمان گیريشکل

که  هستند کارکنانی و مدیران کارگیريبه نیازمند هاییچنین سازمان است. بنابراین، شهروندان
 عموم مردم به خدمت، انگیزه عمومی با نگرش و گذاشته کنار را فردي منفعت طلبانه هايانگیزه

 و نزدیک ارتباط به با توجه که هستند عمومی نهادهاي جمله از هاشهرداري .نمایند خدمت
 را در ايکنندهتعیین نقش شهري دارند، خدمات فرایندهاي ارائه در شهروندان مستقیمی که با

 منافع به که از افرادي هامندي شهرداريبهره رو، این کنند. ازمی شهروندي ایفاتوسعه مفاهیم 

 پیگیري شخصی خود منافع ماوراي را مفاهیم شهروندي و توسعه شهري و اندیشندمی جمعی

1. Homberg   
2. Kim & Kim 
3. Perry 
4. Parrlberg et al.  
5 .Bellé 
6. Brewer  
7 .Holt 
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 انگیزه کارکنان بحث به پرداختن مختلف، ضرورت هايپژوهش .دارد فراوانی کنند اهمیتمی

؛  1393؛ معصومی، 1394همکاران، و حاجیان(ساخته است  نشان خاطر را هاشهرداري در
تهران  شهرداري هايپژوهش جامع که توسط مرکز بررسی یک در ).  1393،احمدنیا و یعقوبی

ارائه  گزارش قالب یک در و احصاء شهرداري پژوهشی نیازهاي انجام گرفته است، مهمترین
-اولویت مهمترین از یکی عنوان به انگیزه کارکنان موضوع توان بهجمله میاست که از آن شده

 هاشهرداري در انگیزه کارکنان مشکلات این، بر هاي پژوهشی اشاره نمود. علاوهضرورت و ها

اسماعیلی، (است  شده تاکید آن بهبود بر و گرفته قرار مورد بررسی نیز پیشین هايپژوهش در
 مثبتی نتایج کارکنان در خدمت عمومی انگیزه ارتقا که است آن دهنده نشان ها). پژوهش1394

 را افزایش سازمان اثربخشی و داشته پی در را سازمانی عملکرد شغلی و رضایت بهبود جمله از

اي که چه رابطه است پرسش این به پاسخ به دنبال حاضر پژوهش ).11999 کروم و نف  (دهدمی
 وجود داشته باشد؟  عمومی خدمت انگیزه با تواند بین عوامل سازمانی و غیرسازمانیمی

الگوي زیر که با توجه به پیشینه متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش به دست آمده است، 
ا هشناختی پژوهش کمک کند. این مدل در بخش تحلیلدهی مفهومی و روشتواند در نظممی

    گیرد.مورد آزمون قرار می
 

 پژوهش. الگوي بررسی متغیرهاي 1شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Naff & Crum 
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 هاي پژوهشو توسعه فرضیهمفاهیم اساسی تحقیق 
 1انگیزه خدمت عمومی

)، انگیزه خدمت عمومی نیرویی برانگیزاننده است که 1395به زعم نعمتی و همکاران (
اي مهم در عملکرد کنندهافراد را به ارائه خدمات با ارزش به شهروندان واداشته و تعیین

اي اي نوع دوستانه براي خدمت در راستاي که به عنوان  انگیزهباشد به گونهسازمانی افراد می
کنند که انگیزه خدمت ) بیان می2008( 2شود. کوهلر و رینیمنافع نوع بشر توصیف می

مرتبط است و  4و کمک گرایانه به مردم 3عمومی  بیشتر با نظریه رفتار واکنشی اجتماع محور
) این موضوع ارتباطی ویژه با اهداف بخش دولتی دارد. 2016( 5مانبه اعتقاد ریتز، برر و نئو
انگیزه خدمت عمومی یک مفهوم "کند که ) بیان می601: 1988( 6در همین راستا استاتس

 7و سلدن . برر"است، یک نگرش است، یک حس وظیفه و حتی یک حس اخلاقی است
که افراد را به انجام خدمات دانند ) انگیزه خدمت عمومی را نیرویی انگیزشی می1998(

) انگیزه خدمت عمومی را عبارت از 54-56: 2007( 8کند. واندنیبلعمومی معنادار تهییج می
داند که وراي منافع شخصی و سازمانی جاي داشته و هایی میها و نگرشاعتقادها، ارزش"

ه براي اد بر طبق آنچشود تا افردهد و باعث میمنافع نهاد سیاسی بزرگتري را مد نظر قرار می
 به افراد برخی از  که دارنداظهار می )1996( 9وایز و پري ."آن نهاد مناسب است عمل کنند

 )، 2016، 10شوند (برایتبرانگیخته می نیز آن توسط و مند هستندعلاقه عمومی خدمات
 به خدمت براي عمومی دوستانۀ ي نوعدر عین حال انگیزه خدمت عمومی، یک انگیزه

؛ به نقل از 2012، 12؛ کارپنتر و همکاران1999، 11واستینبر باشد (رینیجامعه می افراد علائق
)، همچنین انگیزه خدمت عمومی، یک معیار مناسب براي 1394شجاعی و همکاران، 

؛ واندنیبل، 1990باشد (پري و وایز، بینی رفتار و نگرش کارکنان بخش دولتی میپیش

1. Public Service Motivation (PSM)  
2  . Koehler & Rainey 
3. Prosocial behavior  
4. Altruism  
5. Ritz, Brewer & Neumann  
6. Staats 
7. Brewer & Selden  
8  . Vandenabeele 
9. Wise  
10. Bright  
11. Rainey and Steinbauer  
12. Carpenter et al.   
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اي )، انگیزه خدمت عمومی را سازه10: 1395تی و همکاران (). نعم2017، 1؛ سادیک2008
آن را پس  4دانند که متغیرهاي پنهان مرتبه اولمی 3و متغیري پنهان از مرتبه دوم 2چند بعدي

 5ذاريگکنند: تمایل به مشارکت در خط مشیاز مرور ادبیات موجود به قرار زیر بیان می
، 8، عدالت اجتماعی7، تکلیف مدنی6عمومیگذاري)، تعهد به منافع (جذابیت سیاست

و حکمرانی  11(از خود گذشتگی)، تمایل به مشارکت عمومی 10، فداکاري9شفقت
 ، که در جدول  زیر آورده شده است. 12دموکراتیک

 

 )1395ي خدمت عمومی ( نعمتی و همکاران، . متغیرهاي پنهان مرتبه اول انگیزه1جدول 

 تعریف ابعاد

ط در ختمایل به مشارکت 
 گذاريمشی

توان یکی از علاقه مندي به سیاست و مشارکت در امور سیاسی را می
هاي در نظر گرفت زیرا فعالیت در سازمان PSMهاي اساسی مولفه

عمومی در یک مجموعه محیط سیاسی است. مدیران از طریق درهم 
 شوند.ها و امور اجرایی برانگیخته میآمیختن سیاست

 پایبندي به منفعت عموم شهروندان حتی در صورت تقابل با منافع شخصی. ومیتعهد به منافع عم

 تکلیف مدنی
-خدمت رسانی به شهروندان و لحاظ نمودن نسل هاي آینده در تصمیم

 ، بلکه به عنوان یک تکلیف مسلم."فراتر از وظیفه"گیري ها 
 و رفاه عمومی براي همه.هاي برابر هاي مشروع، فرصتاعتقاد به وجود آزادي عدالت اجتماعی

 نسبت به جامعه و فقرا. شفقت
فداکاري(از خود 

 گذشتگی)
 انجام وظیفه در راستاي خدمت به شهروندان حتی در صورت زیان فردي.

 هاي عمومی و بهبود کالاها و خدمات عمومی.مشارکت در برنامه تمایل به مشارکت عمومی

 حکمرانی دموکراتیک
صاحب حق دانستن شهروندان از برخورداري خدمات عمومی و اعتقاد به 

 لزوم پاسخگویی کارگزاران دولتی به مردم.  

1. Sadiq   
2. Multiple construct 
3. Second-order construct 
4. First-order factor  
5.  Willingness to participate in policy-making 
6. Commitment to the public interest 
7  . Civic duty 
8  . Social justice 
9  . Compassion 
10  . Self-sacrifice 
11  . The desire for public participation 
12  . Democratic governance 
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و  PSMهاي تاریخی )، در خصوص مدل2018( 1هایی که زبیر و همکارانتحقیقات و بررسی
هاي اند برخی جنبهاي انجام دادههاي آن در چارچوب یک سیستم توسعهها و خروجیورودي

مند مرتبط با انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک مدل توسعه داده شده بر مبناي مرور ادبیات نظام
عاملی  52مقاله علمی، موفق به شناسائی  106) با مرور منظم ادبیات حدود 2018زبیر (اند. نمایش داده

)، 2014( 2رفیلدحقیقات آبهاي ت. یافتهشد که به طور مستقیم بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار هستند
) نشان داد که سطح انگیزه خدمت عمومی افراد در طول زمان به طور نسبی 2016( 3وگل و کرول

هاي بخش دولتی به منظور درك انگیزش افراد بسیار مهم است ثابت است و این مفهوم براي سازمان
خاص  عمومی، خدمت است معتقد )1996پري (). 2019، 4وتیلوستینک(ویلمولرا، دیوایلک و وان 

 5همکاران و واندنیبل است. شده طراحی متحده (پري) مخصوص ایالات PSMاست. .مدل  محیط هر
با ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی دولت ارتباط   PSMتحقیق خود نشان دادند مفهوم  ) در2004(

است.  گزارش تخلفات هاي دولت در سیستم دستمزد، کارمندیابی، عملکرد ودارد و شامل سیاست
 مثال در بریتانیا، عنوان به مختلفی دارد. ظواهر و اسامی اروپا در  PSMمفهوم دریافتند هاآن به علاوه

اخلاقیات به نفع منافع عمومی گفته "آن  به فرانسه در و شودمی نامیده دولتی خدمات منش اخلاقی
   PSMظهور و گسترش مفاهیمی شبیه . به همین جهت واندنیبل و همکارانش معتقدند که"شودمی
 شده وارد فرهنگ غربی در قدرتمند است که ايپدیده این دهدمختلف نشان می کشورهاي در

گیري انگیزه خدمت مقیاس اندازه ،PSMاست. پري در ادامه تحقیقات خود به منظور سنجش 
دنی، فع عمومی، وظیفه مهاي عمومی، تعهد به مناعمومی را به شش بعد توسعه داد: جذابیت سیاست

). در واقع پري 2013؛ کیم و همکاران، 2010عدالت اجتماعی، شفقت و فداکاري (کیم و واندنیبل، 
گانه هنجار محور، عاطفی هاي سهانجام داد و با بررسی انگیزه PSMها را براي ارزیابی نخستین تلاش

را در شش بعد ایجاد نمود،  PSMاو  سازي،منطقی فعالیت خود را آغاز نمود. در مفهوم-و عقلایی
) مدل خود را در بین خدمتگزاران بخش دولتی مورد اعتبار سنجی قرار داد، او 1996زمانیکه پري (

عناصر وظایف شهروندي و عدالت اجتماعی را با بعد تعهد به منافع عمومی ادغام نمود و این دو بعد 
انگیزه خدمت عمومی حذف گردید  وظیفه شهروندي و عدالت اجتماعی، از مجموع ابعاد

1  . Zubair et al. 
2  . Oberfield 
3  . Vogel & Kroll 
4  . Weißmüllera, De Waelec, van Witteloostuijnc 
5  . Vandenabeele et al. 
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 )   2019، 1(هومبرگ و کاستلو
 

 و انگیزه خدمت عمومی 2عوامل سازمانی
عوامل سازمانی مرتبط با انگیزه خدمت عمومی مطرح در این پژوهش شامل شفافیت 

-باشد که در نقش متغییر مستقل، نقشمی 5و رهبري تحول آفرین 4هاي شغلی، ویژگی3اهداف
اران زاده و همکحمیديکنند. در مدل پیشایندهاي انگیزه خدمت عمومی که توسط آفرینی می

ارایه شده است عوامل سازمانی همان محیط سازمان، تعریف گردیده است و شامل  )1397(
باشد. لذا تواند تاثیرگذار باشد که به طور مستقیم در فضاي سازمان میآندسته از عواملی می

 کند که: میفرضیه اول پژوهش بیان 
سازمانی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود  متغیرهايبین : 1فرضیه 

 دارد. 

 
 هاي شغلی و انگیزه خدمت عمومیویژگی

اي که مشاغل هاي عینی مشاغل هستند، به طور ویژه درجههاي شغلی، ویژگیویژگی
کار و رضایت شغلی متصدیان مشاغل را اند به منظور اینکه آنها انگیزش درونی طراحی شده

؛ 1971،  7هاي شغل(هاکمن و لاولرمدل ویژگی). 1976، 6افزایش دهند (هاکمن و اولدهام
) بر پنج عنصر اصلی شغل تمرکز دارد که عبارتند از: تنوع 1980؛ 1976هاکمن و اولدهام، 

که هدف نهایی آن نائل شدن به  12و بازخورد 11، استقلال10، اهمیت کار9،هویت کار8مهارت
آنچه که فرد در کار انجام   ).1987، 13باشد (فرید و فریزرضایت شغلی و عملکرد شغلی می

1  . Homberg & Costello 
2  . Organizational Factors 
3. Clarity of goals   
4. Job characteristics 
5  . Transformational leadership 
6  . Hackman &  oldham 
7. Hackman & Lawler 
8  . Skill variety 
9  . Task identity 
10  . Task significance 
11  . Autonomy 
12  . Feedback 
13  . Fried & Ferris 
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) 2007( 2). کامیلري1982، 1تواند بر انگیزش کاري او تاثیرگذار باشد (پري و پورتردهد میمی
ی ناشی از محیط سازمان نشان داد که انگیزه خدمت عمومی کارکنان بخش دولتی به طور عمده

طور عمده یک رابطه مثبت دهد که بهها نشان میباشد. تحلیلکه آنها را احاطه نموده است می
نتیجه بیشتر تحقیقات ). 2016وجود دارد (کیم،  PSMهاي شغل و ابعاد مختلف بین ویژگی

 ردد: گمیفرضیه دوم پژوهش به این صورت مطرح چارچوب کلی تئوري را تایید می نماید. 
هاي شغل با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود بین ویژگی: 2فرضیه 

 دارد.
 

 آفرین و انگیزه خدمت عمومیرهبري تحول
 ها،نگرش تغییر طریق از را پیروان که رفتارهاست از ايمجموعه آفرین شاملتحول رهبري"

: 2013( 3یوسل و همکاران "کندمی ترغیب انتظارات از فراتر به عملکردي هاارزش و اعتقادها
آفرین را متشکل از چهار بعد رفتاري انگیزه الهام )، رهبري تحول1994( 4باس و اولیو ).1171
آفرین، دانند. رهبري تحولمی 8و ملاحظات فردي 7آرمانینفوذ ، 6ترغیب ذهنی، 5بخش

و  میزان انگیزش با محوریت خدمت دهد، و این هر دتوانمندسازي کارکنان را افزایش می
گردد. مطالعات کمی عمومی را افزایش خواهند داد و به عنوان یک انگیزش درونی درك می

) نشان داده  2010؛ رایت و همکاران، 2007؛ واندنیبل، 2008، 9؛ پارك و رینی2014(بلی، 
، 10کریسوندهد (آفرین سطح انگیزه خدمت عمومی را افزایش میاست، که رهبري تحول

 رود:). با توجه به مطالب ذکر شده انتظار می2000، 11؛ هوستون1997
جود رابطه وکارکنان شهرداري آفرین با انگیزه خدمات عمومی بین رهبري تحول: 3فرضیه 

 دارد.

1  . Perry & Porter 
2  . Camilleri  
3  . Yucel et al. 
4  . Bass & Avolio 
5  . Inspirational motivation 
6. Intellectual stimulation  
7. Idealized influence  
8  . Individualized consideration 
9. Park & Rainey 
10  . Crewson 
11  . Houston 
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 شفافیت اهداف و انگیزه خدمت عمومی
ت نبود اطلاعا" وضوح هدف، یعنی عدم ابهام در نقش، به طور خاص، ابهام در  نقش اشاره به

کند که چه شفافیت اهداف بیان می). 2009دارد (رینی،  "یافتهلازم در یک موقعیت سازمان
رود و چه رفتارهایی باید به منظور رسیدن به هدف و کاهش ابهام انجام انتظاري از کارمند می

هاي فردي بالا ). اگر اعتقاد به ظرفیت2006؛ پاندي و رایت، 2015، 1پذیرد (داویس و استازیک
؛ داویس و استازیک، 2013، 2باشد (باندوراو ابهام نقش پایین باشد، عملکرد بالا قابل انتظار می

اهمیت اهداف سازمانی براي یک مدیر ). 2006؛ پاندي و رایت، 1972، 3؛ هاوس و ریزو2015
درست  یرنمایی است که مسهمانند ستاره سهیل براي یک ملوان است. این ستاره همچون قطب

تحقیقات اخیر نشان داده است ). 1375من، نماید (استونر و فريرا براي یک ملوان مشخص می
ا و هکه شفافیت هدف، انگیزه خدمت عمومی و تاثیرات کار، سطوحی هستند که سازمان

هاي رسالت یک سازمان توسعه داده توانند از طریق آنها ادارك کارکنان را از ارزشمدیران می
). لذا فرضیه 2011، 2010؛ رایت و پاندي، a2016 ،b2016، 2015، 4بود ببخشند (کایلیرو به

 گردد که:مربوطه به این صورت بیان می
بین شفافیت اهداف با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود : 4فرضیه 

 دارد. 
 

 عوامل غیرسازمانی و انگیزه خدمت عمومی
غیرسازمانی (عوامل فردي و اجتماعی) مطرح در این پژوهش همان عوامل برخی از عوامل 

هاي شخصیتی، خانواده، ویژگیپذیريپذیري مذهبی، جامعهبرون سازمانی شامل جامعه
 )2018زبیر و همکاران، شناختی(هاي جمعیتاي و ویژگیایدئولوژي سیاسی، شناسائی حرفه

ورت زیر فرضیه  پنجم پژوهش به ص کنند.آفرینی میباشند که در نقش متغییر مستقل نقشمی
 شود: بیان می

غیرسازمانی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه  متغیرهايبین : 5فرضیه 

1  . Davis & Stazyk 
2  . Stazyk 
3  . House & Rizzo 
4  . Caillier 
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 وجود دارد. 
 

 و انگیزه خدمت عمومی 1پذیري دینیجامعه
مذهب و دین ها و اعتقادات قلبی مشاهده کردند که: در عادت 2رابرت بلا و همکارانش

: 1985ها در زندگی اجتماعی درگیر آن هستند (یکی از مهمترین مسیرهایی است که امریکائی
). مذهب و دین یک نهادي است که افراد در غالب آن باورهاي خود را درباره تعهدات به 219

ر هایی را براي اجراي این باورها فراهم نموده و این باورها ددیگران توسعه داده و فرصت
-هباشد، اعتقادات مذهبی به طور مستقیم با جنبهاي بخش خصوصی و دولتی متفاوت میانگیزه

اي از انگیزه خدمت عمومی از جمله تعهد به منافع عمومی، وظایف شهروندي و هاي چندگانه
پذیري مذهبی و ) نشان داد که جامعه1997). تحقیقات پري (1997شفقت مرتبط هستند (پري، 

ي خانواده داراي یک تاثیر معناداري بر سطوح عمومی انگیزه خدمت عمومی پذیرجامعه
 گردد به شرح زیر است: خصوص مطرح میاي که در اینمیباشند. فرضیه

بین جامعه پذیري مذهبی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود : 6فرضیه 
 دارد.

 

 و انگیزه خدمت عمومی 3ایدئولوژي سیاسی
ی خود هاي سیاسایدئولوژي سیاسی عبارت از اعتقاداتی است که افراد از طریق پایبندي

ه برخی باشد گرچهاي انگیزه خدمت عمومی میبینی کنندهآورند و جزیی از پیشبه دست می
باشند اما به طور تاریخی از احزاب سیاسی به صورت ایدئولوژیکی سازماندهی شده نمی

وژیک اند. اختلافات ایدئولنها مواضع متفاوتی را در پیش گرفتهمشخص گردیده است که آ
ی باید به هاي سیاسهاي اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش برخی از ایدهدر سال

) انجام داد دریافت 1997). مطالعاتی که پري (1997مرتبط باشد (پري،  PSMطور مثبت با 
ان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله، شناسائی در میان کارکن PSMکه سطوح مختلف 

شناختی همچون درآمد و سطوح هاي جمعیتاي، ایدئولوژي سیاسی، و همبستگیحرفه

1  . Socialization of religious 
2  . Bellah et al. 
3  . Political Ideology 
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توان فرضیه نهم را به صورت زیر مطرح ). بنابراین می2014، 1گیرد (سامسیرآموزشی قرار می
 کرد: 

بین ایدئولوژي سیاسی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود : 7فرضیه 
 دارد. 

 

 و انگیزه خدمت عمومی 2هاي شخصیتیویژگی
هایی هستند که به طور مستقیم به تفکر، احساسات و رفتار هاي شخصیتی، زمینهویژگی

ادراك، احساس، ) و یک شخص را  در 2005، 3یک فرد کمک کرده (پروین، سرون و جان
 ).2004، 6؛ فاندر2007، 5؛ مایر2009، 4دهد (برياعتقادات و یا عملکرد متفاوت نشان می

-ترین معیار ارزیابی شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت است که براي توصیف تفاوتعمومی
، 8؛ جاج و همکاران2011، 7گیرد (آمایاههاي فردي، در مورد شخصیت مورد استفاده قرار می

) تأکید 2000). تئوري فرآیندي انگیزه خدمت عمومی پري (2012، 9؛ یحیی و همکاران2001
هاي شخصیتی، بخشی یکپارچه از انگیزش کارمند براي خدمت به عموم کند که ویژگیمی
ساس گذارد بر این اباشد و به طور مستقیم بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان تاثیر میمی

 گردد:مطرح می 6فرضیه 
هاي شخصیتی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه بین خصیصه: 8فرضیه 

 وجود دارد. 
 

 هاي جمعیت شناختی و انگیزه خدمت عمومیویژگی
وجود  2000و 1997و همچنین پري در سالهاي 1990بر اساس مطالعات پري و وایز در سال 

هاي جمعیت شناختی از جمله: جنسیت، سن، سنوات یک رابطه معنادار بین برخی ویژگی

1  . Syamsir 
2  . Personality characteristics 
3  . Pervin, Cervone & John  
4  . Boeree 
5  . Meyer 
6  . Funder 
7  . Amayah 
8  . Judge et al. 
9  . Yahaya et al. 
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خدمت، میزان حقوق و ... با انگیزه خدمت عمومی بیان گردید، لذا با توجه به اهمیت این 
 گردد:موضوع فرضیه زیر مطرح می

بین ویژگی هاي جمعیت شناختی با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري : 9فرضیه 
 رابطه وجود دارد.

 
 و انگیزه خدمت عمومی 1ايفهشناسائی حر

 کند که یکاي اشاره میاي به حد و گستره) شناسائی حرفه1987( 2به زعم آرتور و همکاران
کند. به زعم مایل و اي، احساس یگانگی و وحدت با حرفه خود را تجربه میکارمند حرفه

ه همان قسمتی کاي همان یکی بودن و تعلق به سازمان است ) شناسائی حرفه1992( 3آشفورث
)، 1992کنند. به عقیده آشفورث (کارکنان خود را بر مبناي خصوصیات سازمان تعریف می

ي، حمیدي و بینی کند (الهیارتواند نتایج رفتاري، عاطفی و شناختی را پیشاي میشناسائی حرفه
 توان فرضیه زیر را مطرح کرد:) بر این اساس می2011، 4همتی نژاد

حرفه اي با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه وجود  ناسائیشبین : 10فرضیه 
 دارد.

 

 و انگیزه خدمت عمومی 5پذیري خانوادهجامعه
 جتماعی. اگیردمی صورت پذیريجامعه نهادهاي سایر و والدین تأثیر طریق از فرآیند نای
 طول در رفتارها و باورها ها،نگرش از که باشدمی فرد اجتماعی-اقتصادي محیط از متأثر شدن

 منوکس( است پویا فرآیند یک مفهوم این در پذیريجامعه بنابراین ،شودیم ناشی وي زندگی

پذیري ) جامعه1976( 8) و وان مانن1966( 7). به زعم بریم و وییلر2310: 2005، 6مارموت و
د و گیرنرا یاد میها، هنجارها و رفتارهاي شایسته فرآیندي است که افراد از طریق آن ارزش

1  . Professional Identification 
2  . Arthur et al. 
3  . Mael & Ashforth 
4  . Alahyari, Hamidi, Hemmateenejad 
5  . Family Socialization 
6  . Manoux& Marmot 
7  . Brim and Wheeler  
8  . Van Maanen 
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) در تحقیقات خود 2008).  پري و همکارانش (2016، 1شوند (برایتافراد موثري در جامعه می
با انگیزه  هاي داوطلبانههاي مذهبی و تجربهپذیري خانواده، فعالیتبه ارتباط معناداري بین جامعه

 گردد:خصوص مطرح میخدمت عمومی دست یافتند. لذا فرضیه زیر در این
بین جامعه پذیري خانواده با انگیزه خدمات عمومی کارکنان شهرداري رابطه : 11فرضیه

 وجود دارد.
 

 شناسی پژوهشروش
 نوع پژوهش

ها، از دسته لحاظ هدف از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده از حاضر پژوهش
ري خاطر که تصوی همبستگی است. توصیفی است به این نوع از هاي توصیفی پیمایشیپژوهش

ا ارائه ر ابعاد سازمانی و غیرسازمانی و انگیزه خدمات عمومیکننده از وضع موجود عوامل تعیین
مانی سازمانی و غیرسازدهد و همبستگی است از این جهت که به بررسی ارتباط بین عوامل می

 پردازد. می با انگیزه خدمات عمومی
 

 )2ها (روایی و پایاییشاخصها و استخراج و اعتبارسنجی مولفه
و  هاي سازمانیاي، مؤلفههاي حاصل از مطالعات کتابخانهدر این پژوهش، محقق بر اساس یافته

قیق، هاي تحغیرسازمانی و انگیزه خدمات عمومی را استخراج نموده است. با استخراج ابعاد و مؤلفه
نامه هاي مدل، پرسشها و شاخصلفهمدل اصلی طراحی گردید، و سپس براي اعتبارسنجی (روایی) مؤ

نفر از خبرگان  34گیري قضاوتی (هدفمند) تعداد تأیید خبرگی تدوین شد با استفاده از روش نمونه
ها ) براي تعیین اعتبار مؤلفه2شناختی به شرح  (جدول (شامل اساتید دانشگاهی) با مشخصات جمعیت

ی تحقیق انتخاب شدند. در مرحله آزمون مدل هاي مدل اولیه تحقیق و طراحی مدل مفهومو شاخص
اي هتحقیق از طرح کمی استفاده گردیده است. لذا، در این تحقیق به منظور آزمون مدل و فرضیه
اي هتحقیق و سنجش روابط فرض شده، از روش میدانی استفاده شده است. بدین منظور، پرسشنامه

ید راهنما توسط خبرگان،  ارایه گردید و به تأیید اساتهاي تأیید شده ها و شاخصترکیبی بر اساس مؤلفه
    و مشاور رسید. سپس با پخش آزمایشی در جامعه هدف، اصلاحات لازم صورت گرفت.

1  . Bright 
2 . validity & Reliability  
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 شناختی خبرگان. اطلاعات جمعیت 2جدول 
 جنسیت مدرك تحصیلی مرتبه علمی

 نوع خبرگی تعداد
 مرد زن لیسانسفوق دکتري مربی استادیار دانشیار استاد

 دانشگاهی 34 26 8 1 33 1 21 8 4
 

، و نیز ها با مؤلفه مربوطه را تعییناز خبرگان خواسته شد که تناسب مؤلفه با بُعد و شاخص
بر اساس مقیاس آیر و مشخص کنند.  5تا  1ها را با تخصیص عدد ها و شاخصاهمیت مؤلفه

و یا بیشتر بود و  68/0هایی که مقدار نسبت روایی آنها ها و شاخص)، مؤلفه2014( 1اسکالی
هاي مورد تأیید انتخاب و شاخصبیشتر شد، به عنوان مؤلفه  4همچنین، میانگین آنها از عدد 

    ) است: 3شدند که نتایج بدست آمده به شرح جدول زیر (جدول 
 

 ابعاد عوامل سازمانی و غیرسازمانیو  انگیزه خدمت عمومی. بررسی تناسب (روایی) ابعاد 3جدول 
   

 میانگین تناسب
تأیید/ 

 رد
انحراف 

 معیار
روایی 
 ابعاد محتوایی

 جذابیت سیاست گذاري 71/0 602/0 تأیید 18/4 دارد

ت
دم

 خ
یزه

انگ
 

 تعهد به منافع عمومی 68/0 616/0 تأیید 41/4 دارد
 اجتماعیعدالت  71/0 639/0 تأیید 26/4 دارد
 وظیفه شهروندي 69/0 651/0 تأیید 84/4 دارد
 شفقت 83/0 673/0 تأیید 14/4 دارد
 فداکاري 79/0 709/0 تأیید 0/4 دارد
 ویژگی هاي شغلی 75/0 711/0 تأیید 65/4 دارد

نی
زما

رسا
 غی

ی و
زمان

 سا
مل

عوا
 

نی
زما

رسا
غی

 

 رهبري تحول آفرین 85/0 645/0 تأیید 32/4 دارد
 شفافیت اهداف 69/0 724/0 تأیید 44/4 دارد
 ایدئولوژي سیاسی 73/0 716/0 تأیید 31/4 دارد
 جامعه پذیري خانواده 68/0 632/0 تأیید 76/4 دارد
 خصیصه هاي شخصیتی 83/0 606/0 تأیید 62/4 دارد
 هویت حرفه اي 74/0 543/0 تأیید 57/4 دارد
 پذیري مذهبیجامعه  78/0 629/0 تأیید 71/4 دارد
  شناختیهاي جمعیتویژگی شناختیسوالات جمعیت دارد

1  . Ayre & Scaly 
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پژوهش  ايهامی پرسشنامهممشخص شد که تاکتشافی،  عاملی با استفاده از آزمون تحلیل
 د.یی برخوردار هستنابال و اعتبار از روایی

 

 پایایی
نفر از افراد نمونه آماري،  30به منظور بررسی پایایی درونی در یک مطالعه مقدماتی بر روي 

) و همچنین ابعاد هر کدام از متغیرها، با استفاده از 4(جدول شماره  هاپرسشنامهپایایی درونی 
ه دست ) ب7/0و با توجه به اینکه مقادیر آلفاي کرونباخ بالاتر از ( شدمحاسبه 1آلفاي کرونباخ

هد که دها نشان میآمد پایایی درونی هرسه پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. مقدار این آماره
 ها از پایایی بالایی برخوردارند.پرسشنامه

 

 . مقدار  ضریب پایایی متغیرهاي اصلی و ابعاد هر کدام4جدول 
 مقدار ضریب پایایی

هاتعداد گویه  ابعاد متغیرها 
 متغیرها

 نوع عنوان ابعاد متغیر

815/0  
724/0  ویژگیهاي شغل 15 

نی
زما

 سا

قل
مست

 

807/0  رهبري تحول آفرین 20 
769/0  شفافیت اهداف 6 

795/0  

817/0 پذیري خانوادهجامعه 40   

نی
زما

رسا
 غی

729/0 پذیري دینیجامعه 47   

877/0 شناختیهاي جمعیتویژگی 5   
711/0 هاي شخصیتیخصیصه 60   
721/0  ایدئولوژي سیاسی 10 
789/0 ايشناسایی حرفه 5   

822/0  

854/0  جذابیت سیاست گذاري 5 

می
مو

ت ع
دما

 خ
یزه

انگ
 

سته
 واب

771/0  تعهد به منافع عمومی 7 
820/0  عدالت اجتماعی 6 
732/0  وظیفه شهروندي 6 
810/0  شفقت 8 
759/0  فداکاري 8 

1  . Cronbach's Alpha 
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 مورد بررسیجامعه و نمونه 
هاي استان خراسان نفر از کارکنان ستادي شهرداري 2280جامعه آماري این تحقیق شامل 

چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ حجم جامعه آماري فوق با توجه به اینکه که  رضوي است
 به لحاظ زمان و هزینهی کارکنان مذکور تقریباً بزرگ بوده و بررسی نظرات تماموسعت 

د که تصمیم بر آن ش ،دقتهرچه بیشتر به منظور افزایش لذا  باشد،نمی مقدور …اقتصادي و
 ود.ش اي استفادهچند مرحله ايخوشه گیرينمونه نمونه از شیوهبراي انتخاب  حاضرپژوهش در 

نفر   324براي تعیین حجم نمونه کلی از فرمول کوکران استفاده گردید که بر این اساس تعداد 
ه منتخب در نواحی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان خراسان رضوي خوش 6 نمونه از

انتخاب گردیدند  و تعداد نمونه از هر خوشه با توجه به حجم آن خوشه در مرحله دوم به تعداد  
و در مجموع به منظور افزایش  هاي نهایی مورد بررسی قرار گرفتعنوان نمونهنفر به   354

هاي استان خراسان پرسشنامه بین کارکنان شهرداري 400ها، تعداد نامهاحتمال بازگشت پرسش
 رضوي به عنوان نمونه آماري توزیع گردید. 

 

 هاتحلیل داده
 "آموس"و  24ویراست  "اس پی اس اس"افزارهاي ها از نرمبه منظور  تحلیل داده

مانی و ،غیرسازاستفاده شده است. به منظور توصیف کلیه متغیرهاي سازمانی  24ویراست 
گذاري (بازرگان)،  استفاده معناداري، از مقیاس نمره 05/0انگیزه خدمت عمومی در سطح 

ار قر "رضایت بخش"گردید و در نهایت مشخص شد که این متغیرها در سطح بیش از 
توانستند نتایج آزمون را مخدوش نمایند با هاي پرت میدارند  و  با توجه به اینکه داده

مشاهده شد که مقادیر پرت چند متغیري نیز وجود ندارد و  1از آزمون مهالانوبیساستفاده 
ي هاهاي مهم جهت بررسی فرضیات تحقیق در آزمونفرضاز آنجائیکه یکی از پیش

د توزیع نرمال باشن ها داراياي که اگر دادهها است به گونهآماري بررسی نحوه توزیع داده
ري براي بررسی فرضیات استفاده کرد و در غیر اینصورت از هاي پارامتتوان از آزمونمی

شود لذا قبل از بررسی فرضیات تحقیق، نرمال بودن هاي ناپارامتري استفاده میآزمون
متغیرهاي مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت. براي بررسی فرض نرمال بودن متغیرها از آزمون 

1. Mahalanobis  
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داد که فرض نرمال بودن براي تمام  ناستفاده شد. نتایج نشا 1اسمیرنوف -کولموگوروف
مقدار). و سپس به منظور بررسی رابطه بین -p <05/0متغیرهاي تحقیق برقرار است (

 استفاده گردید. 2متغیرهاي پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون
 

  متغیرهاتحلیل عاملی تائیدي 
مفروض به  عاملیکند تاییدي بر یک ساختار پژوهشگر سعی می ،تحلیل عاملی تائیديدر 

ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ دست آورد. یعنی تعیین کند که داده
شده براي متغیرهاي  ارائه مدل برازندگی تعیین ). براي1396است یا خیر (داوري، رضازاده، 

 معادلات مدل برازش هايشاخص سازمانی، غیرسازمانی و همچنین انگیزه خدمت عمومی،

 داده نشان  5شماره  جدول در هاشاخص این مهمترین است. گرفته قرار مورد بررسی ساختاري

 مناسبی وضعیت از برازش و تبیین جهت در مدل که است این مطلب گویاي و است شده

 هستند، شده مشاهده هاي داده با مدل تناسب دهنده نشان ها این شاخص است. تمامی برخوردار

 .است گیري اندازه مدل بودن مناسب مدل، بیانگر تناسب هاي شاخص
 

 هاي کلی برازش مدل. شاخص5جدول 
 نتیجه شدهمقدار گزارش حد مطلوب آماره هاشاخص

 تایید 08/0 ≤ 079/0 (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب 

 تایید 733/1 3کمتر از  )  /dfدو (نسبت خی
 تایید 90/0 ≥ 935/0 (GFI)برازندگی 
 تایید 90/0 ≥ 945/0 (AGFI)یافته برازندگی تعدیل
 تایید 90/0 ≥ 964/0 (CFI)اي برازش مقایسه
 تایید 90/0 ≥ 932/0 (NFI)برازش نرم 

 تایید 90/0 ≥ 936/0 (TLI)برازش غیر نرم 
 تایید 90/0 ≥ 968/0 (IFI)برازش افزایشی 

  
همچنین  است. 079/0در مدل بالا شاخص ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب برابر با 

1. Kolmogorov–Smirnov test 
2. Pearson Correlation Coefficient 
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برازندگی  ،برازندگیهاي شاخص است. نمرات733/1 مناسب برابر با مقدار مجذور کاي نسبی 
ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب، برازش غیر نرم، برازش افزایشی و برازش  ،تعدیل یافته

 %90 بالاي  با نمرات تر باشدمتغیر است که هر چه به یک نزدیک ، بین صفر تا یکاي مقایسه
برابر  (GFI)هاي نیکویی برازش مقدار شاخصدر این مدل  .دهندة برازش مناسب مدل استنشان

، شاخص برازندگی  945/0برابر با  (AGFI)یافته شاخص برازندگی تعدیل ، مقدار 935/0با 
) برابر با NFI(بونت  -هنجارشده یا شاخص بنتلرشاخص برازش ،  964/0برابر با  (CFI)تطبیقی 

و  936/0برابر با  (TLI) لویس -توکربرازش ) یا NFI، شاخص برازش هنجار نشده ( 932/0
 هايطور کلی با توجه به شاخص بهکه است  968/0) برابر با IFIمقدار شاخص برازش افزایشی (

 این مطلب همچنین مقادیر این جدول گویاي مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ،ارائه شده

ها براي است و شاخص برخوردار مناسبی وضعیت از برازش و تبیین جهت در مدل که است
 است. ها اتفاق افتادهین سازه توسط شاخصمتغیرهاي مکنون به خوبی توصیف شده و تبی

 
 هاي تحقیقآزمون فرضیه

یم ابه منظور  بررسی فرضیات تحقیق از مدلسازي معادلات ساختاري استفاده کرده
 )  ذکر شده است.6) که مقادیر آن در جدول زیر (جدول شماره  3و2هاي شماره (شکل

 
 
 
 
 
 

 هاي تحقیق در مدل تحلیل مسیر اصلی فرضیه و بررسی داري آن. ضریب مسیر و معنی6جدول

 رابطه مورد بررسی
ضریب 

 *مسیر 
-مقدار

t** 
 p-مقدار

نتیجه 
 اهفرضیه

نوع 
 رابطه

 فرضیه اصلی
 001/0 967/3 30/0 انگیزه خدمات ←عوامل سازمانی 

 افزایشی تایید
 001/0 542/2 44/0 انگیزه خدمات ←عوامل غیر سازمانی 

 افزایشی تایید 001/0 967/3 30/0 انگیزه خدمات ←عوامل سازمانی  فرعی اول
 افزایشی تایید 001/0 988/5 74/0 انگیزه خدمات←ویژگی شغل  فرعی دوم

 فرعی سوم
انگیزه  ←رهبري تحول آفرین 

 خدمات
 افزایشی تایید 007/0 139/4 55/0
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فرعی 
 چهارم

 افزایشی تایید 00/0 901/7 38/0 انگیزه خدمات ←شفافیت اهداف 

 افزایشی تایید 001/0 542/2 44/0 انگیزه خدمات ←عوامل غیر سازمانی  فرعی پنجم

 فرعی ششم
انگیزه  ←جامعه پذیري مذهبی 

 خدمات
 افزایشی تایید 005/0 270/3 77/0

 افزایشی تایید 004/0 130/7 60/0 انگیزه خدمات ←ایدئولوژي سیاسی  فرعی هفتم

 فرعی هشتم
انگیزه  ←هاي شخصیتی خصیصه

 خدمات
 افزایشی تایید 009/0 167/5 48/0

 فرعی نهم
 ←هاي جمعیت شناختی ویژگی

 انگیزه خدمات
 افزایشی تایید 002/0 141/6 59/0

 افزایشی تایید 001/0 148/3 39/0 انگیزه خدمات ←شناسائی حرفه اي  فرعی دهم
فرعی 
 یازدهم

انگیزه  ←پذیري خانواده جامعه
 خدمات

 افزایشی تایید 001/0 521/4 36/0

(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 
رابطه ي علی خطی بین دو متغیر پنهان  عدم+ است که اگر برابر با صفر شود، نشان دهنده ي 1تا  -1 بین *عددي

ات متغیرهاي مکنون است که در مدل معادل+ نزدیکتر باشد بیانگر شدت بیشتر رابطه بین 1ست و هر قدر به عدد ا
 نمایش داده شده است. 3و2هاي ساختاري شکل
 باشند.می دارمعنی 05/0در سطح   96/1**مقادیر بزرگتر از 
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 استانداردشده) . نتایج معادلات ساختاري براي بررسی مدل تاثیر متغیر سازمانی برانگیزه خدمات عمومی (بار عاملی2شکل

 
 نتایج معادلات ساختاري براي بررسی مدل تاثیر متغیر غیرسازمانی برانگیزه خدمات عمومی (بار عاملی. 3شکل

 استانداردشده)

 
بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل (عوامل سازمانی و غیرسازمانی) و وابسته (انگیزه خدمت 

چنین وجود دارد. هم دهد که یک رابطه مثبت و معنادار و افزایشی بین متغیرهاعمومی) نشان می
دهد که یک رابطه مثبت، نشان می 6هاي تحقیق مطابق با جدول شماره بررسی سایر فرضیه

 معنادار و افزایشی بین کلیه متغیرها و انگیزه خدمت عمومی وجود دارد.
 

 گیريبحث و نتیجه
سازمانی  هاي متغیرهاينتایج این تحقیق موید یک رابطه معنادار افزایشی بین کلیه مولفه

، 74/0آفرین، شفافیت اهداف) باضرایب مسیر استاندارد هاي شغلی، رهبري تحول(ویژگی
اي هپذیري مذهبی، ایدئولوژي سیاسی، خصیصهو متغیرهاي غیرسازمانی (جامعه 38/0، 55/0

پذیري خانواده) با ضرایب اي و جامعهشناختی، هویت حرفههاي جمعیتشخصیتی، ویژگی
باشد. بر با انگیزه خدمت عمومی می  36/0و  39/0، 59/0، 48/0، 60/0، 77/0د مسیر استاندار

مبناي تبیین مسیر انجام شده در پژوهش و ضرایب مسیر به دست آمده در رابطه بین عوامل 
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باشند یک رابطه می 44/0و  30/0سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی که به ترتیب 
تر افزایشی در عوامل سازمانی و یعنی هر قدر شاهد شرایط مطلوب افزایشی مشاهده گردید

رضیه کند. یافته هاي مربوط به فغیرسازمانی باشیم انگیزه خدمت عمومی نیز افزایش پیدا می
دهد اثر عوامل سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان داراي ضریب اول تحقیق نشان می

انگیزه  تواند منجر به افزایشن بهبود کیفیت عوامل سازمانی میاست. بنابرای 30/0مسیر استاندارد 
ین، آفرهاي شغلی، رهبري تحولخدمت عمومی گردیده و لذا توجه به عوامل سازمانی (ویژگی

تواند از جمله راهبردهاي اساسی به منظور افزایش انگیزه ها میشفافیت اهداف) در شهرداري
گیزه هاي شغلی بر اندهد اثر ویژگیم تحقیق نشان میخدمت عمومی باشد.  بررسی فرضیه دو

بوده و این بیانگر اثرگذاري بالاي کیفیت  74/0خدمت عمومی داراي ضریب مسیر استاندارد 
هاي شغل (تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت کار، استقلال و بازخورد) بر انگیزه خدمت ویژگی

گانه شغلی (شامل اعطاي پنج هايویژگی بر باشد. در همین راستا توجه و تمرکزعمومی می
فتارهاي تر به منظور آگاهی از نتایج واقعی راستقلال بیشتر به کارکنان، ارایه بازخوردهاي مناسب

کارکنان، توجه به تنوع و مشخص نمودن وظایف، اهمیت دادن به کار و هویت بخشی به شغل) 
-ه میهاي ارزشمندي را ارائق نیز یافتههاي سوم و چهارم تحقیگردد.  بررسی فرضیهتاکید می

یت و وضوح آفرین و شفافهاي بسیار مهم تحقیق، میزان تاثیرگذاري رهبري تحولکند. از یافته
باشد. بر این مبنا می 38/0و 55/0اهداف بر انگیزه خدمت عمومی با ضرایب مسیر استاندارد 

امل ترغیب آفرین شتحولگانه رهبريگردد سازمان ضمن توجه به کیفیت ابعاد چهارپیشنهاد می
وشی از پذهنی از طریق(القاي احساس غرور و افتخار به کارمند به جهت ارتباط با رهبر، چشم

علایق به جهت مصلحت سایر کارمندان، احترام قائل شدن براي کارمند و صحبت درخصوص 
احساس قدرتمندي هاي رهبر)، تقویت نفود آرمانی از طریق(صحبت درباره باورها و ارزش

کارمند در زمینه رسیدن به اهداف، توجه به پیامدهاي اخلاقی و دینی تصمیمات، تاکید بر اهمیت 
حس همکاري گروهی، بررسی دقیق پیشنهادات به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن آنها، 

 يها و جوانب مختلف در هنگام حل مشکلات و بررسی مشکلات از زوایاتوجه به دیدگاه
هاي جدید نگرش به چگونگی انجام کار)، توجه به انگیزش الهام بخش از مختلف، ترویج راه

بینانه همراه با جدیت و شوق درباره انجام کارها، طریق (صحبت در خصوص یک آینده خوش
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ی توسط یافتننگري و القاي احساس امیدواري در رسیدن به اهداف دستتاکید بر اهمیت آینده
توجه به ملاحظات فردي از طریق( صرف وقت جهت راهنمایی و آموزش کارکنان، کارمند) و 

 هاي متفاوت آنها، کمک بهها و خلاقیتتوجه به کارکنان و در نظرگرفتن نیازها، توانائی
در خصوص شاخص شفافیت اهداف )، هاي آنهاکارمندان به منظور توسعه و گسترش توانائی

نان از اهداف، تعریف نمودن اهداف قابل درك و ملموس نیز از طریق افزایش آگاهی کارک
براي آنها، رعایت سلسله مراتب اهداف و مدنظر قرار دادن اهداف فردي و همچنین توجه جدي 

شده و مشخص در هر شغل و چگونگی انجام کار توسط هر کارمند به تنظیم اهداف برنامه ریزي
 هر کارمند، اقدامات لازم را انجام دهند. (اعلام دقیق شرح شغل) و شرح دقیق انتظارات از

نگیزه کند که اثر عوامل غیرسازمانی بر ابررسی فرضیه پنجم تحقیق، این نکته را بیان می
بنابراین کیفیت عوامل است.  44/0خدمت عمومی کارکنان داراي ضریب مسیر استاندارد 

کات ارکنان گردد و یکی از نتواند منجر به افزایش انگیزه خدمت عمومی کغیرسازمانی نیز می
پذیري مذهبی، جامعهمهم در افزایش انگیزه خدمت عمومی توجه به عوامل غیرسازمانی (

اي و هشناختی، شناسائی حرفهاي جمعیتهاي شخصیتی، ویژگیایدئولوژي سیاسی، خصیصه
هم، دهم ن هاي ششم، هفتم، هشتم،بررسی فرضیه باشد.ها می) در شهرداريپذیري خانوادهجامعه

سیر دهد. ضرایب مهاي حائز اهمیتی را ارائه میو یازدهم تحقیق از عوامل غیرسازمانی نیز یافته
، 59/0، 48/0، 60/0، 77/0هاي تحقیق در عوامل غیرسازمانی به ترتیب استاندارد براي مولفه

ی و ژي سیاسپذیري مذهبی و ایدئولوباشد که نشان دهنده تاثیر بالاي جامعهمی 36/0و  39/0
-ي و جامعهاشناختی، شناسائی حرفههاي جمعیتهاي شخصیتی، ویژگیهمچنین تاثیر خصیصه

باشد. لذا با توجه به برقراري روابط و پذیري خانواده  بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان می
اي ذکر هتاثیرگذاري عوامل غیرسازمانی ذکر شده بر انگیزه خدمت عمومی در راستاي فرضیه

کارگیري کارکنان به موضوعات در فرآیند بهها گردد مدیران سازمانده، پیشنهاد میش
د توجه باشپذیري خانواده میپذیري اعضاي خانواده که از ابعاد مهم جامعههمبستگی و انطباق

پذیري مذهبی، سعی در جذب افرادي نمایند که نظام نموده و با توجه به تاثیرگذاري جامعه
تقادات دینی آنها، عواطف و پیامدهاي دینی و همچنین التزام به وظایف و مناسک باورها و اع

هاي در زمان فرآیند استخدام کارمندان جدید، ویژگی .مذهبی در آنها نهادینه شده باشد
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راد باشد) در نظر گرفته شده و افشخصیتی (که از عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی می
احساسات بالایی برخوردار بوده (ثبات احساسات)، و مسئولین به تقویت از سازگاري و ثبات 

-گرایی شخصیت همچون روابط تیمی، اجتماعی، میزان اظهارکنندگی، خوشهاي برونجنبه
گرایی)، و در جهت تقویت احساس مسئولیت بینی و .... در کارکنان خود اهتمام ورزیده (برون

، و از طرفی مداري)کوشی کارکنان تلاش شده (وظیفهتپذیري، سازمان یافتگی و سخو ریسک
پذیري، مهربانی، نجابت، اعتماد متقابل، رفتاري، انعطافهایی همچون خوششاخص

و نسبت به  پذیري)بخشندگی، بردباري و رافت را در کارکنان نهادینه و تقویت نمایند (توافق
ف هاي نو و تضعیي، ارایه ایدهبینانه و خلاقیت، احساس کنجکاوتقویت رویکردهاي خوش

به منظور از سوي دیگر  .)تجربهگشودگیکاري اهتمام ورزیده شود (هاي سنتی و محافظهروش
، اي) مدیران سعی در عینیت بخشی به حرفه و فعالیتایجاد و تقویت هویت شغل (شناسائی حرفه

شغل و تقویت  افزایش دانش تخصصی، ایجاد کارراهه در شغل، تقویت احساس علاقه به
اي) و همچنین به جهت تاثیرگذاري گرایی در شغل نمایند (شناسائی حرفهاحساس جمع

میز آایدئولوژي سیاسی بر انگیزه خدمت عمومی، مدیران تلاش نمایند از بیان موضوعات جدال
در سازمان اجتناب گردیده و تمایل به مصالحه، ضرورت عقد پیمان، تمجید رفتار شایسته و 

 ز همدردي تقویت شود (ایدئولوژي سیاسی). ابرا
وري سازمانی حاصل خدمات و  بهره ارائه در نقش بسیار مهم انگیزش کارکنان به توجه با

 قرار تاثیر تحت را تحقیق این نتایج است ممکن که هایی محدودیت بر غلبه به منظور از آن،

اشد مورد بهاي کیفی داده بنیاد میروشباشد، ارائه الگویی جامع که ترجیحاً بر گرفته از  داده
 مطالعات و گردد تحقیقاتتر نمودن نتایج، پیشنهاد میتاکید است. همچنین به منظور کاربردي

 تأثیر بر نظارت و شناختی جمعیت ها انجام شده و عواملشهرداري سایر و طولی با ايمقایسه

 کنترل شود.آماري  از جامعه بیشتر اطلاعات کسب براي عوامل این
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