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چکیده
مفهوم انگیزش کاارکنااو و تو اه باه عواملی کاه باعا ایحاد انگیزه میگردد از
مله مهمترین موضااوعاتی اساات که در بهرهوری نیروی انسااانی مطرم میباشااد
انگیزش کارمنداو دولت ،مدتهاست که از موضوعات ذاب بوده است .این تحقیق
با هدف تبیین مدل و بررساای رابطه بین عوامس سااازمانی و ایرسااازمانی با انگیزه در
خدمات عمومی (دولتی) صااورت پذیرفت تحقیق ضاضاار از لحاف هدف کاربردی و
به روش توصایفی–همبستگی انجام شدهاست ضجم نمونه شامس  923نفر از کارکناو
شاهرداریهای اساتاو خراسااو رضوی بوده که به صورت نمونهگیری خوشهای چند
مرضلهای برگزیده شادهاند دادههای مورد نیاز از طریق پرساشنامه های ترکیبی انگیزه
خدمت عمومی ،عوامس سازمانی و عوامس ایرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی
(αکرونباخ) برای پرسااشاانامهها به ترتیب  0/218 ،0/222و  0/978به دساات آمد و به
 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی ،دانشکده مدیریت و علوم انسانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد
کرماو ،کرماو ،ایراو
 2ا ستادیار روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد کرماو،کرماو،
ایراو (نویسنده مسئول)a.manzari@iauk.ac.ir
 9ا ستادیار مدیریت ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واضد کرماو ،کرماو،
ایراو
 3استادیار مدیریت ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد کرماو،کرماو،
ایراو
 8ا ستادیار آمار ،گروه آمار و ریاضی دانشکده ریاضی وکامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر کرماو ،کرماو ،ایراو
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منظور اطمیناو از تناسااب شاااخ ها با مؤلفهها (بررساای روایی) از آزموو خبرگی و
تحلیس عاملی اکتشافی و هت تجزیه و تحلیس دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری
اسااتفاده گردید دادهها با نرمافزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیس
شد نتایج تحقیق نشاو داد که رابطه معناداری بین شاخ های سازمانی و ایرسازمانی
با انگیزش خدمت عمومی کارکناو و ود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شاااد و
در پایاو بر اساس یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایی نیز ارائه گردید
واژگان کلیدی :انگیزه خدمت عمومی ،عوامس سازمانی ،عوامس ایرسازمانی

مقدمه و بیان مسئله
موضوع انگیزه ی خدمت عمومی کارکناو دولت ،یکی از گستردهترین چالشهای اداره
امور عمومی و مدیریت دولتی بوده (پروسکی و ریتز )2013 ،1و در شکسدهی و تغییر مسیر
بخش دولتی اهمیت فراوانی داشته (هورواس و هولوسی-واداز ،)2012 ،2بطوریکه در سالهای
اخیر نقش رویکرد انسانی در فرآیند توسعه بیشتر مورد تو ه قرار گرفته است از آنجائیکه
برخورداری از نیروی انسانی با انگیزه ،مزیتی برای بخش عمومی میباشد ،لذا به منظور
دستیابی به عملکردی اثربخش ،دولت ها باید در ضوزه مدیریت نیروی انسانی به صورتی
هدفمند عمس نمایند در این راستا مراکز تحقیقاتی باید به ارزیابی و شناسایی شواهدی در
ضوزه های مختلف عوامس سازمانی و ایر سازمانی بپردازند که در ایجاد ،تقویت و یا
خاموش سازی انگیزه خدمت عمومی کارکناو نقش دارند بهرهگیری از افرادی که در دولت
و سازماوهای دولتی دارای روضیه خدمت به امعه بوده و برخوردار از انگیزه خدمت عمومی
هستند ،میتواند نقش مهمی در کارآمدی و اثربخشی نهادهای دولتی داشته باشد .مبنای انگیزه
خدمت عمومی باور ،ارزش و نگرش هائی است که فراتر از منفعت فردی و ضتی سازمانی
میباشد ،از اینرو چگونگی به کارگیری افرادی با انگیزههای خدمت عمومی در بخش دولتی
در کنار شناخت فرایندهای شکسگیری انگیزه خدمت از مهمترین زمینههایی است که
گرایش متفکراو مدیریت دولتی را به خود لب نموده است .انگیزه خدمت عمومی بر این
فرض استوار است که کارکناو بخش عمومی عوامس یا ابعاد انگیزشی متفاوتی از کارکناو
1. Perovsky & Ritz
2. Horváth & Hollósy-Vadász
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بخش خصوصی دارند (پری و هوندگیم2002 ،1؛ هامبرگ و همکاراو2013 ،2؛ کیم و کیم،9
 )2012به زعم پری ) 2000( 3عوامس مهم اثرگذار بر انگیزه خدمت کارکناو در چهار گستره
زمینههای ا تماعی -تاریخی ،انگیزشی ،ویژگی های شخصیتی و رفتارهای فردی میتواند
و ود داشته باشند از طرفی ،به هت نقش مهم عوامس اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی،
شناسائی عوامس متعدد در این فرآیند ،از اهمیت افزووتری برخوردار است .پارلبرگ و
همکاراو (2007) 8در مطالعات خود اظهار میدارند که ارزشهای بنیادین ناشی از امعهپذیری
افراد ،میتواند باعا برانگیختن کارکناو بخش عمومی شود و مدیراو نقش مهمی را
در تفسیر اینگونه اهداف گسترده دارند ،گرچه مدیریت ارزشها ،فرآیندی ا تماعی است
که از طریق تعامالت معی صورت میپذیرد ،اما سیستم رسمی مدیریت نیز میتواند به منظور
افزایش تعامالتی که باعا برانگیختن کارکناو میشود ،فرصتهایی را فراهم

آورد.

پژوهشها نشاو میدهد موضوع انگیزش کارکناو بخش عمومی میتواند بر عملکرد آنها
تأثیرگذار باشد ) بلی2012،2؛ برر.(2010،9

شواهد نشاو میدهد ،کارکنانی که انگیزه خدمت

عمومی آنها باالتر است ،تمایس بیشتری دارند تا در سازماوهای دولتی و ایرانتفاعی خدمت
کنند (هالت ،)2012 ،2از طرفی انگیزه کارکناو در بخش عمومی و خصوصی با هم متفاوت
بوده و عوامس متعددی باعا برانگیختن کارکناو در این دو بخش میشود و برخالف
شرکتهای تجاری که بر مبنای سود و منفعت شخصی عمس میکنند ،مبنای شکسگیری
سازماوهای دولتی پیگیری منافع عمومی از طریق ارائه خدمات به عامه مردم و کلیه شهرونداو
است بنابراین ،چنین سازماوهایی نیازمند بهکارگیری مدیراو و کارکنانی هستند که
انگیزههای منفعت طلبانه فردی را کنار گذاشته و با نگرش انگیزه عمومی خدمت ،به عموم
مردم خدمت نمایند .شهرداریها از مله نهادهای عمومی هستند که با تو ه به ارتباط
نزدیک و مستقیمی که با شهرونداو در فرایندهای ارائه خدمات شهری دارند ،نقش
1. Perry & Hondeghem
2. Homberg
3. Kim & Kim
4. Perry
5. Parrlberg et al.
6 .Bellé
7. Brewer
8 .Holt
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تعیینکنندهای را در توسعه مفاهیم شهروندی ایفا میکنند از این رو ،بهرهمندی شهرداریها
از افرادی که به منافع معی میاندیشند و توسعه شهری و مفاهیم شهروندی را ماورای منافع
شخصی خود پیگیری میکنند اهمیت فراوانی دارد .پژوهشهای مختلف ،ضرورت پرداختن
به بحا انگیزه کارکناو در شهرداریها را خاطر نشاو ساخته است )ضا یاو و همکاراو1973،
؛ معصومی 1979،؛ یعقوبی و اضمدنیا1979،

(.

در یک بررسی امع که توسط مرکز

پژوهشهای شهرداری تهراو انجام گرفته است ،مهمترین نیازهای پژوهشی شهرداری اضصاء
و در قالب یک گزارش ارائه شده است که از آو مله میتواو به موضوع انگیزه کارکناو به
عنواو یکی از مهمترین اولویتها و ضرورت های پژوهشی اشاره نمود عالوه بر این،
مشکالت انگیزه کارکناو در شهرداریها در پژوهشهای پیشین نیز مورد بررسی قرار گرفته
و بر بهبود آو تاکید شده است )اسماعیلی )1973 ،پژوهشها نشاو دهنده آو است که ارتقا
انگیزه خدمت عمومی در کارکناو نتایج مثبتی از مله بهبود رضایت شغلی و عملکرد
سازمانی را در پی داشته و اثربخشی سازماو را افزایش میدهد ) نف و کروم  )17771پژوهش
ضاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه رابطهای می تواند بین عوامس سازمانی و
ایرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی و ود داشته باشد؟
الگوی زیر که با تو ه به پیشینه متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به دست آمده است،
میتواند در نظمدهی مفهومی و روششناختی پژوهش کمک کند این مدل در بخش تحلیسها
مورد آزموو قرار میگیرد

1. Naff & Crum
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شکل .1الگوی بررسی متغیرهای پژوهش

مفاهیم اساسی تحقیق و توسعه فرضیههای پژوهش
عمومی1

انگیزه خدمت
به زعم نعمتی و همکاراو ( ،) 1978انگیزه خدمت عمومی نیرویی برانگیزاننده است که
افراد را به ارائه خدمات با ارزش به شهرونداو واداشته و تعیینکنندهای مهم در عملکرد
سازمانی افراد میباشد به گونهای که به عنواو انگیزه ای نوع دوستانه برای خدمت در راستای
منافع نوع بشر توصیف میشود کوهلر و رینی )2002( 2بیاو میکنند که انگیزه خدمت
عمومی بیشتر با نظریه رفتار واکنشی ا تماع محور 9و کمک گرایانه به مردم 3مرتبط است و
به اعتقاد ریتز ،برر و نئوماو ) 2012( 8این موضوع ارتباطی ویژه با اهداف بخش دولتی دارد
در همین راستا استاتس )201 :1722( 2بیاو میکند که " انگیزه خدمت عمومی یک مفهوم
)1. Public Service Motivation (PSM
2. Koehler & Rainey
3. Prosocial behavior
4. Altruism
5. Ritz, Brewer & Neumann
6. Staats
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است ،یک نگرش است ،یک ضس وظیفه و ضتی یک ضس اخالقی است" برر و سلدو

1

( ) 1772انگیزه خدمت عمومی را نیرویی انگیزشی می دانند که افراد را به انجام خدمات
عمومی معنادار تهییج میکند واندنیبس ) 83-82 :2009( 2انگیزه خدمت عمومی را عبارت از
"اعتقادها ،ارزشها و نگرشهایی می داند که ورای منافع شخصی و سازمانی ای داشته و
منافع نهاد سیاسی بزرگتری را مد نظر قرار میدهد و باعا می شود تا افراد بر طبق آنچه برای
آو نهاد مناسب است عمس کنند" پری و وایز )1772( 9اظهار میدارند که برخی از افراد به
خدمات عمومی عالقهمند هستند و توسط آو نیز برانگیخته میشوند (برایت،)2012 ،3
در عین ضال انگیزه خدمت عمومی ،یک انگیزهی نوع دوستانة عمومی برای خدمت به
عالئق افراد امعه میباشد (رینی واستینبر1777 ،8؛ کارپنتر و همکاراو2012 ،2؛ به نقس از
شجاعی و همکاراو ،)1973 ،همچنین انگیزه خدمت عمومی ،یک معیار مناسب برای پیشبینی
رفتار و نگرش کارکناو بخش دولتی میباشد (پری و وایز1770 ،؛ واندنیبس2002 ،؛ سادیک،9
 )2019نعمتی و همکاراو ( ،)10 :1978انگیزه خدمت عمومی را سازهای چند بعدی 2و متغیری
پنهاو از مرتبه دوم 7میدانند که متغیرهای پنهاو مرتبه اول 10آو را پس از مرور ادبیات مو ود
به قرار زیر بیاو میکنند :تمایس به مشارکت در خط مشیگذاری ( 11ذابیت سیاستگذاری)،
تعهد به منافع عمومی ،12تکلیف مدنی ،19عدالت ا تماعی ،13شفقت ،18فداکاری( 12از خود
گذشتگی) ،تمایس به مشارکت عمومی 19و ضکمرانی دموکراتیک ، 12که در دول زیر آورده
شده است
1. Brewer & Selden
2. Vandenabeele
3. Wise
4. Bright
5. Rainey and Steinbauer
6. Carpenter et al.
7. Sadiq
8. Multiple construct
9. Second-order construct
10. First-order factor
11. Willingness to participate in policy-making
12. Commitment to the public interest
13. Civic duty
14. Social justice
15. Compassion
16. Self-sacrifice
17. The desire for public participation
18. Democratic governance
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جدول  .1متغیرهای پنهان مرتبه اول انگیزهی خدمت عمومی ( نعمتی و همکاران)1931 ،
ابعاد
تمایل به مشارکت در خط
مشیگذاری

تعریف
عالقه مندی به سیاست و مشارکت در امور سیاسی را میتواو یکی از
مولفههای اساسی  PSMدر نظر گرفت زیرا فعالیت در سازماوهای
عمومی در یک مجموعه محیط سیاسی است مدیراو از طریق درهم
آمیختن سیاستها و امور ا رایی برانگیخته میشوند

تعهد به منافع عمومی

پایبندی به منفعت عموم شهرونداو ضتی در صورت تقابس با منافع شخصی

تکلیف مدنی

خدمت رسانی به شهرونداو و لحاف نمودو نسس های آینده در تصمیم-
گیری ها "فراتر از وظیفه" ،بلکه به عنواو یک تکلیف مسلم

عدالت اجتماعی

اعتقاد به و ود آزادیهای مشروع ،فرصتهای برابر و رفاه عمومی برای همه

شفقت
فداکاری(از خود
گذشتگی)
تمایل به مشارکت عمومی
حکمرانی دموکراتیک

نسبت به امعه و فقرا
انجام وظیفه در راستای خدمت به شهرونداو ضتی در صورت زیاو فردی
مشارکت در برنامههای عمومی و بهبود کاالها و خدمات عمومی
صاضب ضق دانستن شهرونداو از برخورداری خدمات عمومی و اعتقاد به
لزوم پاسخگویی کارگزاراو دولتی به مردم

تحقیقات و بررسیهایی که زبیر و همکاراو ،)2012( 1در خصوص مدلهای تاریخی  PSMو
ورودیها و خرو یهای آو در چارچوب یک سیستم توسعهای انجام دادهاند برخی نبههای
مرتبط با انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک مدل توسعه داده شده بر مبنای مرور ادبیات نظاممند
نمایش دادهاند زبیر ( )2012با مرور منظم ادبیات ضدود  102مقاله علمی ،موفق به شناسائی  82عاملی
شد که به طور مستقیم بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار هستند یافتههای تحقیقات آبرفیلد،)2013( 2
وگس و کرول )2012( 9نشاو داد که سطح انگیزه خدمت عمومی افراد در طول زماو به طور نسبی
ثابت است و این مفهوم برای سازماوهای بخش دولتی به منظور درک انگیزش افراد بسیار مهم است
(ویلمولرا ،دیوایلک و واو وتیلوستینک )2017 ،3پری ( )1772معتقد است خدمت عمومی ،خاص
هر محیط است مدل ( PSMپری) مخصوص ایاالت متحده طراضی شده است واندنیبس و همکاراو

8

1. Zubair et al.
2. Oberfield
3. Vogel & Kroll
4. Weißmüllera, De Waelec, van Witteloostuijnc
5. Vandenabeele et al.
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( )2003در تحقیق خود نشاو دادند مفهوم  PSMبا ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی دولت ارتباط
دارد و شامس سیاستهای دولت در سیستم دستمزد ،کارمندیابی ،عملکرد و گزارش تخلفات است
به عالوه آوها دریافتند مفهوم  PSMدر اروپا اسامی و ظواهر مختلفی دارد به عنواو مثال در بریتانیا،
منش اخالقی خدمات دولتی نامیده میشود و در فرانسه به آو "اخالقیات به نفع منافع عمومی گفته
میشود" به همین

هت واندنیبس و همکارانش معتقدند که ظهور و گسترش مفاهیمی شبیه PSM

در کشورهای مختلف نشاو میدهد این پدیدهای قدرتمند است که در فرهنگ اربی وارد شده
است پری در ادامه تحقیقات خود به منظور سنجش  ،PSMمقیاس اندازهگیری انگیزه خدمت
عمومی را به شش بعد توسعه داد :ذابیت سیاستهای عمومی ،تعهد به منافع عمومی ،وظیفه مدنی،
عدالت ا تماعی ،شفقت و فداکاری (کیم و واندنیبس2010 ،؛ کیم و همکاراو )2019 ،در واقع پری
نخستین تالشها را برای ارزیابی  PSMانجام داد و با بررسی انگیزههای سهگانه هنجار محور ،عاطفی
و عقالیی-منطقی فعالیت خود را آااز نمود در مفهومسازی ،او  PSMرا در شش بعد ایجاد نمود،
زمانیکه پری ( )1772مدل خود را در بین خدمتگزاراو بخش دولتی مورد اعتبار سنجی قرار داد ،او
عناصر وظایف شهروندی و عدالت ا تماعی را با بعد تعهد به منافع عمومی اداام نمود و این دو بعد
وظیفه شهروندی و عدالت ا تماعی ،از مجموع ابعاد انگیزه خدمت عمومی ضذف گردید
(هومبرگ و کاستلو)2017 ،1
عوامل سازمانی 2و انگیزه خدمت عمومی
عوامس سازمانی مرتبط با انگیزه خدمت عمومی مطرم در این پژوهش شامس شفافیت
اهداف ،9ویژگیهای شغلی 3و رهبری تحول آفرین 8میباشد که در نقش متغییر مستقس ،نقش-
آفرینی میکنند در مدل پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی که توسط ضمیدیزاده و همکاراو
( )1979ارایه شده است عوامس سازمانی هماو محیط سازماو ،تعریف گردیده است و شامس
آندسته از عواملی میباشد که به طور مستقیم در فضای سازماو میتواند تاثیرگذار باشد لذا
فرضیه اول پژوهش بیاو میکند که:
1. Homberg & Costello
2. Organizational Factors
3. Clarity of goals
4. Job characteristics
5. Transformational leadership
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فرضیه  :1بین متغیرهای سازمانی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
ویژگیهای شغلی و انگیزه خدمت عمومی
ویژگیهای شغلی ،ویژگی های عینی مشااس هستند ،به طور ویژه در های که مشااس
طراضی شده اند به منظور اینکه آنها انگیزش درونی کار و رضایت شغلی متصدیاو مشااس را
افزایش دهند (هاکمن و اولدهام )1792 ،1مدل ویژگیهای شغس(هاکمن و الولر1791 ، 2؛
هاکمن و اولدهام1792 ،؛  ) 1720بر پنج عنصر اصلی شغس تمرکز دارد که عبارتند از :تنوع
مهارت،9هویت کار ،3اهمیت کار ،8استقالل 2و بازخورد 9که هدف نهایی آو نائس شدو به
رضایت شغلی و عملکرد شغلی می باشد (فرید و فریز )1729 ،2آنچه که فرد در کار انجام
میدهد می تواند بر انگیزش کاری او تا ثیرگذار باشد (پری و پورتر )1722 ،7کامیلری

10

( ) 2009نشاو داد که انگیزه خدمت عمومی کارکناو بخش دولتی به طور عمده ناشی از محیط
سازمانی که آنها را اضاطه نموده است میباشد تحلیسها نشاو میدهد که بهطور عمده یک
رابطه مثبت بین ویژگیهای شغس و ابعاد مختلف  PSMو ود دارد (کیم )2012 ،نتیجه بیشتر
تحقیقات چارچوب کلی تئوری را تایید می نماید فرضیه دوم پژوهش به این صورت مطرم
میگردد:
فرضیه  :2بین ویژگیهای شغس با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
رهبری تحولآفرین و انگیزه خدمت عمومی
"رهبری تحولآفرین شامس مجموعهای از رفتارهاست که پیرواو را از طریق تغییر نگرشها،
1. Hackman & oldham
2. Hackman & Lawler
3. Skill variety
4. Task identity
5. Task significance
6. Autonomy
7. Feedback
8. Fried & Ferris
9. Perry & Porter
10. Camilleri
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اعتقادها و ارزشها به عملکردی فراتر از انتظارات ترایب میکند" یوسس و همکاراو:2019( 1
 )1191باس و اولیو ،)1773( 2رهبری تحولآفرین را متشکس از چهار بعد رفتاری انگیزه الهام
بخش ،9ترایب ذهنی ،3نفوذ آرمانی 8و مالضظات فردی 2میدانند رهبری تحولآفرین،
توانمندسازی کارکناو را افزایش میدهد ،و این هر دو میزاو انگیزش با محوریت خدمت
عمومی را افزایش خواهند داد و به عنواو یک انگیزش درونی درک میگردد مطالعات کمی
(بلی2013 ،؛ پارک و رینی2002 ،9؛ واندنیبس2009 ،؛ رایت و همکاراو ) 2010 ،نشاو داده
است ،که رهبری تحولآفرین سطح انگیزه خدمت عمومی را افزایش میدهد (کریسوو،2
1779؛ هوستوو )2000 ،7با تو ه به مطالب ذکر شده انتظار میرود:
فرضیه  :9بین رهبری تحولآفرین با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
شفافیت اهداف و انگیزه خدمت عمومی
وضوم هدف ،یعنی عدم ابهام در نقش ،به طور خاص ،ابهام در نقش اشاره به "نبود
اطالعات الزم در یک موقعیت سازماویافته" دارد (رینی )2007 ،شفافیت اهداف بیاو میکند
که چه انتظاری از کارمند میرود و چه رفتارهایی باید به منظور رسیدو به هدف و کاهش ابهام
انجام پذیرد (داویس و استازیک2018 ،10؛ پاندی و رایت )2002 ،اگر اعتقاد به ظرفیتهای
فردی باال و ابهام نقش پایین باشد ،عملکرد باال قابس انتظار میباشد (باندورا2019 ،11؛ داویس و
استازیک2018 ،؛ هاوس و ریزو1792 ،12؛ پاندی و رایت )2002 ،اهمیت اهداف سازمانی برای
یک مدیر همانند ستاره سهیس برای یک ملواو است این ستاره همچوو قطبنمایی است که
مسیر درست را برای یک ملواو مشخ

مینماید (استونر و فریمن )1998 ،تحقیقات اخیر
1. Yucel et al.
2. Bass & Avolio
3. Inspirational motivation
4. Intellectual stimulation
5. Idealized influence
6. Individualized consideration
7. Park & Rainey
8. Crewson
9. Houston
10. Davis & Stazyk
11. Stazyk
12. House & Rizzo
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نشاو داده است که شفافیت هدف ،انگیزه خدمت عمومی و تاثیرات کار ،سطوضی هستند که
سازماوها و مدیراو میتوانند از طریق آنها ادارک کارکناو را از ارزشهای رسالت یک سازماو
توسعه داده و بهبود ببخشند (کایلیر2012b ،2012a ،2018 ،1؛ رایت و پاندی)2011 ،2010 ،
لذا فرضیه مربوطه به این صورت بیاو میگردد که:
فرضیه  :3بین شفافیت اهداف با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
عوامل غیرسازمانی و انگیزه خدمت عمومی
برخی از عوامس ایرسازمانی (عوامس فردی و ا تماعی) مطرم در این پژوهش هماو عوامس
بروو سازمانی شامس

امعهپذیری مذهبی،

امعهپذیریخانواده ،ویژگیهای شخصیتی،

ایدئولوژی سیاسی ،شناسائی ضرفهای و ویژگیهای معیتشناختی(زبیر و همکاراو)2012 ،
میباشند که در نقش متغییر مستقس نقشآفرینی میکنند فرضیه پنجم پژوهش به صورت زیر
بیاو میشود:
فرضیه  :8بین متغیرهای ایرسازمانی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه
و ود دارد
جامعهپذیری دینی 2و انگیزه خدمت عمومی
رابرت بال و همکارانش 9در عادتها و اعتقادات قلبی مشاهده کردند که :مذهب و دین
یکی از مهمترین مسیرهایی است که امریکائیها در زندگی ا تماعی درگیر آو هستند (:1728
 )217مذهب و دین یک نهادی است که افراد در االب آو باورهای خود را درباره تعهدات به
دیگراو توسعه داده و فرصتهایی را برای ا رای این باورها فراهم نموده و این باورها در
انگیزههای بخش خصوصی و دولتی متفاوت میباشد ،اعتقادات مذهبی به طور مستقیم با
نبههای چندگانهای از انگیزه خدمت عمومی از مله تعهد به منافع عمومی ،وظایف شهروندی
و شفقت مرتبط هستند (پری )1779 ،تحقیقات پری ( )1779نشاو داد که امعهپذیری مذهبی
1. Caillier
2. Socialization of religious
3. Bellah et al.
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و امعه پذیری خانواده دارای یک تاثیر معناداری بر سطوم عمومی انگیزه خدمت عمومی
میباشند فرضیهای که در اینخصوص مطرم میگردد به شرم زیر است:
فرضیه  :2بین امعه پذیری مذهبی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
ایدئولوژی سیاسی 1و انگیزه خدمت عمومی
ایدئولوژی سیاسی عبارت از اعتقاداتی است که افراد از طریق پایبندیهای سیاسی خود به
دست میآورند و زیی از پیشبینی کنندههای انگیزه خدمت عمومی میباشد گرچه برخی از
اضزاب سیاسی به صورت ایدئولوژیکی سازماندهی شده نمیباشند اما به طور تاریخی مشخ
گردیده است که آنها مواضع متفاوتی را در پیش گرفتهاند اختالفات ایدئولوژیک در سالهای
اخیر بیشتر مورد تو ه قرار گرفته است افزایش برخی از ایدههای سیاسی باید به طور مثبت با
 PSMمرتبط باشد (پری )1779 ،مطالعاتی که پری ( )1779انجام داد دریافت که سطوم مختلف
PSM

در میاو کارکناو تحت تاثیر عوامس مختلفی از مله ،شناسائی ضرفهای ،ایدئولوژی

سیاسی ،و همبستگیهای معیتشناختی همچوو درآمد و سطوم آموزشی قرار میگیرد
(سامسیر )2013 ،2بنابراین میتواو فرضیه نهم را به صورت زیر مطرم کرد:
فرضیه  :9بین ایدئولوژی سیاسی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
ویژگیهای شخصیتی 3و انگیزه خدمت عمومی
ویژگیهای شخصیتی ،زمینه هایی هستند که به طور مستقیم به تفکر ،اضساسات و رفتار
یک فرد کمک کرده (پروین ،سروو و او ) 2008 ،3و یک شخ

را در ادراک ،اضساس،

اعتقادات و یا عملکرد متفاوت نشاو میدهد (بری2007 ،8؛ مایر2009 ،2؛ فاندر)2003 ،9
1. Political Ideology
2. Syamsir
3. Personality characteristics
4. Pervin, Cervone & John
5. Boeree
6. Meyer
7. Funder
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عمومی ترین معیار ارزیابی شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت است که برای توصیف تفاوت-
های فردی ،در مورد شخصیت مورد استفاده قرار میگیرد (آمایاه2011 ،1؛ اج و همکاراو،2
2001؛ یحیی و همکاراو ) 2012 ،9تئوری فرآیندی انگیزه خدمت عمومی پری ( )2000تأکید
میکند که ویژگی های شخصیتی ،بخشی یکپارچه از انگیزش کارمند برای خدمت به عموم
می باشد و به طور مستقیم بر انگیزه خدمت عمومی کارکناو تاثیر میگذارد بر این اساس
فرضیه  2مطرم میگردد:
فرضیه  :2بین خصیصههای شخصیتی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه
و ود دارد
ویژگیهای جمعیت شناختی و انگیزه خدمت عمومی
بر اساس مطالعات پری و وایز در سال  1770و همچنین پری در سالهای 1779و 2000و ود
یک رابطه معنادار بین برخی ویژگیهای معیت شناختی از مله :نسیت ،سن ،سنوات
خدمت ،میزاو ضقوق و

با انگیزه خدمت عمومی بیاو گردید ،لذا با تو ه به اهمیت این

موضوع فرضیه زیر مطرم میگردد:
فرضیه  :7بین ویژگی های معیت شناختی با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری
رابطه و ود دارد
شناسائی حرفهای 4و انگیزه خدمت عمومی
به زعم آرتور و همکاراو )1729( 8شناسائی ضرفهای به ضد و گسترهای اشاره میکند که یک
کارمند ضرفهای ،اضساس یگانگی و وضدت با ضرفه خود را تجربه میکند به زعم مایس و
آشفورث )1772( 2شناسائی ضرفهای هماو یکی بودو و تعلق به سازماو است هماو قسمتی که
کارکناو خود را بر مبنای خصوصیات سازماو تعریف میکنند به عقیده آشفورث (،)1772
1. Amayah
2. Judge et al.
3. Yahaya et al.
4. Professional Identification
5. Arthur et al.
6. Mael & Ashforth
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شناسائی ضرفهای میتواند نتایج رفتاری ،عاطفی و شناختی را پیشبینی کند (الهیاری ،ضمیدی و
همتی نژاد )2011 ،1بر این اساس میتواو فرضیه زیر را مطرم کرد:
فرضیه  :10بین شناسائی ضرفه ای با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه و ود
دارد
جامعهپذیری خانواده 2و انگیزه خدمت عمومی
این فرآیند از طریق تأثیر والدین و سایر نهادهای امعهپذیری صورت میگیرد ا تماعی
شدو متأثر از محیط اقتصادی-ا تماعی فرد میباشد که از نگرشها ،باورها و رفتارها در طول
زندگی وی ناشی میشود ،بنابراین امعهپذیری در این مفهوم یک فرآیند پویا است (منوکس
و مارموت )2910 :2008 ،9به زعم بریم و وییلر )1722( 3و واو مانن )1792( 8امعهپذیری
فرآیندی است که افراد از طریق آو ارزشها ،هنجارها و رفتارهای شایسته را یاد میگیرند و
افراد موثری در امعه میشوند (برایت )2012 ،2پری و همکارانش ( )2002در تحقیقات خود
به ارتباط معناداری بین امعهپذیری خانواده ،فعالیتهای مذهبی و تجربههای داوطلبانه با انگیزه
خدمت عمومی دست یافتند لذا فرضیه زیر در اینخصوص مطرم میگردد:
فرضیه :11بین امعه پذیری خانواده با انگیزه خدمات عمومی کارکناو شهرداری رابطه
و ود دارد
روششناسی پژوهش
نوع پژوهش
پژوهش ضاضر از لحاف هدف از نوع کاربردی و از لحاف نحوه گردآوری دادهها ،از دسته
پژوهشهای توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است توصیفی است به این خاطر که تصویری
از وضع مو ود عوامس تعیینکننده ابعاد سازمانی و ایرسازمانی و انگیزه خدمات عمومی را ارائه
می دهد و همبستگی است از این هت که به بررسی ارتباط بین عوامس سازمانی و ایرسازمانی
1. Alahyari, Hamidi, Hemmateenejad
2. Family Socialization
3. Manoux& Marmot
4. Brim and Wheeler
5. Van Maanen
6. Bright
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با انگیزه خدمات عمومی میپردازد
استخراج و اعتبارسنجی مولفهها و شاخصها (روایی و پایایی)1
در این پژوهش ،محقق بر اساس یافتههای ضاصس از مطالعات کتابخانهای ،مؤلفههای سازمانی
و ایرسازمانی و انگیزه خدمات عمومی را استخراج نموده است با استخراج ابعاد و مؤلفههای
تحقیق ،مدل اصلی طراضی گردید ،و سپس برای اعتبارسنجی (روایی) مؤلفهها و شاخ

های

مدل ،پرسشنامه تأیید خبرگی تدوین شد با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی (هدفمند) تعداد
 93نفر از خبرگاو (شامس اساتید دانشگاهی) با مشخصات معیتشناختی به شرم ( دول )2
های مدل اولیه تحقیق و طراضی مدل مفهومی تحقیق انتخاب

برای تعیین اعتبار مؤلفهها و شاخ

شدند در مرضله آزموو مدل تحقیق از طرم کمی استفاده گردیده است لذا ،در این تحقیق به
منظور آزموو مدل و فرضیههای تحقیق و سنجش روابط فرض شده ،از روش میدانی استفاده شده
است بدین منظور ،پرسشنامههای ترکیبی بر اساس مؤلفهها و شاخ

های تأیید شده توسط

خبرگاو ،ارایه گردید و به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید سپس با پخش آزمایشی در امعه
هدف ،اصالضات الزم صورت گرفت
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی خبرگان
نوع خبرگی

تعداد

دانشگاهی

93

نسیت

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

مرد

زو

فوقلیسانس

دکتری

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

22

2

1

99

1

21

2

3

از خبرگاو خواسته شد که تناسب مؤلفه با بُعد و شاخ
اهمیت مؤلفهها و شاخ

ها را با تخصی

اسکالی ،)2013( 2مؤلفهها و شاخ

ها با مؤلفه مربوطه را تعیین ،و نیز

عدد  1تا  8مشخ

کنند بر اساس مقیاس آیر و

هایی که مقدار نسبت روایی آنها  0/22و یا بیشتر بود و

همچنین ،میانگین آنها از عدد  3بیشتر شد ،به عنواو مؤلفه و شاخ

های مورد تأیید انتخاب

شدند که نتایج بدست آمده به شرم دول زیر ( دول  )9است:
1 . validity & Reliability
2. Ayre & Scaly
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جدول  .9بررسی تناسب (روایی) ابعاد انگیزه خدمت عمومی و ابعاد عوامل سازمانی و غیرسازمانی
روایی
محتوایی

انحراف
معیار

تأیید/
رد

میانگین

تناسب

ذابیت سیاست گذاری

0/91

0/202

تأیید

3/12

دارد

تعهد به منافع عمومی

0/22

0/212

تأیید

3/31

دارد

عدالت ا تماعی

0/91

0/297

تأیید

3/22

دارد

وظیفه شهروندی

0/27

0/281

تأیید

3/23

دارد

شفقت
فداکاری
ویژگی های شغلی

0/29
0/97
0/98

0/299
0/907
0/911

تأیید
تأیید
تأیید

3/13
3/0
3/28

دارد
دارد
دارد

رهبری تحول آفرین

0/28

0/238

تأیید

3/92

دارد

شفافیت اهداف

0/27

0/923

تأیید

3/33

دارد

ایدئولوژی سیاسی

0/99

0/912

تأیید

3/91

دارد

امعه پذیری خانواده

0/22

0/292

تأیید

3/92

دارد

خصیصه های شخصیتی

0/29

0/202

تأیید

3/22

دارد

هویت ضرفه ای

0/93

0/839

تأیید

3/89

دارد

امعه پذیری مذهبی

0/92

0/227

تأیید

3/91

دارد

ابعاد

انگیزه خدمت
عوامس سازمانی و ایرسازمانی
ایرسازمانی

ویژگیهای معیتشناختی

سواالت معیتشناختی

با استفاده از آزموو تحلیس عاملی اکتشافی ،مشخ

دارد

شد که تمامی پرسشنامههای پژوهش

از روایی و اعتبار باالیی برخوردار هستند
پایایی
به منظور بررسی پایایی درونی در یک مطالعه مقدماتی بر روی  90نفر از افراد نمونه آماری،
پایایی درونی پرسشنامهها ( دول شماره  )3و همچنین ابعاد هر کدام از متغیرها ،با استفاده از
آلفای کرونباخ 1محاسبهشد و با تو ه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از ( )0/9به دست
آمد پایایی درونی هرسه پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت مقدار این آمارهها نشاو میدهد که
پرسشنامهها از پایایی باالیی برخوردارند

1. Cronbach's Alpha
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جدول  .4مقدار ضریب پایایی متغیرهای اصلی و ابعاد هر کدام
متغیرها
نوع

عنواو

ابعاد متغیرها

تعداد گویهها

مقدار ضریب پایایی

سازمانی
مستقس

ایرسازمانی

وابسته

انگیزه خدمات عمومی

ابعاد

متغیر

ویژگیهای شغس
رهبری تحول آفرین
شفافیت اهداف

18
20
2

0/923
0/209
0/927

0/218

امعهپذیری خانواده

30

0/219

امعهپذیری دینی

39

0/927

ویژگیهای معیتشناختی

8

0/299

خصیصههای شخصیتی

20

0/911

ایدئولوژی سیاسی

10

0/921

شناسایی ضرفهای

8

0/927

ذابیت سیاست گذاری
تعهد به منافع عمومی
عدالت ا تماعی
وظیفه شهروندی
شفقت
فداکاری

8
9
2
2
2
2

0/283
0/991
0/220
0/992
0/210
0/987

0/978

0/222

جامعه و نمونه مورد بررسی
امعه آماری این تحقیق شامس  2220نفر از کارکناو ستادی شهرداریهای استاو خراساو
رضوی است که با تو ه به اینکه ضجم امعه آماری فوق چه از لحاف تعداد و چه از لحاف
وسعت تقریباً بزرگ بوده و بررسی نظرات تمامی کارکناو مذکور به لحاف زماو و هزینه
اقتصادی و… مقدور نمیباشد ،لذا به منظور افزایش هرچه بیشتر دقت ،تصمیم بر آو شد که
در پژوهش ضاضر برای انتخاب نمونه از شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرضلهای استفاده شود
برای تعیین ضجم نمونه کلی از فرمول کوکراو استفاده گردید که بر این اساس تعداد  923نفر
نمونه از  2خوشه منتخب در نواضی شمال ،نوب ،شرق ،ارب و مرکز استاو خراساو رضوی
انتخاب گردیدند و تعداد نمونه از هر خوشه با تو ه به ضجم آو خوشه در مرضله دوم به تعداد
 983نفر به عنواو نمونههای نهایی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع به منظور افزایش
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اضتمال بازگشت پرسشنامهها ،تعداد  300پرسشنامه بین کارکناو شهرداریهای استاو خراساو
رضوی به عنواو نمونه آماری توزیع گردید
تحلیل دادهها
به منظور تحلیس داده ها از نرم افزارهای "اس پی اس اس" ویراست  23و "آموس"
ویراست  23استفاده شده است به منظور توصیف کلیه متغیرهای سازمانی ،ایرسازمانی و
انگیزه خدمت عمومی در سطح  0/08معناداری ،از مقیاس نمره گذاری (بازرگاو) ،استفاده
گردید و در نهایت مشخ

شد که این متغیرها در سطح بیش از "رضایت بخش" قرار

دارند و با تو ه به اینکه دادههای پرت می توانستند نتایج آزموو را مخدوش نمایند با
استفاده از آزموو مهاالنوبیس 1مشاهده شد که مقادیر پرت چند متغیری نیز و ود ندارد و
از آنجائیکه یکی از پیش فرض های م هم هت بررسی فرضیات تحقیق در آزموو های
آماری بررسی نحوه توزیع داده ها است به گونه ای که اگر داده ها دارای توزیع نرمال باشند
می تواو از آزموو های پارامتری برای بررسی فرضیات استفاده کرد و در ایر اینصورت از
آزموو های ناپارامتری استفاده می شود لذا قبس از بررسی فرضیات تحقیق ،نرمال بودو
متغیرهای مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفت برای بررسی فرض نرمال بودو متغیرها از آزموو
کولموگوروف -اسمیرنوف 2استفاده شد نتایج نشاو داد که فرض نرمال بودو برای تمام
متغیرهای تحقیق برقرار است ( - p<0/08مقدار) و سپس به منظور بررسی رابطه بین
متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسوو 9استفاده گردید
تحلیل عاملی تائیدی متغیرها
در تحلیس عاملی تائیدی ،پژوهشگر سعی میکند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض به
دست آورد یعنی تعیین کند که دادهها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ
است یا خیر (داوری ،رضازاده )1972 ،برای تعیین برازندگی مدل ارائه شده برای متغیرهای
سازمانی ،ایرسازمانی و همچنین انگیزه خدمت عمومی ،شاخ
ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است مهمترین این شاخ

های برازش مدل معادالت

ها در دول شماره  8نشاو داده

1. Mahalanobis
2. Kolmogorov–Smirnov test
3. Pearson Correlation Coefficient
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شده است و گویای این مطلب است که مدل در هت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی
برخوردار است تمامی این شاخ
شاخ

ها نشاو دهنده تناسب مدل با داده های مشاهده شده هستند،

های تناسب مدل ،بیانگر مناسب بودو مدل اندازه گیری است.

جدول  .1شاخصهای کلی برازش مدل
ضد مطلوب آماره

مقدار گزارششده

نتیجه

شاخ

ریشه میانگین تواو دوم خطای تقریب )(RMSEA

≥ 0/02

0/097

تایید

نسبت خیدو () / df

کمتر از 9

1/999

تایید

برازندگی )(GFI

≤ 0/70

0/798

تایید

برازندگی تعدیسیافته )(AGFI

≤ 0/70

0/738

تایید

برازش مقایسهای )(CFI

≤ 0/70

0/723

تایید

برازش نرم )(NFI

≤ 0/70

0/792

تایید

برازش ایر نرم )(TLI

≤ 0/70

0/792

تایید

برازش افزایشی )(IFI

≤ 0/70

0/722

تایید

در مدل باال شاخ

ها

ریشه میانگین تواو دوم خطای تقریب برابر با  0/097است همچنین

مقدار مجذور کای نسبی مناسب برابر با 1/999است نمرات شاخ

های برازندگی ،برازندگی

تعدیس یافته ،ریشه میانگین تواو دوم خطای تقریب ،برازش ایر نرم ،برازش افزایشی و برازش
مقایسهای بین صفر تا یک ،متغیر است که هر چه به یک نزدیکتر باشد با نمرات باالی %70
نشاودهندۀ برازش مناسب مدل است در این مدل مقدار شاخ
با  ، 0/798مقدار شاخ

برازندگی تعدیسیافته ) (AGFIبرابر با  ، 0/738شاخ

تطبیقی ) (CFIبرابر با  ، 0/723شاخ
 ، 0/792شاخ
مقدار شاخ

های نیکویی برازش ) (GFIبرابر

برازش هنجارشده یا شاخ

برازندگی

بنتلر -بونت ( )NFIبرابر با

برازش هنجار نشده ( )NFIیا برازش توکر -لویس ) (TLIبرابر با  0/792و
های

برازش افزایشی ( )IFIبرابر با  0/722است که به طور کلی با تو ه به شاخ

ارائه شده ،مدل از برازش مناسبی برخوردار است همچنین مقادیر این دول گویای این مطلب
است که مدل در هت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است و شاخ
متغیرهای مکنوو به خوبی توصیف شده و تبیین سازه توسط شاخ

ها برای

ها اتفاق افتاده است
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آزمون فرضیههای تحقیق
به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کردهایم
(شکسهای شماره 2و ) 9که مقادیر آو در دول زیر ( دول شماره  )2ذکر شده است
دول 2ضریب مسیر و معنیداری آو و بررسی فرضیه های تحقیق در مدل تحلیس مسیر اصلی
ضریب
*
مسیر
0/90
0/33
0/90
0/93

مقدار-
**
t
9/729
2/832
9/729
8/722

0/001
0/001
0/001
0/001

تایید
تایید

0/88

3/197

0/009

تایید

افزایشی

شفافیت اهداف ← انگیزه خدمات

0/92

9/701

0/00

تایید

افزایشی

عوامس ایر سازمانی ← انگیزه خدمات

0/33

2/832

0/001

تایید

افزایشی

امعه پذیری مذهبی ← انگیزه
خدمات

0/99

9/290

0/008

تایید

افزایشی

ایدئولوژی سیاسی ← انگیزه خدمات

0/20

9/190

0/003

تایید

افزایشی

رابطه مورد بررسی
فرضیه
اصلی
فرعی اول
فرعی دوم
فرعی سوم
فرعی
چهارم
فرعی
پنجم
فرعی
ششم
فرعی
هفتم

عوامس سازمانی ← انگیزه خدمات
عوامس ایر سازمانی ← انگیزه خدمات
عوامس سازمانی ← انگیزه خدمات
ویژگی شغس ←انگیزه خدمات
رهبری تحول آفرین ← انگیزه
خدمات

مقدارp-

نتیجه
فرضیهها

نوع
رابطه

تایید

افزایشی
افزایشی
افزایشی

خصیصههای شخصیتی ← انگیزه
فرعی
هشتم
خدمات
ویژگیهای معیت شناختی ←
افزایشی
تایید
0/002 2/131
0/87
فرعی نهم
انگیزه خدمات
افزایشی
تایید
0/001 9/132
0/97
فرعی دهم شناسائی ضرفه ای ← انگیزه خدمات
امعهپذیری خانواده ← انگیزه
فرعی
افزایشی
تایید
0/001 3/821
0/92
یازدهم
خدمات
)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
*عددی بین  -1تا  +1است که اگر برابر با صفر شود ،نشاو دهنده ی عدم رابطه ی علی خطی بین دو متغیر پنهاو
است و هر قدر به عدد  +1نزدیکتر باشد بیانگر شدت بیشتر رابطه بین متغیرهای مکنوو است که در مدل معادالت
ساختاری شکسهای 2و 9نمایش داده شده است
**مقادیر بزرگتر از  1/72در سطح  0/08معنیدار میباشند
0/32

8/129

0/007

تایید

افزایشی

انگیزه خدمات عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی
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شکل . 2نتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل تاثیر متغیر سازمانی برانگیزه خدمات عمومی (بار عاملی
استانداردشده)

شکل . 9نتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل تاثیر متغیر غیرسازمانی برانگیزه خدمات عمومی (بار عاملی
استانداردشده)
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بررسی روابط بین متغیرهای مستقس (عوامس سازمانی و ایرسازمانی) و وابسته (انگیزه خدمت
عمومی) نشاو میدهد که یک رابطه مثبت و معنادار و افزایشی بین متغیرها و ود دارد همچنین
بررسی سایر فرضیههای تحقیق مطابق با دول شماره  2نشاو میدهد که یک رابطه مثبت،
معنادار و افزایشی بین کلیه متغیرها و انگیزه خدمت عمومی و ود دارد
بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق موید یک رابطه معنادار افزایشی بین کلیه مولفههای متغیرهای سازمانی
(ویژگیهای شغلی ،رهبری تحولآفرین ،شفافیت اهداف) باضرایب مسیر استاندارد ،0/93
 0/92 ،0/88و متغیرهای ایرسازمانی ( امعهپذیری مذهبی ،ایدئولوژی سیاسی ،خصیصههای
شخصیتی ،ویژگیهای معیتشناختی ،هویت ضرفهای و امعهپذیری خانواده) با ضرایب
مسیر استاندارد  0/97 ،0/87 ،0/32 ،0/20 ،0/99و  0/92با انگیزه خدمت عمومی میباشد بر
مبنای تبیین مسیر انجام شده در پژوهش و ضرایب مسیر به دست آمده در رابطه بین عوامس
سازمانی و ایرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی که به ترتیب  0/90و  0/33میباشند یک رابطه
افزایشی مشاهده گردید یعنی هر قدر شاهد شرایط مطلوبتر افزایشی در عوامس سازمانی و
ایرسازمانی باشیم انگیزه خدمت عمومی نیز افزایش پیدا میکند یافته های مربوط به فرضیه
اول تحقیق نشاو می دهد اثر عوامس سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی کارکناو دارای ضریب
مسیر استاندارد  0/90است بنابراین بهبود کیفیت عوامس سازمانی میتواند منجر به افزایش انگیزه
خدمت عمومی گردیده و لذا تو ه به عوامس سازمانی (ویژگیهای شغلی ،رهبری تحولآفرین،
شفافیت اهداف) در شهرداریها میتواند از مله راهبردهای اساسی به منظور افزایش انگیزه
خ دمت عمومی باشد بررسی فرضیه دوم تحقیق نشاو میدهد اثر ویژگیهای شغلی بر انگیزه
خدمت عمومی دارای ضریب مسیر استاندارد  0/93بوده و این بیانگر اثرگذاری باالی کیفیت
ویژگیهای شغس (تنوع مهارت ،هویت شغس ،اهمیت کار ،استقالل و بازخورد) بر انگیزه خدمت
عمومی میباشد در همین راستا تو ه و تمرکز بر ویژگیهای پنجگانه شغلی (شامس اعطای
استقالل بیشتر به کارکناو ،ارایه بازخوردهای مناسبتر به منظور آگاهی از نتایج واقعی
رفتارهای کارکناو ،تو ه به تنوع و مشخ

نمودو وظایف ،اهمیت دادو به کار و هویت بخشی
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به شغس) تاکید میگردد بررسی فرضیههای سوم و چهارم تحقیق نیز یافتههای ارزشمندی را
ارائه میکند از یافتههای بسیار مهم تحقیق ،میزاو تاثیرگذاری رهبری تحولآفرین و شفافیت و
وضوم اهداف بر انگیزه خدمت عمومی با ضرایب مسیر استاندارد 0/88و  0/92میباشد بر این
مبنا پیشنهاد میگردد سازماو ضمن تو ه به کیفیت ابعاد چهارگانه رهبریتحولآفرین شامس
ترایب ذهنی از طریق(القای اضساس ارور و افتخار به کارمند به هت ارتباط با رهبر،
چشم پوشی از عالیق به هت مصلحت سایر کارمنداو ،اضترام قائس شدو برای کارمند و صحبت
درخصوص باورها و ارزشهای رهبر) ،تقویت نفود آرمانی از طریق(صحبت درباره اضساس
قدرتمندی کارمند در زمینه رسیدو به اهداف ،تو ه به پیامدهای اخالقی و دینی تصمیمات،
تاکید بر اهمیت ضس همکاری گروهی ،بررسی دقیق پیشنهادات به منظور ضصول اطمیناو از
مناسب بودو آنها ،تو ه به دیدگاهها و وانب مختلف در هنگام ضس مشکالت و بررسی
مشکالت از زوایای مختلف ،ترویج راههای دید نگرش به چگونگی انجام کار) ،تو ه به
انگیزش الهام بخش از طریق (صحبت در خصوص یک آینده خوشبینانه همراه با دیت و
شوق درباره انجام کارها ،تاکید بر اهمیت آیندهنگری و القای اضساس امیدواری در رسیدو به
اهداف دست یافتنی توسط کارمند) و تو ه به مالضظات فردی از طریق( صرف وقت هت
راهنمایی و آموزش کارکناو ،تو ه به کارکناو و در نظرگرفتن نیازها ،توانائیها و خالقیتهای
متفاوت آنها ،کمک به کارمنداو به منظور توسعه و گسترش توانائیهای آنها) ،در خصوص
شاخ

شفافیت اهداف نیز از طریق افزایش آگاهی کارکناو از اهداف ،تعریف نمودو اهداف

قابس درک و ملموس برای آنها ،رعایت سلسله مراتب اهداف و مدنظر قرار دادو اهداف فردی
و همچنین تو ه دی به تنظیم اهداف برنامه ریزیشده و مشخ

در هر شغس و چگونگی

انجام کار توسط هر کارمند (اعالم دقیق شرم شغس) و شرم دقیق انتظارات از هر کارمند،
اقدامات الزم را انجام دهند
بررسی فرضیه پنجم تحقیق ،این نکته را بیاو میکند که اثر عوامس ایرسازمانی بر انگیزه
خدمت عمومی کارکناو دارای ضریب مسیر استاندارد  0/33است بنابراین کیفیت عوامس
ایرسازمانی نیز میتواند منجر به افزایش انگیزه خدمت عمومی کارکناو گردد و یکی از نکات
مهم در افزایش انگیزه خدمت عمومی تو ه به عوامس ایرسازمانی ( امعهپذیری مذهبی،
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ایدئولوژی سیاسی ،خصیصههای شخصیتی ،ویژگیهای معیتشناختی ،شناسائی ضرفهای و
امعهپذیری خانواده) در شهرداریها میباشد بررسی فرضیههای ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم
و یازدهم تحقیق از عوامس ایرسازمانی نیز یافتههای ضائز اهمیتی را ارائه میدهد ضرایب مسیر
استاندارد برای مولفههای تحقیق در عوامس ایرسازمانی به ترتیب ،0/87 ،0/32 ،0/20 ،0/99
 0/97و  0/92میباشد که نشاو دهنده تاثیر باالی امعهپذیری مذهبی و ایدئولوژی سیاسی و
همچنین تاثیر خصیصههای شخصیتی ،ویژگیهای معیتشناختی ،شناسائی ضرفهای و امعه-
پذیری خانواده بر انگیزه خدمت عمومی کارکناو میباشد لذا با تو ه به برقراری روابط و
تاثیرگذاری عوامس ایرسازمانی ذکر شده بر انگیزه خدمت عمومی در راستای فرضیههای ذکر
شده ،پیشنهاد میگردد مدیراو سازماوها در فرآیند بهکارگیری کارکناو به موضوعات
همبستگی و انطباقپذیری اعضای خانواده که از ابعاد مهم امعهپذیری خانواده میباشد تو ه
نموده و با تو ه به تاثیرگذاری امعهپذیری مذهبی ،سعی در ذب افرادی نمایند که نظام
باورها و اعتقادات دینی آنها ،عواطف و پیامدهای دینی و همچنین التزام به وظایف و مناسک
مذهبی در آنها نهادینه شده باشد .در زماو فرآیند استخدام کارمنداو دید ،ویژگیهای
شخصیتی (که از عوامس اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی میباشد) در نظر گرفته شده و افراد
از سازگاری و ثبات اضساسات باالیی برخوردار بوده (ثبات اضساسات) ،و مسئولین به تقویت
نبههای بروو گرایی شخصیت همچوو روابط تیمی ،ا تماعی ،میزاو اظهارکنندگی ،خوش-
بینی و

در کارکناو خود اهتمام ورزیده (برووگرایی) ،و در هت تقویت اضساس مسئولیت

و ریسکپذیری ،سازماو یافتگی و سختکوشی کارکناو تالش شده (وظیفهمداری) ،و از
طرفی شاخ

هایی همچوو خوشرفتاری ،انعطافپذیری ،مهربانی ،نجابت ،اعتماد متقابس،

بخشندگی ،بردباری و رافت را در کارکناو نهادینه و تقویت نمایند (توافقپذیری) و نسبت به
تقویت رویکردهای خوشبینانه و خالقیت ،اضساس کنجکاوی ،ارایه ایدههای نو و تضعیف
روشهای سنتی و محافظهکاری اهتمام ورزیده شود (گشودگیتجربه) .از سوی دیگر به منظور
ایجاد و تقویت هویت شغس (شناسائی ضرفهای) مدیراو سعی در عینیت بخشی به ضرفه و فعالیت،
افزایش دانش تخصصی ،ایجاد کارراهه در شغس ،تقویت اضساس عالقه به شغس و تقویت
اضساس معگرایی در شغس نمایند (شناسائی ضرفهای) و همچنین به هت تاثیرگذاری
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ایدئولوژی سیاسی بر انگیزه خدمت عمومی ،مدیراو تالش نمایند از بیاو موضوعات دالآمیز
در سازماو ا تناب گردیده و تمایس به مصالحه ،ضرورت عقد پیماو ،تمجید رفتار شایسته و
ابراز همدردی تقویت شود (ایدئولوژی سیاسی)
با تو ه به نقش بسیار مهم انگیزش کارکناو در ارائه خدمات و بهرهوری سازمانی ضاصس
از آو ،به منظور البه بر محدودیت هایی که ممکن است نتایج این تحقیق را تحت تاثیر قرار
داده باشد ،ارائه الگویی امع که تر یحاً بر گرفته از روشهای کیفی داده بنیاد میباشد مورد
تاکید است همچنین به منظور کاربردیتر نمودو نتایج ،پیشنهاد میگردد تحقیقات و مطالعات
مقایسهای و طولی با سایر شهرداریها انجام شده و عوامس معیت شناختی و نظارت بر تأثیر
این عوامس برای کسب اطالعات بیشتر از امعه آماری کنترل شود
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