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های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی در سال
عمومی توجه پژوهشگران مدیریت موجب شده مفهوم انگیزه خدمت 

دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه 
خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی 
شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در 

داری نفر از کارکنان سازمان شهر 536یک روش توصیفی پیمایشی 
پذیری دهد جامعهاند. نتایج نشان میمرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته

های شغل، رابطه ای، ویژگیپذیری مذهبی، هویت حرفهخانواده، جامعه
رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از 

شناختی بر انگیزه های جمعیتطرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی
خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که 

های خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی زمینهپیش
ها تری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداریقوی
ای، بازطراحی مشاغل شود. عالوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفهمی

طف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و ای منعبه شیوه
های سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات سازی نقشپیرو، و شفاف

 ها است. عمومی در شهرداری
 

 :های کليدیواژه

های پذیری خانواده، وضعیت نقش، ویژگیانگیزه خدمت عمومی، جامعه 
 .شغل

 

The main purpose of this study is to investigate the 

factors affecting public service motivation among 

public employees in the public sector. Hence, in a 

descriptive research, public service motivation, as the 

dependent variable and family socialization, religious 

socialization, professional identity, demographic 

characteristics, job characteristics, employee-leader 

relations and role states as the independent variables 

have studied. The study population consisted of 

employees of the municipality of Qom. The number of 

employees was 400, which 196 people randomly were 

chosen as sample. Data were collected by a 

questionnaire in this organization and to analyze the 

data, structural equation modeling and WARP PLS4 

software is used. Finally, the impact of family 

socialization, socialization, religious, professional 

identity, job characteristics, employee-leader relations 

and Role States confirmed and influence of 

demographic characteristics on the public service 

motivation was confirmed.Finally, the impact of family 

socialization, socialization, religious, professional 

identity, job characteristics, employee-leader relations 

and Role States confirmed and influence of 

demographic characteristics on the public service 

motivation was confirmedtract. 
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 همقدم
ایجثاد انگیثزه در کارکنثان و رفث       باعث  عواملی که توجه به 

های فردی کارکنان، توجه به تفاوت نیز شود ونیازهای آنها می
وری کثه در بهثره   رونثد بثه شثمار مثی    هاییمهمترین موضوع
ملی است خدمت عا انگیزه. هستنداهمیت  داراینیروی انسانی 

که رفتار کارکنان را در جهت خاصی سوق داده و بر کیفیثت و  
 ها و میزان پیشرفت آنها تأثیرگذار است.  کمیت فعالیت

اخیر نقش رویکرد انسثانی در توسثعه بسثیار     هایسال در
مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به علت نقش 

از آن جثا کثه   . بوده اسثت فرآیند توسعه  مهم عامل انسانی در
ی بخثش عمثومی برخثورداری از    هثا بزرگترین مزیت سازمان
هثا بثه منظثور    اسثت، دولثت   و باانگیزه نیروی انسانی توانمند

دستیابی به عملکردی اثربخش باید از نظر نیروی انسثانی بثه   
شده و هدفمند عمل کننثد. بثدین منظثور،    ریزیصورت برنامه

های دولتی کثه دارای  انگیری از افرادی در دولت و سازمبهره
روحیه خدمت بثه جامعثه بثوده و برخثوردار از انگیثزه خثدمت       

توانثد نقثش مهمثی در کارآمثدی و اثربخشثی      اند مثی عمومی
کثارگیری  نهادهای عمومی ایفا کند. از ایثن رو، گگثونگی بثه   

های خدمت عمومی در بخش دولتثی در کنثار   افرادی با انگیزه
یثزه خثدمت عمثومی از    گیثری انگ شناخت فراینثدهای شثکل  

هایی است که گرایش متفکران مدیریت دولتی مهمترین زمینه
 را به خود جلب نموده است. 

به طور کلثی جریثان مطالعثات در زمینثه انگیثزه خثدمت       
-عمومی تحت سه جهت تداوم یافته است. دسته اول، پژوهش

پردازی و شناسایی ابعاد انگیزه خدمت هایی است که بر مفهوم
تمرکز شده است؛ گروه دوم، مطالعاتی اسثت کثه بثر    عمومی م

پیامدهای انگیزه خدمت عمومی تمرکز یافته است؛ و در نهایت 
هایی است که در راستای شناسایی عوامل دسته سوم، پژوهش

-اثرگذار )پیشایندها( بر انگیزه خدمت عمومی صورت پذیرفتثه 

هثای اشثاره شثده از اهمیثت     اند. گر گه هر سه گروه پژوهش
خاصی برخوردارند، با وجود این شناسثایی عوامثل اثرگثذار بثر     
انگیزه خدمت عمومی به جهت نقش مهثم گنثین عثواملی در    

تثری  داد انگیزه خدمت عمومی از اهمیت افثزون فرایندهای رخ
 برخوردار بوده است.   
اند ای بیان کرده( بر اساس مطالعه2002) 5پارلبرگ و پری

توانثد  پثذیری افثراد مثی   از جامعه های بنیادین ناشیکه ارزش
باع  برانگیختن کارکنان بخش عمومی شود. گر گه مدیریت 

                                                                     
. Paarlberg & Perry 

ها فرآیندی اجتماعی است که از طریق تعامالت جمعثی  ارزش
توانثد  پذیرد، ولی سیستم رسمی مثدیریت نیثز مثی   صورت می

هایی را فراهم آورد تا تعامالتی کثه باعث  بثرانگیختن    فرصت
فزایش یابند. این پثژوهش نقثش مثدیران    شوند، اکارکنان می

گیثثری از سیسثثتم رسثثمی مثثدیریت بثثرای میثثانی را در بهثثره
-های اسثتراتژیک سثازمان و ارزش  بخشی بین فعالیتانسجام

هایی که از تجثارب اجتمثاعی، فرهنگثی و مثذهبی کارکنثان      
کنثد )پثارلبرگ و   گیرند، مهم و اساسی تلقی مثی سرگشمه می

اسثاس نتثایج پثژوهش کثامیلری،     (. همچنین بثر  2002پری، 
انگیزه خدمت عمومی افراد به طور عمثده ناشثی از شثرای  و    

هثای  تثوان از ویژگثی  محی  سازمانی آنهاست؛ از آن جمله می
، 2شغل، رابطه رهبر کارمند و وضعیت نقش نام بثرد )کثامیلری  

2002.) 
دهد موضوع انگیزش کارکنان بخثش  ها نشان میپژوهش
؛  2059، 9عملکرد آنها تأثیرگذار باشد )بلثی تواند بر عمومی می

(. انگیزه کارکنان در بخش عمومی و خصوصی با 2055، 4برور
هم متفاوت بوده و عوامل متفاوتی باع  برانگیختن کارکنثان  

های تجاری که بثر  در این دو بخش می شود. برخالف شرکت
-کننثد، مبنثای شثکل   مبنای سود و منفعت شخصی عمل می

های دولتی پیگیری مناف  عمومی از طریق ارائه گیری سازمان
خدمات به عامه مردم و کلیه شهروندان است. بنابراین، گنثین  

هایی نیازمند بکارگیری مدیران و کارکنانی هستند کثه  سازمان
 طلبانه فردی را کنار گذاشته و طبثق انگیثزه  های منفعتانگیزه

 عمومی خدمت به جامعه عمل نمایند. 
های عمومی هسثتند کثه بثا    از جمله سازمانها شهرداری

توجه به ارتباط نزدیک و مستقیم با شثهروندان در فراینثدهای   
ای در توسثعه شثهری   ارائه خدمات شهری، نقش تعیین کننده

هثایی از  کنند. از ایثن رو، برخثورداری گنثین سثازمان    ایفا می
اندیشثند و توسثعه   افرادی که به مناف  جمعی شثهروندان مثی  

کنند شهروندی را ماورای مناف  شخصی پیگیری می شهری و
  اهمیت فراوانی دارد.  

های مختلف ضرورت پرداختن بثه بحث  انگیثزه    پژوهش
انثد )حاجیثان و   ها را خاطر نشان سثاخته کارکنان در شهرداری

(.  5939؛ یعقوبی و احمدنیا، 5939؛ معصومی، 5934همکاران، 
ر یک بررسی جام ، ( د5934های شهرداری قم )مرکز پژوهش

ترین نیازهای پژوهشی شهرداری قم را احصاء و در قالثب  مهم

                                                                     
 .Camilleri 

 .Bellé 

 .Brewer 
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یک گزارش تهیه نموده اسثت. پثرداختن بثه موضثوع انگیثزه      
هثای  ها و ضثرورت کارکنان به منزله یکی از مهمترین اولویت

پژوهشی معرفی شده است. عالوه بر ایثن، مشثکالت انگیثزه    
ای پیشثین نیثز مثورد    هث کارکنان در شهرداری قم در پژوهش

بررسی قرار گرفته و بر بهبود آن تاکید شده است )اسثماعیلی،  
5934 .) 

پژوهش ها نشان دهنده آن است که ارتقا انگیثزه خثدمت   
عمومی در کارکنان نتایج مثبتی از جمله بهبود رضایت شثغلی  
و عملکرد سثازمانی را در پثی داشثته و اثربخشثی سثازمان را      

(. بثا توجثه بثه ایثن     5333، 5کثروم دهثد )نثف و   افزایش مثی 
توضیحات، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که 

 عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی کدامند؟

 

 ادبیات پژوهش

  5انگیزه خدمت عمومی
های های متداول در پژوهشهای اخیر یکی از موضوعدر سال

رد بثین  هثایی وجثود دا  مدیریت دولتی این بوده که گه تفاوت
آیند با افثرادی کثه   دولتی درمی افرادی که به استخدام بخش

مطالعه در رابطه بثا   کنند.در بخش خصوصی شروع به کار می
گنین تمایزهایی متفکران مدیریت دولتی را به سثوی مفهثوم   
انگیزه خدمت عمومی گرایش داده است. این مفهوم ریشثه در  

داشثته   5320هه مباح  مربوط به اخالق خدمت عمومی در د
انگیزاند و برای تعیین آنچه که کارکنان بخش دولتی را بر می

(. در حالی 5336، 4؛ پری2002، 9به کار برده شده است )تیلور
ها از جمله نظریه انتخاب عمومی یا نظریثه  که برخی از نظریه

انتخاب عقالیی، حداکثرسازی مناف  شخصی را انگیزه اصثلی  
های دولتی بیان کرده و این بثاور  سازمانهای افراد در فعالیت

سازند که مدیران و کارکنان بخش عمومی هثی   را مطرح می
تفاوتی با مدیران و کارکنان بخش خصوصی ندارند، همزمثان  
این عقیده نیز وجود دارد که کارکنان دولتی بثه وسثیله حث     

شثوند؛ حسثی کثه الزامثا  در     خدمت به عموم، برانگیختثه مثی  
؛ 5332، 1خصوصثی وجثود نثدارد )کروسثون     کارکنان بخثش 

                                                                     
 .Naff & Crum 

  .Public Service Motivation 

 .Taylor 

 .Perry 

 .Crewson 

 (.2000، 6هوستون
مفهوم انگیزه خدمت عمومی بر پایثه ایثن فثرس اسثتوار     
است که انجام شغلی که منجر به ارتقای مناف  عمومی شده و 
برای عامه مردم مفید و سودمند است، به خثودی خثود بثرای    
کارکنان دولثت مشثوق و برانگیزاننثده اسثت. نظریثه انگیثزه       

کنثد کثه برخثی از مثدیران و     گنین فرس می ت عمومیخدم
هثایی مثاورای منثاف  شخصثی ماننثد      کارکنان دولتی با انگیزه

ح  دلسوزی، انجام وظیفه شهروندی، و فداکاری و ایثثار بثه   
-مشاغل دولتی عالقمند بوده و از این طریق برانگیختثه مثی  

ها در ایثن زمینثه را   شوند. شاید بتوان گفت مهمترین پژوهش
انثد. آنثان   مثیالدی انجثام داده   30در دهه  2«وایز»و « پری»

نثوعی گثرایش و تمایثل    »انگیزه خدمت عمومی را به منزلثه  
هثایی کثه منحصثرا  در نهادهثا و     فردی بثرای تحقثق انگیثزه   

اند )پری و وایز، تعریف کرده« های عمومی ریشه دارندسازمان
را در انگیثزه خثدمت عمثومی    « پثری »(. عالوه بر این، 5330

پثردازی نمثوده اسثت.    قالب یک الگوی گهار بعدی نیز مفهوم
گذاری عمثومی، تعهثد   این ابعاد عبارتند از: تمایل به خ  مشی

 (. 5336به مناف  عمومی، دلسوزی، و ایثار و فداکاری )پری، 
طی دو دهه اخیر مطالعات مختلفثی در رابطثه بثا انگیثزه     

مطالعثات بثر    ای ازخدمت عمومی صورت گرفته است. دسثته 
پردازی انگیزه خدمت عمومی متمرکز شده است. بثرای  مفهوم

( در رابطثه بثا توسثعه    5330« )وایثز »و « پری»مثال، مطالعه 
مفهوم انگیزه خدمت عمومی که منجر به معرفثی سثه مبنثای    

احساسی شثده اسثت؛ پثژوهش     -عقالیی، هنجاری و عاطفی
می شثامل  ( در زمینه ابعاد انگیزه خثدمت عمثو  5336« )پری»

گذاری عمثومی، تعهثد بثه منثاف  عمثومی،      مشیتمایل به خ 
دلسوزی، و ایثار و فداکاری؛ ارائثه نثوعی نظریثه فراینثدی در     

( کثه  2000« )پثری »رابطه با انگیزه خثدمت عمثومی توسث     
اجتماعی، بستر انگیزشی )سثازمانی(،  متمرکز بر شرای  تاریخی

همکثاران   و« بثرور »هثای فثردی اسثت؛ و مطالعثه     و ویژگی
خدمت عمومی شامل  های انگیزه( در باب انواع و گونه2000)

دوستان از این پرستان، و همنوعگرایان، وطننیکوکاران، جامعه
هثای داخلثی در ایثن    روند. همزمان پژوهشدسته به شمار می

زمینه صورت گرفته است. برای مثال، زاهدی و محمودآبثادی  
در رابطثه بثا ارتقثای انگیثزه     بنیثان  ( نوعی نظریثه داده 5935)

  اند. خدمت عمومی توسعه داده
ها بر پیامثدهای انگیثزه خثدمت    گروهی دیگر از پژوهش 

                                                                     
 .Houston 

 .Perry & Wise 
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 5«کلدسن»و « اندرسن»های اند. پژوهشعمومی متمرکز شده
( در زمینثثه تثثأثیر 2051) 2و همکثثاران« هثثومبرگ»( و 2050)

« بلثی »انگیزه خدمت عمومی بثر رضثایت شثغلی؛ مطالعثات     
( در مثثورد رابطثثه انگیثثزه خثثدمت  2055« )بثثرور»( و 2059)

( در 2002) 9«برایثت »عمومی و عملکثرد شثغلی؛ و پثژوهش    
هایی از ایثن  زمینه انگیزه خدمت عمومی و ترک خدمت نمونه

 نوع است. 
دسته سوم مطالعات بر پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی 

در ( 2052« )پدرسثن »و « اندرسثن »اند. مطالعثه  تمرکز نموده
شدن بر انگیزه خدمت عمومی؛ پثژوهش  ایرابطه با تأثیر حرفه

( در مثثورد تثثأثیر نثثوع کثثار و 2055) 4و همکثثاران« اندرسثثن»
و « نثف »وظایف شغلی بر انگیثزه خثدمت عمثومی؛ پثژوهش     

( در رابطه با تفاوت انگیزه خدمت عمومی میان 5333« )کرام»
د رابطثه  ( در مثور 2006« )کثامیلری »زنان و مردان؛ و مطالعه 

هایی از ایثن نثوع   تعهد سازمانی و انگیزه خدمت عمومی نمونه
های معدود داخلی نیثز در ایثن زمینثه    است. همچنین پژوهش

« زادهمنتظثری و قربثانی  »صورت گرفته اسثت. بثرای مثثال،    
( رابطه تعهد سازمانی و خشنودی را بثا انگیثزه خثدمت    5935)

           اند.عمومی بررسی کرده
اسثثتحکام گنثثین مطالعثثاتی، بثثه گفتثثه اغلثثب   بثثا وجثثود

پژوهشگران انگیزه خدمت عمومی هنوز نیازمند مطالعه بیشتر، 
و « بثوزمن »و توسعه مفهومی و تجربثی اسثت. بثرای نمونثه     

( در یک مقاله انتقادی با بررسثی میثزان قثوت    2051) 1«سو»
مفهوم انگیزه خدمت عمومی در قالب سازگاری، تمایز، عمثق،  

هثا و ابزارهثای   و غیره نتیجه  گرفتنثد کثه مثدل    اقبال علمی
گیری آن نواقص متعددی دارند. عالوه بر ایثن، بثه نظثر    اندازه
ها در این زمینه معطوف رسد بخش قابل توجهی از پژوهشمی

پردازی انگیزه خدمت عمومی و همچنثین پیامثدهای   به مفهوم
دهنثده انگیثزه   آن بوده است؛ در حالی که نقش عوامل شثکل 

دمت عمومی و تأثیر گنین عواملی گندان مثورد توجثه قثرار    خ
های صورت گرفته در این زمینه نگرفته است. برخی از پژوهش

آفثرین،  نیز عواملی همچثون تعهثد سثازمانی، رهبثری تحثول     
های درونثی و بیرونثی، و   انسجام گروهی، جو سازمانی، پاداش

گیثزه  رفتارهای شهروندی را بثه منزلثه عوامثل اثرگثذار بثر ان     

                                                                     
 .Andersen & Kjeldsen 

 .Homberg, McCarthy & Tabvuma 

 .Bright 

 .Andersen, Pallesen & Pedersen 

 .Bozeman & Su 

انثد. همچنثان کثه مشثخص     خدمت عمومی مد نظر قرار داده
سثازمانی قثرار   است اغلب عوامل فوق در قالثب عوامثل درون  

سازمانی گندان مورد توجثه  گیرند در حالی که عوامل برونمی
هثای  قرار نگرفته است. عثالوه بثر ایثن، بسثیاری از پثژوهش     
ده و صورت گرفته در زمینه انگیزه خدمت عمومی خثارجی بثو  

های داخلی محدودی در این رابطثه در کشثور انجثام    پژوهش
شده است. پژوهش حاضر از این جهت دارای اهمیت است که 

سثازمانی  به طور مشخص متمرکز بر عوامل سثازمانی و بثرون  
اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی بوده و بثه ویثژه آن دسثته از    

ه صثورت  های بخش عمومی را مد نظر قرار داده که بسازمان
 مستقیم مرتب  با گنین موضوعی هستند.

 انگیزه خدمت عمومی: عوامل غیرسازمانی 
 پذيری خانواده و انگیزه خدمت عمومیجامعه (1

هثا شثکل   خانواده اولین مکان اجتماعی است که در آن هویت
گیرند و نیز گروه مرجعی اسثت کثه افثراد اولثین تجثارب      می

پذیری اولیه )در آورند. جامعهاجتماعی خود را در آن بدست می
افتد که بعیثد  خانواده(، فرایندی است که در شرایطی اتفاق می

است در طول زندگی افراد دوبثاره رخ دهثد و در هثر صثورت     
سثازی عوامثل فرهنگثی از بافثت     نفوذ بسیار زیادی در درونی

-(. بافت اولیه برای جامعثه 2050، 6)ولجو و لنگا اجتماعی دارد

نهادهایی همچون جامعه، خثانواده و بخصثو    پذیری درون 
( منثابعی را بثرای   5320پثذیرد. روزنهثان )  والدین صورت می
کارمندان حوزه حقوق  دوستی که به وسیلهسطوح متفاوت نوع

شد، مشخص کرده است. یکثی از ایثن منثاب ،    مدنی ارائه می
ارتباط عثاطفی بثین والثدین و کثودک بثود. او دریافثت کثه        

مثبثت بثا حثداقل یکثی از والثدین،       تن رابطهصمیمیت و داش
دلیلی است برای سطوح باالی نوع دوستی در کارمندان حقوق 

( 5326) 2«میلثر »و « کالری»مدنی. پژوهش روزنهان توس  
نگثر از  توسعه یافت. کثالری و میلثر در یثک پثژوهش آینثده     

داوطلبان در یک سثازمان مشثاوره خثانواده تلفنثی، تثأثیرات      
دوسثتی را مطالعثه   پثرورش والثدینی روی نثوع   سازی و شبیه
اند. آنها دریافتند داوطلبانی که صمیمیت و رواب  مثبت با کرده

سازی کردند، بثه  دوستی را شبیهوالدین را گزارش کرده و نوع
شان تداوم داشت )کثالری و  احتمال بیشتری تعهدات داوطلبی

یعنی  (. از سوی دیگر، دو بعد انگیزه خدمت عمومی5326میلر،
دوستی در یک دلسوزی و فداکاری،  به صورت نزدیکی با نوع

                                                                     
 .Vallejo & Langa 

 .Clary & Miller 
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ردیف قرار می گیرند )هم تراز هستند(. بنابراین ممکثن اسثت   
 پثذیری خثانواده باشثند   آنها به صورت منطقی محصول جامعه

رابطثثه انگیثثزه خثثدمت  5332(. پثثری در سثثال 5332)پثثری، 
پثذیری  معثه پذیری خثانواده، جا عمومی را با پنج عامل، جامعه

ای، ایثدئولویی سیاسثی و خصوصثیات    مذهبی، هویت حرفثه 
شناختی شخصی، بررسی کرده است و دریافت تجارب جمعیت

تکوینی )تجارب کسب شثده در خثانواده، مدرسثه، شثغل( در     
تلقین و گسترش انگیزه خدمت عمومی مؤثر هستند. بنابراین، 

 توان فرضیه زیر را تنظیم کرد: می
پثثذیری خثثانواده بثثر انگیثثزه خثثدمت عثثهفرضثثیه اول: جام

 عمومی تأثیر دارد.

 

 پذيری مذهبی و انگیزه خدمت عمومیجامعه (5
ی دیگر روی انگیزه خدمت عمومی، تجثارب  تأثیر مهم بالقوه
پذیری مذهبی، فرایندی است که باشد. جامعهمذهبی افراد می

ها و رفتارهای موجود در یک ها، ارزشدر آن یک فرد، نگرش
مذهبی حاوی اعمال و اعتقادات را بثه دسثت آورده و    سیستم

تثوان از دو دیثدگاه   پذیری مذهبی را میکند. جامعهدرونی می
-مورد نظر قرار داد. اول، از نظر فردی بدین معنی کثه جامعثه  

پذیری مذهبی مبتنی بر فرایندی است که به واسطه آن افثراد  
آن ایثن  نوعی خودآگاهی در مورد دین کسب کرده و بثه تبث    

یابند تا از زاویه دینی و مذهبی رفتثار خثود را در   توانایی را می
ارتباط با دیگران ارزیثابی کننثد. دوم، از منظثر جمعثی بثدین      

پثذیری مثذهبی نثوعی فراینثد اجتمثاعی      صورت کثه جامعثه  
شثثود کثه از طریثثق آن انسثثجام و یک ثثارگگی  محسثوب مثثی 

-اوم مثی اجتماعی را از طریق هنجارهای دینی و مثذهبی تثد  

بخشد. فرایند تعامل با دیگران و مواجهثه بثا آداب و رسثوم و    
های مثذهبی،  های دینی و همچنین مشارکت در فعالیتسنت

های دینی و مذهبی تحت تأثیر قرار نه تنها افراد را در موقعیت
های اجتماعی دهد بلکه همزمان اثر خود را در سایر فعالیتمی

، 5دهثد )بثراون و گثری   ن مثی و عمومی نیز بر رفتار فرد نشثا 
5335.) 
های مذهبی ( در مطالعه شاخص5322) 2«لیگ»و « ول »

نزدیکثی بثه   »های سیاسی اجتماعی، مفهوم مربوط به نگرش
را تعریف کردند. این مفهوم ادراک افثراد از نزدیکثی بثه    « خدا

های اجتماعی و روانثی را  خداوند در هنگام درگیری در فعالیت

                                                                     
 .Brown & Gary 

 .Welch & Leege 

ن ترتیب، ارتبثاط مثبتثی بثین نزدیکثی بثه      دهد. بدینشان می
خداوند و انگیزه خدمت عمومی مورد انتظار است )ول  و لیگ، 

 توان فرضیه زیر را تنظیم کرد: (. بنابراین می5322
پثثذیری مثثذهبی بثثر انگیثثزه خثثدمت فرضثثیه دوم: جامعثثه

 عمومی تأثیر دارد.

 

 ای و انگیزه خدمت عمومیهويت حرفه (5
تمایل برای کیفیثت )و نثه منثاف ( در ارتبثاط     ای با هویت حرفه

-است. به عبارت دیگر، افرادی که خود را به منزله فردی حرفثه 

کنند کیفیت کنند به صورت پیوسته تالش مییابی میای هویت
عملکردشان را ارتقا دهند. بنابراین منطقی است این گونه انتظار 

گرفتثه   داشت گنین افرادی زمانی که در بخش عمومی به کثار 
محثور خثود را در راسثتای تحقثق     های کیفیثت شوند تالشمی

 اهداف عملکردی و خدمت به جامعه افزایش دهند.  
ای بودن با گند ویژگی در ارتباط اسثت:  به طور کلی حرفه

ای دقیق و مشخص، دانش فنی و تخصصی نوعی زمینه حرفه
های رسثمی، مسثئولیت اخالقثی در راسثتای     ناشی از آموزش

یری تخصص و در دسترس قثرار دادن آن بثرای منثاف     بکارگ
هثا  ای و کاری مداوم. حرفهعموم، و در نهایت یک مسیر حرفه

هثای خثدمت   به صورت تاریخی منبعی گشمگیر بثرای ارزش 
هایی نظیر پزشکی، حقوق، و روحانیت عمومی می باشد. حرفه

هنجارهای اجتماعی مانند مراقبت، عدالت اجتماعی و منفعثت  
 (.5332)پری،  اندی را ترقی دادهعموم
دهد تعیین هویت با یک حرفثه، بثه   ها نشان میپژوهش  

 باشثد صورت مثبتی با انگیزه خثدمت عمثومی در ارتبثاط مثی    
توان فرضیه زیثر را بثدین صثورت    (. بنابراین می5332)پری، 

 تنظیم کرد:
ای بثر انگیثزه خثدمت عمثومی     فرضیه سوم: هویت حرفه

 تأثیر دارد.

 

شناختی و انگیزه خدمت های جمعیتگیويژ (5
 عمومی

کارمنثثد  50000ای از ( در مطالعثثه5333« )کثثرام»و « نثثف»
دولتی دریافتند که نمرات انگیزه خدمت عمثومی در زنثان تثا    
حثثدودی بثثاالتر از مثثردان بثثوده اسثثت؛ همچنثثین افثثراد بثثا   
تحصیالت باالتر انتظارات بیشتری در راستای ارتقای خدمات 

دارند که این خثود بثر انگیثزه آنهثا تأثیرگثذار اسثت.       سازمان 
شثناختی )سثن،   هثای جمعیثت  ( تثأثیر ویژگثی  2054« )پری»

تحصیالت و غیره( را بر انگیثزه خثدمت عمثومی سثنجیده و     
داری شناختی تأثیر معنیهای جمعیتمشخص شده که ویژگی
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نیثز دریافتثه کثه    « کامیلری» بر انگیزه خدمت عمومی دارند.
ای مثبت با د سازمانی و انگیزه خدمت عمومی، رابطهابعاد تعه
های شخصیتی به جز سطح تحصیالت دارند )کامیلری، ویژگی
 توان فرضیه زیر را تنظیم کرد:(. بنابراین می2006

شثناختی بثر انگیثزه    هثای جمعیثت  فرضیه گهارم: ویژگی
 خدمت عمومی تأثیر دارد.

 

 انگیزه خدمت عمومی: عوامل سازمانی 
 های شغل و انگیزه خدمت عمومیويژگی (1

گثرگ  »و « ریچارد هکمن»های شغل که توس  مدل ویژگی
ریزی شده مبتنی بر پنج بعد اساسی است شامل پایه« اولدهام

ای کثه در آن افثثراد طیثثف  الثف( تنثثوع وظیفثه، یعنثثی درجثثه  
دهند؛ ب( هویت وظیفه، بثه  ای از وظایف را انجام میگسترده

یل یک بخش کامل و قابل شناسثایی  میزان نیاز شغل به تکم
از کار اشاره دارد؛ ج( اهمیت وظیفثه، بثه میثزان تثأثیر قابثل      
توجهی اشاره دارد که شغل بر زندگی یا کثار افثراد دیگثر )در    

گذارد؛ د( خودمختاری،  بثه میثزان   داخل یا خارج سازمان( می
-توانثد در زمثان  آزادی و استقالل عمل اشاره دارد که فرد می

های انجام آن اعمال کند؛ ه( بثازخورد،  ار و تعیین رویهبندی ک
بدین معنی است که انجام وظایف مورد نیاز شغل تا گثه حثد   

شود فرد در مورد اثربخشی عملکرد خود بثه صثورت   باع  می
، 5مستقیم و واضح اطالعات کسب کند )مورگسون و هثامفری 

2006 .) 
ی مثبت ها( ویژگی5324بر اساس نظر هاکمن و اولدهام )

شغل از آن جهت که منجر به پاداش درونی و رضثایت شثغلی   
شثوند.  می شوند، باعث  ایجثاد انگیثزه خثدمت بثاالتری مثی      

( نیز به این نتیجثه رسثیده اسثت کثه نثوعی      2002کامیلری )
های همبستگی مثبت بین ابعاد انگیزه خدمت عمومی و ویژگی

انگیثزه  های مثبت شغل، شغل وجود داشته و با افزایش ویژگی
(. بنثابراین  2002)کامیلری،  یابدخدمت عمومی نیز افزایش می

 توان فرضیه زیر را تنظیم کرد:می
های شغل بثر انگیثزه خثدمت عمثومی     فرضیه پنجم: ویژگی

 تأثیر دارد.
 

 کارمند و انگیزه خدمت عمومی-رابطه رهبر (5
امروزه بخش قابل توجهی از متفکران مثدیریت عقیثده دارنثد     

ها نتیجه مستقیم رهبری است. گالش رهبران مانموفقیت ساز

                                                                     
 .Morgeson & Humphrey 

العثاده در  این است که بتوانند افراد را برای انجام کارهای فوق
 رهبثران  اگثر  کارمند-رهبر رواب  میاندر سازمان بسیج کنند. 

 یهمراه با اعتماد و همکار ییاز کارا باالیی سطح به بخواهند
داشثته   ازیث ن گثران یبه اعتمثاد د  نکهیقبل از ا دیبا ،ابندیدست 

)کارسثتنز،   دهند ننشا گرانیباشند، اعتماد خود را نسبت به د
ای مثبثت بثین ابعثاد    دهد رابطثه ها نشان می(. پژوهش2006

انگیزه خدمت عمومی و رابطه رهبر کارمند وجود دارد کثه بثا   
افزایش این رابطه، شاهد افزایش در همه ابعاد انگیزه خثدمت  

تثوان  (. بنثابراین مثی  2002)کثامیلری،   عمومی خثواهیم بثود  
 فرضیه زیر را تنظیم کرد:

فرضیه ششم: رابطه رهبر کارمند بر انگیزه خدمت عمومی 
 تأثیر دارد.

 

 وضعیت نقش و انگیزه خدمت عمومی (5
ای از انتظثارات رفتثاری   به طور کلی نقش به منزله مجموعثه 

 شود. به منظور درک بهتر متغیر وضعیت نقش توجهتعریف می
توانثد مفیثد باشثد.    به دو مفهوم ابهام نقش و تضاد نقش مثی 

تضاد نقش برحسثب تناسثب/عدم تناسثب یثا سثازگاری/عدم      
شود. ناسازگاری یا عثدم  سازگاری در الزامات نقش تعریف می

تناسب ممکن است پیامدی از نتیجه انواع مختلف تضاد باشثد  
رهثای  ها و استانداردهای شخص با رفتامانند تضاد بین ارزش

نقش، و یا تضاد میثان زمثان، منثاب  و توانمنثدی      شدهتعریف
نقش. ابهام نقثش بثه    شدهشخص با رفتارهای رسمی تعریف

معنای عدم وضوح رفتارهثای مثورد انتظثار از یثک شثغل یثا       
(. هنگثامی کثه اهثداف    2،5320موقعیت است)ریزو و همکاران

ی عملکردی مبهم و نامشخص اند، فرایندهای کاری بثه خثوب  
هثای شثغل پیچیثده و غیرشثفاف     انثد، و فعالیثت  تعریف نشده

 یابد.  هستند ابهام نقش افزایش می
( دریافتند کثه هثم ابهثام و هثم     5336) 9باباکوس و همکاران

تضاد در نقش، ارتباطی منفثی بثا انگیثزه درونثی دارنثد. پثژوهش       
دیگری نشان داد  که ابهام و تعارس در نقش اثری منفی بر ابعثاد  

(. همچنین، کثامیلری  2002)کامیلری،  انگیزه خدمت عمومی دارند
 ای منفثی بثا  در پژوهشی دیگر دریافت که وضثعیت نقثش رابطثه   

(. بثا  2006انگیزه خدمت عمومی و تعهد سازمانی دارد )کثامیلری،  
 توان فرضیه زیر را تنظیم کرد:توجه به این توضیحات می

فرضیه هفتم: وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی 

                                                                     
 .Rizzo, House & Lirtzman 

 .Babakus, Cravens, Johnston & Moncrief 



 25     5931 بهار، 2، شماره 4دوره  ،یدولت یسازمان ها تیریمد یپژوهش یفصلنامه علم

 

 

 تأثیر دارد.
 

 مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش است که مبتنی بر  نشان دهنده 5شکل 

 پیشینه تجربی تدوین شده است. 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است و از 

هثا پژوهشثی توصثیفی/    ی بثه دسثت آوردن داده  لحاظ شثیوه 
پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارمندان 
سازمان شهرداری مرکثزی قثم اسثت. تعثداد کارمنثدان ایثن       

نفر بوده که با توجثه بثه جثدول مورگثان،      400سازمان حدود 
 536ای با تعداد برای این حجم جامعه، به روش تصادفی نمونه

پرسشثنامه میثان    220داد نفر در نظر گرفتثه شثده اسثت. تعث    
عدد از آنها برای تحلیل  536کارکنان توزی  شده که در نهایت 

مورد استفاده قرار گرفته است. به منظثور سثنجش متغیرهثای    
ای، و پذیری مذهبی، هویت حرفثه پذیری خانواده، جامعهجامعه

هثای  (، ویژگی2054انگیزه خدمت عمومی از پرسشنامه پری )
(، رابطه رهبثر  2006) 5ورگسون و هامفریشغل از پرسشنامه م

(، و وضثعیت  5321) 2کارمند از پرسشنامه گریشیم و استاگدیل
( اسثتفاده شثده   2059و همکثاران )  9نقش از پرسشنامه ریثزو 

 است.   
سنجی، پرسشثنامه در اختیثار خبرگثان    به منظور روایی

مرتب  با موضوع قرار گرفته و از لحاظ صثوری پرسشثنامه   

                                                                     
5 .Morgeson &Hamphrey 

2 .Schriesheim & Stogdill 

9 .Rizzo 

شده است. همچنثین بثرای سثنجش پایثایی      روایی سنجی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که نتایج آن 
در جدول یک قابل مشاهده است. از آنجا که مقادیر آلفای 

است پایایی ابزار  2/0کرونباخ برای تمامی متغیرها  باالی 
ها پژوهش تایید شده است. همچنین به منظور تحلیل داده

آمار توصیفی و آمثار اسثتنباطی اسثتفاده شثده     از دو روش 
های های مربوط به ویژگیاست. برای بررسی و تحلیل داده

و جهت   SPSSجمعیت شناختی )آمار توصیفی(، نرم افزار
سثازی  های مربوط بثه متغیرهثا، رویکثرد مثدل    تحلیل داده

مثورد    WARPPLS4معادالت ساختاری و نثرم افثزار   
 استفاده قرار گرفته است.

 
 نتايج  پژوهش

درصد اعضای نمونه آمثاری مثرد بثوده و سثن      30حدود 
سثال اسثت.    91تثا   95درصد پاسخ دهنثدگان   40حدود 

درصثد پاسثخ    22سثال نیثز حثدود     40تا  96گروه سنی 
درصثد   14شوند. میزان تحصثیالت دهندگان را شامل می

درصثثد نیثثز در سثثطح  23افثثراد در سثثطح کارشناسثثی و 
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درصثد اعضثای    1/29کارشناسی ارشد هستند. همچنثین  
درصد شش تا ده سال،  91نمونه آماری یک تا پنج سال، 

درصد نیثز بثاالی    1/29درصد یازده تا پانزده سال و  52
 پانزده سال سابقه کار دارند. 

 

 هاتحلیل استنباطی داده و تجزيه
هثای تجزیثه و   تثرین روش تثرین و مناسثب  یکی از قوی

علوم رفتاری اجتمثاعی تجزیثه و    هایدر پژوهشتحلیل 
یکی از  تحلیل گند متغیره است. مدل معادالت ساختاری

های پیچیثده و  های تجزیه و تحلیل دادهترین روشاصلی
گند متغیره است که ویژگی اصلی آنها، تحلیثل همزمثان   
-گندین متغیر مستقل و وابسته است. این روش مجموعه

سثثازی روابث  بثثین  رای مثدل هثای آمثاری بثث  ای از روش
متغیرهای مستقل و وابسته)مدل ساختاری( و متغیرهثای  

کثه از   اسثت پنهان و مشاهده پذیر)مثدل انثدازه گیثری(    
های تحلیل عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر تشکیل روش

یکثی از   منزلثه به  شده است. روش حداقل مربعات جزئی
دسترس  رویکردهای معادالت ساختاری به تعداد نمونه در

نیسثت.  آوری شثده حسثاس   های جم و نرمال بودن داده
سازی ها در این پژوهش از مدلبرای تجزیه و تحلیل داده

معادالت ساختاری بثا اسثتفاده از روش حثداقل مربعثات     
 جزئی استفاده شده است. 

سازی معادالت ساختاری طی دو مرحله تحلیل و مدل
و سث   مثدل   گیثری  شود. ابتثدا مثدل انثدازه   تفسیر می

-شوند. منظور از بررسی مدل انثدازه ساختاری بررسی می

گیری، بررسی وزنها و بارهای متغیرهای مکنون و منظور 
از بررسی مثدل سثاختاری، بررسثی ضثرایب مسثیر بثین       

 متغیرهای مکنون است.
جهت بررسی مثدل انثدازه گیثری، پایثایی هثر یثک از       

سثازگاری درونثی   ها( و های متغیرهای مکنون )سازهشاخص
)پایثثایی سثثازه( تحلیثثل شثثده اسثثت. پایثثایی هثثر یثثک از    

بارهای عثاملی هثر    های متغیر مکنون، توس  میزانشاخص
شود. ارزش هر یک از بارهثای عثاملی   شاخص مشخص می

باشثد.   1/0های متغیر مکنون باید بزرگتر یا مساوی شاخص
تر از های مرتب  با متغیر مکنون باالبار عاملی تمامی شاخص

تثثوان گفثثت مثثدل محاسثثبه شثثده اسثثت. بنثثابراین مثثی 1/0
های متغیرهثای  گیری از پایایی کافی در زمینه شاخصاندازه

( بثرای  P-valuesمکنون برخوردار است. مقادیر احتمثال ) 
ها به عنوان پارامترهای روایی مرتب  با تحلیل عاملی شاخص

ها خصشوند بدین علت که رواب  بین شاتأییدی معرفی می

اند و بایثد کمتثر از   و متغیرهای مکنون از قبل مشخص شده
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 باشند که برای تمامی سئواالت گنین است. 01/0
باشد. شاخص دیگر پایایی سازه )سازگاری درونی( می

برای بررسی پایایی سازه از دو ضریب پایثایی ترکیبثی و   
 شود.آلفای کرونباخ استفاده می

 

 مکنونپایایی سازه متغیرهای  .1جدول 
 

 
شود تمامی مقادیر پایایی ترکیبی، باالتر از طور که مشاهده میهمان

محاسبه شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ نیز در جدول  2/0
گیری است. بنابراین مدل اندازه 2/0فوق نشان داده شده که باالتر از 

 از پایایی سازه مناسبی برخوردار است. 

پذیری مذهبی، جامعهپذیری خانواده، در این پژوهش جامعه

های شغل، های جمعیت شناختی، ویژگیای، ویژگیهویت حرفه
رابطه رهبر کارمند، و وضعیت نقش به عنوان متغیرهای مستقل و 

اند انگیزه خدمت عمومی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده
 که از تحلیل مدل، نتایج زیر به دست آمده است:

 
 

 تحلیل مدل ساختاری .5شکل

 
ها، در شکل به نمایش ارائه گردیده است. ضرایب هر یک از مسیرمربوط به هر یک از مسیرها  P-valueدر جدول سه مقادیر 

 متغیر مکنون

 

 پايايی سازه

پذيری جامعه

 خانواده

-جامعه

پذيری 

 مذهبی

هويت 

 حرفه ای

های ويژگی

 شغل

رابطه رهبر 

 کارمند

وضعیت 

 نقش

انگیزه 

خدمت 

 عمومی

 224/0 350/0 352/0 252/0 222/0 229/0 223/0 پایایی ترکیبی

 293/0 221/0 239/0 222/0 223/0 290/0 252/0 آلفای کرونباخ
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در آمده است. هر یک از ضرایب در صورتی قابل قبول است کثه  
باشثثد. و همثثانطور کثثه  01/0آن کمتثثر از  P- valuesمقثثدار 

-های جمعیثت شود تمام ضرایب غیر از مسیر ویژگیمشاهده می

شناختی بر انگیزه خدمت عمومی، از مقدار یثاد شثده کمتثر مثی    

های به جز، ویژگی باشند. بنابراین کلیه متغیرهای مستقل نامبرده
 داری بر انگیزه خدمت عمومی دارند.شناختی تأثیر معنیجمعیت
 

 های پژوهشمقادیر ضرایب مسیر فرضیه .5جدول 

 
 نتیجه P-value ضریب مسیر مسیر

 تایید 053/0 529/0 انگیزه خدمت عمومی پذیری خانوادهجامعه

 تایید <005/0 295/0 انگیزه خدمت عمومی پذیری مذهبیجامعه

 تایید <005/0 222/0 انگیزه خدمت عمومی ای هویت حرفه

 رد <035/0 023/0 انگیزه خدمت عمومی شناختیهای جمعیتویژگی

 تایید <005/0 522/0 انگیزه خدمت عمومی های شغل ویژگی

 تایید 004/0 512/0 انگیزه خدمت عمومی رابطه رهبر کارمند 

 تایید 005/0 -522/0 انگیزه خدمت عمومی وضعیت نقش 

 

 های نیکویی برازشمقادیر شاخص .5جدول 

 
بینی مدل طراحی شثده، بثا اسثتفاده از مقثدار     قدرت پیش
شود. فالک می( برای متغیر وابسته، تحلیل R2ضریب تعیین  )

را بثرای ضثریب    5/0( مقادیر بزرگتر یا مساوی 5332و میلر )
اند. در تحقیق حاضر، با توجه به جدول پثایین،  تعیین قید کرده

توان نتیجه گرفت کثه مثدل سثاختاری تحقیثق حاضثر از      می
بینی کافی برخوردار است. به عبارت دیگثر میثزان   قدرت پیش

ه خثدمت عمثومی، توسث     درصد از تغییرات متغیثر انگیثز   92
متغیرهای وارد شونده به آن در ایثن مثدل تبیثین مثی شثود.      

بینی مدل طراحی شده، با استفاده از مقدار ضثریب  قدرت پیش
شثود )گثن،   ( برای متغیرهای وابسته، تحلیثل مثی  R2تعیین )
( مقثادیر  5332(. فالثک و میلثر )  2005و لیل و رولثدان،  5332

 اند.ضریب تعیین قید کردهرا برای  5/0بزرگتر یا مساوی 
دهد، نشان می 92/0با توجه به شکل که ضریب تعیین را 

توان نتیجه گرفت کثه مثدل سثاختاری تحقیثق حاضثر از      می

 بینی کافی برخوردار است.قدرت پیش
 

در نهایت مقتضی است که تجزیه و تحلیل مدل ساختاری 
، بثثا اسثثتفاده از آزمثثون PLSتخمثثین زده شثثده بثثا تکنیثثک 

 یک معیار  Q2ب ثود. ضریثل شث( تکمیQ2گیسر ) -وناست
 

 5بثین ناپارامتریک است. این معیار برای ارزیثابی اعتبثار پثیش   
شود. در تحقیثق حاضثر   متغیرهای مکنون در مدل استفاده می
و بثاالتر از صثفر    921/0مقدار آزمون استون گیسر به میثزان  

شثده،   دهد مدل در نظر گرفتهمی محاسبه شده است که نشان
بینثی الزم را دارد. پث  از تحلیثل مثدل     ظرفیت و توان پیش

گیری توان نتیجهشده میساختاری و با توجه به مطالب عنوان 
های مورد بررسی، شثرای  الزم را دارا  نمود که تمامی شاخص
بینثی  شده در پژوهش از قدرت پیش بوده و بنابراین مدل ارائه

های بثرازش معیارهثای   کنندگی کافی برخوردار است. شاخص
مناسبی برای کیفیت مدل خواهند بود. از آنجا که هثدف ایثن   

هثای  باشد، لذا بررسی شاخصتحقیق، برازش مدل مناسب می
هثای بثرازش   ای دارد. در ادامثه شثاخص  برازش ضرورت ویژه

 افزار مورد استفاده، ارائه خواهد شد.حاصل از نرم
شثود مقثدار   مالحظثه مثی   4کثه در جثدول    طورهمان 

 شثده محاسثبه  01/0کمتر از  ARSو  APCاحتمال برای 
اسثثت و بنثثابراین مثثدل از ایثثن نظثثر بثثرازش مناسثثبی دارد. 

                                                                     
1. Predictive validity 

 P-value مقدار شاخص
 میانگین ضریب مسیر

(APC) 
562/0 005/0 

 <R2 (ARS) 951/0 005/0میانگین 

 میانگین عامل تورم واریان 
(AVIF) 

034/5 
acceptable if 
<= 5, ideally 

<= 3.3 
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نیز با توجه به اینکه مقدار  AVIFشاخص  ازنظرهمچنین، 
باشثد، لثذا مثدل از    مثی  1است و کمتر از  034/5آن برابر با 

 برازش مناسب برخوردار است.

 
 گیریبحث و نتیجه

دولت به مثابه مؤثرترین سازمان سیاسی تأثیرگذاری غیرقابثل  
ها در انکاری در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد. دولت

آیند زیرا رشد و توسعه ن نهاد به شمار میتریای مهمهر جامعه
نهادهای دیگر همچون خانواده، آموزش، مثذهب و اقتصثاد در   

کند. هایی است که دولت تدوین میوابسته به عملکرد و برنامه
هثای  هثای خثود را توسث  سثازمان    دولت وظایف و مسئولیت

بخشثثد از ایثثن رو ضثثروری اسثثت گنثثین دولتثثی تحقثثق مثثی
کرد مناسبی داشته باشثند. بثه همثین دلیثل     هایی عملسازمان

امروزه بهبود وضعیت مؤسسثات دولتثی بثرای تمثام کشثورها      
 عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.به

های عمومی نقش ای از سازمانها به منزله گونهشهرداری
هثا از  ای در توسعه شهری و شهروندی دارنثد. شثهرداری  هویژ

روند که ارتباط و تعامل می های عمومی به شمارجمله سازمان
نزدیک و مستقیمی با شهروندان و عامه مثردم دارنثد. ارتقثای    

تواند نقش مهمی در ها میانگیزه خدمت عمومی در شهرداری
هثای شثهروندان   بهبود کیفیت خدمات شهری و توسعه قابلیت

 داشته باشد.
پژوهش حاضر به مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت 

داری قم پرداخته است. بدین منظور، گنین عمومی در شهر
 عواملی تحت هفت فرضیه بررسی شدند.
پذیری خانواده بر انگیزه نتایج فرضیه اول نشان داد جامعه

خدمت عمومی تأثیرگذار است. این مطلب بثدین معنثی اسثت    
هثثای کثثه افثثرادی کثثه از دوران کثثودکی در خثثانواده گثثرایش

ه به مناف  مثردم، حث    اجتماعی مانند کمک به دیگران، توج
آموزنثد بثه احتمثال بیشثتری در     دوستی و نظایر آن را مینوع

 های شغلی از انگیزه خدمت به جامعه برخوردارند.   موقعیت
پثذیری خثانوادگی رابطثه    دهد جامعثه ها نشان میپژوهش

( و سالمت روان 2009مثبتی با عزت نف  )آربونا و همکاران، 
، ادراک مثبت از خثود و سثازگاری   (2006)واالدز و همکاران، 
( و رابطه منفی با نثابرابری جنسثیتی   5922اجتماعی )گلچین، 

( دارد. بثثه عبثثارت 5926؛ امثثری، 5929)احمثثدی و گروسثثی، 
شثود فثرد در بزرگسثالی از    دیگر، پرورش خانوادگی موجب می

اعتماد به نف  و سالمت روان مناسبی برخوردار بوده با ادراک 
رای سازگاری اجتماعی بیشتری بوده و گرایش مثبت از خود دا

به سمت برابری جنسیتی انگیزه خثدمت بثاالتری بثه جامعثه     

( نیثز  5332داشته باشد. نتایج این فرضیه بثا پثژوهش پثری )   
مطابقت دارد که تحت آن گگونگی تربیت فرزندان در خانواده 
را عامل مهمی در انگیزه خدمت عمثومی تلقثی کثرده اسثت.     

دهثد آن دسثته از کارکنثان    حاضثر نشثان مثی    نتایج پژوهش
-های خثانوادگی مسثتحکم  زمینهشهرداری قم که دارای پیش

تری هستند به مراتب انگیزه بیشتری در ارائه خدمات شثهری  
 به شهروندان دارند.  

پثذیری  تثأثیر جامعثه   فرضیه دوم پثژوهش نشثان دهنثده   
شان مذهبی بر انگیزه خدمت عمومی است. نتایج این فرضیه ن

های دینثی و مثذهبی برخوردارنثد    دهد افرادی که از آموزهمی
گرایش بیشتری به سمت کمک بثه همنثوع، ایثثار و گذشثت،     

-ها نشان میتوجه به مناف  عمومی و نظایر آن دارند. پژوهش

گیری مذهبی رابطه مثبتی با عملکرد شغلی داشته و دهد جهت
د )ابوالقاسثمی و  شود فرد کار خود را بهتر انجام دهث موجب می
(. همچنین دینداری و عمل به باورهای دینی 5930همکاران، 

(. 5932رابطه مثبتی نیز با رضثایت شثغلی دارد )خسثروانیان،    
( نیثز سثازگاری   5332نتایج پژوهش در رابطه با مطالعه پری )

دهد آن دسته از کارکنثان  دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می
تثری هسثتند   ای مثذهبی قثوی  شهرداری قم که دارای باورهث 

رسانی بیشثتری بثه شثهروندان داشثته     کنند خدمتتالش می
باشند؛ البته گنین ویژگی برای شهر قم کثه پایتخثت دینثی و    

 شود گندان دور از انتظار نیست.مذهبی کشور نیز تلقی می
ای بر انگیثزه  دهد هویت حرفهنتایج فرضیه سوم نشان می

هش حیثدری و رضثثایی  خثدمت عمثومی اثرگثذار اسثثت. پثژو    
ای باالتری دهد دانشجویانی که هویت حرفه( نشان می5935)

کنند کثه در  دارند خود را به منزله یک کنشگر علمی تلقی می
-خدمت دانشگاه و جامعه است. مطالعه دیگری نیز نشان مثی 

شثود  دار در پرسثتاران موجثب مثی   ای خدشهدهد هویت حرفه
)برازپردنجثانی و همکثاران،   عملکرد مراقبتی آنان ضعیف شود 

( نیثز  5332(. نتایج پثژوهش حاضثر بثا مطالعثه پثری )     5939
ای باالیی دهد افرادی که هویت حرفهیکسان بوده و نشان می

دارند به مراتثب انگیثزه خثدمت عمثومی بیشثتری را نیثز دارا       
توان گفثت آن دسثته از   هستند. بنا بر نتایج پژوهش حاضر می

خود را به منزله عضثوی از خثانواده    کارکنان شهرداری قم که
کننثد از انگیثزه بثاالیی    شهرداری و خادم شهروندان تلقی می

 جهت حل مسائل شهروندان و خدمت به آنان برخوردارند.
دهنده ایثن  برخالف تصور اولیه، نتایج فرضیه گهارم نشان

شثناختی نظیثر سثن،    هثای جمعیثت  مطلب است کثه ویژگثی  
اری بر انگیزه خثدمت عمثومی   تحصیالت، جنسیت و سابقه ک

هثا  تأثیری ندارند. این نتایج گندان مطابقتی با سثایر پثژوهش  
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( دریافتنثد کثه نمثرات    5333ندارد. برای مثال، نثف و کثرام )  
انگیزه خدمت عمومی در زنان تا حدودی باالتر از مردان است 
و همچنین افراد با تحصیالت بثاالتر انگیثزه خثدمت عمثومی     

( نیز دریافت که سن و تحصثیالت  2054ی )بیشتری دارند. پر
کثامیلری   داری دارنثد. بر انگیزه خثدمت عمثومی تثأثیر معنثی    

( نیز در پژوهش خود به گنثین نتثایج مشثابهی دسثت     2006)
یافت با این تفاوت که وی رابطه مثبتی بین سطح تحصثیالت  

 و انگیزه خدمت عمومی مشاهده نکرد.
گنین تبیین کرد که توان نتایج متفاوت فرضیه فوق را می

به دلیل مذهبی بودن شهر قم، باورهای دینی و مذهبی از نفوذ 
عمیقی بین مردم و کارگزاران دولتی برخوردار است از ایثن رو  

هایی مانند خثدمت بثه مثردم، گذشثت از     رود ارزشانتظار می
مناف  فردی در راستای مناف  مردم، کمک بثه همنثوع، سثاده    

های سنی، تحصیلی، ی افراد با ویژگیزیستی و غیره میان تمام
و جنسیتی مختلف اشاعه داشته باشثد. همچنثین مراجعثه بثه     

هثا و  پایگاه اینترنتی شهرداری قثم و بررسثی عنثاوین برنامثه    
دهثد گنثین   های آموزشی این سازمان عمومی نشان مثی دوره
هایی متمرکز بر تمثامی کارکنثان بثوده و بخثش قابثل      برنامه

رسانی به شثهروندان  ها نیز بر محور خدمتهتوجهی از این دور
-ای دورهتمرکز یافته است. عالوه بر این، شهرداری قم نشریه

کنثد کثه مثروری بثر ایثن      ای با عنوان شهرنامه را منتشر می
-ترین اولویت این سثازمان خثدمت  دهد اصلینشریه نشان می

رسانی به شهروندان و میزبانی شایسته از زائرین است کثه بثه   
زله نوعی الزام جمعی برای کلیه کارکنان شهرداری در نظثر  من

 گرفته شده است.      
های شغل بثر انگیثزه   نتایج فرضیه پنجم نشان داد ویژگی

خدمت عمومی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، متنثوع بثودن   
شغل، وجود استقالل و آزادی عمل، وجود شثرای  بثازخورد در   

اهمیثت بثودن شثغل بثر میثزان      شغل، و همچنین احساس با 
هثا نشثان   انگیزه خدمت افراد تأثیر دارد. برای مثثال، پثژوهش  

دهد افزایش آزادی عمل کتابداران رابطه مثبتی بثا انگیثزه   می
(. دیگر 5932اشتراک دانش در آنان دارد )حریری و محمدپور، 

-های شغلی مانند کار گالشدهد ویژگیمطالعات نیز نشان می

پذیری رابطه مثبتثی  اهمیت، و دربرگیرنده مسئولیتبرانگیز، با 
 (. 5922با انگیزش درونی دارد )مهدی بیگی، 

هثای  مقایسه نتایج حاصثل از ایثن پثژوهش بثا پثژوهش     
( نتثایج  5324(، و هاکمن و اولثدهام ) 2002و  2006کامیلری )

تثوان گفثت گروهثی از    دهد. بنابراین مییکسانی را نشان می
-تثر و آزادانثه  که دارای مشاغل منعطف کارکنان شهرداری قم

 تری هستند از انگیزه خدمت عمومی باالتری نیز برخوردارند.

دهثد رابطثه رهبثر    تحلیل نتایج فرضیه ششثم نشثان مثی   
کارمند بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگثذار اسثت. بثه عبثارت     
دیگر، رابطه نزدیک و مبتنی بر اعتماد بین مدیر و کارکنان بثر  

هثای متعثددی گنثین    آنها تثأثیر دارد. پثژوهش   انگیزه خدمت
کننثد. بثرای مثثال، رابطثه مثبثت میثان       ای را تأیید مینتیجه

پثرور،  مثدار و انگیثزش درونثی )پثاداش و گثل     رهبری اخالق
آفرین و انگیزش کارکنان )اکبری (، رابطه رهبری تحول5923

گثرا و انگیثزش شثغلی    (، و رهبثری معنثوی  5939و صالحی، 
( به تأییثد رسثیده اسثت.    5939اسینی و همکاران، کارکنان )ی

و  2006های کامیلری )نتایج فرضیه ششم همچنین با پژوهش
 ( نیز مطابقت دارد.2002

دهد وضعیت نقش بر انگیثزه  نتایج فرضیه هفتم نشان می
خدمت عمومی تأثیرگذار است. وجود ابهام یثا تضثاد در نقثش    

دهثد.  أثیر قثرار مثی  افراد انگیزه خدمت عمومی آنان را تحت ت
دهد تنش نقش موجب کاهش ها نشان میبرای مثال پژوهش

(. همچنین 5932شود )منصورآبادی، انگیزه درونی کارکنان می
دهد تضاد و ابهثام نقثش رابطثه منفثی بثا      مطالعات نشان می

(. 5926عملکرد و خشنودی شثغلی دارد )ارشثدی و شثکرکن،    
( نیثز نشثان   2002و  2006کثامیلری )  عالوه بر این، پژوهش

دهد تضاد و ابهام نقش انگیزه خثدمت عمثومی را کثاهش    می
تثوان گفثت بثه مثوازاتی کثه کارکنثان       دهد. بنابراین مثی می

های شغلی خود ابهام، تضاد و تعارس را شهرداری قم در نقش
کنند از میزان تمایل و انگیزه خدمت عمثومی آنثان   تجربه می

 شود.نیز کاسته می
توان پیشثنهادات زیثر را ارائثه    یج پژوهش میبر اساس نتا

 داد: 
عمثومی در   خثدمت  هثای ارزش بثرای ارتقثای   گام اولین
 را هثا ارزش ایثن  کثه  است افرادی انتخاب های دولتیسازمان
آن گه نتثایج پثژوهش حاضثر    . باشند پاسخگو آنها به یا داشته

هثا بثه منزلثه شثکلی از     دهد این است که شهردارینشان می
تواننثد بثه منظثور جثذب و     های عمثومی الزامثا  نمثی   سازمان

کثار گرفتثه شثده در بخثش     استخدام افراد تمامی معیارهای به
-راین بهتر است گنین سازمانخصوصی را استفاده نمایند. بناب

هایی مانند تمایل فرد به خدمات اجتماعی، میثل  هایی شاخص
دادن به مناف  عمثومی نسثبت   به کمک به شهروندان، اولویت

هثای عمثومی، باورهثای اخالقثی و     به مناف  فردی، مشارکت
هثای ارزیثابی خثود دخالثت     مذهبی و نظایر آن را در مکثانیزم 

تواند به منزله معیارهایی مناسثب  یهایی مدهند. گنین شاخص
جهت انتصاب یا ارتقای مدیران نیز به کار روند. مثدیرانی کثه   

طلبثی بثوده و   های سودآوری و منفعتدارای روحیات و انگیزه
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تواننثد  گرایش بیشتری به بخش خصوصثی دارنثد قطعثا  نمثی    
های بخش عمومی را محقق سازند. در نگثاهی  اهداف و آرمان

ارهای جذب افراد بر مبنای انگیزه خدمت عمومی تر، معیوسی 

ها و مراکز های عمومی نظیر دانشگاهتواند در سایر سازمانمی
ها و مراکز آموزش عالی، مدارس آموزش و پرورش، بیمارستان

ها و مراکز قضائی، ادارات ثبت و غیره نیثز بثه   پزشکی، دادگاه
-یثز مثی  کار گرفته شود. همچنین پ  از استخدام افراد ن

پثذیری رسثمی و غیررسثمی،    توان از طریق یک فرایند جامعه
های عمومی سازمان را به افراد معرفثی کثرد و   اهداف و ارزش

به آنها نشان داد که دسثتیابی بثه اهثداف سثازمان از طریثق      
ها رسد شهرداریخدمات عمومی قابل تحقق است. به نظر می

ی  هسثتند تثا از   پثذیر های جامعثه هر گه بیشتر نیازمند برنامه
اند طریق آن افراد تازه استخدام را با خدمات متنوعی که داشته

های آتی را نیثز بثه آنثان انتقثال     آشنا نموده و اهداف و برنامه
 دهند.

تواند خودکنترلی با توجه به فرضیه سوم، شهرداری قم می
هثای آموزشثی خثود    ای مناب  انسانی را در برنامهو خودتوسعه
توانثد  ای مناب  انسانی میکارگیری مدل خود توسعهوارد کند. ب

نقش مهمی در افزایش انگیزه و عملکرد کارکنان داشته باشثد  
توانثد  (. همچنین شهرداری قم می5932)فروتنی و همکاران، 

هایی ماننثد الگثو قثرار دادن    های آموزشی خود ویژگیدر دوره
به مثردم   ای، و اعتقاد به خدمتهای حرفهکارکنان در سازمان

هثا نمونثه بسثیار    را در کارکنان خود تقویت نمایثد. شثهرداری  
تواننثد  شوند که مثی های محلی محسوب میخوبی از حکومت

بخش قابل توجهی از مسائل شهری را از طریق مشارکت خود 
هثا یثا محافثل    شهروندان حل کنند. بنابراین، تشکیل انجمثن 

ای غیررسثمی و  های مختلف افراد را به شثیوه شهری که گروه
تواند عاملی مهم جهثت تقویثت   آورد میداوطلبانه گرد هم می

شثثود انگیثثزه خثثدمت عمثثومی باشثثد. بنثثابراین، توصثثیه مثثی 
ها و محافلی حرکت ها به سمت تقویت گنین انجمنشهرداری

کنند که قادرند نوعی انسجام و یک ارگگی میان اعضاء ایجثاد  
می را پیگیثری نماینثد.   نموده و به شیوه کارآمدتری مناف  عمو

بایثد بثه کارکنثان خثود و در مقیاسثی      ها میآن گه شهرداری
تر به شهروندان انتقال دهند این مطلثب اسثت کثه اداره    وسی 

 شهر نیازمند کمک و مشارکت همگانی است.  
تواند با برگزاری با توجه به فرضیه پنجم، شهرداری قم می

نظثر آنهثا در مثورد    جلساتی با حضور ارباب رجوع و جویاشدن 
میزان اینکه انجام امورشان توس  کارکنان تا گه حد برای آنها 

دهثد، تثا حثدی    شان را تحت تأثیر قرار میمهم بوده و زندگی
احساس افراد را از با اهمیت بودن کارشان بهبود دهد؛ از طرف 

ای یثا ماهیانثه   دیگر، سازمان باید جلساتی را به صورت هفتثه 
ر آن مدیر سازمان در مورد نحوه و نتایج انجام برگزار کند که د

-کار توس  کارکنان به آنها بازخورد دهد. این اقدام موجب می

شود عالوه بر انجام اصالحات در مواق  لثزوم، افثراد از توجثه    
مدیر به خود نیز آگاه شوند که گنثین تثوجهی پیثام مثبتثی از     

ایثن امثر   اهمیت فرد در سازمان برای او ارسال خواهد کثرد و  
 انگیزه آنها را افزایش خواهد داد.
توان گفثت گنانچثه در ایثن    با توجه به فرضیه ششم، می

سازمان مدیر ارتباطات خود را با کارمندان محدود نگثه دارد و  
در مواق  مقتضی از آنها به خاطر خثوب کثار کثردن قثدردانی     
 نکرده و آنها را تشویق به کار بهتر نکند؛ یثا اینکثه اگثر افثراد    
احساس کنند رفتار مدیر با آنها در مقایسثه بثا دیگثر کارکنثان     
یکسان نیست، انگیزه خدمتی آنها پایین خواهثد آمثد. پث  در    
این سازمان مدیر باید با برگزاری جلساتی به صورت نزدیک با 
افراد ارتباط و برخورد داشته باشد بدین منظور اگثر افثرادی در   

و کار خثود را درسثت    عملکرد شغلی خود دگار مشکلی هستند
دهند، یا به آنها راهکار و یا در مواق  لزوم تذکر داده انجام نمی

 شود و در موارد مثبت نیز بازخورد مقتضی ارائه شود. 
با توجثه بثه تأییثد فرضثیه هفثتم، اگثر مشثاغلی کثه در         
شهرداری قم وجود دارند فاقد شرح شغل واضثحی باشثند کثه    

دگثار سثردرگمی کننثد و افثراد     افراد را در انجام وظایف خود 
برای انجام وظایف خود امکانات و منثاب  را در اختیثار نداشثته    

آیثد. بثدین منظثور    باشند، انگیزه خثدمت عمثومی پثایین مثی    
توانثد بثرای کلیثه مشثاغلی کثه در سثازمان       شهرداری قم می

ها و قثوانین و  ها، دستورالعملباشند وظایف، فعالیتموجود می
رت مکتوب در اختیار گذاشته تا آنان در انجام مقررات را به صو

های خود دگار ابهام نشوند. برای جلوگیری از تضثاد در  فعالیت
نقش نیز باید مدیران مناب  انسثانی بثه تناسثب بثین شثغل و      
شاغل توجه کنند. مثال  افرادی که در اداره کل وصول درآمدها 

کثار  حظثه خثو و مال کنند نباید افرادی بیش از حد نثرم کار می
 باشند.

های آتی تأثیر انگیزه خثدمت  شود در پژوهشپیشنهاد می
عمومی بر متغیرهای سازمانی مانند عملکرد و رضایت بررسثی  
شود. همچنین با توجه به این که عواملی که در این پثژوهش  

درصثد از تغییثرات    92اند طبق ضریب تعیین فق  بررسی شده
شثود  د، پیشثنهاد مثی  کننث انگیزه خدمت عمومی را تبیین مثی 

های کیفی مشخص عوامل دیگر به ویژه با استفاده از پژوهش
پثذیری آموزشثی نیثز بثر     شود تثأثیر جامعثه  شوند. پیشنهاد می

 انگیزه خدمت عمومی بررسی شود.
هایی وجود داشثته کثه ایثن    ها محدودیتدر همه پژوهش
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هثا  پژوهش نیز از آن مستثنی نبوده است. از جمله محثدودیت 
فاده از پرسشنامه است که ممکن است تمامی جوانب یثک  است

دیگر مربثوط بثه قلمثرو     متغیر سنجیده نشده باشد. محدودیت
 باشد.جغرافیایی و اجرای آن فق  در سازمان شهرداری قم می

 منابع
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شثغلی   و سرمایة اجتمثاعی سثازمانی بثا عملکثرد     مذهبی

انش و پژوهش در روانشناسثی  . د"کارکنان مراکز تولیدی
 .5 سال دوازدهم، شماره 5930بهار ی.کاربرد

بررسی تثأثیر برخثی    (.5929) سعیده گروسی و احمدی، حبیب
ری جنسیتی در خانواده عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابراب

مجله مطالعات  .های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن
  .6.سال دوم. شماره زنان

بررسی رابطه بین انگیثزه شثغلی   "(. 5934اسماعیلی، مهدی )
نشثثریه  ."کارکنثثان و رضثثایت شثثغلی در شثثهرداری قثثم 

 . 3تخصصی راهبرد. شماره 
ی بررسثی رابطثه   "(.5939اکبری، محمد و کیثوان صثالحی )  

 آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و سبک رهبری تحول
هثثای مثثدیریت منثثاب  فصثثلنامه پثثژوهش ."رضثثایت کارکنثثان
 . 523-511. صص 4. شماره 6انسانی. دوره 

پثذیری  بررسی نقش خانواده در جامعه" (.5926) مری، فاطمها
پایثان  . "(مطالعه مثوردی: شثهر شثیراز   (جنسیت فرزندان 

کارشناسثی ارشثد رشثته علثوم اجتمثاعی، دانشثثگاه       نامثه 
 سانی.اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم ان

(. 5939برازپردنجانی، شهرام؛ ربابه معماریان و زهثره ونکثی )  
هویت حرفه ای خدشثه دار: عامثل بازدارنثده یثادگیری     "

یک مطالعه کیفثی   "مراقبت های پرستاری در دانشجویان
 .5-51. صص 9. شماره 9. دوره در ایران

رابطه رهبری اخالق "(. 5923پرور )پاداش، فریبا و محسن گل
. "مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خالقیت کارکنان

. صثص  2و5. شثماره  1اخثالق در علثوم و فنثاوری. دوره    
550-509. 

ارائه "(. 5934حاجیان، الناز؛ سهیال سردار و محمدرضا بابایی )
نثی مثوثر در تمایثل    مدلی جهثت سثنجش انگیثزش درو   

کارکنان به تسهیم دانش صریح و ضمنی مطالعه مثوردی  
های نوین المللی پژوهشکنفران  بین ."شهرداری تهران

 در مدیریت و مهندسی صنای .

بررسثثی رابطثثه "(. 5932حریثثری، نجثثال و لثثیال محمثثدپور ) 
های شغلی کتابداران با انگیثزه اشثتراک دانثش در    ویژگی

های تابعه های دانشگاهموردی:کتابخانه ها مطالعهکتابخانه
، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر "وزارت بهداشت

. سثال  مجله پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسثانی  .تهران
 . 5932. بهار و تابستان 5. شماره 9

تحلیل جامعه شناختی "(. 5935حیدری، حمید و احمد رضایی )
دی: دانشثجویان  هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه مثور 

. 1. تحقیقثثات فرهنگثی ایثثران. دوره  "دانشثگاه مازنثدران  
 . 5-23. صص 2شماره 

 "(.5932کلی )مهناز تثو و  میثم شفیعی، حمیدرضا؛ خسروانیان
با رضایت نی بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دی
دو فصلنامه . "شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد

. 5 شثماره . 25 سثال  .یت اسثالمی علمی ث پژوهشی مدیر 
 .546-522 . صص5932 بهار و تابستان

(. 5935اسادات و محمد منتظری محمودآبادی )زاهدی، شم 
ارایه الگوی ارتقای انگیزش خدمت عمومی مثدیران بثر   "

فصلنامه مطالعثات  . "داده بنیاد سازیمبنای راهبرد مفهوم
. صثص  5935 تابستان .5 شماره .سال اول. رفتار سازمانی

22-50.  

بررسثی رابطثه   "(. 5926شکرکن، حسین و نسثرین ارشثدی )  
فشار روانی ناشی از تعارس و ابهثام نقثش بثا عملکثرد و     
خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل کننده اسثتقالل  
کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق 

و  مجلثه علثوم تربیتثی   . "منطقه اهواز -نفت خیر جنوب 
 .26. بهار و تابستان 2و5. شماره 54روانشناسی. دوره 

فروتنی، زهرا؛ عثادل آذر، سثید علثی اکبثر احمثدی، و منیثره       
-طراحی و تبیین مدل خودتوسعه "(.5932عسکری نژاد )

هثای دولتثی.   . فصلنامه مدیریت سازمان"ای مناب  انسانی
 .65-22. صص 5932. پاییز 4. شماره 5دوره 

قشربندی اجتماعی و تبیثین جامعثه    "(.5922) گلچین، مسعود
 ."شناختی جریان اجتمثاعی کثردن نوجوانثان در خثانواده    

دانشثکده علثوم   دانشثگاه تربیثت مثدرس،     .دکتری رساله
 انسانی.

بررسی رابطه خالقیت مدیران بثا   "(.5939معصومی، ابراهیم )
نامثه  پایثان . "انگیزش شغلی کارکنان در شهرداری تهران

د. دانشکده مدیریت و حسثابداری دانشثگاه   کارشناسی ارش
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
رابطه تعاملی " (.5935زاده )منتظری، محمود و وجه ا... قربانی

انگیزه خدمت عمومی؛ خشنودی و تعهد سازمانی مثدیران  
. سثال اول.  های سرمایه انسانیفصلنامه پژوهش. "دولتی
 .23-65. صص 35تابستان  .2شماره 



 52     5931 بهار، 2، شماره 4دوره  ،یدولت یسازمان ها تیریمد یپژوهش یفصلنامه علم

 

 

بررسی تاثیر عوامثل زمینثه ای   "(. 5932نصورآبادی، فاطمه )م
رواب  کاری( و تنش نقش بر خالقیت -کار)پیچیدگی شغل

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مثدیریت   " .کارکنان
 و حسابداری. دانشگاه یزد.

بررسثی رابطثه بثین     "(.5922مهدی بیگی سروستانی، مریم )
ادراک ویژگیهای شغل و انگیزش درونی در بین کارکنثان  
سثثتادی دانشثثگاه اصثثفهان و دانشثثگاه علثثوم پزشثثکی    

. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتثی  "اصفهان
 و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

تبیثین  " (.5939) ینیعلی؛ مالک عبدی و مجتبی یاس ،اسینیی
ارتباط رهبری معنوی گرا با انگیثزش شثغلی کارکنثان در    

نخسثتین همثایش ملثی علثوم      ."سیستم آمثوزش عثالی  
 .مرودشت .تربیتی و روان شناسی

بررسی رابطه بثین   "(.5939یعقوبی، نورمحمد و اکرم احمدنیا )
رویکرد راهبردی نظام نگهداشثت منثاب  انسثانی و تعهثد     

. "های دولتثی . فصلنامه مدیریت سازماننسازمانی کارکنا
 .43-64. صص 5939. تابستان 9. شماره 2دوره 

Andersen, L. B. & Kjeldsen. A. M. (1010). 

A question of employment sector or 

‘public service jobs’, Paper presented at 

the 32nd EGPA conference in Toulouse, 

8-10 September 2010.  

Andersen, L. B. Pallesen. T. & Pedersen. 

L. H. (2011). Does Ownership Matter? 

Public Service Motivation among 

Physiotherapists in the Private and 

Public Sectors in Denmark, Review of 

Public Personnel Administration 31(1): 

10–27. 

Andersen, L. B.. & Pedersen, L. H. (2012). 

Public Service Motivation 

and Professionalism, International 

Journal of Public Administration, 35(1): 

46–57. 

Arbona, C. & Power, T. G. (2003). Parental 

attachment,self-esteem, 

and anti social behaviors among African 

American,European 

American, and Mexican American 

adolescent,journalofcounseling 

sychology, vol, 50. No,1.pp,40-51. 

Babakus, E., Cravens, D. W., Johnston, M., 

& Moncrief, W. C. (1996). Examining 

the role of organizational variables in 

the salesperson job satisfaction model. 

Journal of Personal Selling & Sales 

Management, 16(3), 33-46.  

Bellé, N. (2013). Experimental Evidence 

on the Relationship between Public 

Service Motivation and Job 

Performance, Public Administration 

Review, 73(1): 143–53. 

Bozeman, B. & Su. X. (2015). Public 

Service Motivation Concepts and 

Theory: ACritique, Public 

Administration Review, Volume 75, 

Issue 5, pages 700–710. 

Brewer, G. A. (2011). Parsing 

Public/Private Differences in Work 

Motivation and Performance: An 

Experimental Study, Journal of Public 

Administration Research and Teory, 21: 

347–62. 

Brewer, G. A. Coldman, S & Rex, F. 

(2000). Individual Conceptions of 

Public Service Motivation. Public 

Administration Review, Vol. 60, No. 3, 

pp. 254-264. 

Bright, L. (2008). Does Public Service 

Motivation Really Make a Difference on 

the Job Satisfaction and Turnover 

Intentions of Public Employees? 

American Review of Public 

Administration, 38(2): 149–66. 

Brown, D. R., & Gary, L. E. (1991). 

Religious socialization and educational 

attainment among African Americans: 

An empirical assessment. Journal of 

Negro Education, 411-426. 

Camilleri, E. (2006). Towards developing 

an organizational commitment- Public 

Service. 

Chin, W. W. (1998). The partial least 

squares approach for structioral equation 

modeling. In G. A. Marcoulides (Ed). 

Modern methods for business research", 

London: Lawrence Erlbaum Associates. 

236-295. 

Clary, E. G., & Miller, J. (1986). 

Socialization and situational influences 

on sustained altruism. Child 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/615914
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/615914
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/615914
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/615914
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.2015.75.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.2015.75.issue-5/issuetoc


  عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت عمومیزاده و همکاران: حمیدی     55

 

 

development, 1358-1369. 

Crewson, P.E. (1997). Public-service 

motivation: building empirical evidence 

of incidence and effect. Journal of 

Public Administration Research and 

Theory, 7(3): 499-518. 

Homberg, F. McCarthy. D. & Tabvuma. V. 

(2015). A Meta-Analysis of the 

Relationship between Public Service 

Motivation and Job Satisfaction, Public 

Administration Review,Vol. 75, Iss. 5, 

pp. 711–722.  

Houston, D.J. (2000). Public service 

motivation: a multivariate test. Journal 

of Public Administration Research and 

Theory, 10(5): 713-728. 

Kock, N. (2012). Using WarpPLS in E-

Collaboration Studies: Descriptive 

Statistics, Settings. Interdisciplinary 

Applications of Electronic Collaboration 

Approaches and Technologies, 7(2), 1-

18.  

Leal, A, & Luis Roldan, J. (2001)." 

Benchmarking and Knowledge 

Management. OR Insight", 14(4), 11-12 

Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. 

(2006). The Work Design Questionnaire 

(WDQ): developing and validating a 

comprehensive measure for assessing 

job design and the nature of work. 

Journal of applied psychology, 91(6): 

1321-1339. 

Naff, K. C. & Crum, J. (1999), working for 

America: Does public service                                                                             

motivation make difference?" Review 

of Public Administration, 19(4): 5-16. 

Paarlberg, L. E., Perry, J. L. (2007). Value 

Management aligning employee values 

and organization goals. The American 

Review of Public Administration, 37(4): 

387-408. 

Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The 

Motivational Bases of Public Service. 

Public Administration Review, 50(3): 

367-373. 

Perry, J. L. (1996). Measuring public 

service motivation: An assessment of 

construct reliability and validity. Journal 

of public administration research and 

theory, 6(1): 5-22. 

Perry, J. L. (1997). Antecedents of public 

service motivation. Journal of Public 

Administration Research and Theory, 

7(2): 181–197. 

Perry, J. L. (2000). Bringing Society in: 

Toward a Theory of Public-Service 

Motivation, Journal of Public 

Administration Research and Theory, 

Vol. 10, No. 2, pp. 471-488. 

Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. 

(1970). Role conflict and ambiguity in 

complex organizations. Administrative 

science quarterly, 150-163. 

Schriesheim, Chester. Stogdill, Ralph. 

(1975). differences in factor structure 

across three versions of the Ohio state 

leadership scales. Personnel 

Psychology, 28, 189-206 

Taylor, J. (2007). The impact of public 

service motives on work outcomes in 

Australia: a comparative multi-

dimensional analysis. Public 

Administration, 85(4): 931-959. 

Valades, A. A. & Lumadue, C. & 

Gutierrez, B. (2006). Las comadres 

and adult day care centers: the perceived 

impact of socialization on 

mental wellness, Journal of Aging 

Studies,Vol. 20.pp,39-53. 

Vallejo, M. C., & Langa, D. (2010). Effects 

of family socialization in the 

organizational commitment of the 

family firms from the moral economy 

perspective. Journal of business ethics, 

96(1): 49-62. 

Welch, M. R., & Leege, D. C. (1988). 

Religious predictors of Catholic 

parishioners' sociopolitical attitudes: 

Devotional style, closeness to God, 

imagery, and agentic/communal 

religious identity. Journal for the 

Scientific Study of Religion, 536-552. 
 

 


