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Background Many scholars agree that one of the most important dimensions of public sector is the 
Public Service Motivation (PSM) of employees. 
Objective We investigated the psychological aspects associated with occupational and organizational 
factors, as well as the moderating role of the environment on PSM from the viewpoint of employees of 
Qazvin University of Medical Sciences.
Methods This descriptive cross-sectional study was conducted between 180 employees of Qazvin Uni-
versity of Medical Sciences in 2018. Kim and Vandenabeele, Hackman and Oldham's Job Diagnostic 
Survey, and two researcher-made questionnaires were used in the current research. All statistical tests 
were performed at the error level of 0.05. Structural equations with partial least squares method have 
also been used.
Findings The psychological aspect of profession has the most significant impact on the employee's job 
motivation. Moreover, the feeling of satisfaction has the strongest association with the operation of 
public interest; and knowledge of the results of the least effective. In the case of variables affecting the 
psychological condition of the organization, the individual's perception about the spatial design of the 
organization, the most and most variable of the individual's feelings of membership in the organization 
has the least effect. 
Conclusion Human Resource Management is the most important task of managers, and to increase the 
effectiveness of government agencies performance, the human resources motivation system should 
be improved.
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P
Extended Abstract

1. Introduction

romoting employee’s motivation has al-
ways been a major concern for managers. 
Today’s managers should understand why 
their employees work and appropriately re-

ward them [2]. In this regard, it is beneficial to investigate 
the factors that motivate the employees of the public sector. 

Critical psychological states form the core of Hackman 
and Oldham’s theory (1980). According to them, these 
states show how people respond to their responsibilities un-
der the influence of occupational characteristics [15]. They 
divide critical psychological states into three categories: 
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experienced meaningfulness, experienced responsibility 
for outcomes, and knowledge of the actual results. The So-
cial Information Processing (SIP) model was developed by 
Salancik and Pfeffer (1977).

In this model, psychological states based on organiza-
tional factors are: 1. Employee’s sense of membership in 
the organization (choice); 2.Employee’s sense of leaving 
the organization (revocability); 3. Employee’s sense of the 
organization’s visibility (publicness) [5]. This study aimed 
to identify and explain critical psychological states caused 
by occupational (Hackman and Oldham’s theory) and or-
ganizational factors (Salancik and Pfeffer theory) that af-
fect Public Services Motivation (PSM) of employees by 
considering environmental factors (including economic 
and geographical environment) as a moderating variable 
in the study organization. The research questions are: 1. 
What model can we use to create PSM?; 2. What are the 
constructs of the PSM model?; 3. What are the dimensions/
components of the constructs of the PSM model?; 4. What 
is the effect of moderating environmental factors for the ef-
fectiveness of job-related psychological states on PSM?; 
5. What is the effect of moderating environmental factors 
for the effectiveness of organization-related psychological 
states on PSM?

2. Materials and Methods

This research is a descriptive survey. The statistical 
population consisted of official and contract employees 
of Qazvin University of Medical Sciences (n=343). Of 
these, 180 samples were selected using stratified random 
sampling technique and Krejcie and Morgan table. To 
assess PSM in the samples, we used Kim and Vande-
nabeele questionnaire (2010). The occupational factors 
were adapted from the Job Diagnostic Survey (JDS) tool 
of Hackman and Oldham (1974), which assesses the sat-
isfaction with public interest practice.

Besides, two researcher-made questionnaires were used 
for surveying organizational and environmental factors. 

To answer the research questions, we performed the Struc-
tural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares 
(PLS) approach in Smart PLS software. The Cronbach α 
coefficient for the questionnaire assessing psychologi-
cal states caused by occupational factors was obtained as 
0.83. Also, the α coefficient for the questionnaire assessing 
psychological states caused by organizational factors was 
calculated as 0.85. Finally, the α coefficient for the ques-
tionnaire assessing psychological states caused by envi-
ronmental factors was found as 0.86.

3. Results

For evaluating Goodness-Of-Fit (GOF) of the measure-
ment model, we used the parameters of reliability index, 
content validity, convergent validity, and divergent validity. 
For assessing content validity, several academic experts ex-
amined and monitored the accuracy and clarity of the items. 
Table 1 shows the results of convergent validity, divergent 
validity, and coefficient of determination.

In the next step, to examine the effect of moderating vari-
able, we entered the environmental factors into the mea-
surement model. Since only one variable can be dependent 
on each step, we measured the effect of environmental fac-
tors in two steps: 1. Examining their effect in moderating 
the relationship of PSM with psychological states caused 
by occupational factors; 2. Examining their effect in mod-
erating the relationship of PSM with psychological states 
caused by organizational factors. To prioritize the impact 
of each dimension of environmental factors, we introduced 
these dimensions separately and individually as a modify-
ing variable to the software. Table 2 presents the results.

4. Discussion

 “Experienced meaningfulness” had the highest effect and 
“knowledge of the actual results” had the lowest impact on 
having psychological states caused by occupational factors. 
Therefore, employees will experience higher PSM in ful-
filling their duties, if they take into account the purpose of 

Table 1. Convergent validity, divergent validity, and coefficient of determination

Variables 1 2 3 The Cronbach α
(>0.7)

The Combined Reli-
ability (>0.7)

The Average Variance 
Extracted (AVE) R2

PSM 0.63

Psychological states caused by 
occupational factors 0.72 0.96 0.87 0.91 0.67 0.52

Psychological  states caused 
by organizational factors 0.48 0.45 0.65 0.71 0.74 0.42 0.43
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serving and helping others [16]. “sense of the visibility” and 
“sense of membership in the organization” had the highest 
and lowest effect on having psychological states caused by 
organizational factors, respectively. Hence, when employ-
ees are allowed to speak clearly about the work concerns or 
problems in the organization, they can experience a higher 
level of PSM [19].

The moderating effect of environmental factors was high-
er regarding the relationship of PSM with psychological 
states caused by organizational factors than when it moder-
ates the relationship of PSM with job-related psychological 
states. Therefore, the research findings indicate that timely 
payment of salaries, appropriate benefits, the proportional-
ity of pay rise with the inflation rate, and the existence of 
suitable and stable economic condition are predictors of 
PSM. In addition, the increasing gap between the rich and 
the poor will cause distress for employees [12].
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Table 2. Prioritizing the environmental factors based on their moderating effect

Moderator Factor Loads Sig. R2 Effect Size Rank 

Organizational 
factors

Environmental 
factors

Economic 
environment 0.435 2.157 0.986686 0.089 1

Geographical 
environment 0.315 1.964 0.981183 0.083 2

Occupational 
factors

Environmental 
factors

Geographical 
environment 0.332 1.989 0.983794 0.079 1

Economic 
environment 0.326 1.972 0.981179 0.077 2
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تأثیر حاالت روانی حساس بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمینه بسياري از پژوهشگران توافق دارند که امروزه يکي از مهمترين و رايج ترين ابعاد در بخش عمومي، انگيزش کارکنان بخش عمومي 
است.

هدف هدف اين مطالعه، بررسي تأثير حاالت رواني حاصل از عوامل شغلي و سازماني، با نقش تعديل کنندگي محيط بر انگيزش شغلي 
خدمات عمومي از ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين است.

مواد و روش ها اين مطالعه توصيفي به صورت مقطعی بر روی 180 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوين در سال 1396 انجام شد. 
در پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد کيم و وندنابيل و هاکمن و اولدهام و دو پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. براي 

پاسخگويي به سؤاالت از روش حداقل مربعات جزئي و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است.
یافته ها حاالت رواني حاصل از شغل بيشترين تأثير را بر انگيزش شغلي کارکنان دارد و در بين ريزمتغيرها، احساس رضايت از عمل به 
منفعت عامه بيشترين تأثير و آگاهي از نتايج کمترين اثر را دارد. درباره متغيرهاي اثرگذار بر حاالت رواني حاصل از سازمان، احساس فرد 

از نمود خارجي سازمان، بيشترين و احساس فرد از عضويت در سازمان، کمترين اثر را دارد.
نتیجه گیری امروزه مديريت منابع انساني مهمترين وظيفه مديران است و براي افزايش اثربخشي عملکرد سازمانهاي دولتي، سيستم 

انگيزشي منابع انساني بايد بهبود يابد.

کلیدواژه ها: 
انگيزش، حاالت روانی 

حساس، عوامل محيطی
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مقدمه

انگيزش فرايندی است که تحريک، هدايت و حمايت از تالش 
فرد برای دستيابی به يک هدف خاص را شامل می شود. بر اساس 
نتايج، انگيزش يکی از مهم ترين مشکالت مديران بخش دولتی 
است. اين موضوع به طور قابل مالحظه ای پذيرفته شده است 
که بخش دولتی عامل تعيين کننده ای در تأمين عملکرد مؤثر و 
کارآمد سيستم اقتصادی و اجتماعی يک کشور به دليل سهم مهم 
آن در همه زمينه هاست، اما برای اينکه کارا و اثربخش عمل کنيم، 
بايد کارکنانی با دانش باال و شايسته داشته باشيم و انگيزش پايدار 

کارکنان را حفظ کنيم ]1[. 

از طرف ديگر، انگيزش کارکنان هميشه يک مشکل اصلی 
برای رهبران و مديران بوده است ]2[. بنابراين، بررسی اينکه 

چه عواملی کارکنان بخش دولتی را برمی انگيزد، بسيار مفيد 
خواهد بود.

نگرانی درباره کارکنان با توجه به ايجاد موقعيت کاری مطلوب، 
به دليل افزايش تعهد و انگيزش آن ها، برای سازمان ها بسيار حائز 
اهميت است ]3[. تئوری انگيزش خدمات عمومی ادعا می کند که 
افراد تنها با منافع شخصی برانگيخته نمی شوند، بلکه با مشارکت 
نوع  اين  و  می شوند  برانگيخته  ديگران  به  کمک  و  جامعه  در 

انگيزش به ويژه در ميان خدمتگزاران دولتی زياد است ]4[.

مطابق با نوشته های پری و وايس1، انگيزه هايی که بر رفتار 
خدمتگزار دولتی اثر می گذارند عبارت اند از: انگيزه های خدمات 
عاطفی  انگيزه های  و  هنجار محور  انگيزه های  عقاليی،  عمومی 

1. Perry & Wise

* نویسنده مسئول: 
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نشانی: تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت، گروه مديريت.
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]2[. ساالنسيک و ففر2 در مدل پرورش اطالعات اجتماعی بيان 
نتيجه  واکنش ها  و  ادراک وظيفه  نيازهای فردی،  می کنند که 

واقعيت های ساخته شده اجتماع هستند ]5[.

از طرف ديگر، بی تفاوتی کارکنان نسبت به مشکالت و مسائل 
سازمان، مشکلی است که در ايران گريبان گير اکثر سازمان های 
دولتی است. يکی از مهم ترين داليل اين بی تفاوتی، نبود انگيزش 
مناسب در کارکنان است ]6[. نتايج يک پژوهش رضايت شغلی 
در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين نشان 
می دهد 30/3 درصد کارکنان از شغل خود ناراضی هستند، 65/5 
درصد تا حدودی راضی و تنها 4/2 درصد از شغل خود رضايت 

دارند ]7[.

انگيزش، تمايل به انجام تالش زياد برای اهداف سازمانی تعريف 
شده است، مشروط به اينکه اين تالش به رفع برخی از نيازهای 
فردی منجر شود. سه عنصر کليدی در اين تعريف ارائه شده 
است: تالش، اهداف سازمانی و نياز ]8[. انگيزش شغلی به عنوان 
فرايندی تعريف می شود که رفتار را در سازمان بهبود می بخشد، 
جلو می برد و هدايت می کند. ممکن است منابع انگيزشی افراد در 

محل های کاری متفاوت باشد ]9[.

وندنبيل3، انگيزش خدمات عمومی را به عنوان باورها، ارزش ها و 
نگرش هايی تعريف می کند که فراتر از منفعت شخصی و سازمانی 
قرار دارند و به منافع يک نهاد سياسی بزرگ تر مربوط می شوند 
و افراد را به عمل کردن، متناسب با زمان مناسب بر می انگيزانند
]10[. در ادبيات علمی، عواملی که کارکنان بخش عمومی را 
تحت تأثير قرار می دهند، به اشکال مختلفی تجزيه و تحليل و 
طبقه بندی شده اند (برای مثال، عوامل جمعيت شناسی اجتماعی، 
نتايج فعاليت های آن ها و غيره) ]11[. پاليدواسکايت4، آن دسته 
از مؤلفه های انگيزش را که مختص بخش عمومی هستند تجزيه 

و تحليل کرده است ]12[.

در پژوهش ديگر، در بين عوامل انگيزشی درونی، اين عوامل 
پايش شده اند: محتوای کار، امکانات آموزشی، ماهيت مسئوليت 
(پاسخ گويی)، تمايل به مشارکت در مديريت امور عمومی، موافقت 
با خط مشی دولت و تمايل به داشتن قدرت ]13[. پدرسن5 بيان 
می کند که انگيزش بخش دولتی با فعاليت های کارکنان بخش 
ارتباط  انگيزه ای  و  فعاليت های سازمانی  و  دولتی، مسئوليت ها 
دارد که برای حمايت منافع عمومی، کاهش جابه جايی و افزايش 

رضايت شغلی تالش می کنند ]14[.

روانی حساس  حاالت  که  می کنند  بيان  اولدهام6  و  هاکمن 
نشان دهنده چگونگی واکنش فرد نسبت به وظيفه خود تحت 

2. Salancik & Pfeffer
3. Vandenabeele
4. Palidauskaitė
5. Pedersen
6. Hackman & Oldham

تأثير ويژگی های شغل است ]15[. آن ها از حاالت روانی حساس 
اين گونه نام می برند: معناداربودن کار، پذيرش مسئوليت نتايج کار 
و آگاهی از نتايج. اگر کارکنان اين حاالت روانی را به اندازه کافی 
تجربه کنند، می توان انتظار داشت نسبت به خود احساس خوبی 

داشته و برخورد مناسبی با شغل خود داشته باشند ]5[.

در پژوهش حاضر، برداشتی احساسی از مدل پرورش اطالعات 
اجتماعی ساالنسيک و ففر صورت گرفته است. درنتيجه حاالت 
روانی مبتنی بر عوامل سازمانی عبارت اند از: احساس فرد از امکان 
انتخاب به عنوان عضو در سازمان (انتخاب)، احساس فرد از امکان 
جدايی از سازمان (قابليت فسخ)، احساس فرد از نمود خارجی 

سازمان (شهرت) ]5[.

حاالت  تبيين  و  شناخت  حاضر،  پژوهش  هدف  رو،  اين  از 
روانی حساس حاصل از عوامل شغلی (بر اساس مدل هاکمن 
و اولدهام) و حاالت روانی حساس حاصل از عوامل سازمانی (بر 
اجتماعی  اطالعات  پرورش  مدل  از  احساسی  برداشتی  اساس 
عمومی  انگيزش شغلی خدمات  بر  اثرگذار  ففر)  و  ساالنسيک 
کارکنان با درنظرگرفتن عوامل محيطی شامل محيط اقتصادی 
(رونق و رکود) و جغرافيايی به عنوان متغير تعديلگر در سازمان 

مذکور است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است، زيرا به دنبال ارائه 
مدلی برای انگيزش شغلی خدمات عمومی است که با به  کارگيری آن 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوين می توان برای افزايش انگيزش شغلی 
کارکنان تالش کرد. همچنين، بر اساس نحوه جمع آوری داده                                   ها که 
به دو روش کتابخانه ای  توصيفی پيمايشی است، گردآوری داده ها 
(تدوين مسئله، مبانی نظری و پيشينه تحقيق) و ميدانی (با ابزار 
پرسش نامه) انجام شده است. در اين پژوهش، به منظور سنجش 
انگيزش شغلی خدمات عمومی، حاالت روانی حاصل از عوامل شغلی 
و سازمانی و عوامل محيطی، از چهار پرسش نامه بهره گرفته شده 

است. 

در هر چهار پرسش نامه از مقياس پنج گزينه ای ليکرت استفاده 
شده است. پرسش نامه های پژوهش حاضر از دو بخش تشکيل شده 
شامل  جمعيت شناختی  پرسش های  به  مربوط  اول  بخش  است. 
جنسيت، وضعيت تأهل و تحصيالت است. بخش دوم، پرسش های 
مربوط به انگيزش شغلی خدمات عمومی، حاالت روانی حاصل از 
برای  دربر  می گيرد.  را  محيطی  عوامل  و  سازمانی  شغلی،  عوامل 
سنجش انگيزش شغلی خدمات عمومی از پرسش نامه استاندارد کيم 
و وندنابيل استفاده شده است. اين پرسش نامه 25 گويه دارد. برای 
عوامل شغلی از پرسش نامه استاندارد هاکمن و اولدهام استفاده شده 
است که پرسش های مربوط به متغير احساس رضايت از عمل به 

منفعت عامه به آن اضافه شده است. 
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سنجش  برای  می گيرد.  دربر  را  گويه   12 پرسش نامه  اين 
هرکدام از متغيرها از سه سؤال استفاده شده و برای سنجش 
عوامل سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. 
اين پرسش نامه  با توجه به مؤلفه های به کار گرفته شده در اين 
انجام گرفته  پژوهش های  پرسش نامه های  اساس  بر  و  پژوهش 
در اين زمينه، متناسب با بستر مطالعه شده، تدوين شده است. 
پرسش نامه عوامل سازمانی از هشت گويه تشکيل شده است. 
برای سنجش متغير احساس فرد از امکان انتخاب به عنوان عضو 
در سازمان (انتخاب) از سه پرسش، احساس فرد از امکان جدايی 
از سازمان (قابليت فسخ) از دو پرسش و احساس فرد از نمود 

خارجی سازمان (شهرت) از سه پرسش بهره گرفته شده است. 

به منظور سنجش عوامل محيطی پرسش نامه ای شامل 11 
گويه طراحی شده است. برای سنجش متغير محيط اقتصادی 
از شش سؤال و محيط جغرافيايی از پنج سؤال استفاده شده 
است. برای بررسی روايی از روايی محتوا و برای بررسی پايايی از 
روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای پاسخ گويی به پرسش های 
پژوهش از روش معادالت ساختاری با رويکرد حداقل مربعات 
جزئی7 و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. ميزان آلفای 
کرونباخ برای پرسش نامه حاالت روانی حاصل از عوامل شغلی 
و   ،0/85 سازمان  از  حاصل  روانی  حاالت  پرسش نامه   ،0/83
پرسش نامه عوامل محيطی 0/86 محاسبه شد و نشان می دهد 

که پرسش نامه ها پايايی خوبی دارند.

اين مطالعه توصيفی در زمستان سال 1396 روی 343 نفر 
از کارکنان رسمی و پيمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوين انجام 
شد. افراد به طور تصادفی و با روش نمونه گيری طبقه ای انتخاب 
شدند. از آنجايی که مکان پژوهش از طبقات مختلف (چندين 
معاونت  و دانشکده ) تشکيل شده است، بنابراين، نمونه ها بايد به 
گونه ای انتخاب می شدند که زير گروه ها با همان نسبتی که در 
جامعه هستند، به عنوان نماينده جامعه در نمونه حاضر باشند.  
درنتيجه بهترين روش نمونه گيری در اين حالت، استفاده از روش 
نمونه گيری طبقه ای است. به منظور تعيين حجم نمونه از جدول 
مورگان استفاده شده است. از اين رو مطابق با جدول مورگان، 
حجم نمونه 180 نفر است. برای اطمينان از دستيابی به نمونه 
آماری مناسب، تعداد 200 پرسش نامه توزيع شد که پس از حذف 
پرسش نامه های مخدوش، داده های حاصل از 180 پرسش نامه، 

تجزيه و تحليل شد.  

یافته ها

از پرسش نامه نشان  نتايج تحليل توصيفی داده های حاصل 
داد، 26/1 درصد (47 نفر) از پاسخ دهندگان مرد و 73/9 درصد 
(133 نفر) زن بودند. از نظر سطح تحصيالت، 8/9 درصد (16 
نفر) ديپلم، 9/4 درصد (17 نفر) فوق ديپلم، 49/4 درصد (90 

7.Partial Least Squares (PLS)

نفر) ليسانس، 25/6 درصد (46 نفر) فوق ليسانس و 6/7 درصد 
(11 نفر) تحصيالت دکترا داشتند. به لحاظ وضعيت تأهل، 24/4 

درصد (45 نفر) مجرد و 75/6 درصد (135 نفر) متأهل بودند.

روش  به  ساختاری  معادالت  از  پژوهش،  مدل  آزمون  برای 
مدل  کلی  برازش  اندازه گيری  برای  و  جزئی  مربعات  حداقل 
 ،R2 معيار آزمون ضرايب مسير،  از  بين متغيرها  و همبستگی 
ضريب قدرت پيش بينی Q2، شاخص G0F  و همچنين از ضريب 
معناداری استفاده شده است. برای اطمينان بيشتر از درجه روايی 
و پايايی، ضريب آلفای کرونباخ و روايی همگرا8 و پايايی ترکيبی9 
پرسش نامه مذکور با استفاده از نرم افزار Smart PLS تعيين شده 
است. برای سنجش برازش مدل اندازه گيری از پايايی شاخص، 

روايی محتوا، روايی همگرا و روايی واگرا استفاده شده است. 

در روايی محتوا، پرسش ها با نظرسنجی چند نفر از خبرگان 
شود  حاصل  اطمينان  تا  شد  کنترل  و  بررسی  دانشگاهی 
پرسش نامه ها به لحاظ محتوايی يعنی ميزان درستی و شفافيت 

گويه های پرسش نامه برای سنجش متغيرها مناسب است.

نتايج بررسی روايی همگرای سازه های مدل در جدول شماره 1 
نشان داده شده است. همان طور که در جدول شماره 1 مالحظه 
می شود، مقدار روايی همگرا برای همه سازه های مدل مقدار مالک 
بزرگ تر از 0/4 به دست آمده است، درنتيجه روايی همگرای مدل 
نشان دادن  برای  تأييد می شود.  اندازه گيری  برازش مدل های  و 
مستقل بودن متغيرهای استفاده شده در پژوهش، روايی واگرا به 
روش فورنل و الرکر بررسی شد که نتايج آن در جدول شماره 1 
نشان داده شده است؛ به طوري که روايی واگراي قابل قبول يک 
مدل حاکی از آن است که يک متغير در مدل، تعامل بيشتري با 

شاخص هاي خود دارد تا با متغيرهاي ديگر. 

واريانس  به جدول شماره 1، مقدار جذر ميانگين  با توجه 
مقدار همبستگی  از  بزرگ تر  پژوهش،  اصلی  متغيرهای  برای 
نيز  پژوهش  مدل  واگرای  روايی  بنابراين،  متغيرهاست.  ميان 
تأييد می شود. پايايی شاخص يا مقياس برای سنجش پايايی 
درونی است و شامل سه معيار ضرايب بارهای عاملی، آلفای 
کرونباخ و پايايی ترکيبی است. آلفای کرونباخ معياری برای 
سنجش پايايی محسوب می شود و مقدار بيشتر از 0/7 نشانگر 

پايايی قابل قبول است. 

مطابق با جدول شماره 1، همه عامل ها ضريب پايايی قابل قبولی 
دارند. همچنين، ضريب پايايی آلفای کرونباخ نيز در حد قابل 
قبول است. بنابراين، می توان نتيجه گرفت پرسش نامه پژوهش 
پايايی مناسبی دارد. درنتيجه مناسب بودن مدل اندازه گيری نيز 

تأييد می شود.

8. Average Variance Extracted (AVE)
9. Composite Reliability (CR)
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درنهايت بارهای عاملی بررسی شد. مطابق با الگوريتم تحليل 
داده ها در روش حداقل مربعات جزئی پس از برازش مدل های 
اندازه گيری، مدل ساختاری از طريق روابط بين متغيرهای مکنون 
ارزيابی می شود. بدين ترتيب در تحقيق حاضر از دو معيار ضريب 

معناداری10  و ضريب تعيين  (R2) استفاده شده است.

چين11 سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 را به عنوان مقدار مالک 
برای مقادير ضعيف، متوسط و قوی R2 معرفی کرد ]8[. جدول 
شماره 1 و سه مقدار مالک، گويای برازش مناسب مدل ساختاری 

است. 

درنهايت برای برازش کلی مدل از معيار GOF استفاده شده 
است. با اين معيار پس از بررسی برازش بخش اندازه گيری و بخش 
ساختاری مدل تحقيق، برازش بخش کلی انجام می شود. با توجه 
به ميانگين مقادير اشتراکی سازه ها و ميانگين R2مربوط به همه 
سازه های درون زای مدل، مقدار GOF برای برازش کلی مدل به 
دست می آيد. وتزلز12 و همکاران سه مقدار 0/01 ،0/25 و 0/36 
را به عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوی برای GOF معرفی 

کرده اند ]8[. 

حاصل شدن مقدار 0/6866 برای GOF نشان از برازش کلی 
قوی مدل پژوهش دارد و نشان می دهد مدل برازش شده با جامعه 
آماری همسويی دارد.با توجه به اينکه در هر مرحله فقط يک 
متغير برون زا يا وابسته می توان انتخاب کرد، اثر متغير تعديلگر در 

دو مرحله سنجيده می شود.

مرحله اول) بررسی اثر متغير تعديلگر عوامل محيطی در رابطه 
بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از شغل (متغير مستقل) و 

انگيزش شغلی  خدمات عمومی (متغير وابسته).

(عوامل  تعديل کننده  متغير  به  مربوط  معناداری  ضريب 
محيطی) 1/961 محاسبه شده است که به دليل بيشتر بودن از 
مقدار 1/96 در سطح اطمينان 95 درصد، می توان تأثير متغير 
عوامل محيطی را به عنوان يک متغير تعديل کننده تأييد کرد. به 
عبارت ديگر در سطح اطمينان 95 درصد، می توان تأييد کرد که 
متغير عوامل محيطی، رابطه ميان حاالت روانی حاصل از شغل و 

انگيزش شغلی خدمات عمومی را تعديل کند. 

در رابطه تعيين شدت اثر متغير تعديلگر، مقادير 0/02 ،0/15 
و 0/35 به ترتيب اثرات ضعيف، متوسط و قوی را نشان می دهد. 
با جای گذاری مقادير ضريب تعيين قبل و بعد از دخالت متغير 
اين  تعديل کننده در فرمول، مقدار 0/0321 به دست آمد که 
مقدار نشان دهنده اين است که شدت اثر متغير تعديلگر در رابطه 
است.به  متوسط  به  نزديک  وابسته،  و  مستقل  متغيرهای  بين 
منظور اولويت بندی تأثير هريک از ابعاد عوامل محيطی، هريک از 

10. T-Values
11. Chein
12. Votzelz

ابعاد به طور جداگانه و تک تک به عنوان متغير تعديلگر به نرم افزار 
معرفی شده اند تا تأثير هرکدام، مشخص و اولويت بندی شوند. 

نتايج تحليل ها در جدول شماره 2 شرح داده شده است.

شدت اثر به دست آمده برای تمامی ابعاد متغير تعديلگر عوامل 
محيطی، نشان دهنده شدت اثر نزديک به ميزان متوسط است. 
بُعد  تعديلگر عوامل محيطی  متغير  براساس جدول شماره 2، 
محيط جغرافيايی در رابطه بين متغيرهای حاالت روانی حاصل 
از شغل و انگيزش شغلی با بار عاملی 0/332 و شدت اثر 0/079 
در رتبه اول، متغير تعديلگر عوامل محيطی بُعد محيط اقتصادی 
در رابطه بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از شغل و انگيزش 
شغلی با بار عاملی 0/326 و شدت اثر 0/077 در رتبه دوم قرار 

می گيرند.

مرحله دوم) بررسی اثر متغير تعديلگر عوامل محيطی در رابطه 
بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از سازمان (متغير مستقل) و 

انگيزش شغلی خدمات عمومی (متغير وابسته).

ضريب معناداری مربوط به متغير تعديل کننده (عوامل محيطی) 
2/208 محاسبه شده است که به دليل بيشتربودن از مقدار 1/96 
در سطح اطمينان 95 درصد، می توان تأثير متغير عوامل محيطی 
را به عنوان يک متغير تعديل کننده تأييد و عنوان کرد که متغير 
عوامل محيطی، رابطه ميان حاالت روانی حاصل از سازمان و 

انگيزش شغلی خدمات عمومی را تعديل می کند.

در رابطه تعيين شدت اثر متغير تعديلگر، مقادير 0/02 ،0/15 
و 0/35 به ترتيب اثرات ضعيف، متوسط و قوی را نشان می دهد. 
با جای گذاری مقادير ضريب تعيين قبل و بعد از دخالت متغير 
اين  تعديل کننده در فرمول، مقدار 0/0257 به دست آمد که 
مقدار نشان دهنده اين است که شدت اثر متغير تعديلگر در رابطه 
بين متغيرهای مستقل و وابسته، نزديک به متوسط است. به 
منظور اولويت بندی تأثير هريک از ابعاد عوامل محيطی، هريک از 
ابعاد به طور جداگانه و تک تک به عنوان متغير تعديلگر به نرم افزار 
معرفی شدند تا تأثير هرکدام، مشخص شود و اولويت بندی شوند. 

نتايج تحليل ها در جدول شماره 2 شرح داده شده است.

شدت اثر به دست آمده برای تمامی ابعاد متغير تعديلگر عوامل 
محيطی، نشان دهنده شدت اثر نزديک به ميزان متوسط است و 
همان طور که در نتايج به دست آمده در جدول شماره 2 مشاهده 
می شود، متغير تعديلگر عوامل محيطی بُعد محيط اقتصادی در 
رابطه بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از سازمان و انگيزش 
شغلی خدمات عمومی با بار عاملی 0/435 و شدت اثر 0/089 در 
رتبه اول و متغير تعديلگر عوامل محيطی بُعد محيط جغرافيايی 
در رابطه بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از سازمان و انگيزش 
شغلی خدمات با بار عاملی 0/315 و شدت اثر 0/083 در رتبه 

دوم قرار می گيرند.
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بحث و نتیجه گیری

بر اساس مدل ارائه شده در اين پژوهش، حاالت روانی اثرگذار 
بر انگيزش شغلی به دو دسته (بُعد) کلی حاالت روانی حاصل از 
شغل و حاالت روانی حاصل از سازمان دسته بندی شد. درواقع 
اين سازه ها به عنوان متغيرهای پنهان و مؤلفه ها نيز به عنوان 
متغيرهای آشکار در مدل آزمايش شدند. در آزمون برازش مدل، 
نتايج نشان دادند اين دو دسته از عوامل بر انگيزش شغلی خدمات 
عمومی تأثيرگذارند و می توانند به عنوان عوامل پيش بينی کننده 
انگيزش شغلی کارکنان در نظر گرفته شوند؛ به اين معنی که 

برازندگی مدل اوليه پژوهش در آزمون آماری تأييد شده است.

از عامل شغلی از چهار متغير  حاالت روانی حساس حاصل 
تشکيل شده است. اين متغيرها عبارت اند از: معنادار بودن کار، 
آگاهی از نتايج، احساس رضايت از عمل به منفعت عامه و پذيرش 
مسئوليت نتايج کار. بر اساس آزمون معادالت ساختاری، احساس 
رضايت از عمل به منفعت عامه بيشترين اثر و آگاهی از نتايج کار 
کمترين تأثير را بر حاالت روانی حاصل از شغل دارند. معنی داربودن 
کار در رتبه دوم قرار دارد و متغير پذيرش مسئوليت نتايج کار از مدل 
حذف شده است. بنابراين بر اساس نتايج به دست آمده می توان گفت 
که کارکنان با درنظر گرفتن هدف ارائه خدمت و کمک به ديگران، در 

انجام وظايف خود، انگيزش شغلی بيشتری را تجربه خواهند کرد. 

اين نکته که افراد در سازمان های دولتی، ارائه خدمت به ديگران 
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شکل 1. مدل نهايی پژوهش در حالت تخمين استاندارد

جدول 1. روايی همگرا، واگرا و ضرايب پايايی مدل و ضريب تعيين
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0/63انگیزشخدماتعمومی

0/720/960/870/910/670/52حاصلازشغل

0/480/450/650/710/740/420/43حاصلازسازمان

سیده سعیده جوانمرد و همکاران. تأثیر حاالت روانی حساس بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://journal.qums.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=37&sid=1&slc_lang=fa


70

فروردین و اردیبهشت 1398 . دوره 23 . شماره 1

و درنظرگرفتن منفعت آن ها را سرلوحه کار خود قرار می دهند و از 
اين طريق انگيزشی درونی را در خود تقويت می کنند، بسيار حائز 
اهميت است ]16[. همچنين، مديران می توانند با گسترش مجاری 
بازخورد، ارائه اطالعات مستقيم و روشن در زمينه های مختلف کاری 
همچون عملکرد، به کارکنان، انگيزش بيشتری را از آن ها انتظار داشته 
باشند. از طرف ديگر، هنگامی که فرد احساس کند که کاری که 
انجام می دهد از نگاه ديگران ارزشمند است، احساس اهميت فردی 
تشديد می شود، زيرا می داند ديگران وابسته به کاری هستند که به 
دست او انجام می شود. اين نتايج با پژوهش جورگيتا رادليونين13 و 
کاوالياسکين14، رومن زمسنيک15، قاضی زاده و همکاران، رمضانی نژاد 

و همکاران مطابقت دارد .]18 ،17 ،11 ،9[

حاالت روانی حساس حاصل از عامل سازمانی است که اين متغيرها 
را شامل می شود: احساس فرد از قابليت فسخ، احساس فرد از شهرت 
(نمود خارجی) سازمان و احساس فرد از عضويت در سازمان (انتخاب). 
نتايج نشان دادند متغير احساس فرد از شهرت بيشترين و متغير 
احساس فرد از عضويت در سازمان، کمترين تأثير را بر حاالت روانی 
حاصل از سازمان و درنتيجه بر انگيزش شغلی خدمات عمومی دارند. 
از اين رو می توان گفت که يافته اين پژوهش با نتايج پژوهش کيان و 

ون يوسف16 مطابقت دارد ]8[. 

هنگامی که فرد بتواند درباره نگرانی های کاری يا مشکالتی که 
در انجام درست کار در سازمان با آن ها مواجه است، به روشنی 
و بدون احساس ناامنی صحبت کند، می تواند سطح بيشتری از 
انگيزش شغلی را تجربه کند ]19[. نتايج پژوهش بالسکوا17 و 
همکاران نشان می دهد قابليت فسخ و صراحت بر انگيزش شغلی 
استادان دانشگاه اثرگذار است. نتايج اين پژوهش نشان می دهد 
فراهم کردن زمينه های الزم برای بيان نظرات و عقيده ها، همچنين 
بيان آزادانه انتقادات و مشارکت در تصميم گيری می تواند موجب 
توسعه پتانسيل انسانی، افزايش انگيزش، توسعه و تقويت عملکرد 

کارکنان و بهبود مداوم سيستم انگيزشی سازمان شود ]9[. 

13. Raudeliūnienė
14. Kavaliauskienė
15. Zemsnic
16. Kian & Wan Yusoff
17. Blaskova

همچنين نتايج پژوهش پاليدواسکايت نشان می دهد عوامل 
بيرونی همچون شأن اجتماعی، شهرت سازمان، روابط خوب با 

مديران و همکاران بر انگيزش شغلی کارکنان مؤثر هستند ]1[.

در اين پژوهش منظور از محيط اقتصادی، دو شاخص رونق 
و رکود در جامعه است. نتايج پژوهش حاضر نشان می دهد اثر 
تعديل کنندگی عامل محيطی در حالت کلی در رابطه بين حاالت 
روانی حاصل از سازمان و انگيزش شغلی خدمات عمومی بيشتر از 
رابطه بين حاالت روانی حاصل از شغل و انگيزش شغلی خدمات 

عمومی است.

بين  رابطه  در  محيطی  عامل  تعديل کنندگی  نقش  بررسی 
حاالت روانی حاصل از عامل شغلی و انگيزش شغلی خدمات 
عمومی نشان داد بين دو متغير اقتصادی و محيط جغرافيايی، 
محيط جغرافيايی محيط بيشترين نقش را ايفا  کند. از طرف ديگر، 
بررسی نقش تعديلگری عوامل محيطی در رابطه بين حاالت روانی 
حاصل از عامل سازمانی و انگيزش شغلی خدمات عمومی نشان 

داد محيط اقتصادی بيشترين نقش را ايفا می کند.

به موقع  دريافت  می دهد  نشان  پژوهش  يافته های  بنابراين، 
حقوق، مزايای جانبی مناسب، متناسب بودن افزايش حقوق با نرخ 
تورم، وجود شرايط مناسب و باثبات اقتصادی، پيش بينی کننده 
انگيزش کارکنان است. همچنين، افزايش فاصله طبقاتی موجب 
پريشانی خاطر کارکنان خواهد شد ]12[. نتايج حاصل از اين 
زمسنيک،  رومن  های  پژوهش  از  حاصل  يافته های  با  متغير 
رادليونين18 و کاوالياسکين، کيان و ون يوسف، کورينا19، بالسکوا و 
همکاران و لطفی و همکاران مطابقت دارد ]20 ،17 ،16 ،9 ،8[. متغير 
دوم محيطی، متغير جغرافيايی است. منظور از متغير جغرافيايی در 
اين پژوهش، شرايط اقليمی يا آب و هوايی است. يافته های حاصل 
از اين متغير در پژوهش حاضر توسط نتايج پژوهش قاضی زاده و 

همکاران تأييد شده است ]18[. 

تفاوت اين پژوهش با ديگر پژوهش ها در اين حوزه، توجه به 
حاالت روانی حساس و تأثير آن بر انگيزش شغلی خدمات عمومی 

18. Raudeliūnienė
19. Corina

جدول 2. ابعاد عوامل محيطی در رابطه بين متغيرهای حاالت روانی حاصل از شغل و سازمان با انگيزش خدمات عمومی

رتبه بندی متغیرهای تعدیلگرشدت اثر متغیر تعدیلگرR2ضرایب معناداریبارهای عاملیمتغیر تعدیلگر

عواملمحیطیحاالتسازمانی
رتبهاول0/4352/1570/9866860/089محیطاقتصادی

رتبهدوم0/3151/9640/9811830/083محیطجغرافیایی

عواملمحیطیحاالتشغلی
رتبهاول0/3321/9890/9837940/079محیطجغرافیایی

رتبهدوم0/3261/9720/9811790/077محیطاقتصادی
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به عنوان يک پيش نياز است. بنابراين اين نکته خود به عنوان 
نوآوری اين پژوهش محسوب می شود. به عبارت ديگر، توجه به 
حاالت روانی حساس حاصل از شغل و سازمان در کنار يکديگر و 
بررسی نقش آن بر تأثيرگذاری بر انگيزش شغلی خدمات عمومی 
از نوآوری های اين پژوهش است. از طرف ديگر، اضافه کردن متغير 
احساس رضايت از عمل به منفعت عامه، به حاالت روانی حاصل 

از شغل، از نوآوری ديگر پژوهش حاضر است.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در  به ويژه  و  انسانی  علوم  پژوهش های  در  اخالقی  مالحظه 
اين پژوهش، مشخص نبودن اسامی افرادی است که به سؤاالت 

پژوهش پاسخ داده اند.

حامي مالي

اين مقاله، برگرفته از پايان نامه دکترای سيده سعيده جوانمرد 
در رشته مديريت دولتی، گرايش منابع انسانی از دانشگاه آزاد 
با کد 21421210941078 به  اسالمی واحد قزوين است که 

تصويب رسيده است.

اين پژوهش حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

داده ها،  تحليل  و  نگارش  روش شناسی،  مفهوم سازی، 
اعتبارسنجی، منابع، ويراستاری، نظارت و مديريت پروژه و تأمين 
تحليل  و  نگارش  روش شناسی،  جوانمرد؛  سعيده  سيده  مالی: 
جزنی؛   نسرين  پروژه:  مديريت  و  نظارت  اعتبارسنجی،  داده ها، 
نظارت  اعتبارسنجی،  داده ها،  تحليل  و  نگارش  روش شناسی، 
و  نگارش  روش شناسی،  الوانی؛  مهدی  سيد  پروژه:  مديريت  و 
تحليل داده ها، اعتبارسنجی، نظارت و مديريت پروژه: محمدرضا 

حميدی زاده. 

تعارض منافع

طبق نظر نويسندگان در اين مقاله تعارض منافع وجود ندارد.
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