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چکیده
تحقيق حاضر با هدف بررسی تاثير رهبری تحول آفرین بر انگيزه خدمات عمومی انجام گرفته است .جامعه آماری تحقيق کليه
کارکنان منطقه  4شهرداری مشهد به تعداد  111نفر میباشند؛ که با استفاده از جدول مورگان تعداد  211نفر به عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بين آنان توزیع گردید در این تحقيق از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوليو
( )1111و پرسشنامه انگيزه خدمات عمومی پری و وایز ( )2331استفاده گردید این تحقيق از نظر روش اجرا توصيفی -همبستگی
است .پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  1/1به دست آمد که میتوان گفت ابزار از پایایی مناسب
برخوردار است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی و استنباطی استفاده گردیده است .در قسمت
آزمون فرضيات تحقيق ،با استفاده از نرم افزار  ،smart PLSنسخه  ،1از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد .یافته ها نشان داد
که رهبری تحول آفرین به طور مثبتی بر انگيزه خدمات عمومی موثر است.
واژگان کلیدی
رهبری تحول آفرین ،انگيزه خدمات عمومی ،انگيزه.
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 .1مقدمه
برخالف تغييرات گستردهای که در بافت جمعيتی ایجاد شده است ،همچناان کااهش قصاد جاباه جاایی و افازایش انگيازه
برای داشتن عملکردی بهتر برای مدیران سازمان های دولتای دددداه اسات .ارتقاای انگيازا خادمات دولتای ،بلکاه داشاتن
عملکردی فراتر از قراردادهای استخدامی به وظایف جدایی ناپذیر رهباران در ساازمانهاای دولتای تبادیل شاده اسات .در
نتيجة تغييرات فزاینده ،فشار فراوانی بر کارکنان برای پذیرفتن مسئوليت برناماه ریازی ارتقاای شاغلی ،آماوزش و حقاو و
مزایا وارد میشود .همچنين ،سازمانها به منظور رقابت در صحنة جهانی ،ارضای نيازها و انتظارات مشاتریان و ساازگاری باا
ماهيت درحال تغيير شغل تمایل دارند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شرح شغلشاان عمال
میکنند .همچنين ،طيفی از مهارتهای رهبری برای مدیران در محيطهای رقابتی ضاروری اسات و رهباری بایاد منبعای از
رفتارهای فرانقشی نيزباشد (شجاعی و خليلی .)2931 ،موضوع انگيزه اصلی افراد برای پيوستن باه بخاش عماومی و تفااوت
آنان با انگيزه کارکنان در بخش خصوصی ،موضوعی است کاه تاالشهاای متعاددی پيراماون آن شاکل گرفتااه اساات.
شناخت تفاوتهای اساسی بين کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه انگيزشای و رفتاری ،گام مهمی در مساير
درك مفهاومی اسات کاه در ورای مفهاوم انگيازه خادمت باه جامعه وجود دارد .بحث پيرامون شاباهتهاا و تفااوتهاای
انگيزشی مستخدمان بخاش دولتای و کارکنان بخش خصوصی از جمله مباحث مطاارح در ادبيااات ماادیریت اساات کااه
منجار باه ارائه تئوریهای متعدد از جمله تئوری انتخاب عمومی ،تئاوری کاارگزاری ،تئااوری خادمياات و تئاوری انگيازه
خدمت عمومی 2شده است .مفهاوم انگيازه خادمت عمومی جهات نشان دادن انگيزه افراد برای پيوستن باه بخاش عماومی
ایجاد شده اسات .پژوهشاگران بساياری در زمينه به دنبال واکاوی این تفاوت ها و توجيه آنها در قالااب ایان تئااوری بااوده
اناد .برخی از تئوریها از جمله تئوری انتخاب عمومی یا تئاوری انتخااب عقالیای ،حاداکثر ساازی منافع شخصای را انگيازه
اصلی فعاليتهای افراد در سازمانهای دولتای بياان میکناد و ایان باور را مطرح میساازد کاه مادیران و کارکناان بخااش
عماومی هايچ تفااوتی باا مادیران و کارکنان بخاش خصوصای ندارناد اماا عموماا ایاان عقياده وجاود دارد کاه مادیران و
کارکنان دولتی به وسيله حس خدمت به عموم برانگيخته میشوند ،حسی که الزاما در مدیران و کارکنان بخاش خصوصای
وجااود نااادارد مفهااوم انگياازه خاادمات عمااومی ،اولاااين باااار بطاااور عماااده توساااط پاااری )1997( 1مااورد توجااه قاارار
گرفت(.دهقانان و همکاران .)2934 ،در سال های اخير نقش رویکرد انسانی در توسعه بسيار مورد توجه قارار گرفتاه اسات.
اهميت این موضوع به علت نقش مهم عامل انسانی در فرآیند توسعه بوده است .از آن جا که بزرگتارین مزیات ساازمانهای
بخش عمومی برخوردار ازنيروی انسانی توانمند و باانگيزه است ،دولت ها به منظور دستيابی به عملکاردی اثاربخش بایاد از
نظر نيروی انسانی به صورت برنامه ریزی شاده و هدفمناد عمال کنناد .بادین منظاور ،بهاره گياری از افارادی در دولات و
سازمان های دولتی که دارای روحيه خدمت به جامعه بوده و برخوردار از انگيزه خادمت عماومی هساتند مایتوانناد نقاثش
مهمی در کارآمدی و اثربخثی نهادهای عمومی ایفا کنند
مطالعات نشان داده است که عوامل متعددی در تقویت انگيزه خدمات عمومی نقش دارند در این ميان ،عوامل سازمانی می
توانند نقش تعيين کننده ای داشته باشند .بازاریابی داخلی ،یکی از مفروضاات مهام بارای ایجااد انگيازه در مياان کارکناان
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است .در قلب مفهوم بازاریابی درونی این نکته وجود دارد که کارکنان ،باازار داخلای درون ساازمانی را شاکل مایدهناد،
یعنی سازمان یك بازار درونی که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی است و تأمين نيازهای این مشتریان درونی بارای
موفقيت سازمان الزم و ضروری است؛ بنابراین اجرای درست بازاریابی داخلی ،مای تواناد زميناه ی انگيازه کارکناان را تاا
سطح قابل توجهی افزایش دهد(.صفری .)2939،رابطه ی ميان مدیران و کارکنان نياز از مفروضاات مهام ایجااد انگيازه در
سازمان بشمار می رود .در این زمينه ،نظریه رهبری تحول آفرین در سازمان مطرح شده است که از طریاق تغييار ارزشهاا و
نگرشهای پيروان ،دستيابی به نتایج عالی را فراهم می آورد .همانطور که باس 9اشاره میکند رهبری تحول آفرین ،پيارو را
به سمتی هدایت میکند که به ایجاد نتایجی فراتر از انتظارات منجر شود و منجر شود تا افراد باا تقویات انگيازش درونای و
اعتقاد کامل به سازمان و اهدافش ،برای دستيابی به موفقيت تالش کنند (سيادت و مختاری پور .)2911،در بعاد اقتصاادی و
اهميت بهره وری و عملکرد شغلی ،مسائلة مهام درسازمانها این است که چگونه ميتوان در ارزشمندتاارین منبااع و دارایاای
ساازمان ،یعنای مناابع انسانی ،انگيزه ،حرکت و رشد ایجاد کرد؛ به طوری که حاصل آن تأمين موفقيت افراد از یکساو و به
تبع آن افزایش موفقيت سازمانی از سوی دیگر باشد کاه ایان خاود ،افازایش کااارایی و بقااای ساازمان را باه دنباال داشاته
باشد .متغيرهای گوناگونی بر عملکارد و بهاره وری فاردی و ساازمانی تأثيرگذارند کاه از مهمتارین ایان متغيرهاا ،رهباری
تحول آفرین است که این انگيزه را در کارکنان ایجاد می کند (عنبری و همکاران.)2931،
ميدان اصلی پژوهشهای تجربی درجهت آزمودن این متغير انگيزشی در مياان کارکناان بخاش دولتای باوده اسات .در ابتادا
عالقه به این سازه در ایاالت متحده بسيار بيشتر از نقاط دیگر بود ،اما پس از مدتی محققان اروپاایی نياز ایان مساير را اداماه
دادند .آنها دریافتند که ارزشها و اعتقادات تشکيل دهندا انگيزه خدمت رسانی به خلق در بافتهای ساازمانی اروپاا ،متفااوت
از آمریکاست .لذا با توجه به بافت دنی فرهنگ ایرانی و باتوجه به پيشينه مذهبی اسالمی در کشاور و تفااوت ریشاهای ایان
امر با سایر کشورها و فرهنگها ،جای خالی بررسی این سازه در داخل کشور به روشنی احساس میشود.
در ایران نيز ،انگيزه کارکنان در بخش عمومی و خصوصی با هم متفاوت بوده و عوامل متعددی باعث برانگيختن کارکناان
در این دو بخش میشود .برخالف شرکت های تجاری که بر مبنای سود و منفعات شخصای عمال مایکنناد ،مبناای شاکل
گيری سازمان های دولتی پيگيری منافع عمومی از طریق ارائه ی خدمات به عاماه ماردم و کلياه شاهروندان اسات؛ بناابراین،
چنين سازمانهایی نيازمند بکارگيری مدیران و کارکنانی هستند که انگيزه های منفعت طلبانه فاردی را کناار گذاشاته و طباق
انگيزه عمومی خدمت به جامعه عمل نمایند .شهرداریها از جمله سازمان های عمومی هستند که با توجه به ارتباط نزدیاك و
مستقيم با شهروندان در فرایندهای ارائه خدمات شهری ،نقش تعيين کننده ای در توساعه شاهری ایفاا مایکنناد .از ایان رو،
برخورداری چنين سازمان هایی از افرادی که به منافع جمعی شهروندان میاندیشند و توسعه شهری و شاهروندی را مااورای
منافع شخصی پيگيری می کنند اهميت فراوانی دارد .پژوهشهای مختلف ضرورت پرداختن به بحاث انگيازه کارکناان در
شهرداریها را خاطر نشان ساخته اند پرداختن به موضوع انگيزه کارکنان به منزله یکی از مهمترین اولویتهاا و ضارورت هاای
پژوهشی معرفی شده است .عالوه بر این ،مشکالت مربوط به انگيزه کارکنان در شاهرداریهاا در پاژوهشهاای پيشاين نياز
مورد بررسی قرار گرفته و بر بهبود آن تاکيد شده است (قربانی و زاهدی .)2934 ،پژوهش ها نشان دهنده آن است که ارتقا
انگيزه خدمت عمومی در کارکنان نتایج مثبتی از جمله بهبود رضایت شغلی و عملکرد سازمانی را در پی داشته و اثربخشای
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سازمان را افزایش میدهد .با توجه به این توضيحات و تشریح مفروضات فو  ،پژوهش حاضر در پی پاساخ باه ایان سائوال
است که رهبری تحول آفرین چه رابطه ای با انگيزه خدمات عمومی در کارکنان دارد.
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 .1-2مفهوم رهبری تحول آفرین

در شرایط متالطم امروزی ،رهبران از مؤثرترین و ضاروری تارین عناصار بارای ساازمانها در دلباه بار محادودیتهاا تلقای
میشوند .بيش از  15سال رهبری تحول آفرین به عنوان یك مدل رفتاری رهبری معرفی شاده اسات کاه توضايح مایدهاد
چگونه رهبران ،عملکردی فراتر از انتظارات را موجب میشوند .مفهاوم رهباری تحاول آفارین اولاين باار توساط داوناتن

4

( )2319مطرح شد و بر رابطة بين رهبر و پيرو در هدایت عملکرد تيمای تأکياد کارد .رهباری تحاول آفارین شابيه رهباری
کاریزماتيك است اما به واسطة توانایی ایجاد تغييرات ،نوآوری و کارآفرینی از آن متمایز میشود رهبری تحول آفارین باه
نوعی رهبری اطال میشود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پيروان خود انگيزش معنوی و توجاه ویاژه
فراهم و با نفوذ بر قلبشان آنها را هدایت میکنند .رهبران تحول آفرین یك چشم انداز سازمانی پویا خلق میکنند که ادلب
یك دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بيشتر را ضروری میسازد
یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد تحقيقات گسترده در زمينه رهبری شده است ،جاذابيتهاای ناشای از مفهاوم رهباری
تحول آفرین میباشد .شاید این جذابيت ناشی از این مفهوم است که رهبران از طریق نفوذ در پيروان خود به اهاداف ماورد
نظر دست مییابند و در این بين عواطف و احساسات او و پيروانش نقش تعيين کننده ای دارد ،چارا کاه اهميتای نادارد کاه
رهبران شروع به انجام «چه» کار کنند یا ایجاد یك شيوه جدید یا تحریك تيمها بارای فعاليات ،در هار حاال موفقيات آنهاا
وابسته به این است که «چطور» این کار را انجام دهند ،اما در این وظيفه پایه ای یعنای «کنتارل هيجاناات در جهات صاحيح»
شکست بخورند هيچ یك از کارهایی که انجام داده اند نمی تواند باه آن انادازه کاه بایاد و شااید ماوثر واقاع شاود .نتاایج
تحقيقات مختلف ،حاکی از این است که رهبری تحول آفرین موجب نتایج قابل قبولی در سازمان خواهاد شادف از جملاه
این که رهبران موجب افزایش تعهد سازمانی زیردستان خود شده ،وفاداری آنان را به واحد سازمانی خود افازایش خواهناد
داد و از طرفی دیگر ،این رهبران موجب انگيزش پيروان خود خواهند شد .سرانجام ایان کاه سابك رهباری تحاول آفارین
موجب افزایش اثربخشی رهبران میشود .به همين خاطر است ک ه محققاان زیاادی درصادد برآماده اناد تاا عاواملی را کاه
موجب رفتارهای تحول آفرین میشوند ،شناسایی کنند رهبری تحول آفرین شامل مجموعهای از رفتارها است کاه پياروان
را از طریق تغيير نگرشها ،اعتقادها و ارزشها باه عملکاردی فراتار از انتظاارات تردياب مایکناد بناابراین ،ایان ناوع رهباری
استانداردها و اهداف سطح باالیی تنظيم میکند ،معنا میبخشد ،مسير و جهت کاری افراد را مشخص کارده و پياروان را باا
شور و شو  ،انگيزه و الهام بخشی هدایت میکند

4- Downten

5

بررسی تاثير رهبری تحول آفرین بر انگيزه خدمات عمومی (مطالعه موردی :شهرداری منطقه  4مشهد)

 .2-2انگیزه خدمات عمومی

بيش از یك دهة قبل ،پری و وایز 5مفهوم انگيزا خدمات عمومی را مطرح کردند .نظریة آنها بيان میکند بعضای افاراد باه
شدت به کار خدمات عمومی عالقه مندند و توسط آن نيز برانگيخته میشوند .پری و وایز ( )2331انگيزا خدمات عماومی
را به این شرح تعریف کردند:
انگيزا نوع دوستانة عمومی برای خدمت به عالئق افراد جامعه ،ملت یا بشر.
بدین معنا که کارکنان بخش دولتی در مقایسه با کارکنان بخاش خصوصای از طریاق تمایال بارای کماك باه عاماة ماردم
برانگيخته میشوند .پری و وایز ( )2331به وجود رابطاه مياان انگيازا خادمات عماومی و عملکارد کارکناان بخاش دولتای
معتقدند و انگيزه خدمات عمومی را بدین گونه تعریف کردهاند :تمایل افاراد بارای پاساخگویی باه محارك هاایی کاه باه
صورت اوليه یا منحصراً در سازمانها و نهادهای دولتی وجود دارد و ممکن اسات افاراد را باه انجاام دادن خادمات عماومی
برانگيزد .پری و وایز ،انگيزا خدمات دولتی را شامل این چهار بعد ميدانند:
 اول ،تعهد به منافع عمومی بيان کنندا تمایل به خدمت به جامعه براساس ارزش و وظيفه است؛دوم ،شفقت و محبت بيان کنندا انگيزا عاطفی برای انجام دادن کارهای خوب برای دیگران براساس احسااس نزدیکای وهمدردی است؛
 سوم ،جذابيت سياست گذاری بيان کنندا انگيزا بهبود خدمات عمومی از طریق سيستم سياسی است؛ چهارم ،فداکاری و ازخودگذشتگی ،ميزان تمایل برای نادیده گرفتن نيازهای خود بارای کماك باه دیگاران و جامعاه رابيان میکند .تعهد به عالئق عمومی ،دلسوزی و جذب شدن به خط مشی گذاری به ترتيب ،متعلق به محركهای هنجااری،
عاطفی و عقالیی /ابزاری میباشند
پنجم ،عدالت اجتماعی به معنای توجه و مسئوليت فرد برای انجام اقدامات مناسب در جهت ایجاد عدل در جامعهششم ،توجه به وظایف شهروندی و تالش برای اصالح جامعه (شجاعی و خليلی.)2931 ،
مفهاوم انگيازه خادمت باه جامعاه جهاات نشاان دادن انگيازه افاراد بارای پيوساتن باه بخاش عماومی ایجااد شاده اساات.
پژوهشاگران بساياری در زمينه انگيزه خدمات عمومی به دنبال واکاوی این تفاوتها و توجيه آنها در قالاب تئاوری انگيازه
خدمات عمومی باوده اناد .برخی از تئوریها از جمله تئوری انتخاب عمومی یا تئاوری انتخااب عقالیای ،حاداکثر سااازی
منافع شخصی را انگيزه اصلی فعاليت های افراد در سازمانهای دولتای بياان میکناد و ایاان بااور را مطارح مایسااازد کااه
مادیران و کارکناان بخاش عماومی هايچ تفااوتی باا مادیران و کارکنان بخش خصوصی ندارند (اسماعيلی.)2934 ،
مطالعه موثری کاه در ایان راساتا انجاام گرفات روی تفااوت در انگيازش ،اولویاتهاای تشااویقی ،تعهاد ساازمانی ،رفتاار
شهروندی ،رضایت شغلی ،سخت کوشی ،عملکارد فاردی و ساازمانی و قصد کارکناان بارای جابجاایی تاکياد کارده اناد.
حمایت از انگيزه خدمات عمومی همچنين میتواند در مقایساه رفتار بخش دولتی و خصوصی نمایان شاود .مادیران بخاش
خصوصی و دولتی تفاوتهای مهام در ادراك اهميات اناواع مختلاف پااداش نشاان دادناد .در مقابال مادیران خصوصای،
مدیران دولتی به شغل دولتی و کاری که به دیگاران در زمانهای مهم کمك رسان باشاد ،وابساته هساتند .بنااابراین حقااو
بااال تار ،شاان و اعتباار از اهميت کمتری برخوردار است .ویتمر 1هم در آزمایش برتری پااداش در ميااان ماادیران بخااش
5-Perry & Wise
6- Vitmer
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دولتی و بخش خصوصی و تجاری به نتيجهای مشابه دست یافت .پری و وایز 1در ساال  2331اظهار کردند کاه اشاخاص باا
احساس عالقه عمومی باالتر ردبت بيشاتری بارای انتخااب شاغل دولتی در زندگی خود دارناد .ایان پاژوهش نياز هماننااد
تحقيقاات گذشاته کاه ذکار گردیاد ،باه دنباال بررسای تفااوت هاای انگيزشای کارکنااان بخااش دولتاای و خصوصاای و
همچناين بررسای عوامال تاثيرگاذار بار انگيازه خادمت کارکناان در دو بخاش خصوصای و دولتای مایباشاد (دهقاناان و
همکاران.)2934 ،
انگيزه خدمات

عمومی

رهبری تحول آفرین

شکل ( )2مدل تحقيق اقتباس شده از پژوهش ریتز 1و همکاران ()1121
 .3روششناسی پژوهش
این تحقيق توصيفی از نوع پيمایشی و همبستگی میباشد در اینجا محقق پارامترهای جامعهی آماری را ماورد بررسای قارار
داده و با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه میباشد به بررسی متغيرهای تحقيق پرداخته است بنابراین پيمایشی است.
همچنين در این تحقيق ،به بررسی رابطه ی ميان متغير های مستقل و متغير وابسته پرداخته می شود بنابراین این تحقيق از نوع
همبستگی است.
جامعهی آماری همان جامعهی اصلی است که مطالعه و تحقيق در آن انجام می شود (پارسيان.)2932،
جامعهی آماری این تحقيق را شهرداری منطقه  4مشهد تشکيل میدهد که بر اساس اطالعات و آمار به دست آماده ،تعاداد
کل کارکنان منطقه  4شهرداری مشهد تا خرداد ماه  ،2931تعداد  111نفر میباشند؛ که بر اساس جدول مورگان ،نمونه ایان
تحقيق 211 ،نفر محاسبه شد .روش نمونه گيری در این پژوهش ،بصورت نمونه گيری تصادفی ساده در دسترس می باشد.
ابزار این پژوهش پرسشنامه می باشد .در این پژوهش از دو پرسشنامه زیر استفاده شده است:
 .2پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و اوليو.)1111( 3
 .1پرسشنامه انگيزه خدمات عمومی پری و وایز.)2331( 21
در این پژوهش ،جهت تحليل دادهها از نرم افزار  Smart PLSنساخه  1و از روش حاداقل مربعاات جزئای بارای بررسای
فرضيههای تحقيق و بطور کلی آزمون مدل مفهومی پژوهش براساس دادههای جمع آوری شده اساتفاده شاد .مادل ساازی
معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازه گيری (رابطهی ميان ساازههاا و ابعااد آن ساازههاا) و مادل سااختاری (رابطاهی
سازهها با یکدیگر) تشکيل شده است.

7- Perry & Wise
8
Ritz el al.
9- Bass & Avilio
10- Perry & Wise
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بررسی تاثير رهبری تحول آفرین بر انگيزه خدمات عمومی (مطالعه موردی :شهرداری منطقه  4مشهد)

 .4یافتههای پژوهش
ابتدا برای تعيين پایایی پرسشنامه ها به بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرداخته شد که نتایج آن در جدول ذیل قابل مشااهده
است
جدول ( )1پایایی آلفای کرونباخ متغیرها
متغيرها

مقدار آلفا

رهبری تحول آفرین

1/111

انگيزه خدمات عمومی

1/121

همانطور که بيان شد مدل بيرونی هم ارز تحليل عامل تایيدی اسات؛ بناابراین جهات بررسای مادل ،نخسات بارای سانجش
روابط متغيرهای پنهان با گویهها از مدل بيرونی استفاده شده است.
به منظور بررسی این امر روایی سازه 22مدل مورد بررسی قرار مایگيارد کاه بارای سانجش آن از دو روایای همگرایای 21و
روایی افتراقی 29استفاده میشود .در روایی همگرا هر یك از بارهای عاملی (ضرایب رگرسيونی) میبایاد معناادار و برابار و
یا بزرگتر از  1/4باشد .در دير ایان صاورت بایاد حاد مطلاوب و قابال قباول روایای مرکاب )CR( 24و مياانگين واریاانس
استخراج شده ( ) AVEمورد بررسی قرار بگيارد و در روایای افتراقای باه منظاور بررسای عادم همبوشاانی باين ساازههاای
پرسشنامه در ارتباط با گویههای مورد سنجش آن ،کواریانس بين هار دو ساازه نبایساتی بيشاتر از  1/3باشاد .همچناين حاد
مطلوب برای روایی مرکب  CR> 1/1و حد قابل قبول  CR> 1/1می باشد (بيرن.)1121،25
در این پژوهش ،معياار  AVEو  CRمحاسابه شاده و جادول شاماره ( )1نتاایج تحليال عااملی تأیيادی بارای گویاههاای
پرسشنامه را به تفکيك حوزههای پژوهش را نشان میدهد

جدول ( )2تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان مرتبه اول
مولفه

گویه ها

بار عاملی

انحراف استاندارد

 tآماره

جذابيت سياست گذاری

a01
a02
a03
a04

0/8368
-0/8066
-0/8368
0/8066

0/5134
0/4431
0/5134
0/4431

1/6298
1/8205
1/6298
1/8205

AVE

CR

0/3047 0/6804

10- Construct Validity
12- Convergent Validity
13- Discriminant Validity
13- Composite Reliability
14- Byrne
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مولفه

تعهد به منافع عمومی

عدالت اجتماعی

وظيفه شهروندی

شفقت

ترديب ذهنی

نفوذ آرمانی

انگيزش الهام بخش

گویه ها

بار عاملی

انحراف استاندارد

 tآماره

a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30
a31
a32
r01
r02
r03
r04
r05
r06
r07
r08
r09
r10
r11
r12
r13
r14

0/8368
0/1464
-0/9661
-0/4882
0/9713
-0/2812
0/9713
-0.2812
0.7958
0.0302
0.4121
-0.6343
-0/605
0/3805
-0/1197
-0/2422
0/6463
0/763
0/7407
0/1203
0/3855
0/4321
-0/5043
-0/5771
-0/1239
0/8792
-0/5022
0/0752
0/5139
0/5841
0/4841
0/4342
0/7697
0/8894
0/5003
0/8644
0/218
0/1976
-0/5251
-0/4562
0/1052
0/9366

0/5134
0/1027
0/3542
0/3171
0/3554
0/3336
0/3554
0.3336
0.3144
0.3204
0.1443
0.2222
0/2146
0/1844
0/3738
0/2434
0/1955
0/1984
0/1964
0/1779
0/1416
0/1546
0/1894
0/2065
0/1506
0/2995
0/3395
0/1849
0/1343
0/1045
0/2595
0/3194
0/2082
0/0327
0/0805
0/0386
0/1474
0/1434
0/072
0/0976
0/0274
0/0194

1/6298
1/425
2/7272
1/5399
2/7331
0/843
2/7331
0.843
2.5314
0.0941
2.8562
2/8552
2/8197
2/0634
0/3203
0/9948
3/3064
3/845
3/7703
0/6765
2/7227
2/7951
2/6624
2/7948
0/8229
2/9357
1/4794
0/4068
3/8261
5/5875
1/8655
1/3591
3/6978
27/2127
6/2178
22/407
1/4791
1/3779
7/2972
4/6727
3/8414
48/2438

AVE

CR

0/0014 0/4626

0.3145

0.012

0/2544

0/501

0/0007 0/2461

0/6967 0/3241

0/337

0/3805

0/8182 0/5842

بررسی تاثير رهبری تحول آفرین بر انگيزه خدمات عمومی (مطالعه موردی :شهرداری منطقه  4مشهد)
مولفه

مالحظه فردی

گویه ها

بار عاملی

انحراف استاندارد

r15
r16
r17
r18
r19
r20

0/9289
0/7653
0/7305
0/8275
0/8351
0/0272

0/0238
0/0417
0/0828
0/0744
0/0755
0/1663

 tآماره

3
AVE

CR

38/992
18/3322
8/8219
11/1268
0/7376 0/4791
11/0657
0/1636

پس از ارزیابی مدل اندازه گيری تحقيق و تبيين مولفه ها ،الزم است تا سازگاری درونی و نياز پایاایی مادل ماورد سانجش
قرار گيرد .برای این منظور در الگوسازی معادالت ساختاری از پایایی سازه و واریانس استخراج شده اساتفاده مایشاود .در
ادامه سازگاری درونی مدل و پایایی مدل بر این اساس سنجيده شده است.
سازگاری درونی یا پایایی سازه این امکان را فراهم میسازد تا سازگاری درونی گویه هایی که یاك مفهاوم را مایسانجند
بررسی شود؛ به عبارت دیگر پایایی سازه نشان میدهد متغيرهای مشاهده شده (گویه ها) با چه دقتی متغير پنهاان (ساازه) را
میسنجند .برای اندازه گيری پایایی مدل در روش حداقل مربعاات جزئای 21از شااخص پایاایی ترکيبای اساتفاده مایشاود.
پایایی مرکب هم بنا به گفته فورنر و الرکر ( )2312بایستی  1/1یا باالتر باشد تا کافی بودن سازگاری درونی را نشان دهاد.
نتایج پایایی ترکيبی متغيرهای پنهان پژوهش در جدول شماره ( )9درج شده است.
جدول ( )3نتایج پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان پژوهش
متغير پنهان

پایایی ترکيبی

انگيزش الهام بخش

0/8205

ترديب ذهنی

0/7018

تعهد به منافع عمومی

0/979

جذابيت سياست گذاری

0/7119

شفقت

0/7971

عدالت اجتماعی

0/7234

فداکاری

0/7565

مالحظه فردی

0/8205

نفوذ آرمانی

0/6615

وظيفه شهروندی

0/8336

 .1-4بررسی مدل تحقیق

به منظور برازش مدل ساختاری پژوهش ،در یك مرحله مولفههای متغيرهای مرتبه دوم ،در مدل قرار گرفت و برآوردهاای
به دست آمده مولفهها بر اساس گویههای مربوطه توسط نرم افزار محاسبه گردید ،در مرحله دوم ،مدل به این صورت رسام
گردید که مولفهها به صورت متغيرهای آشکار (مقادیر برآورد شده در مرحله قبل) به عناوان نشاانگرهای متغيرهاای مرتباه
16- Partial Least Squares
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دوم لحاظ گردید ،در ادامه مدل نهایی پژوهش در شکل ( )1با عنوان مدل معادالت ساختاری به همراه آمااره هاای  tنشاان
داده شده است.

شکل ( )1مدل معادالت ساختاری پژوهش به همراه آماره t
 .بحث و نتیجهگیری
" بين رهبری تحول آفرین با انگيزه خدمات عمومی کارکنان شهرداری مشهد رابطه وجود دارد".
در بررسی اثر رهبری تحول آفرین بر انگيزه خدمات عمومی ،با توجه به مدل بررسی شده ،نتایج ضریب مسير و آمااره  tدر
جدول زیر درج شده است ،همان گونه که مالحظه میشود مقدار آماره  tبرابر  2.24میباشد ،یعنی ضاریب مساير معناادار
می باشد؛ بنابراین فرضيه سوم در سطح اطمينان  35درصد تایيد میشود؛ به عبارت دیگار ،رهباری تحاول آفارین باا انگيازه
خدمات عمومی رابطه دارد.
جدول ( )4بررسی مسیر مرتبط با فرضیه اصلی سوم
مسير

رهبری تحول آفرین ←

انگيزه خدمات عمومی

ضریب استاندارد شده

خطای معيار

آماره t

1/113

1/113

1/14

با توجه به نتایج به دست آمده مالحظه میشود که آماره  tمعنادار است ،بنابراین فرضايه ساوم باا اطميناان  35درصاد تایياد
میشود .نتایج حاصل از این فرضيه با نتایج پژوهش شجاعی و خليلی ( )2931و پژوهش ریتز و همکاران ( )1124همخوانی
دارد؛ بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که رهبری تحول آفرین با بسياری از رفتارها ،نگرشهاا و متغيرهاای زميناهای (وضاعيتی)
کاری در ارتباط است .از طریق رهبری تحول آفرین ،کارکنان ویژگیهاای مهام ساازمان را باه عناوان ویژگایهاای خاود
جذب میکنند چرا که تا زمانی که کارکنان سازمان احساس هویت قوی تری با مدیران که هماان رهباری حقيقای ساازمان
هستند نداشته باشند ،باور آنها درباره ی سازمان کمتر جنباه ی مثبات ماییاباد و باا آگااهی کمتاری بارای تحقاق اهاداف
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سازمان تالش میکنند و تعهد کمتری به سازمان خود دارند و در نهایت انگيزه خادمات عماومی کمتاری خواهناد داشات؛
زیرا بر اساس تئوری ریتز و همکاران ( ،)1121رهبری تحول آفرین میتواند باعاث انگيازش کارکناان شاده و باعاث شاود
کارکنان با اطمينان بيشتری به مدیران و سرپرستان خود نگاه کنند .چرا که مدیران و سرپرستان با تعياين سياساتهاای کلای
سازمان ،اهداف کالن را مشخص و برنامه ریزی می نمایند بنابراین با وجود رهباری تحاول آفارین ،مطمئنناا ایان انگيازه در
کارکنان افزایش مییابد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the motivation
of public services. The statistical population of the research is all employees of district 4 of Mashhad
municipality. Using a Morgan table, 127 students were selected as the statistical sample. The
questionnaire was randomly distributed among them. In this research, the Transformation Leadership
Questionnaire (AWF) and Alois (2000) and Perry and Wise Public Service Motivation Questionnaire
(1997) were used. This research was a descriptive-correlational study. The reliability of the
questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7, which can be said that
the instrument has an appropriate reliability. In this research, descriptive and inferential statistics were
used to analyze the data. In the test section, the hypothesis of the research was utilized by using the
smart PLS software using partial least squares method. The results showed that transformational
leadership positively affects the motivation of public services.
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