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( )1996و کیم ( )2012صورت گرفت .تحلیل دادهها نشان داد که انگیزش خدمات عمومی بر نگرش
شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ اما تأثیر انگیزش خدمات عمومی از طریق تناسب فرد ـ سازمان بر نگرش
شغلی کارکنان ،تأیید نشد.
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 .1مقدمه

در جامعه مدرن امروزی یکی از مؤلفههای اساسی برای شرکتهای دولتی ،داشتن نیروی
انسانی توانمند است .برای آنکه کارمندان شرکتها بتوانند حداکثر کارایی را داشته باشند باید
نگرش مثبتی به شغل خود داشته باشند .یکی از متداولترین تعریفها از نگرش شغلی عبارت
است از :یک ارزیابی خالصه از اهداف روانشناختی در حوزه کاری ).(Thomas, 2010
نگرش شغلی دارای دو مؤلفه اساسی رضایتمندی و تعهد سازمانی است ()Kim, 2012؛
یعنی برای آنکه کارکنان بتوانند نگرش مثبتی نسبت به شغل خود داشته باشند باید از یک طرف
از شغل خود رضایت داشته و از طرف دیگر به سازمان خود احساس وفاداری و تعهد داشته باشند.
برای ایجاد نگرش مثبت در میان کارکنان باید به چند مؤلفه دقت کرد .یکی مؤلفههای اثرگذار بر
ایجاد نگرش مثبت نسبت به شغل ،مؤلفه انگیزش خدمات عمومی است (.)Taylor, 2008
نظریه انگیزش خدمات عمومی ،نشان میدهد که انگیزش کارکنان بخش عمومی ارتباط مثبتی
با نگرشهای کاری رفتاری دارد (.)Kim, 2012
مؤلفه دیگری که طبق مطالعات صورتگرفته میتواند بر نگرش شغلی کارکنان تأثیرگذار
باشد ،تناسب فرد ـ سازمان است ( .)Kim, 2012نظریه تناسب فرد ـ سازمان فرض میکند که
تناسب فرد ـ سازمان در رابطه میان انگیزش کارکنان بخش عمومی و نگرشهای کاری
کارکنان میتواند نقش میانجی را ایفا کند (.)Kim, 2012
1
در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی ( )PSMو تناسب فرد ـ
سازمان بر نگرش شغلی کارکنان« ،سازمان امور مالیاتی» بهعنوان جامعه آماری انتخاب شد.
هدف از انتخاب این سازمان این است که هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است
تا بتواند وظـایفی را کـه از جانـب مـردم بـه عهده گرفته است به نحو مطلوبی انجام دهد.
مطالعات اندکی در زمینه تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان در ایران انجام
شده است و تاکنون مطالعهای در مورد تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان با
نقش میانجی تناسب فرد سازمان ،در ایران صورت نگرفته است؛ بنابراین در این مطالعه تالش بر
این است که مدلی جامع از نقش انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان هم بهصورت
مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم با نقش میانجیگری تناسب فرد ـ سازمان ارائه شود.
با توجه به این امر ،پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که  .1آیا انگیزه خدمات
عمومی بهطور مستقیم نگرشهای کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی را تحت تأثیر قرار
میدهد؟ و  .2آیا سازگاری کارکنان «سازمان امور مالیاتی» با سازمان خود ،واسط ارتباطی بین
انگیزه خدمات عمومی و نگرشهای کاری آنها است؟
)1. Public service motivation(psm
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

انگیزه خدمات عمومی .انگیزش خدمات عمومی به انگیزههای ذاتی اشاره دارد که افراد را وادار
به خدمت به جامعه خود و همچنین جامعه بزرگتر میکند ( .)Camilleri, 2006انگیزه خدمات
عمومی ،ساختاری چندبُعدی دارد که متشکل از چندین انگیزه است :عاطفی؛ مبتنی بر هنجار؛
عقالیی .انگیزههای عاطفی به کسانی اشاره دارد که شناختی قوی از خدمات عمومی دارند.
انگیزههای مبتنی بر هنجار به فعالیتهایی اشاره دارد که با هنجارهای خدمات عمومی مطابق
هستند ،مانند تمایل به استفاده از منافع مشترک .انگیزههای عقالیی به فعالیتهایی اشاره دارد
که شامل بهحداکثررساندن مطلوبیت میشود؛ بنابراین افراد با درجه  PSMباال ،رفتارهای
نوعدوستانه و جامعهپسند دارند؛ بهعالوه ،انگیزهها سرچشمه رفتارها هستند ( Camilleri,
.)2006
 PSMاز دیدگاه کیم ( )2012شامل چهار بُعد است:

 .1جذابیت خدمات عمومی :تیلور )2008( 1به نقل از کیم در تعریف خود از «کشش به خدمات
عمومی» ،بر میزان تمایل افراد برای مشارکت در فرایند سیاست و یا فعالیتهای دیگر که به
جامعه یا اجتماع کمک میکندریال تمرکز دارد ()Taylor, 2008؛
 .2تعهد به ارزشهای عمومی :تعهد به ارزشهای عمومی درواقع میزان تمایل افراد به خدمات
عمومی که توسط درونیسازی برانگیخته میشود و نیز تمایل به ارزشهای عمومی ،مانند برابری
و اخالق است ()Taylor, 2008؛
 .3دلسوزی :دلسوزی نگرانیهای فرد در مورد نیازهای خاص افراد و گروهها است ( Taylor,
)2008؛
 .4فداکاری :در تعریفهای مختلف ،فداکاری بر «ازدستدادن» متمرکز است و منافع عمل را
موردتوجه قرار نمیدهد .چوی 2و مای ـ دالتون ،)2006( 3هر دو تصریح کردند ،زمانی که منافع
ظاهر میشود ،رفتار باید بهعنوان رفتاری نوعدوستانه تفسیر شود؛ نه بهصورت رفتاری فداکارانه
).(Singh & Krishnan, 2007

تناسب فرد ـ سازمان .بیشتر پژوهشگران بهطور فراگیر تناسب فرد ـ سازمان (P-O fit) 4را
بهعنوان سازگاری بین افراد و سازمان تعریف میکنند P-O fit .اینگونه تعریف شده است:
«سازگاری بین افراد و سازمانهایی رخ میدهد که الف) حداقل یک نهاد آنچه را که دیگران نیاز
دارند فراهم کند یا ب) مشخصههای اساسی مشابه را با کمک هم فراهم کنند یا ج) هر دو مورد
1. Taylor
2. choy
3. Mai-dalton
)4. Personal organizational fit (p-o fit
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گفتهشده ایجاد شود» .این تعریف بهجای تمرکز بر فعالیت و شغل یا گروهی خاص ،بر تناسب
فرد با کل سازمان تمرکز میکند و دو نوع رابطه را که ممکن است بین فرد و سازمان رخ دهد،
در نظر میگیرد و شامل موارد زیر میشود :سازمان و فرد به برآوردهساختن نیازهای یکدیگر
کمک میکنند و یا سازمان و فرد ویژگیهای مشابه همدیگر را تکمیل میکنند؛ بنابراین اگر
تناسب وجود داشته باشد ،کارکنان نیز شادتر خواهند بود .دیدگاه دیگر  P-O fitنشاندهنده
تفاوت نیازها /امکانات و خواستهها /تواناییها است .از دیدگاه نیازها/امکانات P-O fit ،هنگامی
رخ میدهد که یک سازمان نیازها ،عالیق و یا انتظارهای فرد را برآورده میکند .دیدگاه
خواستهها /تواناییها نشان میدهد تناسب هنگامی رخ میدهد که فردی با تواناییهای موردنیاز
سازمان ،خواستههای سازمان را برآورده میکند (.)Kim, 2012
خروجیهای مثبتی مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی از نتایج تناسب زیاد فرد ـ سازمان
است و از طرفی تناسب پایین فرد ـ سازمان موجب درگیری میان ارزشهای فرد ـ سازمان
میشود و این درگیری بر تعهد سازمانی تأثیر میگذارد (.)Lopez, 2009
از نظر یانگز 1و همکاران ( ،)2015سه رویکرد مجزا برای اندازهگیری تناسب فرد و سازمان
وجود دارد که آیا تناسب فرد و سازمان بهعنوان تناسب ارزشها ،تناسب اهداف و یا سازگاری ،با
توجه به سایر ویژگیها مانند تواناییها و مهارتها ،عملیاتی شده است؟
ـ رویکرد اول که به تناسب درکشده اشاره دارد ،از شرکتکنندگان در مورد ادراک عمومی آنها
از میزان تناسبشان با سازمان سؤال میکند.
ـ در رویکرد دوم که بهتناسب ذهنی معروف است ،از شرکتکنندگان میزان تناسب خصوصیات
فردی با خصوصیات سازمانی و یا خصوصیات همکاران پرسیده میشود (بهطور مثال ،آموزش
فلسفه).
ـ رویکرد سوم به تناسب عینی اشاره دارد که از شرکتکنندگان خواسته میشود گزارشی از
ویژگیهای خود بدهند (برای مثال ،استفاده از فناوری در آموزش)؛ درحالیکه از همکاران نیز
گزارشی در مورد همین ویژگیها در مورد سازمان میخواهند.
رویکرد عینی ـ ذهنی یک تطبیق نزدیک میان دو مجموعه از متغیرها را فرض میکند که
با نتایج مطلوب برای افراد و سازمانها در ارتباط است (.)Youngs, 2015
نگرش شغلی .نگرش شغلی بهمعنای ارزیابی خالصه از اهداف روانشناختی در حوزه کاری
است (.)Tomas, 2010

1. Youngs

تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرشهای ...

69

در این مطالعه ،نگرش شغلی کارکنان به اقتباس از پژوهش کیم )2012( 1در دو بُعد تعهد
سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است .تعهد سازمانی بهعنوان یک حالت روانی دست کم
سه جز قابلتفکیک دارد و نوعی تمایل ،نیاز و الزام برای ادامه اشتغال در یک سازمان قلمداد
شده است؛ بهعبارتدیگر تعهد سازمانی ترکیبی از سه بُعد عاطفی ،عقالیی و هنجاری بوده و
ماهیت ارتباط کارکنان با سازمان در هر یک از این ابعاد سهگانه متفاوت است (حسینی)2009 ،؛
همچنین تعهد سازمانی میتواند پاسخ هیجانی به ارزیابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شود.
این پاسخ احساسی ،ممکن است بهصورت دلبستگی باشد؛ بهویژه هنگامی که افراد بهشدت
ارزشها و اهداف سازمان را باور دارند و یا اینکه تمایل قوی به حفظ عضویت خود در سازمان
دارند ( .)Joe, 2010رضایت شغلی متغیری نگرشی که افراد بر اساس آن ،احساسات خود نسبت
به جنبه های مختلف شغل خود به طور کلی منعکس می کنند .به عبارت دیگر رضایت شغلی
گستره ای است که افراد طی آن بیان می کنند که چقدر شغل خود را دوست دارند یا ندارند
).(Spector, 2008
 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی

در این پژوهش از یکسو به بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی (بهعنوان متغیر مستقل) بر
نگرش شغلی کارکنان (بهعنوان متغیر وابسته) بهصورت مستقیم پرداخته میشود و از سوی دیگر
این رابطه با وجود متغیر تناسب فرد ـ سازمان (بهعنوان متغیر میانجی) بهصورت غیرمستقیم
بررسی میشود .تناسب فرد ـ سازمان به سازگاری میان کارکنان و سازمان کارفرما اشاره دارد .در
این پژوهش انگیزش خدمات عمومی به اقتباس از پژوهش کیم ( ،)2010دارای چهار بُعد است
که عبارتاند از :جذابیت خدمات عمومی؛ تعهد به منافع عمومی؛ فداکاری و دلسوزی .نگرش
شغلی نیز در قالب دو بُعد بررسی میشود که عبارتاند از :تعهد سازمانی و رضایت شغلی .در
مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است بیشتر به بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر تعهد
سازمانی پرداخته شده استو مطالعات کمی نیز به بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر رضایت
شغلی پرداختهاند .در این پژوهش سعی شده است عالوه بر بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی
بر نگرش شغلی کارکنان ،به بررسی تأثیر ابعاد تشکیلدهنده انگیزش خدمات عمومی بر نگرش
نیز پرداخته شود .با توجه به مبانی نظری مطرحشده در این بخش ،میتوان مدل مفهومی
پژوهش حاضر را بهصورت شکل  ،1ترسیم کرد.

1. Kim
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .4روششناسی

جامعه آماری این پژوهش شامل  220نفر از کارکنان شعبه درختی «سازمان امور مالیاتی
تهران» بود که بر اساس جدول مورگان ،با توجه به تعداد کل کارکنان ،حجم نمونه  136نفر
برآورد شد؛ ولی با توجه بهاحتمال عدمبازگشت تعدادی از پرسشنامهها 200 ،پرسشنامه توزیع شد.
از این تعداد پرسشنامه 153 ،پرسشنامه قابلیت بررسی داشتند .در این پژوهش برای انتخاب نمونه
آماری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
1
استفاده از پرسشنامه این پژوهش پیشتر در پژوهشهای گوناگون ازجمله پژوهش پری
( )1996و پژوهش کیم ،)2012( 2مؤید روایی پرسشنامه یادشده است؛ اما بهمنظور اطمینان بیشتر
از روایی پرسشنامه ،از روش اعتبار محتوا استفاده شد .بدین ترتیب که پرسشنامه در اختیار
تعدادی از اعضای هیئتعلمی «دانشگاه شهید بهشتی» که در زمینه رفتار سازمانی تخصص
داشتند ،قرار گرفت و دیدگاههای اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال شد .بهمنظور تعیین پایایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ بدین ترتیب که ابتدا  28پرسشنامه در میان اعضای
جامعه آماری ،توزیع و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد .ضریب آلفای کرونباخ تمامی
مؤلفههای پژوهش بیشتر از  0/7است و مؤلفهها از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

1. perry
2. kim
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 .5تحلیل دادهها

درصد فراوانی پاسخگویان نمونه آماری از نظر جنسیت نشان میدهد که مردان ( )%75نسبت
به زنان ( ،)%23/5درصد بیشتری از نمونه آماری را به خود اختصاص دادهاند .درصد فراوانی و
درصد فراوانی تجمعی سطح تحصیالت پاسخگویان نمونه آماری این پژوهش نشان میدهد که
بیشترین درصد ( )%55/6مربوط به کارشناسی است و کمترین درصد ( )%3/9مربوط به مقاطع
باالتر از کارشناسی ارشد است .توزیع فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی سابقه کار
پاسخگویان نمونه آماری این پژوهش نشان میدهد که بیشترین درصد ( )%56/9مربوط به سابقه
کار باالی  10سال است و کمترین درصد ( )%5/9مربوط به سابقه کار  7تا  10سال است .توزیع
فراوانی و درصد فراوانی تجمعی پست سازمانی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین درصد
( )%889/9مربوط به پست سازمانی کارمند است و کمترین درصد ( )%2/6مربوط به پست
سازمانی سرپرست است.
آزمون چولگی و کشیدگی .این آزمون برای بررسی ادعای مطرحشده در مورد توزیع دادههای
یک متغیر کمّی استفاده میشود .فرضیههای پژوهش به صورت زیر تبیین شدهاند:
 :H0توزیع شاخصها نرمال است.
 :H1توزیع شاخصها نرمال نیست.
شرط نرمالبودن توزیع دادهها این است که مقدار چولگی دادهها بین  +3تا  -3و مقدار
کشیدگی آنها بین  +7تا  -7باشد .نتایج این آزمون نمایانگر این است که تمامی دادهها بین این
بازه قرار دارند؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود؛ یعنی دادهها دارای توزیع نرمال هستند
بررسی فرضیههای پژوهش

بررسی فرضیههای اصلی پژوهش .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از تکنیک تحلیل
مسیر بهوسیله نرمافزار لیزرل استفاده شده است .در ادامه ،مدل مفهومی پژوهش در دو حالت
اعداد معناداری و تخمین استاندارد در شکلهای  2و  ،3موردبررسی قرار میگیرد.
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شکل  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

در حالت تخمین استاندارد ،ضرایب همگنشده هستند؛ یعنی مقیاس آنها یکی شده است و
امکان مقایسه بین آنها وجود دارد.

شکل  .3مدل مفهومی فرضیههای اصلی در حالت ضرایب معناداری ()T – Value

تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرشهای ...

73

با توجه به اینکه ضرایب معناداری باید بیشتر از  1/96باشد تا فرضیه تأیید شود ،در مدل باال
رابطه  PSMو نگرش شغلی کارکنان ،برابر  2/08است که بیشتر از  1/96است؛ بنابراین در
سطح اطمینان  0/95درصد فرضیه اصلی اول پژوهش تأیید میشود و  PSMبر نگرش شغلی
کارکنان تأثیرگذار است.
در مدل باال با وجود اینکه ضریب معناداری بین تناسب فرد ـ سازمان و نگرش شغلی
کارکنان بیشتر از  1/96است ( ،)5/28چون مقدار ضرایب معناداری رابطه بین  PSMو تناسب
فرد ـ سازمان برابر  1/82است ،فرضیه اصلی دوم پژوهش تأیید نمیشود.
حال به برازش شاخصهای مهم مدل فرضیههای اصلی پرداخته میشود (جدول .)1
جدول  .1برازش شاخصهای مهم مدل فرضیههای اصلی
شاخصها

RMSEA

P-Value

Df

Chi-Square

GFI

NFI

RMR

CFI

مقادیر شاخصها

0/069

0/00003

86

148/55

0/88

0/94

0/048

0/97

مهمترین شاخص برازش یک مدل مقدار  RMSEAاست که باید کوچکتر از  0/08باشد
که در این پژوهش این مقدار برابر  0/069است .شاخص مهم دیگر ،تقسیم مقدار کای اسکوئر بر
درجه آزادی است که باید کمتر از  3باشد .در اینجا این مقدار برابر  1/86است و از  3کمتر است.
شاخص  RMRهرچقدر به صفر نزدیکتر باشد از برازش بهتری برخوردار است؛ همچنین
شاخصهای  GFIو  NFIو  CFIباید از  0/9بزرگتر و از  1کوچکتر باشند .همانطوری که
مشخص است این شاخصها مناسب هستند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدل دارای برازش
مناسبی است.
بررسی فرضیههای فرعی .بهمنظور آزمون فرضیههای فرعی پژوهش نیز از تکنیک تحلیل
مسیر توسط نرمافزار لیزرل استفاده شده است .در ادامه فرضیههای فرعی پژوهش در دو حالت
اعداد معناداری و تخمین استاندارد در شکلهای  4و  ،5موردبررسی قرار میگیرد.
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شکل  .4مدل فرضیههای فرعی در حالت تخمین استاندارد

شکل  .5مدل فرضیههای فرعی در حالت ضرایب معناداری ()T – Value

فرضیههای فرعی پژوهش عبارتاند از:
 .1کشش به خدمات عمومی تأثیر مستقیمی بر نگرش شغلی کارکنان بخش عمومی دارد؛
 .2فداکاری تأثیر مستقیمی بر نگرش شغلی کارکنان بخش عمومی دارد؛
 .3تعهد به منافع عمومی تأثیر مستقیمی بر نگرش شغلی کارکنان بخش عمومی دارد؛
 .4دلسوزی تأثیر مستقیمی بر نگرش شغلی کارکنان بخش عمومی دارد؛

تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرشهای ...

75

با توجه به شکل  ،5ضریب معناداری بین ابعاد کشش به خدمات عمومی و تعهد به منافع
عمومی و دلسوزی با نگرش شغلی کارکنان ،بین  -1/96تا  +1/96قرار دارند؛ بنابراین
فرضیههای فرعی  3 ،1و  4رد میشوند؛ اما ضریب معناداری بین فداکاری و نگرش شغلی
کارکنان برابر  +2/48است که در بازه  -1/96تا  +1/96قرار ندارد؛ بنابراین فرضیه فرعی  2تأیید
میشود .در ادامه به برازش شاخصهای مهم مدل فرضیههای فرعی پرداخته میشود (جدول .)2
جدول  .2برازش شاخصهای مهم مدل فرضیههای فرعی
شاخصها
مقادیر شاخصها

RMSEA

P-Value

Df

Chi-Square

0/000

0/44111

3

2/69

مهمترین شاخص برازش یک مدل ،مقدار  RMSEAاست که باید کوچکتر از  0/08باشد
که در این پژوهش این مقدار برابر  0/069است .شاخص مهم دیگر ،تقسیم مقدار کای اسکوئر بر
درجه آزادی است که باید کمتر از  3باشد که در اینجا این مقدار برابر  0/89است.
 .6بحث و نتیجهگیری

تحلیل فرضیههای اصلی .در این پژوهش ،تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی
کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی تناسب فرد ـ سازمان ،بررسی شده است .در فرضیههای
اصلی این پژوهش به بررسی انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان بهطور مستقیم و
بررسی تأثیر انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان با متغیر میانجی تناسب فرد-
سازمان پرداخته است .نتایج تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار لیزرل گویای این است که
انگیزش خدمات عمومی میتواند بر نگرش شغلی کارکنان تأثیرگذار باشد ( .)2/08جورجلیس،1
تابوما ،2لوسا ،)2011( 3نیز دریافتند که افراد بهدلیل پاداشهای درونی به سمت بخش عمومی
میروند و نه پاداشهای بیرونی؛ بنابراین بسیار ساده است که در این پژوهش نیز رابطهای مثبت
میان انگیزش خدمات عمومی و نگرش شغلی وجود داشته باشد؛ ولی میان انگیزش خدمات
عمومی و تناسب فرد ـ سازمان در سطح  5درصد رابطه معناداری وجود نداشت ( .)1/82این مورد
زمانی ایجاد میشود که سیستمهای کنترل سازمانی برای انگیزههای درونی کارکنان ارزش قائل
نیستند و معنای ذاتی ارزش کار آنها و همکارانشان را نادیده میگیرند .همچنین بین تناسب فرد
ـ سازمان و نگرش شغلی کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد ( .)5/38زمانی که کارکنان
اعتقاد داشته باشند ارزشهای آنها با ارزشهای سازمان مطابقت دارد ،با احتمال بیشتری از
1. Georgellis
2. Tabvuma
3. lussa
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لحاظ شغلی ارضا شده و نسبت به سازمان خود نیز متعهدتر میشوند .نتایج فرضیه اول این
پژوهش با نتایج پژوهش کیم ( ،)2012همراستا بود؛ اما نتایج فرضیه دوم با نتایج پژوهش کیم
( ،)2012تطابق نداشت .وی در پژوهش خود نشان داد که  PSMعالوه بر تأثیر مستقیم ،تأثیر
غیرمستقیمی بر نگرشهای کاری از طریق تأثیر بر  P-O fitدارد و  PSMو  P-O fitعوامل
مهم مستقل در نگرشهای کاری کارمندان دولتی هستند؛ همچنین این مطالعه با پژوهش ابزری
و همکاران ( ،)1385نیز همراستا است .ابزری و همکاران ( )1385در پژوهشی با هدف بررسی
ارتباط بین نوع نگرش اعضای هیئتعلمی با میزان تناسب آنها با دانشگاه به آزمون پنج فرضیه
پرداختند .در پژوهش ابزری و همکاران ( ،)1385نیز نگرش شغلی در دو سطح رضایت شغلی و
تعهد سازمانی بررسی شده است .نتایج بهطورکلی بر وجود سطح قابلقبولی از تناسب میان
اعضای هیئتعلمی و دانشگاه موردمطالعه ،تأکید داشتهاند و درنهایت ،تأثیر درجه تناسب فرد ـ
سازمان بر نگرش اعضای هیئتعلمی را تأیید کردهاند .آنچه از نتایج برمیآید این است که میزان
درجه تناسب فرد ـ سازمان میتواند پیشبینیکننده مناسبی برای نگرش سازمانی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه باشد (ابزری و همکاران.)2008 ،
تحلیل فرضیههای فرعی پژوهش .در پژوهش حاضر ،انگیزش خدمات عمومی در چهار
سطح ،جذابیت خدمات عمومی ،تعهد به منافع عمومی ،دلسوزی و فداکاری به اقتباس از پژوهش
پری )1996( 1بررسی شد .در فرضیههای اصلی مشخص شد که بین انگیزش خدمات عمومی و
نگرش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در کنار این تأثیر ،هر یک از ابعاد انگیزش
خدمات عمومی و نگرش شغلی کارکنان بهعنوان فرضیههای فرعی پژوهش نیز بررسی شده
است :همانطور که اشاره شد ،فرضیههای فرعی اول ( ،)-0/04سوم ( )1/39و چهارم ( )0/03رد
شدند و فقط فرضیه فرعی دوم تأیید شد (.)2/48
پیشنهادهای کاربردی .این پژوهش چندین یافته قابلتأمل را نشان میدهد:
نخست ،پژوهش حاضر استدالل نظریه  PSMمبنی بر اینکه  PSMعامل مستقل مهم در
نگرش کاری کارمندان دولتی است را تأیید میکند .کارمندان دولتی با سطح باالیی از PSM
بهطور معناداری سطوح باالتری از رضایت شغلی و تعهد سازمانی را دارند ،بدون درنظرگرفتن
آنکه کارمند دولتی P-O fitرا درک کنند ()Kim, 2011؛ بنابراین بهمنظور افزایش رضایت
کارکنان از شغلشان و همچنین افزایش تعهد کارکنان به سازمان ،به مدیران پیشنهاد میشود در
حین برنامههای آموزشی برای کارکنان بر افزایش انگیزه خدمت به جامعه تأکید شود.
1. James L. Perry
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دوم اینکه در این پژوهش ،استدالل نظریه  P-O fitمبنی بر اینکه نگرشهای کاری افراد
بهوسیله درجه تناسب بین افراد و سازمان تحت تأثیر قرار میگیرند ،تأیید میشود .این پژوهش
نشان داد که بین  P-O fitو نگرش شغلی کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ بنابراین به
مدیران ،بهخصوص مدیران سازمانهای دولتی ،پیشنهاد میشود هنگام استخدام کارکنان به
تناسب ارزشهای کارکنان با ارزشهای سازمان بسیار دقت کنند؛ زیرا اگر کارمندان دولتی معتقد
باشند ارزشهایشان با ارزشهای سازمان مطابقت دارد ،بهاحتمالزیاد احساس رضایت بیشتری از
شغل خود دارند و به سازمان خود نیز متعهد هستند (.)Kim, 2012
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