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Abstract
چکیده
AIM: The purpose of the present research was to
investigate the mediating role of achievement پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجیگرانه انگیزش
motivation in the relationship between پیشررر در رابطرره وظیفرره شناس ر بررا عملکرررد نقررش و
conscientiousness, role performance, and extrarole performance. METHODS: The research  روش پژوهش همبستگ و جامعه. رانقش انجام گر
method was correlation and statistical آماری شامل کلیه کارکنان ادا ری دانشگاه شهرکرد بود
population consisted of all employees of the
University of Shahrekord of whom, 157  نفر به روش نمونه گیری در دسترس157 که از بین آن ها
employees were selected by the convenience
 ابزارهای پژوهش شرامل پرسشرنامه هرای. انتخاب شدند
sampling method. The Achievement Motivation
Questionnaire
(Hermanns,
1970),  وظیفه شناس ( کاستا، ) 1970 ،انگیزش پیشر ( هرمنس
Conscientiousness Inventory (Costa, McCrae,
1992), Role Performance (Patterson, 1963), and  ) و1963 ، عملکرد نقش ( پاترسرون، ) 1992 ،و مک کرا
Extra Role Performance (Lee and Allen, 2002)  جه تجز یه و.  ) بود2002 ،عملکرد رانقش ( ل و آلن
were used. Data were analyzed by the Pearson
correlation coefficient and structural equation تحلیررل داده هررا از روش ضررری همبسررتگ پیرسررون و
modeling (SEM). FINDINGS: Results revealed  نترای نشران. مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شرد
that there was a significant positive relationship
between conscientiousness and achievement داد که وظیفه شناس و انگیزش پیشر با عملکرد نقش
motivation with role performance and extra-role ) < p 0 / 01 ( و ررررانقش دارای رابطررره مثبر ر و معنرررادار
(p<0.01). Moreover, the proposed model has
appropriate goodness of fit, and results of  مدل ارائه شده دارای برازش کامل، عالوه براین. هستند
structural equation modeling showed that بود و نتای مدل سرازی معادلره سراختاری نشران داد کره
conscientiousness has a positive and significant
وظیفره شناسر برانگیررزش پیشرر و انگیررزش پیشررر
effect on achievement motivation, and also
achievement motivation has a positive and . برعملکرررد نقررش و رررانقش تاثیرمثبر و معنررادار دارد
significant effect on the role and extra-role
performance
(p<0.01). CONCLUSION:  انگیررزش، ) بررا توجرره برره یا ترره هررای پررژوهشp<0/01 (
According to the findings, achievement - پیشر به عنوان میانجیگر کامل توانس رابطه وظیفه
motivation as a complete mediator was able to
mediate the relationship of conscientiousness . شناس با عملکرد نقش و ررانقش را میرانجی گری کنرد
with the role and extra-role performance. Based ، م توان چنرین نتیجره گیرری نمرود کره،براساس یا ته ها
on research results, it can be concluded that
conscientiousness increases the role and extra- وظیفه شناس از طریق انگیرزش پیشرر سرب ا رزایش
role performance through achievement
. عملکرد نقش و رانقش م گردد
motivation.
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Achievement
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مقدمه
امروزه منابع انسانی بهعنوان یکی از با ارزش ترین داراییهای سازمانی ،مهمترین مزیت رقرابتی و
کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور به حسراب مریآینرد ،از ایرن رو؛ برا توجره بره اهمیرت
روزافزون منابع انسانی در سازمان ،بهعنوان یك سرمایه ارزشمند و يزوم کسب توانمندیهای الزم
برای بهتر انجام دادن وظایف ،الزم است که سرازمانها در جهرت برروز اسرتعدادهای پنهران خرود
شرایطی را فراهم کنند تا این سرمایههای ارزشمند از روشهای کاراترو برا بهرره وری بیشرتر بره
ایفای نقش بپردازند .از این رو ،مدیریت عملکرد یکی از عواملی است کره برهعنروان یرك نگررش
نوین مدیریتی ،نقش اساسی در توسعه و ایجاد شایستگی نیروی انسانی ایفا نمروده و زمینرههرا و
بسترهای الزم برای پیادهسازی فرایند توسعه منابع انسرانی را فرراهم مرینمایرد ،وضرمن بهبرود
شایستگی فعلی افراد وکل سیستم برای کیفی کارکردن ،ایجراد ارتبراط برین شایسرتگی فررد برا
کارکرد واقعیشان را نیز مد نظر دارند و نهایتا عملکرد مطلوبی از آنها بدست مریدهرد و از نترایج
مطلوب بعنوان سرمایه توسعه منابع انسانی بهرره بررداری مرینمایرد ( مصرل  ،قاسرمیه ،شرفیع،
 .)1392به عبارتی ،شرایطی را برای کارکنان فراهم سازند که نه تنها عملکرد وظیفه (نقش) خود
را بخوبی انجام دهند بلکه به انجام رفتارهای فرانقش نیز بپردازند .عملکرد نقش شامل ارزشهای
کلی مورد انتظار سازمان از تکههای مجزای رفتاری است که یرك فررد در یرك دوره مشرخص از
زمان انجام میدهد (موتوویديو ،)2003 ،1و همچنین به انجام اثر بخش وظایف شرغلی یرك فررد
اشاره دارد (مهداد ،گل پرور ،اهلل پناه وآقایی .)1393 ،همچنرین ،عملکررد فررانقش (شرهروندی)،
شامل آن دسته از رفتارهایی است که علی رغم اینکه اجباری از سوی سازمان بررای آنهرا وجرود
ندارد ،اما با انجام آن رفتارها ازجانب کارکنان برای سازمان منافع بری شرماری حاصرل مریشرود
(کوانتس ،) 2003،2و بهعنوان رفتاری کامع آگاهانه است که بهطور مسرتقیم یرا صرری بوسریله
سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تشویق قرار نمیگیرد ،اما در مجمو باعرث ارتقرای عملکررد
موثر سازمان میشود (یون .)2009 ،3
پژوهشگرانی چون ارگان)1988( ،4؛ ون دایان ،گراهام و دینش)1994( ،5؛ به نقرل از مهرداد،
( ،)1397پنج بعد اصلی و مهم رفتارهای شهروندی سرازمانی را شرامل؛ نهوع دوسهتی( 6نشران
دهنده افرادی خاص است که مشتاقانه به وظایف یا مشکعن مربوط به سازمان کمك میکننرد)؛
1. Motowidlo
2. Kwantes
3. Yoon
4. Organ
5. Vandyne, Graham, & Diensch
6. Altruism
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وظییهشناسی( 1که به وقتشناسی ،داشتن حضور بیشتر نسربت بره هنجرار گرروه و تابعیرت از
قوانین ،مقرران و رویههای سازمان اشاره دارد)؛ تواض ( 2شامل رعایت واحترام بره حقرو سرایر
کارکنان و افراد)؛ مردانگی( 3اشاره به اجتناب از شکایان ،اعتراضهای بردون جهرت ،بردگویی و
بزرگ نمایی نادرست مشکعن و سازمان دارد) و شرافت شهروندی( 4کره عبرارن از مشرارکت
مسئوالنه در حیان و فعايیتهای مربوط به سازمان از قبیل شرکت فعرال در جلسران ،حضرور در
ارتباطان داخلی و گفتگو درباره مشکعن سازمان است) ،بیران نمرودهانرد .يری وآيرن ،)2002( 5
عملکرد فرانقش را به دو گروه معطوف به سازمان( ،6مانند ،حضور در سرکار هنگام بیماری ،ماندن
بعد از ساعت کاری بدون انتظار اضافه کاری) و معطوف به افراد( ،7مانند ،کمرك بره همکراران در
انجام تکايیف و خوشرویی با مراجعین) ،تقسیم نمودهاند .بنابراین ،به ديیل اهمیتری کره عملکررد
نقش و فرانقش در حیان سازمانها به خصوص سازمانهای آموزشی به ديیرل اهمیتری کره ایرن
سازمانها درتربیت نیروهای متخصص برای جامعه بر عهده دارند ،شناسایی عوامل اثرگذار برآنهرا
از اويویت ویژهای برخوردار میشود.
8
در فرا تحلیل انجام گرفته توسط بومر ،مرایلز و گرروور ( ،2003بره نقرل از مهرداد)1397 ،؛
باریرك ،میچرل و اسرتوارن)2003 ( 9؛ باریررك ،اسرتوارن و پیوتروویسرکی)2002( 10؛ هوگرران و
هايند)2003( 11؛ باریك و مونت)2005( 12؛ پنری ،دیویرد و ویرت ،)2011( 13یکری از مهمتررین
پیشایندهای عملکرد نقش و فرانقش ،ویژگیهای شخصیتی و فراتحلیل انجام گرفته توسط باریك
و مونت ( ،)1991وپژوهشهای مصرايی ،نیکبخرت ،)2015( 14يری فیجرارون ،)2015( 15سریلك
2
ناجل و کانگل)2015( 16؛ ایپوبا ،استروم و موين)2015( 17؛ تیلرور ونیوکمرب  ،)2006(1ادهرام
1. Conscientiousness
2. Courtesy
3. Sportsmanship
4. Civic virtue
5. Lee & Allen
6. Toward organization
7. Tward individuals
8. Boomer, Miles & Grover
9. Barrick, Mitchell & Stewart
10. Piotrowski
11. Hogan & Holland
12. Barrick & Mount
13. Peeny, David & Witt
14. Mosalaei & Nikbakhat
15. Leephaijaroen
16. Slik Nagel & Gunkel
17. EPuba, Aoostrom & Molen
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( ،)2009حلیم و همکاران ،)2011( 3ویت ،)2002( 4عباسی و حقیقی ()1390؛ یوسفی ،جوادین
و قلی پور ()1391؛ عايمیان ،ایمانی و شهیدی ()1391؛ کرمی ،شفیع آبادی و اسد زاده (،)1391
بابائیان ،سامانی و کرمی ( ،)1393اسدنیا ،جلیل پور و احمدی ( ،)1393همگی نشران مریدهنرد
که یکی از مهمترین متغیرهای اثر گذار بر عملکرد نقش ،ویژگیهای شخصریتی کارکنران اسرت.
علت تاثیر شخصیت برعملکرد مربوط به این عامل است که شخصیت هر فرد ،انگیرزش و نگررش
فرد را نسبت به یك شغل و شیوهای که فرد به اقتضائان شغلی پاسخ میدهد را مشخص میکنرد
( التام .)2007 ،5به نظر وایت ( ،)2002شخصیت بهعنوان یك عامل اثرگذار در پیشبینی رفتارها
رفتارها و عملکرد شغلی است .درواقع؛ ویژگیهای شخصیت یکی از عوامل تعیین کننرده در نرو
ادرا محیط و نو واکنش به آن است .اورگان ( ،)1994اساس نظری برای ارتباط برین عملکررد
نقش و فرانقش و ویژگیهای شخصیتی را به این ديیل میداند که رفتار فرد با نگررشهرای کلری
اش در ارتباط بوده و از آنجا که شخصیت افراد بر نگرشهای کلی آنها تاثیر میگذارد مریتروان
بیان کرد که افراد وظیفه شناس با توجه به ویژگیهای منحصرر بره فردشران همرواره بره دنبرال
ارتقای عملکرد نقش و بروز رفتارهای فراتر از نقش در خود میباشند.
درهمین ارتباط ،یافتههای اکثر پژوهشگران نشان دادهاند که از میان ویژگیهرای شخصریتی،
وظیفهشناسی بیشترین رابطه را با عملکرد نقش و فرانقش دارند (برای مثال ،عسگریان وعروجری،
 ،1393صباحی ،نوری ،عریضی و رفیعی نیا ،1392 ،باریرك ،میچرل و اسرتوارن2003 ،؛ باریرك،
استوارن و پیوتروویسکی2002 ،؛ هوگان و هايند2003 ،؛ باریك و مونرت2005 ،؛ پنری ،دیویرد و
ویت .)2011 ،همچنین ،افراد وظیفه شناس قابل اعتماد ،مسئويیتپرذیر ،هدفمنرد ،قرانون مردار
(باریك ،مونت و جاج ،) 2001 ،6با اراده و مصمم ،منضبط ،سازگار و خود کنتررل گرر مریباشرند
(هوگان و اونس.)1997 ،7
ععوه بر این ،براساس یافتههای اشمیت ،کورتینا ،اینگریرك و ویچمرن  ،)2003 (8شخصریت،
9
پیش بین اصلی مويفههای انگیزش است .علت این امر آن گونه کره اسرپنگلر ،هراوس و پايرچرار
( )2004خاطر نشان ساختهند ،آن است که صفان ،همسانیهای پایداری در رفتار گویرا یاسربکی
1. Tyler & Newcombe
2. Edham
3. Halim, Zainal, Khairudin, Wan Sulaiman, Nasir& Omar
4. witt
5. Latam
6. Barrick, Mount & Judge
7. Hogan & Ones
8. Schmitt, Cortina. Ingerick & Weichmann
9. Spangler, House& Palrecha
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فرد هستند که بر تجلی انگیزههای وی اثر میگذارند .دراین ارتباط میتوان بره تحقیقران انجرام
گرفته توسط زار و محمد زاده معیی ()1391؛ تمنایی و صدیقی ارفعی ()1393؛ اسدنیاء ،جلیل
پور واحمدی ()1393؛ کوشکی ،هومن ویار محمدی ()1389؛ بابائیان ،سرامانی وکرمری ()1393؛
چگنی ،نیسی و ارشدی ()1394؛ قاسم زاده و مکوندی ()1394؛ حلیم و زینال  ،)2015( 1اشراره
نمود که بیان کننده رابطه بین وظیفهشناسی با انگیزش پیشرفت است .انگیزه پیشرفت میتوانرد
بر نحوهای که یك فرد وظیفهای را انجام میدهد و یا تمایل به نشان دادن شایستگی خویش دارد
تاثیرگذار باشد (هارایکیویچ ،بارون ،کارتر ،يیتو ،ايیون .)1997 ،2
انگیرزش پیشررفت 3عبارن است از؛ میل به انجرام دادن خروب کارهرا در مقایسره برا معیرار
برتری ،این نیاز افراد را برای جستجو کردن " موفقیت در رقابت با معیار برتری" باانگیزه میکنرد
(مك کلند ،اتکینسون ،1953 ،4بره نقرل از محمرد زاده؛  .)1384افرراد معمروالً از يحراظ میرزان
انگیزش پیشرفت ،متفاون ازیکردیگر هسرتند .افرراد دارای انگیزه پیشرفت باال در حوزهرای کرره
انتخراب مریکننرد مرثعً تحصریل ،شرغل و ،...موفقیرت فزایندهای از خود نشان میدهنرد .انگیرزه
پیشرفت نیرز برا توجره بره اینکره در آن تمرایعن زیستی تسلط کارایی با ارزشهای آموختره در
هم آمیخترهند ،انگیرزه پیچیردهای برهشرمار میرود .دراین ارتباط تحقیقان نشان داده است کره
انگیزش بهعنوان میانجیگری مهمی در رابطهی بین شخصیت و عملکررد ،عمرل میکنرد (باریرك،
استوارن و پیوتروویسکی .)2002 ،بنابراین برا توجره بره تراثیری کره وظیفرهشناسری و انگیرزش
پیشرفت در عملکرد نقش و فرانقش کارکنان دارند ،ضرورن شناسایی و توجه به عوامل اثرر گرذار
بر عملکرد نقش وفرا نقش در میان کارکنان دانشگاههرا بره ديیرل رابطره تنگراتنگی کره برا قشرر
دانشجو بهعنوان متخصصان آینده کشور دارند و از آنجا که براساس جسرتجوی انجرام گرفتره در
منابع معتبر علمی ،تاکنون پژوهشی در ایران نقش میانجیگرانره انگیرزیش پیشررفت را در رابطره
وظیفهشناسی و عملکرد نقش و فرانقش انجام نداده اسرت ،برراین اسراس هردف پرژوهش حاضرر
پاسخ گویی به این سواالن است که آیا بین وظیفهشناسی و انگیزش پیشرفت با عملکررد نقرش و
فرانقش رابطه وجود دارد؟ و آیا انگیزش پیشرفت در ارتباط میان وظیفهشناسی برا رفتارهرای در
نقش و فرا نقش نقش میانجیگرانه دارد؟ بر این اساس ،مدل مفهومی پژوهش بره شررح شرکل 1
طراحی گردید.

1. Halim, & Zainal
2. Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto & Elliot
3. Achievement Motivation
4. McClelland & Atkinson
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عملکرد نقش
انگیزش پیشرفت

وظیفهشناسی

عملکرد فرانق
شکل :1مدل میهومی روابط میان متغیرهای پژوهش

براساس مدل میهومی ارائه شده فرضیههای پژوهش به شرح زیرتدوین شدند.
فرضیه اول :بین وظیفهشناسی با انگیزش پیشرفت رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین وظیفهشناسی با عملکرد نقش رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم :بین وظیفهشناسی با عملکرد فرا نقش رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین انگیزش پیشرفت با عملکرد نقش رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین انگیزش پیشرفت با عملکرد فرانقش رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم :انگیزش پیشرفت رابطه وظیفه شناسی با عملکرد نقش و فرانقش را میانجیگری
میکند.

روش پژوهش
مطايعه حاضر از نظر هدف بهعنروان یرك تحقیرق توصریفی و از نظرر روش تحقیرق همبسرتگی
میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنران اداری دانشرگاه شرهرکرد در تابسرتان
 1396که شامل  210نفر برودهانرد مری باشرد کره برا اسرتفاده از جردول حجرم نمونره میچرل و
جويی( ،2007ص  ،)235ودر سط اطمینان آماری  95درصد ،حجم نمونره بره تعرداد  150نفرر
تعیین و برای کنترل نرخ پاسخدهی تعداد  160پرسشرنامه بره صرورن در دسرترس برا در نظرر
گرفتن نسبت کارکنان دانشکدهها در بین آنان توزیع که پس ازجمع آوری ،تعداد  157پرسشنامه
مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار اندازگیری
پرسشنامه وظییهشناسی
برای سنجش وظیفهشناسی از  12عبرارن مربروط بره وظیفرهشناسری از پرسشرنامه فررم کوتراه
ویژگیهای شخصیتی (کاستا و مرك کررا ،)1992 ،اسرتفاده بره عمرل آمرد کره شرامل مقیراس
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پاسخگویی  5درجهای يیکرتی (کرامعً مخرايفم ،مخرايفم ،بری تفراون ،مروافقم و کرامعً مروافقم )
میباشد .این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته اسرت کره همگری مویرد
روائی مطلوب و پایائی باال هستند .برای مثال ،پایایی این پرسشنامه برای بعرد وظیفرهشناسری در
پررژوهشهررای حررق شررناس (0/83 ،)1378؛ کیررامهر ( 0/86 ،)1381و خرمررایی (،0/80 )1385
گزارش شده است .مك کری و کاستا ( ،)2004ضریب همبستگی ایرن آزمرون را برا آزمرون 240
سؤايی نئو برای ویژگی شخصیتی ،وظیفهشناسی( )0/75گزارش کرد .در پرژوهش حاضرر پایرایی
این پرسشنامه با استفاده از روش آيفای کرونباخ برای بعد وظیفهشناسی0/76به دست آمد.

پرسشنامه عملکرد نقش
پرسشنامه عملکرد نقش (وظیفه) توسط پاترسون ( )1963تهیه و تدوین شده اسرت ،کره شرامل
 10سوال با مقیاس پاسخگویی  5درجهای يیکرن ( بسیار کم=1تا بسیار زیاد= )5میباشد .بهنظور
سنجش پایرایی ایرن پرسشرنامه صرايحی ( )1382از دو روش آيفرای کرونبراخ و دونیمره کرردن
استفاده کرد و مشخص گردید که ضریب آيفای کرونباخ برابر با  0/86و برا روش دو نیمره کرردن
برابر با  0/78میباشد  .همچنین پایایی این پرسشنامه توسط مهرداد و همکراران (0/78 )1393و
همچنین کرمی اشفتکی ( ،)1390پایایی این پرسشنامه را  0/84گزارش نمود .در پژوهش حاضرر
نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آيفای کرونباخ  0/83به دست آمد.

پرسشنامه عملکرد فرا نقش
پرسشنامه عملکرد فرا نقش (شهروندی) توسط يی و آين ( )2002تهیه شده که شامل  16سروال
با طیف  7درجهای يیکرن (هرگز تا همیشه) میباشد .پرسشنامه مرذکور توسرط مهرداد ()2009
برای اويین بار در ایران ،به فارسی ترجمه و پایایی آن از طریق آيفای کرونباخ  0/93گزارش شرده
است .پایایی پرسشنامه مذکور توسرط مهرداد و مهردیزادگان ( )1389براسراس آيفرای کرونبراخ.
 0/938و مهررداد وهمکرراران ( 0/88 .)1393گررزارش شررده اسررت  .در پررژوهش حاضررر پایررایی
پرسشنامه با استفاده ازروش آيفای کرونباخ  0/85بدست آمد.

پرسشنامه انگیزش پیشرفت
پرسشنامه انگیزش پیشرفت توسط هرمنس ( )1970تهیه و تدوین شده که شرامل  29سروال برا
جمعن ناتمام میباشد و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است .قبل از اجرای پرسشرنامه
وبا توجه به اینکه در محیط کار اجرا میگردید ،تغییران الزم به حف ساختار پرسشرنامه جهرت
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اجرا در محیط کار توسط متخصصین انجام گرفت ،جهت یکسانسازی ارزش سرواالن بررای هرر
 29سوال پرسشنامه  4گزینه نوشته شده است .این گزینههرا برر حسرب اینکره شردن انگیرزش
پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد بره آنهرا نمرره داده مریشرود .هررمنس( )1970بررای
محاسبه روایی محتوا که اسراس آن را پرژوهش قبلری دربراره انگیرزه پیشررفت تشرکیل مریداد،
استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کررده
است .ضرایب به ترتیب سواالن پرسشنامه در دامنه از  0/30تا  0/57میباشد .هررمنس در سرال
 1970برای محاسبه پایایی آزمودن انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمرودن آيفرای کرونبراخ
استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان  0/84بدسرت آمرد .همچنرین
اکبری ( )1386روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشررفت هررمنس را برر روی دانرشآمروزان دوره
متوسطه استان گیعن مورد بررسی قرار داد و ضریب پایایی محاسربه شرده بررای پرسشرنامه بره
میزان  0/84بدست آمد .هومن و عسگری ( ،)1379پایائی این پرسشنامه را با اسرتفاده از ضرریب
آيفای کرونباخ  0/80گزارش نمودند .در پژوهش حاضر نیز پایایی آن با استفاده از آيفای کرونبراخ
 0/78به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :جهت تجزیه و تحلیل دادهها ععوه بر آمارههای توصریفی ،از
روش همبستگی ساده و ايگوی مدلسازی معادالن ساختاری استفاده و دادهها با اسرتفاده از نررم
افزارهای SPSS23و  AMOSنسخه  22مورد استفاده قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان کلیه متغیرهای تحقیق در جدول  1نشان داده شده اند.
فدول  :1میانگین ،انحراف مریار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف مریار

1

2

3

4

.1وظیفهشناسی

92/9

13/38

-

**0/46

**0/51

**0/38

.2انگیزش پیشرفت

22/99

5/91

**0/46

-

**0/45

**0/46

.3عملکرد نقش

16/34

4/63

**0/51

**0/45

-

-

.4عملکرد فرانقش

50/99

7/94

**0/38

**0/46

-

-

با توجه به ضرایب همبستگی مندرج در جدول  ،1نتایج نشان دادنرد کره وظیفرهشناسری برا
عملکرد نقش ،فرانقش و انگیزش پیشرفت وهمچنین انگیزش پیشرفت با عملکرد نقش وفررانقش
دارای همبستگی مثبت ومعنادار هستند ( .)p0/01بنابراین پژوهشهرای  5،4،3،2،1مرورد تاییرد
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قرار گرفتند .ععوه براین جهت بررسی مدل پیشفرض پژوهش از شریوه تحلیرل مسریر اسرتفاده
گردید که نتایج آن به شرح جدول  3،2بدست آمده است.
فدول  :2شاخصهای تحلیل مسیر مدل پیشفرض  1و 2و مدل نهایی
شاخص
الگو
ايگوی مسیر

𝟐𝒙

Df

𝟐𝒙
𝒇𝒅

GFI

IFI

CFI

RMSEA

0/2047

1

0/47

1

1

1

0/001

پیش از ارائه توضیحان مربوط به جدول  2اشاره به چند نکته ضروری است .از نظر کلی یرك
ايگوی مناسب از يحاظ شاخصهای برازش باید دارای خیدو غیرمعنادار ،نسبت خیدو بره درجره
آزادی کمتر از  ،3شاخص نیکویی برازش (GFI)1و شاخص برازش تطبیقی (CFI)2بیشتراز،0/9
شاخص برازش افزایشی (IFI)3بزرگتر از  ،0/9ریشه مجرذوران باقیمانرده )RMR)4کروچکتر از
 0/05و تقریب ریشه میانگین مجذوران خطا (RMSEA) 5کوچکتر از  0/08باشرد (شروماخر و
يومکس .)1388 ،بنابراین همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود مدل دارای بررازش مطلروبی
میباشد.
فدول  :3مسیرهای مدل وظییهشناسی ،انگیزش پیشرفت ،عملکرد نقش و فرانقش
ردیف

مسیرهای مدل

B

SE

β

P

R2

1

وظیفهشناسی← انگیزش پیشرفت

**0/62

0/09

**0/46

0/001

0/215

2

انگیزش پیشرفت ← عملکرد نقش

**0/16

0/04

**0/27

0/001

0/321

3

انگیزش پیشرفت← عملکرد فرانقش

**0/61

0/13

**0/36

0/001

0/245

*p<0/05 **p<0/01

همانطورکه در جدول  3معحظه میگردد ،کلیره شراخصهرای ايگرو ،نشران دهنرده بررازش
مناسب برای مدل مطابق با شکل شماره  ،2میباشد .مردل حاضرر نشرانگر آن اسرت کره متغیرر
انگیزش پیشرفت بهعنوان متغیر میانجیگر کامل در رابطه بین وظیفهشناسی برا عملکررد نقرش و
فرانقش عمل میکند .براین اساس فرضیه  6پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
1. Goodness of Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Root Mean of Residual
5. Root Mean Square of Error
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()0/321
عملکرد نقش
**

0/27

()0/215
انگیزش پیشرفت

0

(0/245
عملکرد) فرانقش

**/46

وظییهشناسی

**0/36

شکل  :2الگوی ساختاری نهایی رابطه وظییهشناسی با انگیزش پیشرفت و عملکرد نقش وفرانقش

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه میان وظیفره شناسری ،انگیرزش پیشررفت برا عملکررد نقرش
وفرانقش وهمچنین تعیین نقش میانجیگرانه انگیزش پیشرفت دررابطه وظیفهشناسی با عملکررد
نقش و فرانقش درمیران کارکنران دانشرگاه شرهرکرد برود .همرانطور کره نترایج نشران داد برین
وظیفهشناسی با عملکرد نقش وفرانقش ،بین وظیفهشناسی با انگیزش پیشررفت و برین انگیرزش
پیشرفت با عملکرد نقش وفرانقش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین ،نتایج مردلسرازی
معاديه ساختاری نشان داد که وظیفهشناسی از طریق انگیزش پیشررفت سربب افرزایش عملکررد
نقش و فرانقش میگردد .بنابراین تمام فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه اول پژوهش حاضر ،مبنی بر اینکه بین وظیفهشناسی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبرت
و معنادار وجود دارد ،با یافتههای پرژوهشهرای کوشرکی ،هرومن و یرار محمردی ()1389؛ زار
ومحمد زاده معیی ()1391؛ تمنرایی فرر وصردیقی ارفعری ()1393؛ چگینری ،نیسری و ارشردی
()1394؛ قاسم زاده و مکوندی ( ،)1394همسو میباشد .حال در تبیرین یافتره حاضرر مریتروان
چنین بیان نمود ،که افراد با ویژگری شخصریتی وظیفرهشناسری ،قابرل اعتمراد ،مسرئويیتپرذیر،
هدفمند ،قانون مدار (باریك ،مونت وجاج )2001 ،بوده و عرعوه برر تمرکرز و کرارایی مناسرب در
فعايیتها و کارهای گروهی ،از تفکر منطقی و تمرکز باال به هنگام کرارکردن نیرز برخوردارنرد .از
آنجا که یکی از ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشررفت تمرکرز برر روی وظرایف و مسرئويیتهرا
میباشد ( پتسکا  ،)2006 ،1وافراد با انگیزش پیشرفت ،نیاز به تسرلط یرافتن در کارهرای سرخت،

1. Petska
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رسیدن به اوج و بهتر از دیگران عمل کردن دارند و به دنبال کامل کردن فعايیرتهرای محويره و
بهبود کارکردهای خود میباشند و براین اساس ،این افراد نیاز به وظیفهشناسری براالیی داشرته و
ترجی میدهند کارهایی را انجام دهند که چرايش برانگیرز باشرد و مسرئويیت فرردی را تررجی
میدهند و دوست دارند به گونرهای ملمروس از نترایج خرود آگراه باشرند ،از اینررو برا توجره بره
ویژگیهای شخصیتی افراد وظیفه شناس میتوان بیان کرد که این افراد با این بعد شخصریتی برا
پشتکار ،همت ومسئويیتپذیری بیشتری به فعايیت کاری خرویش پرداختره وانگیرزه پیشررفت و
ترقی در آنان باالتر بوده است ،در نتیجه به موفقیت و پیشرفت باالتری دست مییابند.
یافته ی دیگر این پژوهش (فرضیه دوم) ،مبنی بر اینکه بین وظیفهشناسی برا عملکررد نقرش
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،با یافتههای پژوهش بابائیان ،سامانی و کرمی ()1393؛ اسدنیاء،
جلیل پورو احمدی ( )1393؛ ویت ()2002؛ تیلور و نیوکمرب ()2006؛ ادهرام ()2009؛ حلریم و
همکاران ( ،)2011همسو میباشد .درتبیین این یافته میتوان چنرین بیران نمرود ،کره افرراد برا
ویژگیهای شخصیتی وظیفهشناسی ،با وجدان ،هدفمند ،با اراده ،مصمم ،زحمت کش ،بلند همت
و جدی هستند ودر مواجهه با مشکعن دقیق و کامرل ،دارای پشرتکار وشایسرتگی الزم هسرتند
(مك کری وکاستا  .)1997بنابراین ،این افرد برای موفقیت در کار خویش تعش بیشتری از خرود
نشان میدهند و همواره به دنبال باالبردن عملکرد خود در سرازمان مریباشرند .بنرابراین ،انتظرار
میرود که افراد وظیفه شناس با توجه بره ویژگریهرای شخصریتی خرود ،در جهرت رسریدن بره
هدفهای خویش پافشاری و تعش زیاد کنند و عملکرد باالیی را در جهت رسریدن بره اهرداف از
خود نشان دهند.
یافته ی بعدی پژوهش حاضر (فرضیه سوم) ،مبنی بر اینکه برین وظیفرهشناسری برا عملکررد
فرانقش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،با یافته یهرای عباسری و حقیقری ()1390؛ عايمیران،
شهیدی وایمانی()1391؛ یوسفی ،قلی پرور وجروادین ( ،)1391کرمری ،شرفیع آبرادی واسردزاده
()1391؛ مصايیی و نیکبخت ()2015؛ ایپوبرا ،اسرتروم ومروين ()2015؛ يری فیجرارون ()2015؛
سیلك ناجل و گانکل ( ،)2015همسو است .در تبیین این یافته میتوان چنرین بیران نمرود کره،
افراد وظیفره شرناس برا توجره بره ویژگریهرای شخصریتی خرویش ،همچرون (وظیفرهشناسری،
مسئويیتپذیری ،منظم بودن ،خویشتن داری ،پایداری ،ساختار یافتگی و قابلیرت اطمینران ) نره
تنها تکايیف و وظایف خویش را به خوبی انجام میدهند بلکه به انجام رفتارهای فرانقش همچرون
وظیفهشناسی ،وجدان کاری ،نو دوستی ،فضیلت مردنی ،جروانمردی ،احتررام وتکرریم دیگرران،
وقتشناسی و تابیعت از قوانین و مقرران میپردازند .در نتیجه میتوان چنین انتظرار داشرت کره
افراد وظیفه شناس عملکرد نقش وفرا نقش بیشتر و باالتری از خود نشان میدهند.
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یافتهی (فرضیه چهارم) پژوهش حاضر ،مبنی بر اینکه بین انگیزش پیشرفت با عملکرد نقرش
رابطه مثبت (معنادار) وجود دارد ،با یافترههرای باریرك ،مونرت و جراج ( ،)2001حلریم و زینرال
( ،)2015یگانه و وايی زاده ( ،)1394رادان وصايحی امیری ( ،)1394همسو مریباشرد .در تبیرین
این یافته میتوان چنین بیان نمود که ،افراد با انگیزش پیشرفت باال افرادی هسرتند کره نیراز بره
پیشرفت در آنان نیرومند است ،میخواهند کامل باشند ،از دیگران پیشی بگیرند وعملکرد خود را
بهبود بخشند .آنان وظیفه شناسند وترجی میدهند کارهائی را انجام دهند کره چرايش برر انگیرز
باشد وارزیابی پیشرفت آنان بهنحوی با مقایسه آن پیشرفت در سایر مردم یا بر حسب مع هرای
دیگر امکان پذیر باشد .بنابراین ،افراد با چنین ویژگی هائی ،ازهیچ تعشی فرو گذاری نمیکند ،ترا
کارایی شغلی خود را به حد مطلوب برسانند ،زیرا تنها با مشاهده چنین عملکردی است کره نیراز
درونی او ارضا و درنتیجه احساس کامروایی میکند .بنابراین میتوان چنین نتیجه گیری نمود که
افراد با انگیزش پیشرفت باال به ديیل ویژگی هائی کره دارنرد ،همیشره ترعش بره بهترر برودن از
دیگران داشته و در نتیجه عملکرد باالئی داشته باشند.
یافتهی دیگر پژوهش (فرضیه پنچم) ،مبنی بر اینکه برین انگیرزش پیشررفت برا عملکررد فررانقش
رابطه مثبت (معنادار) وجود دارد ،با یافتههرای خلقری فررد ،صرايحی وفرانی ()1393؛ مررادی و بابرایی
( ،)1394همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان چنین بیران کررد ،فراینردهای انگیزشری را تنهرا
میتوان از راه تحلیل دائمی رفتار ،و اثرهای گوناگون آن بر شخصیت ،باورها و دانرشهرا و توانراییهرا و
مهارنهای افراد مشاهده کرد .افراد با انگیزش پیشرفت افرادی هدفمنرد و برا انگیرزه و مسرئويیتپرذیر
بوده و با توجه به ویژگیهای شخصیتی خود همواره به دنبال پیشرفت و ترقی میباشرند و از آنجرا کره
انگیزش پیشایند رفتار میباشد (مهداد ،)1394 ،افراد برانگیخته ،کار و تعش بیشتری نسربت بره افرراد
فاقد انگیزش از خود نشان میدهند .بنابراین ،انگیزش پیشرفت بهعنروان یرك محرر درونری افرراد را
وادار میکند که نه تنها رفتارهای مرتبط با نقش خرود را بره خروبی انجرام دهنرد بلکره بره رفتارهرای
فرانقش که همان رفتارهای شهروندی سازمانی است ،عمل کنند.
یافتهی نهائی پژوهش حاضر (فرضیه ششم) ،مبنی بر اینکه وظیفهشناسی از طریق انگیرزش
پیشرفت بر عملکرد نقش و فرانقش تاثیر دارد ،به این صورن مورد تایید قرار گرفت کره انگیرزش
پیشرفت بهعنوان یك میانجی کامل در رابطه میان وظیفهشناسی وعملکرد نقش و فرانقش عمرل
میکند .در تبیین این یافته ،همانگونه که در تبیین فرضیه اول بیان گردید ،افراد وظیفره شرناس
به ديیل دارا بودن ویژگی هایی چون پشتکار ،همت ومسئويیتپذیری باال ،دارای انگیزه پیشررفت
باالیی هم هستند و در نتیجه طايب موفقیت و پیشرفت باالتری میباشند .در نتیجه وجود چنرین
ویژگی هاییف و به ديیل اینکه خواهان پیشی گرفتن از وضعیت موجود هستند ،نه تنهرا عملکررد
نقش باالتری نسبت به دیگران دارند ،بلکه اقدام به عملکرد فرانقش نیز مینمایند.
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براساس یافته ی پژوهش حاضر ،بره دسرت انردرکاران نظرام آمروزش عرايی کشرور پیشرنهاد
میگردد کره در فراینرد گرزینش و اسرتخدام کارکنران دانشرگاههرای کشرور ،ارزیرابی علمری از
ویژگیهای شخصیتی متقاضیان و اويویت دادن بره ویژگری وظیفرهشناسری و انگیرزش پیشررفت
بهعنوان مع گزینش کارکنان مد نظر باشد و همچنین ،در به کارگمراری افرراد در پسرتهرای
حساس ،دارابودن چنین ویژگی هایی بهعنوان مع های تعیین کننده مرورد توجره قررار بگیررد.
پژوهش حاضر ،همچون سایر پژوهشها دارای محدودیت هائی است که میتوان بره انجرام آن در
بین کارکنان دانشگاه شهرکرد اشاره نمود که باید در تعمیمپذیری یافتهها بره دیگرر دانشرگاههرا
محتاط بود و روش پژوهش از نو همبستگی بوده که نمریتروان اسرتنباط علری از نترایج نمرود.
محدودیت استفاده از ابزارهای خودسنجی ،روش نمونهگیری در دسترس (سهلايوصول) ،از دیگرر
محدودیتهای پژوهش حاضر میباشند.
مناب
اسدنیاء ،ابوايفضل .جلیل پور ،پیمان واحمدی ،وحید ( .)1393رابطه ویژگریهرای شخصریتی برا عملکررد
شغلی در بین کتابدارن کتابخانههای دانشگاه چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .فصلنامه علوم
و فنون مدیریت اطععان ،دوره ،2شماره ،1ص .141 - 157
اکبری ،بهمن ( .)1386روایی و اعتبار ازمون انگیزش پیشرفت هرمنس برروی دانشآموزان دوره متوسطه
استان گیعن .ارزیابی ،سنجش و آمار ،آزمونهای پیشرفت تحصیلی.
بابایئان ،علی .سامانی ،یوسف و کرمی ،ذبی ايه ( .)1393رابطه ویژگیهای شخصریتی برا عملکررد شرغلی
کارکنان .فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا ،دوره ،9شماره.37
تمنایی فر ،محمدرضا و صدیقی ارفعی ،فریبرز ( .)1393رابطه ویژگیهای شخصیتی ،انگیرزش پیشررفت و
سبك های یادگیری .نشریه علمی  -ترویجی سازمان سنجش ،مقايه  ،6دوره  ،7شماره  ،25ص- 158
.145
چگینی ،سحر .نیسی ،عبدايکاظم وارشدی ،نسرین ( . )1394رابطره متغیرهرای شخصریتی و سرازمانی برا
انگیزش شغلی .مجله علوم رفتاری ،دوره  ،9شماره  ،2ص .11 - 12
حق شناس ،حامد ( .)1378هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو .فرم تجدید نظر شده .مجله اندیشره و رفترار،
شماره ،4ص.38 - 46
خرمایی ،فرهاد ( .)1385بررسی مدل علی ویژگیهای شخصیتی ،جهرت گیرری انگیزشری و سربكهرای
شناختی .پایاننامه دکتری ،دانشگاه شیراز.
خلقی فرد ،صدیقه .صرايحی ،مسرلم و فرانی ،حجرت ايره ( .)1393ارتبراط برین انگیرزش شرغلی و رفترار
شهروندی سازمانی کارکنان ستادی و معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .ارمغران دانرش ،دوره
 ،19شماره  ،6ص .561 - 553
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رادان ،احمدرضا و صايحی امیری ،رضا ( .)1394رابطه انگیزش پیشرفت مدیران ناجا با عملکررد شرغلی و
رضایت شغلی آنان .فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی ،سرال ،10دوره  ،12شرماره  ،3ص - 391
.406
زار  ،حسین و محمردزاده معیری ( .)1391نقرش صرفان شخصریتی در پریشبینری انگیرزش پیشررفت.
دستاوردهای روانشناختی علومتربیتی و روان شناسی ،دوره ،4ص .117 - 138
شوماخر و يومکس( .)1388مقدمهای بر مدلسرازی معاديره سراختاری .ترجمره وحیرد قاسرمی ،تهرران :
انتشاران جامعه شناسان.
صايحی ،نادر ( .)1382تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر مزیت رقابتی عملکرد نقش .دومین همایش ملی علروم
مدیریت وبرنامهریزی ،آموزش واستاندارد سازیه ایران ،تهران .
صباحی ،پرویز .نوری ،ابوايقاسم .عریضی ،حمیدرضا و رفیعی نیرا ،پرروین ( .)1392نقرش عردايت ادرا شرده و

هنجارسازمانی بر نگرش نسبت به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به ویژگیهای شخصیتی وظیفهشناسری
و توافق جویی .فصلنامه علمی  -پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال  ،13شماره ،50 ،ص .274 - 251
عايمیان ،وحید .شهیدی ،امیر و ایمانی ،حمیدرضا ( .)1391بررسی رابطه بین شخصیت و رفتار شهروندی
سازمانی .مدیریت اقتصاد و حسابداری ،مدیریت سازمانهرای دويتری (علمری  -پژوهشری) ،مقايره ،3
دوره ،1شماره  ،1ص.39 - 52
عباسی ،روح ايه و حقیقی ،محمد علی ( .)1390بررسی نقش صفان شخصیت ،تعهد و اعتماد سرازمانی در رفترار
شهروندی سازمانی .فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی  -سازمانی ،سال  ،2شماره  ،8ص .29 - 38
عسگریان ،ناهید و عروجی ،سید مهدی ( .)1393رابطه بین وظیفهشناسی و روان رنجورخوئی بر عملکررد
شغلی (مطايعه موردی کارکنان اداره کل آموزش و پررورش اسرتان کرمران) .کنفررانس برین ايمللری
مدیریت در قرن .21
قاسم زاده ،علی و مکوندی ( .)1394رابطه مويفههای ویژگیهای شخصیتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در
بین دانشآموزان .سومین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علومتربیتی مطايعان اجتماعی فرهنگی ،دوره
 ،3ص.140
کرمی ،ابوايفضل .شفیع آبادی ،عبداهلل و اسدزاده ،حسن ( .)1391بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی
و بلوغ شغلی با رفتار شهروندی سازمانی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ععمه طباطبایی.
کرمی اشفتکی ،مهرانگیز ( .)1390رابطه خشنودی شغلی ،مويفرههرای آن و اسرترس شرغلی برا عملکررد
وظیفه کارکنان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)
کوشکی ،شیرین .هومن ،حیدرعلی و یارمحمدی ،پروانه ( .)1389اضطراب امتحان و ویژگیهای شخصیتی
با انگیزش پیشرفت .تحقیقان روانشناختی ،شماره  ،5دروه  ،2ص.67 - 77
کیامهر ،جواد ( .)1381هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پرنج عراملی و بررسری سراختار عراملی و تحلیرل
تاییدی آن در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشرگاه تهرران .پایراننامره کارشناسری ارشرد،
دانشگاه ععمه طباطبائی.
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التام ،گری ( .)2007انگیزش شغلی تاریخچه ،نظریه ،پژوهش ،عمل .ترجمره ارشردی ،نسررین ،انتشراران
جنگل.
محمد زاده ادمعیی ،رجبعلی و مرابی زاده ،مهنراز ( .)1384مقایسره دانشرجویان پسرر دارای سربكهرای
یرادگیری متفراون از يحراظ ویژگرریهرای شخصریتی ،انگیرزه پیشرررفت و عملکررد تحصریلی .مجلرره
دستاوردهای روانشناختی علومتربیتی و روانشناختی ،دانشگاه شهید چمرران اهرواز ،شرماره  ،1ص
.154 - 125
مرادی ،محمدرضا و بابایی ،مرتضی ( .)1394مدلیرابی تراثیر انگیرزش شرغلی برر رفترارهرای شرهروندی
سازمانی کارکنان ادران ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری .مدیریت ورزش ،دوره  ،7شماره
 ،3ص .383 - 367
مصل  ،عبدايمجید .قاسمیه ،رحیم و شفیعی ،فهمیمه ( .)1392بررسی تاثیر تعامل اجتمراعی برر عملکررد
اعضای هئت علمی دانشگاه :با تاکید بر نقش واسطهای مدیریت و دانش .فصلنامه انجمن آموزش عايی
ایران ،سال  ،6شماره.1
مهداد ،علی و مهدی زادگان ،ایران ( . )1389مقایسه رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضرد تويیرد در
میان کارکنان کارخانه جان خودروسازی ایران و مايزی .فصلنامه یافتههای نو در روانشناسی ،سال ،4
شماره  ،12ص.79 - 94
مهداد .علی  .گرل پررور .محسرن .اهلل پنراه .پریرا وآقرایی.اصرغر( .)1393تبیرین رابطره عملکررد وظیفره
ورفتارشهروندی براساس نقش تعدیل کننده سعمت روانشناختی .فصلنامه مشاوره شغلی وسرازمانی
.دوره .6شماره .20ص26 - 43
مهداد ،علی ( .)1394روانشناسی امور کارکنان (گرزینش و اسرتخدام) .اصرفهان ،انتشراران دانشرگاه آزاد
اصفهان (خوراسگان).
مهداد ،علی ( .)1397روانشناسی صنعتی و سازمانی .تهران  :انتشاران جاودانه جنگل ،چاپ .13
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