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چکيده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل كننده نیازهاي روانی-اجتماعی در پیوند میان
فشارزاهاي شغلی با رفتارهاي مدنی-سازمانی ،عملكرد وظیفه و خالقیت بود .جامعه آماري پژوهش
كاركنان یكی از شركتهاي وابسته به وزارت نفت در شهر بندرعباس بودند ،كه از میان آنها 187 ،نفر از
طریق نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه نیازها (یاماگوچی،
 ،)2003فشارزاهاي شغلی ،عملكرد وظیفه (باباكاس و همكاران ،)2009،خالقیت (تایرنی و همكاران،
 ،)1999و رفتارهاي مدنی-سازمانی (بخاري و علی )2009،می باشد .دادهها از طریق تحلیل رگرسیون
سلسله مراتبی تحلیل شدند .نتایج نشان داد :نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملكرد
وظیفه و رفتارهاي مدنی و سازمانی ،و نیاز به قدرت رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقیت را تعدیل
می كنند .همچنین نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،با خالقیت و با رفتارهاي مدنی و
سازمانی را تعدیل مینمایند.
واژه هاي کليدي:نیازهاي روانی-اجتماعی ،فشارزاهاي شغلی ،رفتارهاي مدنی سازمانی ،خالقیت،
ترك خدمت.
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مقدمه
انسان موجودي است كه نیازهاي متعددي دارد .هریک از نیازهاي انسان در زمانی
خاص زمینه كنش و واكنش به موقعیت ها و شرایط مختلف را فراهم میآورند .به عبارت
دیگر هریک از نیازهاي انسان داراي نیروي انگیزشی است كه در صورت فعال بودن
قادرند تا رفتارهاي انسان را در جهت خاص هدایت كنند .سه نیاز روانی -اجتماعی كه در
این پژوهش بر آنها تمركز شده ،نیاز به پیشرفت ،1نیاز به قدرت 2و نیاز به پیوندجویی3
است .نیاز به پیشرفت در اث ر تمایل به دستیابی و تحقق اهداف فردي و دستیابی به برخی
منافع بدون توجه به موقعیت دیگران ،تشفی مییاید .افراد با نیاز به پیشرفت باال ،براي
موفقیت فردي خود اهمیت بسیار زیادي قائل هستند .در مقابل ،نیاز به قدرت ،تمایل به
نفوذ و كنترل دیگران و موقعیتهاي مختلف است كه از طریق تغییر ایدهها ،نظرها و یا
شرایط موجود به نفع خواست هاي خود تشفی مییابد .و باالخره نیاز به پیوندجویی نیز
شكل جمعگرایانه نیازهاي روانی -اجتماعی است .اغلب افرادي كه در آنها نیاز به
پیوندجویی قوي و نیرومند است ،ترجیح میدهند كه به حالت گروهی و تیمی كار كنند و
همكاري و وابستگی به دیگران براي آنها اهمیت دارد .همچنین افراد داراي نیاز به
پیوندجویی باال به برقراري روابط اعتمادآمیز و عزت نفس احتماعی باال اهمیت زیادي
میدهند (یاماگوچی .)2003 ،4به باور یاماگوچی ( )2003افرادي با نیاز به پیشرفت و
قدرت باال ،اغلب متمایل به منافع شخصی خود هستند ،ولی افراد داراي نیاز به
پیوندجویی باال ترجیح میدهند كه منافع گروهی و جمعی را دنبال كنند .این مشخصهها
در نظریه نیازهاي ملک للند )1961( 5و نظریه پردازان بعد از او (دسی و ریان2000 ،6؛
گاگنی2003 ،7؛ مارتینز )2011 ،8نیز براي افراد داراي نیاز به پیشرفت ،قدرت و
پیوندجویی مطرح شده است.
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طی سالهاي پس از  2000میالدي ،اندیشمندان و پژوهشگران مختلف توجه
فزایندهاي را به مبانی نظري نقش نیازهاي روانی -اجتماعی در محیطهاي كار معطوف
نمودهاند (هنفستینگل ،آندریتز ،مولر و توماس .)2010 ،1بخش عمدهاي از نظریات
كنونی به نوعی با نظریه خود تعیینگري 2ارتباط دارند .نیازهاي بنیادینی مثل پیوندجویی
و صمیمیت ،همراه با شایستگی ،پیشرفت و تسلط (قدرت) ،بنیان هاي انگیزشی براي
رفتارها و تصمیمات مختلف در محیط كار هستند .نظریات دیگر ،نظیر نظریه ارزیابی
شناختی ،3نظریه یكپارچگی ارگانیسمی ،4نظریه نیازهاي پایه ،5نظریه جهتگیري علیتی6
و نظریه محتواي هدف 7در بطن نظریه خود تعیینگري ،همگی تالشی نظري بر نحوۀ
تأثیر نیازهاي انگیزشی افراد بر رفتارهاي آنها (هنفستینگل و همكاران )2010 ،هستند.
این پژوهش بر نظریه نیازهاي پایه تمركز نموده است .بر اساس این نظریه ،سه نیاز پایه
شامل شایستگی( 8قدرت و پیشرفت) ،خودمختاري 9و وابستگی اجتماعی( 10پیوندجویی)،
براي بهزیستی و سالمت روانی انسانها از نیازهاي بنیادین هستند .كراپ )2005( 11بیان
داشته كه نیازهاي پایه ،براي فهم تعامل میان فرد -محیط از متغیرهاي اجتنابناپذیر
هستند .به هر حال بر اساس نظریه نیازهاي پایه ،هریک از نیازهاي بنیادین نظیر نیاز به
پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی ،به دلیل ماهیت انگیزشی كه دارند،
جهتگیريهاي افراد را از لحاظ رفتاري در محیط كار تعیین میكنند (هنفستینگل و
همكاران .)2010 ،بدین معنی كه وقتی در فرد یكی از نیازهاي پایه نظیر پیشرفت ،قدرت
یا پیوندجویی فعال باشد ،طبیعی است كه عوامل متعدد فشارآور ،نظیر گرانباري ،ابهام و
تعارض میتوانند به نوعی در راستا و یا در تضاد با نیازهاي فرد بوده و بدین ترتیب،
زمینه را براي افزایش یا كاهش رفتارهاي مثبت و منفی فراهم آورند.
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بر پایه مبانی نظري مطرح شده در نظریه نیاز هاي پایه ،در این پژوهش بر نقش
تعدیلك ننده سه نیاز بنیادین ،یعنی نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در
رابطه میان ابهام و گرانباري نقش همراه با تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،1رفتارهاي
مدنی-سازمانی 2و خالقیت 3تمركز شده است .فشارزاهایی نظیر گرانباري ،ابهام و تعارض
عالوه بر راهاندازي رفتارهاي جبرانی منفی (رفتارهاي انحرافی و ترك خدمت) ،به دلیل
اینكه جبران حاصل از فشار ماهیت منفی دارد (یعنی فرد را به سمت رفتارهاي منفی
سوق میدهد) ،بستر را براي كاهش همزمان رفتارهاي مثبت نظیر عملكرد وظیفه،
رفتارهاي مدنی -سازمانی و خالقیت فراهم میسازند .رفتارهاي مدنی -سازمانی،
رفتارهایی فرانقش محسوب میشوند كه در شرح وظایف رسمی افراد نیامده ،ولی افراد
در سطوح مختلف متمایل به انجام آنها هستند .بارزترین نمونه این رفتارها ،یاريرسانی،
نوعدوستی ،جوانمردي ،تعریف و تمجید از سازمان و فضایل شهروندي هستند
(دیكینسون .)2009 ، 4اما خالقیت نیز ،تمایل به ایدههاي خالقانه در حین انجام وظایف
كاري در سازمان محسوب میشود .سعیدي ( )1389در پژوهشی با نام بررسی دیدگاه
مدیران درباره عوامل فردي ،گروهی و سازمانی موثر بر خالقیت ،نشان داد كه موثرترین
متغیر بر روي خالقیت مدیران ،عوامل سازمانی است ،و از بین عوامل سازمانی ،عامل
پاداش به عنوان مهمترین عامل سازمانی مؤثر برخالقیت مدیران شناخته شد .عوامل
فردي و گروهی به ترتیب در اولویت دوم و سوم مؤثر بر خالقیت تعیین شد.
پیشینۀ پژوهشی حاكی از آن است كه ابهام ،گرانباري و تعارض در نقش با عملكرد
وظیفه ،رفتارهاي مدنی و خالقیت رابطه منفی دارند .كوئتزي و دي وایلیرس)2010( 5
در پژوهشی با موضوع منابع فشار ،درگیري شغلی و جهتگیري شغلی دركاركنان ستادي
اسنتیتو مالی افریقاي شمالی رابطه بین فشارزاهاي شغلی ،نظیر گرانباري ،تعارض و ابهام
نقش را با درگیري كاري و جهتگیري كاري (از عوامل مطرح در عرصه عملكرد تكلیف
و شغل هستند) مورد بررسی قرار داده و بین ابعاد فشارزاهاي شغلی و درگیري و
جهت گیري كاري رابطه منفی گزارش نمودهاند.كوئتزي و دي وایلیرس ( )2010در روند
1

- Task performance.
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تبیین یافته هاي خود بیان داشتهاند كه رابطه بین فشارزاهاي شغلی و عملكرد وظیفه
رابطه اي پایدار در تمامی محیط هاي شغلی است .این رابطه از طریق نظریه منابع
كه طی آن گفته میشود ،فشار باعث تهدید منابع بقاي كاري در افراد میشود ،و سپس
این تهدید زمینه ایجاد حاالت عاطفی منفی و افت عملكرد را فراهم میسازد نیز قابل
تبیین میباشد (گلپرور ،نیري و مهداد.)1387 ،
بولینو و ترنلی )2005( 2مبانی نظري نحوه پیوند یافتن فشارزاها ،به ویژه گرانباري
و فشار شغلی كلی را با تمایل كاركنان به رفتارهاي مدنی -سازمانی در قالب نوآوري و
خالقیت فردي مورد بررسی قرار دادند .بر اساس نظریه نقش ،3افرادي كه خواهان ایفاي
نقشهاي متعدد در حد مطلوب هستند ،اغلب به جهات مختلف مورد فشار قرار میگیرند.
جالب توجه اینكه در پژوهش بولینو و ترنلی ( )2005بین تمایل به رفتارهاي نوآورانه و
خالقانه و دیگر رفتارهاي مدنی -سازمانی با گرانباري نقش و فشار شغلی رابطه مثبت
گزارش شده است .به باور بولینو و ترنلی ( )2005دلیل این امر آن است كه افراد مایل به
رفتارهاي مدنی -سازمانی و خالقانه ،ضرورتاً باید نقش هاي متعددي را ایفا كنند كه
براي آنها فشارآور است .دیكینسون ( )2009طی پژوهشی با موضوع عوامل تاثیرگذار بر
رفتار هاي مدنی و سازمانی ،به رابطه عوامل مؤثر بر رفتارهاي مدنی -سازمانی پرداخته
و بین فشار شغلی ،رابطه با سرپرست ،تعهد سازمانی با تمایل به رفتارهاي مدنی-
سازمانی رابطه معناداري را گزارش نموده است .در مقابل پیلی )2011( 4در پژوهشی با
موضوع كار فشار آفرین ادراك شده ،رفتار هاي مدنی و تمایل به ترك سازمان ،رابطه
غیرمعنادار بسیار ضعیفی را بین فشارزاها و تمایل به رفتارهاي مدنی -سازمانی گزارش
نموده است.
به هرحال پیشینۀ پژوهش در حوزۀ رابطه بین فشارزاهاي شغلی و عوامل آن با
عملكرد وظیفه ،خالقیت و رفتارهاي مدنی -سازمانی نتایج غیریكدستی (از لحاظ اندازه
ضرایب همبستگی) به بار آوردهاند .این امر نتیجهگیري نظري را با دشواري مواجه
میسازد .پژوهشگران این پژوهش بر آنند كه این نتایج غیر یكدست ،خود حاكی از آن
بقا1
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است كه در پیوند میان فشارزاهاي شغلی و پیامدهاي رفتاري مثبت عواملی دیگر هم
نقش ایفا میكنند كه تاكنون نادیده گرفته شدهاند .یكی از این عوامل با احتمال زیاد
نیازها هستند .جستجوهایی كه در منابع نظري و پژوهشی انجام گرفت ،پژوهشی را به
دست نداد كه طی آن به صراحت رابطه میان ابهام ،گرانباري و تعارض نقش با رفتارهاي
مثبت در محیطهاي كار با توجه به نقش تعدیلكنندۀ نیازها مورد بررسی قرار گرفته
باشد .این مسأله خود حكایت از وجود شكافی علمی در حوزه نقش نیازها در محیطهاي
كار میكند .با این حال مطابق با نظریههاي منابع بقا ،نظریه نیازهاي پایه و الگوهایی
نظیر استرس -عدم تعادل -جبران كه در مقدمه به آنها اشاره شد ،چند پیشبینی نظري
براي طراحی و اجراي پژوهش در حوزۀ نقش نیازها در محیط كار عملیاتی است .در
درجه اول عواملی نظیر ابهام ،گرانباري و تعارض نقش با اعمال فشار در فضاي روانی-
عاطفی و شناختی و حتی رفتاري افراد ،آنها را از حالت تعادل (كه طی آن در فضاي
روانی افراد سطح متعارف و بهینهاي از عوامل فشارآور وجود دارد) خارج میسازد .این
حالت عدم تعادل میتواند از سطح رفتارهاي مثبت كاسته (به دلیل انرژي صرف شده
براي مقابله با قشار یا جبران عدم تعادل ناشی از فشار) و سپس افراد را متمایل به
رفتارهاي منفی نماید .در مجموع پیش بینیهایی مبنی بر نقش تعدیل كننده نیازهاي
روانی اجتماعی در رابطه فشارزاهاي شغلی با پیامد هاي رفتاري مثبت از طریق این
پژوهش به محک آزمون گذاشته شدهاند تا از آن طریق بخشی از شكاف علمی موجود
در حوزۀ نقش نیازهاي روانی -اجتماعی در محیطهاي كار برطرف شود .بنابراین میتوان
گفت هدف از این پژوهش ،بررسی نقش تعدیلكنندۀ نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و
نیاز به پیوندجویی در رابطه میان ابهام ،گرانباري و تعارض نقش با رفتارهاي مثبت
(عملكرد وظیفه ،رفتار هاي مدنی و سازمانی و خالقیت) در محیط هاي كار در نظر
گرفته شده است .فرضیه هاي پژوهش حاضر نیز به شرح زیر در نظر گرفته شدهاند.
فرضیه اول :نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و كرانباري
نقش را با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی-سازمانی و خالقیت را تعدیل مینمایند.
فرضیه دوم :نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه تعارض نقش را با
عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی و سازمانی و خالقیت را تعدیل می نمایند.
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ابزار و روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي همبستگی است كه در قالب تحلیل رگرسیون
سلسله مراتبی به مرحله اجرا در آمده است .جامعه آماري این پژوهش را كاركنان یک
سازمان دولتی در شهر بندرعباس به تعداد  250نفر در بهار و تابستان  1389تشكیل
دادند .از این جامعه آماري به نسبت  93/6درصد مرد و  6/4درصد زن 200 ،نفر ،به دلیل
اینكه مطالعاتی از نوع مطالعه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی نیازمند نمونههاي
به نسبت بزرگ است (آیكن و وست ،)1991 ،1براي شركت در این پژوهش انتخاب
شدند .پس از جمعآوري كلیه پرسش نامهها 13 ،پرسش نامه (معادل  6/5درصد) به دلیل
ناقص پاسخ داده شدن ،از تحلیل ها كنار گذاشته شدند ،لذا گروه نمونه پژوهش به 187
نفر تقلیل یافت .از این تعداد  12نفر (معادل  6/4درصد) زن و  175نفر (معادل 93/6
درصد) مرد بودند .از  186نفر كه وضعیت تحصیلی خود را اعالم داشتند (معادل 99/5
درصد) ،بیشترآنها داراي تحصیالت دیپلم ( 119نفر معادل  66/3درصد) و متأهل (134
نفر معادل  71/6درصد) بودند .همچنین اكثر اعضاي نمونه (معادل  148نفر از 168
نفري كه موقعیت شغلی خود را اعالم داشتند ،یعنی معادل  88درصد) در موقعیت شغلی
غیر مدیریتی و غیر سرپرستی قرار داشتند .میانگین سنی اعضاي نمونه  30/89سال (با
انحراف معیار  5/58سال) و میانگین سابقه كار آنها  7سال (با انحراف معیار  4/97سال)
بود .از ابزارهاي زیر براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده به عمل آمد.
پرسش نامه عملكرد وظیفه :2براي سنجش عملكرد وظیفه از پرسش نامه چهار
سؤالی معرفی شده توسط باباكاس ،یاواس و آشیل )2009( 3كه بر مقیاس پنج گزینهاي
(كامالً موافقم=  5تا كامالً مخالفم=  )1پاسخ داده میشود ،استفاده به عمل آمد (یک
نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح است :عملكرد من در این سازمان ،جزو 10
درصد باالترین عملكردها است) .این پرسش نامه سطح كلی عملكرد فرد در وظایف و
مسؤولیتهاي شغلی را مورد سنجش قرار میدهد و بر اساس گزارش باباكاس و
همكاران ( )2009از روایی سازه مطلوبی برخوردار میباشد و آلفاي كرونباخ برابر با 0/82
براي آن گزارش شده است .روایی سازه این پرسش نامه در این پژوهش از طریق تحلیل
1

- Aiken & West.
- Task Performance Questionnaire2
- Babakus, Yavas & Ashill3
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عاملی اكتشافی (چرخش از نوع واریماكس) مورد بررسی و چهار سؤال با بارهاي عاملی
 0/35تا  0/83بر یک عامل با آلفاي كرونباخ برابر با  0/7قرار گرفت.
پرسش نامه خالقیت :1براي سنجش خالقیت از  8سؤال معرفی شده توسط
تایرنی ،فارمر و گرائن )1999( 2كه توسط گلپرور ،پاداش و آتشپور ( )1389در ایران
روایی و پایایی سنجی شده ،استفاده به عمل آمد (یک نمونه سؤال این پرسش نامه به
این شرح است :در كارها و امور شغلیام از خود ابتكار و نوآوري نشان میدهم) .این
پرسش نامه تمایالت رفتاري مطرح در عرصه خالقیت در محیط كار را اندازهگیري
میكند و مقیاس پاسخ گویی آن در این پژوهش شش درجهاي (هرگز=  1تا همیشه= )7
بود .گلپرور و همكاران ( )1389روایی سازه این پرسش نامه را در ایران از طریق تحلیل
عاملی اكتشافی بررسی نموده و پایایی (آلفاي كرونباخ)  0/87را براي آن گزارش
نمودهاند .در این پژوهش سؤاالت این پرسش نامه همراه با پرسش نامه رفتارهاي
مدنی -سازمانی و رفتارهاي انحرافی مورد تحلیل عاملی اكتشافی قرار گرفت .نتیجه این
تحلیل عاملی علی رغم بارهاي مشترك برخی سؤاالت این پرسش نامه با پرسش نامه
رفتارهاي مدنی -سازمانی 8 ،سؤال را بر روي یک عامل با آلفاي كرونباخ برابر با 0/85
قرار داد.
3
پرسش نامه رفتارهاي مدنی – سازمانی  :براي سنجش رفتارهاي مدنی -سازمانی
از پرسش نامه  9سؤالی معرفی شده توسط بخاري و علی ( )2009كه در ایران توسط
گلپرور ،وكیلی و آتش پور ( )1388مورد پایایی و روایی سنجی قرار گرفته ،استفاده شد
(یک نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح است :به همكارانی كه غایب هستند به
هر طریقی بتوانم كمک میكنم) .این پرسش نامه بر اساس مطالعه انجام شده در ایران
از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است (گلپرور و همكاران .)1388 ،در این پژوهش،
تحلیل عاملی اكتشافی سؤاالت همراه با سؤاالت پرسش نامه خالقیت و رفتارهاي
انحرافی ،یک عامل با آلفاي كرونباخ برابر با  0/87را به دست داد.

- Creativity Questionnaire1
- Tierney, Farmer & Graen

2

- Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire3
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پرسش نامه نیازهاي روانی -اجتماعی :1براي سنجش نیازهاي روانی -اجتماعی از
پرسش نامه  10سؤالی معرفی شده توسط یاماگوچی ( )2003كه سه حوزۀ نیاز به
پیشرفت ( 4سؤال) ،نیاز به قدرت ( 3سؤال) و نیاز به پیوندجویی ( 3سؤال) را مورد
سنجش قرار میدهد ،استفاده گردید (یک نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح
است :خواهان آنم كه همكاران و اطرافیانم در محیط كار مرا دوست داشته باشند).
مقیاس پاسخ گویی این پرسش نامه در این پژوهش شش درجهاي (هرگز=  1تا
همیشه=  )6بود .یاماگوچی ( )2003روایی سازه این پرسش نامه را با استفاده از تحلیل
عاملی اكتشافی (چرخش از نوع پروماكس ،)2مورد بررسی قرار داده ،و این ده سؤال را به
ترتیب براي سنجش نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی روا معرفی نموده
است .آلفاي كرونباخ نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در پژوهش
یاماگوچی ( ،)2003به ترتیب برابر با  0/7 ،0/82و  0/65گزارش شده است .در این
پژوهش تحلیل عاملی اكتشافی با چرخش از نوع واریماكس یک راه حل دو عاملی
(نیاز به پی وندجویی و پیشرفت یک عامل و نیاز به قدرت یک عامل مستقل) (بارهاي
عاملی از  0/57تا  0/8در نوسان بود) و تحلیل عاملی اكتشافی با چرخش پروماكس راه
حل سه عاملی مطرح شده توسط یاماگوچی ( )2003را به دست داد .بدنبال این وضعیت
آلفاي كرونباخ نیاز به پیشرفت برابر با  ،0/81آلفاي كرونباخ نیاز به قدرت برابر با  0/7و
آلفاي كرونباخ نیاز به پیوندجویی برابر با  0/79بدست آمد .در تحلیل ها بر پایه چرخش
پروماكس ،سه عامل نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی به صورت
مستقل به تحلیل ها وارد شدند.
پرسش نامه فشارزاهاي شغلی :3براي سنجش فشارزاهاي شغلی از  9سؤال معرفی
شده توسط باباكاس و همكاران ( )2009كه سه حوزۀ ابهام ،تعارض و گرانباري نقش
(هریک داراي سه سؤال) را پوشش میدهد ،استفاده به عمل آمد (یک نمونه سؤال این
پرسش نامه به این شرح است :من در شغلم در این سازمان میدانم كه از من چه
انتظاري میرود (نمرهگذاري معكوس)) .این پرسش نامه نیز بر مقیاس پنج درجهاي
لیكرت پاسخ داده شده است .باباكاس و همكاران ( )2009روایی سازه و پایایی همسانی
1

- Psycho – Social Needs Questionnaire
- Promax.
3 - Job Demands Questionnaire

2
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درونی (آلفاي كرونباخ) این پرسش نامه را مستند ساختهاند ،به ترتیبی كه آلفاي كرونباخ
( 0/51تعارض نقش) تا ( 0/65ابهام نقش) را براي خرده مقیاس هاي این پرسش نامه
گزارش نمودهاند .روایی سازه این پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی اكتشافی و چرخش
از نوع واریماكس در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه این تحلیل عاملی ،یک
راه حل دو عاملی ،با تركیب  4و  3سؤال كه به ترتیب ابهام و گرانباري نقش و تعارض
نقش نام گرفت را به دست داد .شایان است كه دو سؤال  2و  7این پرسش نامه بر روي
یک عامل مجزا با آلفاي كرونباخ ضعیفی قرار گرفتند كه در نهایت از تحلیل ها كنار
گذاشته شدند .در پایان آلفاي كرونباخ ابهام و گرانباري نقش برابر با  0/7و آلفاي
كرونباخ تعارض نقش نیز برابر با  0/7بدست آمد.
پرسش نامههاي پژوهش به صورت خود گزارشدهی و در فاصله زمانی  5تا 7
دقیقه توسط اعضاي گروه نمونه پاسخ داده شدند .دادههاي حاصل از پرسش نامههاي
پژوهش از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و بر مبناي توصیههاي اجرایی آیكن و
وست ( )1991مورد تحلیل قرار گرفت .در تحلیل ها از نرمافزار SPSS -18استفاده شد.
یافتهها
در جدول  ،1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش
ارائه شده است.
جدول -1ميانگين ،انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش
2

ردیف

متغیرهاي پژوهش

M

SD

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ابهام و گرانباري نقش

12/94

2/8

-

تعارض نقش

8/98

2/08

**0/24

-

رفتارهاي مدني -سازماني

33/61

8/83

**-0/62

-0/03

عملکرد وظيفه

12/46

2/28

**-0/42

0/06

نياز به پيشرفت

4

3

6

5

7

**

0/51

-

15/32

4/62

**-0/63

-0/08

**0/8

**0/52

نياز به قدرت

9/77

2/79

*-0/15

**0/28

**0/35

**0/27

**0/36

نياز به پيوندجویي

12/1

3/45

**-0/61

-0/004

**

**

**

خالقيت

31/72

7/67

**-0/58

*-0/17

**0/82

0/76

** P<0/01

0/48

**0/51

0/78

**0/8

**

0/37

-

**0/32

**0/72

*P<0/05

چنانكه در جدول  1مشاهده میشود ،ابهام و گرانباري نقش با رفتارهاي مدنی-
سازمانی ،عملكرد وظیفه و خالقیت داراي رابطه منفی معنادار ( P<0/05یا )P<0/01
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است .تعارض نقش با رفتارهاي مدنی -سازمانی و عملكرد وظیفه داراي رابطه معناداري
نیست ،اما با خالقیت داراي رابطه منفی ( )P<0/05معنادار است .رفتارهاي مدنی-
سازمانی با عملكرد وظیفه و خالقیت داراي رابطه مثبت و معنادار ( )P<0/01است.
عملكرد وظیفه با خالقیت داراي رابطه مثبت و معناداري ( )P<0/01است .یک نكته در
خصوص نتایجی كه در جدول  1ارائه شد الزم است مد نظر قرار گیرد .شواهدي مبنی بر
اینكه همبستگی هاي باالي  0/7ممكن است حاكی از عوامل زیر بنایی مشترك و یا
عاملی جهت تورم واریانس تبیین شده متغیر مالك از طریق متغیرهاي پیش بین باشند
وجود دارد (میرز ،گامست و گوارینو .)2006 ،1در شش مورد یعنی در روابط بین رفتارهاي
مدنی و سازمانی با نیاز به پیشرفت ،با نیاز به پیوند جویی و با خالقیت ،بین نیاز به
پیشرفت با نیاز به پیوندجویی و با خالقیت و بین نیاز به پیوندجویی و خالقیت همبستگیهاي
گزارش شده در جدول  1باالي  0/7می باشد .در این موارد به این دلیل كه پیشینه ارائه
شده در مقدمه حاكی از استقالل محتوایی نیازها ،خالقیت و رفتارهاي مدنی و سازمانی
از یكدیگر بود (در این خصوص براي نمونه می توانید به یاماگوچی 2003 ،مراجعه نمایید)
و با این توضیح كه عامل تحمل 2و عامل تورم واریانس 3در تحلیل هاي رگرسیون انجام
شده بررسی و كنترل گردید و مشخص شد كه هم خطی چندگانه بین متغیرهاي پیش
بین براي پژوهش حاضر مشكلی به وجود نیاوردهاند این سه متغیر كماكان به عنوان
متغیرهاي مستقل از یكدیگر در نظر گرفته شدند .با این حال محض احتیاط این مسأله
به عنوان یک محدودیت در تعمیم و تفسیر نتایج در بخش پایانی بحث نیز مورد اشاره
قرار گرفته است .در جدول  ،2نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی كه مربوط به فرضیه
اول ،یعنی نقش تعدیل كننده نیازهاي سهگانه در رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملكرد
وظیفه ،رفتارهاي مدنی-سازمانی و خالقیت میباشد ارائه شده است.
جدول  -2نتایج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيشبيني عملکرد وظيفه  ،رفتارهاي
مدني و خالقيت از طریق ابهام و گرانباري نقش و نيازهاي سه گانه
عملکرد وظيفه

ردیف

اثرات
اصلي1

اثرات
اصلي2

اثرات
تعاملي

اثرات
اصلي1

اثرات
اصلي2

اثرات
تعاملي

اثرات
اصلي1

β

β

β

β

β

β

β

اثرات
اصلي2

پيشبين

رفتارهاي مدني سازاني

β

اثرات
تعاملي

متغيرهاي

خالقيت

β

- Meyers, Gamst & Guarrino 1
2 -Tolerance
3 -Variance inflation factor
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ابهام و گرانباري نقش و نياز به پيشرفت

**0/42

**0/42

**0/42

-

0/15

0/15

**0/62

**0/73

**0/73

-

**0/15

**0/15

**0/58
-

-

0/004

-

**0/174

**0/106

0/000

**0/383

**0/323

**39/01

**27/12

0/004

**114/79

**202/53

**0/42

-

-

**0/21

**0/24

-

**0/39

**0/38

**0/62

-

**0/58

**0/26

0/002

0/000

**0/58

**0/29
0/003

-

**0/34

**96/34

**0/58

-

**0/174

**34/01

**10/71

0/92

**114/79

-

-

**0/21

0/16

**0/62

**0/35

**0/37

-

**0/37

**0/6

**0/62

**0/42

**0/045

0/004

**0/383

**0/068

**22/94

1/005

**0/21

**0/58

-

-

-

-0/07

-

-0/06

0/003

**0/34

**96/34
-

-

**0/056

**17

**0/26

-

**0/08

**0/174

-

*0/14

*0/017

-

**0/235

**0/383

-

**0/15

**0/019

-

**0/202

**0/342

-

0/1

نياز به پيوند جویي

**0/55

12

نياز به پيوند جویي

*0/12

7

نياز به قدرت

**0/74

-

**0/328

**182/96

6

**0/22

11

ابهام و گرانباري نقش

**0/55

5

**0/57

10

**0/24

0/01

0/000

**16/7

ابهام و گرانباري نقش و نياز به پيوند جویي

9

**0/54

**-0/24

**0/05

 Fیا ∆F

نياز به قدرت

**0/33

ابهام و گرانباري نقش

4

*0/11

2

نياز به پيشرفت

0/008

 R2یا ∆R2

14

ابهام و گرانباري نقش×

13

 R2یا ∆R2

ابهام و گرانباري نقش×

8

 Fیا ∆F

0/07

ابهام و گرانباري نقش و نياز به قدرت
 R2یا ∆R2

نياز به پيشرفت

3

ابهام و گرانباري نقش×

**0/74

1

ابهام و گرانباري نقش
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**39/01

**19/74

*4/37

**114/79

**113/39

**9/54

**96/34

**81/53

** P<0/01

3/39

15

 Fیا ∆F
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* P<0/05

فرضیه اول پژوهش از این قرار بود كه نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به
پیوند جویی رابطه ابهام و كرانباري نقش را با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی-سازمانی
و خالقیت را تعدیل مینمایند .چنانكه در جدول  2در بخش نتایج مربوط به عملكرد
وظیفه مشاهده میشود ،تعامل ابهام و گرانباري نقش× نیاز به پیشرفت ( )P<0/01براي
پیشبینی عملكرد وظیفه واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاوردهاند .لذا مشخص
است كه نیاز به پیشرفت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملكرد وظیفه نقش تعدیل
كننده ایفا نمی كند .اما در جدول  2در بخش نتایج مربوط به ابهام و گرانباري نقش و
نیاز به پیوند جویی (ردیف هاي  11تا  )15مشخص است كه تعامل ابهام و گرانباري
نقش× نیاز به پیوند جویی با ضریب بتاي استاندارد  0/14مثبت  1/7 ،درصد واریانس
افزوده معنادار( )P<Δ، 05/0F =4/37براي پیش بینی عملكرد وظیفه به وجود آورده
است .این تعاملهاي معنادار به این معنی هستند كه نیاز به پیوندجویی رابطه ابهام و
گرانباري نقش را با عملكرد وظیفه تعدیل مینماید .بر این اساس تحلیل رگرسیون
تعقیبی براي پیشبینی عملكرد وظیفه از طریق ابهام و گرانباري نقش در سطوح نیاز به
پیوند جویی انجام شد .نتیجه تحلیل ساده شیب خط در نمودار  1ارائه شده است.
عملکرد وظیفه
نیاز به پیشرفت پائین
نیاز به پیشرفت باال
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شکل ( )2رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملکرد در نياز به پيوند جویي یاال و پایين
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چنانكه در نمودار  1مشاهده می شود ،در نیاز به پیوند جویی پایین رابطه ابهام و
گرانباري نقش با عملكرد وظیفه منفی ولی در نیاز به پیوند جویی باال ،این رابطه مثبت
است .بخش دیگري (دوم) از فرضیه اول از این قرار بود كه نیاز به پیشرفت ،نیاز به
قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و كرانباري نقش را با رفتار هاي مدنی و سازمانی
و خالقیت تعدیل می نمایند .چنانكه در جدول  2در نتایج مربوط به ابهام و گرانباري
نقش و نیاز به پیشرفت (ردیف هاي  1تا  ،)5تعامل ابهام و گرانباري نقش× نیاز به
پیشرفت ( )P<0/01براي پیشبینی رفتار هاي مدنی سازمانی و خالقیت واریانس
انحصاري افزوده معنادار پدید نیاوردهاند .لذا مشخص است كه نیاز به پیشرفت در رابطه
ابهام و گرانباري نقش با رفتارهاي مدنی سازمانی و خالقیت نقش تعدیلكننده ایفا
نمیكند .اما نتایج ارائه شده در جدول  2براي ابهام و گرانباري نقش و نیاز به قدرت
(ردیف هاي  6تا  )10حاكی از آن است كه تعامل ابهام و گرانباري نقش × نیاز به قدرت
براي پیشبینی رفتار هاي مدنی سازمانی واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده،
لذا مشخص است كه نیاز به قدرت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با رفتار هاي مدنی
سازمانی نقش تعدیل كننده ایفا نمی كند ،اما تعامل ابهام و گرانباري نقش × نیاز به
قدرت ( β(، 5 = -0/24درصد واریانس افزوده معنادار ( )P<Δ، 01/0F =16/7براي
خالقیت به وجود آورده است .بر این اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیشبینی
خالقیت از طریق ابهام و گرانباري نقش در سطوح نیاز به قدرت انجام شد .نتیجه تحلیل
ساده شیب خط در نمودار  2ارائه شده است .باالخره چنانكه در جدول  2در بخش نتایج
مربوط به ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیوند جویی (ردیف هاي  11تا  )15مشاهده
می شود ،تعامل ابهام و گرانباري نقش× نیاز به پیوند جویی براي خالقیت واریانس
افزوده معنادار به وجود نیاورده است .به این معنی كه نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و
گرانباري نقش را با خالقیت تعدیل نمی نماید .اما در جدول  2در بخش نتایج مربوط به
ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیوند جویی (ردیف هاي  11تا  )15مشخص است كه
تعامل ابهام و گرانباري نقش× نیاز به پیوند جویی با ضریب بتاي استاندارد  0/15مثبت،
 1/9درصد واریانس افزوده معنادار( )P<Δ، 01/0F =9/54براي پیش بینی رفتارهاي
مدنی و سازمانی به وجود آورده است .این تعامل معنادار به این معنی است كه نیاز به
پیوند جویی رابطه ابهام و گرانباري نقش را با رفتار هاي مدنی سازمانی تعدیل می نماید.
بر این اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیشبینی رفتار هاي مدنی و سازمانی از
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طریق ابهام و گرانباري نقش در سطوح نیاز به پیوند جویی انجام شد .نتیجه تحلیل ساده
شیب خط در نمودار  3ارائه شده است.
خالقیت
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شکل ( )2رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقيت در نياز به قدرت باال و پائين
رفتارهای مدنی -سازمانی
نیاز به پیوند جویی پائین
نیاز به پیوند جویی باال
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شکل ( ) 3رابطه ابهام و گرانباري نقش با رفتار هاي مدني و سازماني در نياز به پيوند جویي باال و پایين

چنانكه در نمودار  2مشاهده می شود ،در نیاز به قدرت پایین رابطه ابهام و
گرانباري نقش با خالقیت مثبت ،ولی در نیاز به قدرت باال ،این رابطه غیر معنادار
( )P>0/05است .همچنین چنانكه در نمودار  3مشاهده می شود ،در نیاز به پیوند جویی
پایین رابطه ابهام و گرانباري نقش با رفتار هاي مدنی  -سازمانی غیر معنادار (،)P>0/05
ولی در نیاز به پیوند جویی باال ،این رابطه مثبت است .در جدول  ،3نتایج تحلیل
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رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به فرضیه دوم پژوهش ،یعنی نقش تعدیل كننده نیازهاي
سه گانه در رابطه تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی سازمانی و خالقیت
می باشد ،ارائه شده است.
جدول  -3نتایج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيشبيني عملکرد وظيفه ،رفتارهاي مدني سازماني
و خالقيت از طریق تعارض نقش و نيازهاي سه گانه
عملکرد وظيفه

رفتارهاي مدني سازماني

ردیف

اثرات
اصلي2
اثرات
اصلي1

اثرات
تعاملي

اثرات
اصلي1

اثرات
اصلي2

0/06

0/1

0/1

-

**0/52

**0/52

-

-

0/02

0/003

**0/273

0/000

 Fیا ∆F

0/06

**69/4

0/08

تعارض نقش

0/06

-0/03
-

**415/18

0/001

**0/692

0/000
0/007

 R2یا ∆R2

0/2

0/03
**0/33
-

0/003

*0/028
*6/27

نياز به پيشرفت

تعارض نقش ×

4

5

6

7

نياز به قدرت

-

تعارض نقش ×

اثرات
تعاملي

0/03
**0/83

-

**0/81
**0/645
**362/77

تعارض نقش

نياز به پيشرفت

اثرات
اصلي1

*-0/17

*-0/1

**- 0/12

**0/81
0/05

3

0/002

2

β

β

β

β

0/002

1

اثرات
اصلي2

β
β
β
β
β
تعارض نقش و نياز به پيشرفت

اثرات
تعاملي

متغيرهاي پيشبين

خالقيت

-

تعارض نقش و نياز به قدرت

-0/02

0/006

-0/03

**0/28

**0/27

-

-

*0/15

**0/071

*0/022

0/003

**0/139

-

**0/39

**0/38
**0/19
**0/035

0/001

*-0/14

-0/12

*-0/17
*0/028

-

**0/3
**0/144

-

**-0/28

**-0/25
**0/39
**0/22

9

 R2یا ∆R2

**0/05

8

نياز به قدرت
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0/8

**14/13

*14/52

0/2

**29/78

*7/8

**5/27

32/04

**11/87

10

 Fیا ∆F
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تعارض نقش و نياز به پيوند جویي

0/06

0/06

0/05

-

**0/47

**0/47

-

-

0/03

**0/225
**53/5

**245/23

0/001

**0/57

0/003
1/09

0/16

0/003
-

-

-0/05

*0/03
*5/27

0/001

**0/76

**0/76

-

**0/7
**0/5
**198/86

نياز به پيوند جویي

0/2

0/001

-0/02

*-0/17

*-0/16

**- 0/15

**0/71
-0/06

13

0/004

12

1/42

11

تعارض نقش

تعارض نقش ×
نياز به پيوند جویي

14

 R2یا ∆R2

0/003

15

 Fیا ∆F

0/6

** P<0/01

* P<0/05

بخشی از فرضیه دوم پژوهش به این قرار بود كه نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و
نیاز به پیوند جویی رابطه تعارض نقش را با عملكرد وظیفه تعدیل می نمایند .چنانكه در
جدول  3در بخش نتایج مربوط به عملكرد وظیفه مشاهده میشود ،تعامل تعارض نقش×
نیاز به پیشرفت براي پیشبینی عملكرد وظیفه واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید
نیاورده است .لذا مشخص است كه نیاز به پیشرفت در رابطه تعارض نقش با عملكرد
وظیفه نقش تعدیل كننده ایفا نمیكند .اما نتایج ارائه شده در جدول  3براي تعارض
نقش و نیاز به قدرت (ردیف هاي  6تا  )10حاكی از آن است كه تعامل تعارض نقش ×
نیاز به قدرت براي پیشبینی عملكرد وظیفه ( ،)β = -0/19واریانس انحصاري افزوده
معنادار ( )P<Δ، 05/0F =14/52پدید آورده است .این تعامل هاي معنادار به این معنی
است كه نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش را با عملكرد وظیفه تعدیل مینماید .بر این
اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیشبینی عملكرد وظیفه از طریق تعارض نقش در
سطوح نیاز به قدرت انجام شد .نتیجه تحلیل ساده شیب خط در نمودار  5ارائه شده است.
چنان كه در جدول  3در بخش نتایج مربوط به تعارض نقش و نیاز به پیوند جویی
(ردیف هاي  11تا  )15مشاهده میشود ،تعامل تعارض نقش× نیاز به پیوند جویی براي
پیشبینی عملكرد وظیفه واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده است .لذا
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مشخص است كه نیاز به پیوند جویی در رابطه تعارض نقش با عملكرد وظیفه نقش
تعدیل كننده ایفا نمی كند.
عملکرد وظیفه

نیاز به قدرت پائین
نیاز به قدرت باال
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تعارض نقش
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شکل ( )4رابطه تعارض نقش با عملکرد در نياز به قدرت باال و پایين

چنانكه در نمودار  4مشاهده میشود ،در نیاز به قدرت پائین رابطه تعارض نقش با
عملكرد وظیفه منفی ،ولی در نیاز به قدرت باال ،این رابطه مثبت است .بخش دیگري از
فرضیه دوم به این قرار بود كه نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه
تعارض نقش را با رفتار هاي مدنی -سازمانی و خالقیت را تعدیل می نمایند .چنان كه
در جدول  3در بخش نتایج مربوط به تعارض نقش و نیاز به پیشرفت (ردیفهاي  1تا )5
مشاهده میشود ،تعامل تعارض نقش× نیاز به پیشرفت براي پیشبینی رفتار هاي مدنی-
سازمانی و خالقیت واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده است .لذا مشخص
است كه نیاز به پیشرفت در رابطه تعارض نقش با رفتار هاي مدنی -سازمانی و خالقیت
نقش تعدیل كننده ایفا نمیكند .اما چنانكه در جدول  3در بخش نتایج مربوط به تعارض
نقش و نیاز به قدرت (ردیف هاي  6تا  )10مشاهده میشود ،تعامل تعارض نقش× نیاز به
قدرت به ترتیب با ضرایب بتاي استاندارد برابر با  0/19و  3/5 ،0/22و  5درصد واریانس
افزوده معنادار براي رفتار هاي مدنی  -سازمانی ( )P<Δ، 01/0F =17/4و خالقیت
( )P<Δ، 01/0F =17/4به وجود آورده است .این تعامل هاي معنادار به این معنی است
كه نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش را با رفتار هاي مدنی و سازمانی و خالقیت تعدیل
می نماید .بر این اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیشبینی رفتارهاي مدنی-
سازمانی و خالقیت از طریق تعارض نقش در سطوح نیاز به قدرت انجام شد .نتیجه

مدیریت بهره وري – شماره  –34پایيز 1394

130

تحلیل ساده شیب خط در نمودار  5و  6ارائه شده است .باالخره چنانكه در جدول  3در
بخش نتایج مربوط به تعارض نقش و نیاز به پیوندجویی (ردیف هاي  11تا  )15مشاهده
میشود ،تعامل تعارض نقش× نیاز به پیوند جویی براي پیشبینی رفتارهاي مدنی و
سازمانی و خالقیت واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده است .لذا مشخص
است كه نیاز به پیوند جویی در رابطه تعارض نقش با رفتارهاي مدنی -سازمانی و
خالقیت نقش تعدیل كننده ایفا نمیكند.
رفتارهای مدنی و سازم انی
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چنانكه در نمودار  5مشاهده می شود ،در نیاز به قدرت پایین رابطه تعارض نقش
با رفتارهاي مدنی  -سازمانی منفی ولی در نیاز به قدرت باال ،این رابطه مثبت است.
همچنین چنان كه در نمودار  6مشاهده میشود ،در نیاز به قدرت پایین رابطه تعارض
نقش با خالقیت منفی ،ولی در نیاز به قدرت باال ،این رابطه مثبت است.
بحث و نتيجهگيري
یافتههاي حاصل از این پژوهش ،حمایت نسبی براي نقش تعدیلكننده نیاز به
پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در رابطه گرانباري ،ابهام و تعارض نقش
باعملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی و سازمانی و خالقیت فراهم نمود .بر اساس آنچه در
جدول  2نشان داده شد ،نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملكرد
وظیفه ،و رفتارهاي مدنی سازمانی و نیاز به قدرت رابطه ابهام و گرانباري نقش با
خالقیت را تعدیل می نمود .همچنین بر اساس آنچه كه در جدول  3نشان داده شد ،نیاز
به قدرت رابطه تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،با رفتار هاي مدنی و سازمانی و با
خالقیت را تعدیل مینمود .در حوزه نقش تعدیل كننده نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و
نیاز به پیوند جویی در رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملكردهاي رفتاري مثبت
(عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی و سازمانی و خالقیت) در محیط هاي كار نمونه پژوهشی
در دسترس پژوهشگران پژوهش حاضر قرار نگرفت .با این حال این بخش از یافته ها از
چند منظر قابل تبیین است .در درجه اول در نظریات و پژوهش هاي قبلی (دسی و ریان،
2000؛ گاگنی2003 ،؛ یاماگوچی2003 ،؛ مارتینز2011 ،؛ هنفستینگل و همكاران،
 )2010این نكته مورد اشاره قرار گرفته كه هر یک از نیاز ها ،نظیر نیاز به پیشرفت و
شایستگی ،نیاز به قدرت و تسلط جویی و نیاز به پیوند جویی و برقراري و حفظ ارتباط با
دیگران ،حاالت انگیزشی متفاوتی را در كنش و واكنشهاي افراد به محیط اطراف خود
فراهم می سازند .این حاالت در واقع نوعی آمادگی در انسانها پدید می آورند تا در مواجهه
با محرك هاي مختلف الگوي رفتاري معینی راه اندازي شود (مارتینز2011 ،؛ هنفس
تینگل و همكاران.)2010 ،
در همین راستا می توان گفت در نیاز به پیشرفت باال ،افراد براي ترقی و موفقیت
ارزش زیادي قائل هستند .در واقع افراد با نیازبه پیشرفت باال ،افرادي موفقیتگرا
محسوب میشوند (یاماگوچی .)2009 ،از این منظر ،به نظر منطقی میرسد كه وقتی فرد
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داراي نیاز به پیشرفت باالیی است ،ابهام ،گرانباري و تعارض نقش به عنوان عوامل
فشارزا و بازدارنده ،از تشفی نیاز به پیشرفت پایه فرد جلوگیري میكند ،لذا فرد سادهتر
خشم ،رنجش و برانگیختگی را تجربه میكند .در چنین شرایطی بر اساس الگوي
استرس -نامتعادلی -جبران ،فرد با تجربه حاالت عاطفی منفی ،بر اثر بر هم خوردن
تعادل عاطفی و روانی خود تمایل به رفتارهاي مثبت پیدا نمیكند (گلپرور و همكاران،
 .) 1387اما وقتی فرد به جاي نیاز به پیشرفت ،از نظر نیاز به پیوندجویی در حد باالیی
باشد ،با تجربه ابهام ،گرانباري و تعارض نقش ،باعث تمایل به رفتار هاي مدنی و
سازمانی و یا حتی خالقیت میشود .در نظریه نیازهاي پایه (دسی و ریان2000 ،؛ گاگنی،
2003؛ یاماگوچی )2003 ،بر این امر تأكید شده كه افراد داراي تمایل باال به وابستگی
اجتماعی (پیوندجویی) ،تحت بسیاري از شرایط ،رفتارشان را در راستاي نیاز به
پیوندجویی پایه خود استفاده میكنند .به نظر می رسد كه افراد داراي نیاز به پیوندجویی
باال ،سرمایهگذاري قابل توجهی بر روابط صمیمانه با دیگران میكنند .لذا از انجام
رفتارهاي مدنی -سازمانی كه معطوف به دیگر كاركنان و سازمان است هم ابایی ندارند.
این رفتاره ا با احتمال زیاد ،تضمینی است بر اینكه در زمان فشار و نیاز ،دیگران هم به
كمک آنها بیایند .این یاري رسانی دیگران به آنها كه بر اساس اصل مقابله به مثل خواهد
بود ،هم نیاز به پیوندجویی آنها را تشفی میدهد و هم در زمان نیاز ،با كمک دیگران به
آنها باعث كاهش احتمالی سطح گرانباري ،ابهام و تعارض نقش آنها خواهد شد .از طرف
دیگر وقتی فرد داراي نیاز به قدرت باالیی است ،تعارض نقش باعث به چالش كشیدن
فرد براي ارضا تمایل به نفوذ و كنترل دیگران از طریق تغییر ایدهها ،نظرات و یا شرایط
موجود به نفع خواستههاي خود میشود ،به همین دلیل فرد با تجربه تعارض نقش در نیاز
به قدرت باال تمایل به رفتارهاي مثبت در وي افزایش مییابد .این تبیین هم جهت با
نقشی است كه نیاز به قدرت در رابطه بین تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي
مدنی -سازمانی و خالقیت ایفاء میكند .اگر به نمودارهاي  5 ،4 ،2و  6توجه شود ،دیده
می شود كه در نیاز به قدرت پایین ،تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی و
سازمانی و خالقیت رابطه منفی ،و در مقابل در نیاز به قدرت باال این روابط مثبت است.
دلیل این امر نیز آن است كه در نیاز به قدرت باال وقتی استرس كاهش می یابد ،زمینه
براي رفتاهاي مثبت فراهم می شود.
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چند نكته قابل تامل در یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر به چشم می خورد كه
براي پژوهش و نظریه پردازي آینده در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است .نكته اول
اینكه نقش تعدیل كننده نیاز به قدرت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقیت و در
رابطه تعارض نقش با خالقیت مجدد به وقوع پیوسته است .به این معنی كه رابطه ابهام
و گرانباري نقش با خالقیت در نیاز به قدرت پایین و باال به ترتیب مثبت و غیر معنادار،
در مقابل رابطه تعارض نقش با خالقیت در نیاز به قدرت پایین و باال به ترتیب منفی و
مثبت است .متاسفانه چهارچوب نظري و پژوهش مشابهی در دسترس پژوهشگران این
پژوهش قرار نگرفت تا بتوانند بر مبناي نظریه معینی یافته ها را تببین كنند .بر همین
اساس تبیینهاي احتمالی چندي مطرح شود كه تا زمان تكرار پژوهش در نمونههاي
دیگر الزم است به عنوان تبیینهاي اولیه و احتمالی در به كارگیري آنها احتیاط شود.
تبیین احتمالی اول اینكه ممكن است نقش تعدیل كننده نیازها در رابطه بین فشارزاهاي
مختلف (نظیر ابهام و گرانباري نقش در مقابل تعارض نقش) با عملكردهاي رفتاري
مثبت (عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی و سازمانی و خالقیت) تابع نوع فشار مورد نظر
تغییر كند .به این معنی كه وقتی فشار شغلی مورد نظر ابهام و گرانباري نقش است،
نیازهایی نظیر نیاز به پیشرفت ،نیاز به پیوند جویی و نیاز به قدرت نقشی متفاوت از وقتی
كه فشار شغلی مورد نظر تعارض نقش می باشد ،براي پیامد هاي رفتاري مثبت (عملكرد
وظیفه ،رفتارهاي مدنی و سازمانی و خالقیت) بازي میكنند .این نقش متفاوت ممكن
است از محتوا و ماهیت انگیزشی هر یک از این نیازها متأثر باشد كه الزم است در
پژوهش هاي آینده این امر مورد بررسی قرار گیرد .در صورت تایید نقشهاي متفاوت
نیازهاي روانی و اجتماعی براي رابطه عوامل فشارزاي شغلی متفاوت با پیامدهاي رفتاري
مثبت و منفی ممكن است رویكردي موسوم به كاركردهاي چندگانه متضاد (رویكرد
تمایزات انگیزشی )1را بتوان براي نقش نیازها در محیطهاي مختلف مطرح نمود.
از طرف دیگر یافتههاي این پژوهش زمینه بسط و گسترش دانش كنونی در حوزه
الگوي استرس -عدم تعادل -جبران (گل پرور و همكاران1387 ،؛ گل پرور و حسین
زاده )1390،را نیز فراهم نمود .بر پایه یافتههاي این پژوهش میتوان گفت كه فشار در
صورتی كه در تضاد با نیازهاي پایه افراد نظیر نیاز به پیشرفت ،نیاز به پیوند جویی و نیاز
- Approach of motivational discriminations
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قدرت قرار گیرد (در واقع تهدیدي براي ارضا نشدن نیازهاي پایه فرد شود) ،با ایجاد عدم
تعادل در حوزه تشفی نیازهاي افراد ،آنها را به فكر جبران در قالب كاهش خالقیت و
رفتارهاي مدنی  -سازمانی میاندازد .این امر بویژه در خصوص نیاز به پیشرفت و نیاز به
قدرت مصداق جدي دارد .اما فشار در فضاي نیاز به پیوند جویی ،علی رغم فشار به فرد
براي خارج كردن وي از حالت تعادل هیجانی ،رفتاري و شناختی ،به دلیل اینكه نیاز به
پیوند جویی مستلزم احساس اطمینان از تشفی این نیاز از طرف دیگران است ،زمینه
افزایش رفتارهاي مدنی -سازمانی را فراهم می سازد .بنابراین شاید بتوان گفت كه
نیازهاي پایه افراد با احتمال زیاد متغیرهاي بالقوه تعدیل كننده در الگوي استرس -عدم
تعادل-جبران هستند.
نكته بعدي این كه در بستر ابهام و گرانباري و تعارض نقش هر یک از دو نیاز به
قدرت و نیاز به پیوند جویی اهمیت متفاوتی پیدا می كنند .به این معنی كه نیاز به پیوند
جویی در رابطه بین ابهام و گرانباري نقش با عملكرد وظیفه و رفتارهاي مدنی سازمانی
(نمودارهاي  1تا  6را نگاه كنید) نقش تعدیل كننده دارد ،ولی در رابطه بین تعارض نقش
با عملكرد وظیفه و رفتارهاي مدنی -سازمانی چنین نقشی را ایفاء نمی كند .در مقابل
نیاز به قدرت در رابطه تعارض نقش با عملكرد وظیفه ،رفتارهاي مدنی  -سازمانی و
خالقیت (نمودارهاي  5 ،4 ،2و  )6نقش تعدیل كننده را دارد ،ولی فقط در رابطه ابهام و
گرانباري نقش با خالقیت نقش تعدیل كننده دارد .این یافته ها نشان از آن دارد كه نیاز
به قدرت در متن رابطه تعارض با پیامدهاي رفتاري مثبت نقشی فراگیرتر از متن رابطه
ابهام و گرانباري نقش با پیامدهاي رفتاري مثبت دارد ،و در مقابل نیاز به پیوند جویی
نسبت به رابطه تعارض نقش با پیامدهاي رفتاري مثبت در متن رابطه ابهام و گرانباري
نقش با پیامدهاي رفتاري مثبت این نقش فراكیر را ایفاء میكند .این یافته نیز به طور
صریح در پژوهشها و نظریات قبلی چندان مورد اشاره قرار نگرفته است .با این حال
تبیین احتمالی مطرح در این حوزه نیز این است كه در كنار نقشهاي متفاوتی كه
نیازهایی نظیر نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در رابطه انواع
فشارزاهاي شغلی با عملكردهاي رفتاري مثبت ایفا میكنند ،شاید بتوان نقشهاي فراگیر
وابسته به نوع فشارزاهاي شغلی را براي این نیازها مطرح كرد .به این معنی كه وقتی
نوع فشارزاي شغلی معطوف به ابهام و گرانباري نقش است ،نیاز به پیوند جویی نقش
تعدیل كننده فراگیرتري را نسبت به نیاز به قدرت براي پیامدهاي رفتاري مثبت و منفی
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ایفاء میكند ،ولی وقتی نوع فشارزاي شغلی معطوف به تعارض نقش میشود ،نیاز به
قدرت چنین نقش فراگیري را دارد.
در پایان باید گفت به نظر می رسد كه الزم است نقش نیازهاي پایه در محیط
هاي كاري مختلف در آینده براي نتیجهگیري بیشتر مورد پژوهش قرار گیرد.
پژوهشگران عالقه مند میتوانند روابط مطرح شده در این پژوهش را در سازمانهاي
اداري ،خدماتی و تولیدي مختلف بررسی كنند تا میزان ثبات و تكرار پذیري نتایج
مشخص شود .از طرف دیگر پژوهشگران عالقه مند می توانند ،نیازهاي پایه (نظیر نیاز
به پیشرفت ،نیاز به پیوند جویی و نیاز به قدرت) را در حوزه انگیزه هاي رفتارهاي مثبت
و منفی مورد بررسی قرار دهند .در پایان در تعمیم و تفسیر یافتهها الزم است به
محدودیت هاي پژوهش توجه الزم و كافی بشود .محدودیت اول این پژوهش این است
كه رفتارهاي مدنی -سازمانی ،خالقیت و عملكرد وظیفه به صورت خود گزارشدهی
مورد سنجش قرار گرفتهاند .محدودیت دوم این كه نتایج حاصل از این پژوهش از یک
سازمان دولتی اداري به دست آمده است .لذا ممكن است در سازمانهاي دولتی خدماتی،
بازرگانی و تولیدي و همچنین سازمان هاي خصوصی نتایج تغییراتی را نشان بدهد.
محدودیت بعدي اینكه پیوند بین متغیرهاي این پژوهش در قالب همبستگی مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفته ،به همین دلیل استنباط علت و معلولی از نتایج منطقی نیست.
باالخره آخرین محدودیت این پژوهش اینكه نسبت زنان به مردان در این پژوهش فاصله
قابل توجهی داشته است .این امر ممكن است باعث گردد تا نتایج ،بیشتر براي مردان
قابل تعمیم باشد.
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