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چکیده :هدف اين پژوهش ،بررسی کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملكرد کارکناان
شرکت ملی گاز ايران در راستای افزايش انگیزش و بهبود عملكرد آنان است .نظار با اهمیات
زياد ادراکهای اشخاص و نقش بسزای آن در انگیزش و متعاقبا عملكرد افاراد در ساازمان ،در
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اين پژوهش برای آزمودن فرضی ها از رگرسیون خطی و ضريب همبساتگی اسا یرمن و بارای
تعیین برازش متغیرها از مد معادل های ساختاری استفاده شاده اسات .نتاايج پاژوهش نشاان
می دهد ک کامیابی فراخود با ضريب  0/885بر انگیزش و عملكرد کارکنان شارکت ملای گااز
ايران تأثیر مثبتی دارد.
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مقدمه

براساس يک افسانۀ يونانی ،پیگمالیون مجسم سازی بود ک دلباختۀ يكی از مجسم های خود
شد؛ با آن مانند يک انسان واقعی رفتار کرد و در ذهنش آرزوی واقعیبودن آن را میپروراند.
درنهايت ،خدای عشق 1آرزوی او را برآورده کرد و آن مجسم را ب انسانی واقعی تبديل کرد.
پیگمالیون او را گاالتیا نام نهاد .اين افسانۀ يونانی ،نمايشنام نويس ايرلندی و فعا اجتماعی،
جرج برنارد شاو را بر آن داشت تا نمايشنامۀ پیگمالیون را ک آهنگ «بانوی زيبای من» براساس
آن ساخت شده بنويسد .در قرون هفدهم و هجدهم میالدی ،اين موضوع الهامبخش بسیاری
ديگر از آثار هنری نیز شد (هامارسترند .)10 -8 :2011 ،موضوع اصلی بیشتر اين آثار آن بود ک
يک شخص با باور ،عقیده و تالش خود میتواند ديگران را تغییر دهد.
برای همۀ مديران سازمانها ،آگاهی از مسئلۀ انگیزش 2کارکنان -ک درواقع ،پیجويی علات
حرکتها و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است -ضرورت تام دارد .کااوش در مسائلۀ انگیازش،
پاسخ چراهای رفتار آدمی را خواهد يافت؛ چرا انسانها در سازمان کار میکنند؟ چرا بعضی افاراد
بسیار فعا و بعضی کمکارند؟ علت عالق يا بیعالقگی ب کار چیست؟ اين پرسشها و بسیاری
پرسشهای ديگر ،هم با موضوع انگیزش در ارتباطند و پاسخ ب آنها در انگیزش و انگیازههاای
کارکنان خالص میشود (الوانی.)156 -155 :1389 ،
اگر انتظارهای باالی يک فرد موجب افزايش عملكرد افراد ديگر شود ،اثر پیگماالیون 3و اگار
انتظار باالی فرد سبب افزايش عملكرد خاودش شاود ،اثار گاالتیاا 4رخ داده اسات .جاوهرۀ اثار
پیگمالیون يا کامیابی فراخود اين است ک باورها و انتظارهای افراد ،تعیینکنندۀ رفتاار و عملكارد
آنها و عملكرد واقعی افراد ،تحقق انتظارهای آنهاست .انسان بر مبنای ادراک خود از واقعیت (نا
خود واقعیت) عمل میکند و میکوشد ک ادراکش از واقعیت تحقق يابد .چیزی ک اهمیت ندارد،
فاصلۀ اين ادراک از واقعیت است (قلیپور.)167 :1391 ،
در گذشت  ،پژوهشهای بسیاری تأثیر عوامل ملموس و عینای را بار عملكارد افاراد بررسای
کردهاند؛ تا جايی ک ب زعم شهبازی و همكاران ( ،)1388تأکید بر آنها در محیط کار ،اين نظريا
را تقويت میکند ک افزايش اينگونا عوامال ،بهارهوری و عملكارد مناابع انساانی را افازايش
می دهد؛ بنابراين ،اين پژوهش با نگاهی متفاوت ،يعنی بررسی تأثیر عوامل ناملموس و ذهنی بار
عملكرد کارکنان صورت گرفت است .در اين زمین  ،کامیابی فراخود يا اثر پیگمالیون ،عاملی بسیار
1. Goodness of love
2. Motivation
3. Pygmalion Effect
4. Galatea Effect
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مهم تلقی میشود ک تأثیر آن بر انگیزش و عملكرد در حاوزۀ مطالعا هاای ساازمانی در اياران،
تاکنون بررسی نشده است.
همۀ پژوهشهايی ک در زمینۀ کامیابی فراخود در دسترساند ،با اهمیات فاو العاادۀ ايان
مفهوم ب عنوان عاملی اشاره داشت اند ک بر طیف بسیار گستردهای از تغییر و تحو ها ،موفقیتها
و شكستها تأثیر گذارده است .اين طیف ،از افزايش اعتمادب نفس در افراد تا باروز بحارانهاای
حاکمیتی را شامل میشود ک ب بعضی از آنها در پیشینۀ پژوهش اشاره شده است.
کامیابی فراخود و تأثیرهای آن بر افراد در محیطهای مختلف و ب ويژه در محیطهای کار ،در
عرص های مختلف نظیر خالقیت کارکنان در خارج از اياران تاا حادودی از ساوی پژوهشاگران
بررسی و مطالع شده است ،اما در ايران ،ب اين پدياده ،با وياژه در حاوزۀ انگیازش و عملكارد
کارکنان در محیط کار ،چندان توج نشده است .برهمیناساس ،نظر ب اهمیت اثباتشدۀ کامیابی
فراخود در ارتباط با تعداد بسیار زيادی از مفاهیم اجتماعی و متغیرهای سازمان و مديريتی ،بارای
پرکردن بخشی از خأل دانش موجود در اين حوزه در ايران ،ضرورت اين پژوهش کاامال مشاهود
است؛ بنابراين ،بهبود عملكرد سازمانها ،پیشنیاز اساسی رشد و توسع ب شمار میرود (احمدی و
فیضآبادی .)1390 ،هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی کامیابی فراخود و تاأثیر آن بار انگیازش و
عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران است و سؤا اصلی اين پژوهش اين است ک آيا کامیابی
فراخود ،بر انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیرگذار است يا خیر؟
در پايان نیز ،با توج ب دستاوردها و نتايج حاصل از پژوهش ،در راساتای افازايش انگیازه و
بهبود عملكرد کارکنان در سازمان ،پیشنهادهايی برای استفاده از اين اثر ارائ شده است.
پیشینۀ نظری پژوهش

کامیابی فراخود ،انگیزش و عملكرد ،از جمل متغیرهای اساسی در ايان پاژوهشاناد کا در ايان
بخش ،تعاريف هريک از آنها ب طور مختصر مرور میشود.
کامیابی فراخود (اثر پیگمالیون)

اصطالح کامیابی فراخود ،اولینبار از سوی مرتن ( )1948ب عنوان «تعريف نادرساتی کا رفتارهاای
جديدی را برمیانگیزد و متعاقبا تصورهای نادرستی را ب حقیقت تبديل میکند» مطرح شد .درواقاع،
او اعتقاد داشت انتظارهای نادرست افراد سبب میشود ديگران رفتارشان را بار آن انتظارهاا منطباق
کنند .بدينترتیب آن تصورها و انتظارهای نادرست ب بديهیات تبديل میشوند (دانپاف.)1989 ،
اثر پیگمالیون ب طور عام بیان میکند ک انتظارهای مثبت از جانب ناظر (يا مقام باالدساتی)،
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سبب بهبود عملكرد زيردستان میشود (ايناموری و انالوئی .)2010 ،ب طاوریکا با زعام ايادن
( ،)1992مديرانی ک از زيردستان خود انتظارهای فراتری دارند ،آنهاا را با ساوی دساتاوردهای
عظیمتری هدايت میکنند .ب طورکلی ،کامیابی فراخود (تأثیر انتظارهای میانفردی) ،ب پديادهای
اشاره دارد ک براساس آن ،انتظارهای يک فرد يا گروه ،از رفتار يک فرد يا گروه ديگر ،ب تحقاق
آن پیشبینی يا رفتار مورد انتظار منجر شود (روزنتا .)2012 ،
روزنتا برای تبیین اثر پیگمالیون ،تئوری چهارعاملی خود را ب اين شرح بیان مایدارد .ايان
عوامل ،هم شامل ارتباطهای کالمی و هم ارتباطهای غیر کالمی میشود .افرادی ک انتظارهای
خوب و مثبت از کارکنان ،مشتريان ،شاگردان ،فرزندان و ديگران دارند ،اين عوامل را بارای آنهاا
فراهم میکنند (هرسی و بالنچارد:)1989 ،
 .1جو :افرادی ک از ديگران انتظارهای مثبت دارند ،جوی احساسی -اجتماعی ،قابل پذيرش،
عاطفی و برانگیزاننده برای ديگران ب وجود میآورناد .ايان جاو شاامل توجا  ،لبخناد ،گرمای و
صمیمیت ،تكانهای سر ب نشانۀ تأيید ،برقراری تماس چشامی خاوب ،حماياتهاای عااطفی و
شايد پاداشهايی است ک ب عملكرد افراد تعلق میگیرد .افرادی ک انتظاار عملكارد بهتاری از
آنان میرود و ب هدفهای عملكرد دست میيابند ،معموال باا تنااوب بیشاتری پااداش دريافات
میکنند.
 .2داده :آنها ب افرادی ک پتانسیل بیشتری برای کار يا پیشرفت دارند ،موارد مهام و ساخت
کار را واژهب واژه ياد میدهند .اين افراد ب زيردساتان و همكااران خاود پیشانهادها و فكارهاای
بهتری ارائ میکنند ک اين افزايش کیفیت و کمیت اطالعات ،حس اهمیت کار را ب افاراد القاا
میکند و موجب میشود عملكرد بهتری داشت باشند.
 .3ستاده :آنها افرادی را ک بیشتر از آنها سؤا میپرسند ،تشويق میکنند .برای دادن پاساخ،
بیشتر ب آنها فشار میآورند و برای انجام دادن درسات کاار ،زماان بیشاتری مایدهناد .اظهاار
نظرهای ويژه دربارۀ میزان موفقیتی ک از افراد انتظار میرود ،ب آنان کمک مایکناد کا بارای
عملكرد خود هدفهای باالتری ببینند و سطح واقعبینان تری از خواست هايشان را تعیین کنند.
 .4بازخورد :آنها ب ديگران بازخوردهای کالمی بیشتری دربارۀ عملكارد مایدهناد .پاساخ و
واکنش بیشتر ،تشويق بیشتر و حتی گاهی انتقاد بیشتر ک ب آنها ياد میدهد برای ترقی چ بايد
انجام دهند .اين بازخوردها با تناوب بیشتری همراه است و ب طور معمو  ،پیشنهادهای مشخصی
را برای بهبود دربردارد .کارکناان نیاز باا پاساخگويی با انتظارهاای بااالی ماديران از طرياق
عملكردهای عالی ،چرخۀ مؤثری را ايجاد میکنند ک در نتیجۀ آن ،انتظارهاای ماديران افازايش
می يابد و در مرحلۀ بعد ،عملكرد کارکنان نیز عالیتار از گذشات خواهاد شاد .بارعكس ،کااهش
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انتظارهای مدير ،عملكرد ضعیف کارکنان را ب همراه دارد و عملكرد ضاعیف افاراد نیاز ،موجاب
کاهش هرچ بیشتر انتظارهای مدير و سیر نزولی عملكرد میشود.
روزنتا بر اين باور است ک اين عوامل ،ب صورت دوطرف عمل میکنند؛ يعنی کارکنان نیاز
میتوانند همین تأثیرها را بر مديران ،کودکان بر والدين ،کارآموزان بر آموزگاران و مشاتريان بار
سازمان ،با ارتباطهای کالمی يا غیر کالمی داشت باشند .اين تأثیر و تأثر ،اثر پیگماالیون ياا اثار
گالیتی شناخت شده است (لوفتوس.)1995 ،
نمون ای از تئوری چهارعاملی يادشده ،ب صورتی ديگر از سوی کلیف گريمز ( )2009مطرح
شده ک در شكل  1ب تصوير کشیده شده است و از ابعاد و مفاهیم آن ،در بررسی میزان کامیابی
فراخود و ارتباطدهی آن با انگیزش و عملكرد استفاده شده است؛

شکل  .1نمودار فرایندی انتظارهای ارتباطی

الزمۀ پديدۀ کامیابی فراخود اين است ک :
 .1انتظارهای فرد ،تأثیر ويژهای بر رفتارش داشت باشد؛
 .2رفتار فرد ب نوبۀ خود بر رفتار شخص ديگری تأثیر داشت باشد؛
 .3رفتار ديگری ،انتظارهای فرد را تحكیم بخشد؛
 .4فرد رفتار ديگری را شاهد آشاكاری بداناد کا تماامی انتظارهاايش درسات باوده اسات
(رضائیان.)56 :1390 ،
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تفكر اولی  ،برداشت مثبتی از اثر پیگمالیون داشت (شكل  ،)2ولی بعدها مشخص شد ک ايان
اثر مانند تیغی دولب عمل میکند و ممكن است پیامدهايی منفی ب همراه داشت باشد (شكل .)3
يک اشتباه کارمند ممكن است مدير را ب کاهش سطح انتظار سو دهد .وقتی کارمنادی اشاتباه
میکند ،توج مدير جلب میشود .توج و دقت مدير موجب کاهش اعتمادب نفس کارمند میشود.
اين کاهش اعتمادب نفس ،چ ب تالش بیشتر برای نشاندادن خود و چ با بایاعتناايی منجار
شود ،مدير را مردد میکند .انتظارهای منفی و پايین ،بر عملكرد کارمند تأثیر میگذارند (ماانزونی
1
و بارسوکس .)1998 ،از اينرو ،بايد از بعد منفی اثر پیگمالیون ،يعنی برنام ريزی بارای شكسات
جلوگیری کرد .در اين حالت ک اثر گلم 2نیز نامیده میشود ،کاهش عملكرد ب خاطر انتظارهاای
پايین مدير است (ديويدسون و ايدن2000 ،؛ مکنات و جاج.)2004 ،

منبع :رضائیان58 :1390 ،
شکل  .2چرخۀ مؤثر

منبع :رضائیان59 :1390 ،
شکل  .3چرخۀ نامؤثر

انگیزش

انگیزش در لغت ب معنای آنچ شخص را ب حرکت وامیدارد ،نظیر ترس ،قدرت يا عشق اسات
(مارتین .)1998 ،مفهوم انگیزش بر اين فرض است ک رفتار آدمی ،معلو علتای اسات و بارای
انجام هر عملی ،ب طور مسلم ،انگیزهای وجاود دارد (فیضای و همكااران .)1391 ،انگیازه ،دلیال
انجام دادن يک رفتار است .اين حس موجب آغاز و ادامۀ فعالیت میشود و جهت کلی رفتاار هار
فرد را معین میسازد .انگیزهها را گاهی ب عنوان نیازها ،تمايلها و محرکهای درونی فرد تعريف
میکنند (رضائیان .)92 :1390 ،هرسی و گلداسمیت ،انگیزش باال در میان کارکناان را از عوامال
کلیدی ارتقای بهرهوری میدانند (رهناورد و خادابخش )1390 ،و از ديادگاهی ديگار ،کارمنادان
باانگیزه ،کلید اصلی دستیابی ب موفقیت در هر سازمانی ب شامار مایروناد (يثربای و همكااران،
.)2014
1. Set-up-to-fail syndrome
2. Golem Effect

کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 631

ما قادر ب استخراج آمار مناسبی از تعداد دقیاق عوامال انگیزشای در ادبیاات مرباوط با آن
نیستیم (استوری و همكاران ،)2009 ،اما ب خوبی میدانیم ک اقدامهای مديريت منابع انساانی از
قبیل سرپرستی ،شناسايی ،مديريت عملكرد ،آموزش ،ارتقاا ،رهباری ،مشاارکت ،ارتبااط ،برناما
ريزی ،نگهداری ،تصمیمگیری و خلق محیط مثبت ،بر انگیزش تأثیر میگذارد (ماتائور و ايمهوف،
2006؛ پترسن2007 ،؛ تبسی و باکار.)2009 ،
عملکرد

عملكرد ب عنوان ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تك های مجازای رفتااری تعرياف شاده
است ک يک فرد در دورۀ معینی انجام میدهد (موتوويلدو .)2003 ،همچنین عملكرد شاغلی ،با
معنای درج ای است ک در آن ،کارکنان ،وظايفی را ک در يک شرايط کاری مشاخص با آنهاا
واگذار شده است ،انجام میدهند (مهیلدين و سلیمان .)2007 ،اهمیت عملكارد ،با دلیال نقشای
است ک در بهبود و پیشارفت ساازمان و نیاز بهداشات و ساالمت نیاروی کاار دارد (سا هوند و
همكاران .)1393 ،تعاريف مختلفی از عملكرد ارائ شده است .در يک جمعبندی میتاوان آنهاا را
در دو ديدگاه طبق بندی کرد :در ديدگاه او  ،عملكرد معاد بهرهوری و نتاايج ساازمانی درنظار
گرفت شده است؛ در ديدگاه دوم ،عملكرد در سطح کارکنان و افراد و با توج ب نتايج و پیامدهای
فعالیتهای آنان سنجیده میشود .بالنچارد ،يكی از پژوهشگران اين حوزه ،انواع عملكرد را ب دو
گروه تقسیم کرده است :نتايج نگرشی و نتايج رفتاری .بالنچارد بر آن است ک رفتار ساازمانی از
نگرش و رفتار افراد در سازمان شكل میگیرد (افج و میری.)1388 ،
شايان ذکر است ،پرداختن ب معنا و مفهوم عملكرد ،بدون اشاره ب دو جاز مهام آن ،يعنای
مفاهیم کارايی و اثربخشی امكانپذير نیست:
اثربخشی ،اندازهگیری تناسب اهداف انتخابشده و درج ای است ک در آن ،اهداف تحقق
میيابند (مقیمی .)3 :1388 ،ب عبارت ديگر ،اثربخشی عبارت است از ارزيابی کلی ک تا حد
زيادی از معیارهای متعدد بهره میجويد (پیرايش.)70 :1387 ،
بررسی کارايی يعنی تعیین اينك ک يک سازمان تا چ حد توانست است ب اهداف تعیینشده
دست يابد و براساس ضوابط تعیینشده برای رسیدن ب اين اهداف ،چگون عمل کرده است
(الوانی و همكاران .)1391 ،ب زبان سادهتر ،يعنی بتوانیم با کمترين زمان و کمترين هزين  ،ب
اهداف مورد نظر خود برسیم (مقیمی)3 :1388 ،؛ بنابراين ،تصمیمهايی را ک با هدف کاهش
هزين ها ،افزايش مقدار تولید و بهبود کیفی محصو اتخاذ میشود ،کارايی مینامند (پیرايش،
.)70 :1387
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پیشینۀ تجربی پژوهش

پژوهشهای اولی دربارۀ کامیابی فراخود در محیط آموزشی صورت گرفت .پاس از اجارای ياک
آزمون جعلی ،پژوهشگران ب معلمان اطالع دادند ک بعضی از دانشآموزان را ب طور تصادفی ،ب
دو گروه استعدادهای درخشان (گروه آزمايش) و استعدادهای متوسط (گروه کنتر ) تقسیم کارده
بودند .پژوهشها نشان داد ک دانشآموزانی ک ب صورت تصادفی در گروه استعدادهای درخشان
قرار گرفت بودند ،در مقايس با گروه کنتر  ،نمرههای بسیار بااليی از آزمونهاای واقعای کساب
کردند (رزنتا و جاکوبسن )1968 ،و معلمان گروه استعدادهای درخشاان نتاايج بهتاری گرفتناد.
دلیل اين امر اين بود ک اين دانشآموزان اين گروه ،با انتظارهای باال ،بازخورد زياد و تشويق با
موفقیت از جانب معلمان مواج بودند و عملكرد بهتری نشان دادند .گروه کنتر  ،عملكرد باااليی
نداشت؛ چون معلمان انتظار نتايج فو العادهای از آنها نداشتند.
کینگ ( ،)1971در پژوهشی نشان داد ک انتظار باال از کارمندان ،در موفقیت بیشاتر آنهاا در
ارزيابیها ،کاهش زمان يادگیری و کاهش ترک خدمت کارکنان ماؤثر اسات کا اينهاا همگای
شواهدی از وجود کامیابی فراخود قلمداد میشود.
تیرنی و فارمر ( ،)2004در پژوهشی نتیج گرفتند ک انتظارهای مضاعف افاراد باالدساتی از
خالقیت کارکنان ،سبب میشود ک آنان رفتار خالقان تری را از خود بروز دهند ک با زعام آنهاا
اين نتیج تأيید میکند ک کامیابی فراخود صحیح است.
پژوهشهای بسیاری ،وابستگی میان انتظارهاای سرپرساتان باا رفتاار فرزنادان را در طیاف
گسترده ای از مقول ها ،از قبیل مصرف انواع مواد مخدر تا موفقیتهای دانشگاهی نشاان دادهاناد
(دوران و همكاران2011 ،؛ گايل و همكاران2010 ،؛ مدن و همكااران2008 ،؛ ناش و همكااران،
2005؛ سیمونز .)2004 ،لمب و کرانو ( )2014نیز در پژوهشی نشان دادند عقاياد والادين درباارۀ
ارتكاب فرزندانشان ب رفتارهای نابهنجار ،بر ارتكاب آنان ب اين رفتارها تأثیرگذار بوده است.
نتايج پژوهشی نشان میدهد ک ادراکهای مثبت کارمندان سبب باروز رفتارهاای مثبات در
میان همكاران میشود و متعاقبا عملكارد ساازمانی بهتاری را در پای دارد (اينااموری و اناالوئی،
.)2010
انتظارهای باالی مدير ب انتظارهای باال در خود کارمند منجار مایشاود و موجاب افازايش
تالش او میشود .اين تالش زياد ب عملكرد باال میانجامد ،انتظارهای مدير برآورده مایشاود و
انتظار کارمند از خودش نیز بهبود میيابد (ايدن.)1984 ،
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چارچوب نظری پژوهش

شكل  ،4چارچوب مفهومی پژوهش را نشان میدهد .در اين چاارچوب ،کامیاابی فراخاود ،متغیار
مستقل و انگیزش و عملكرد ،متغیرهای وابست اند.

تالش

عملكرد

انگیزش

نتیج
کامیابی فراخود
کارايی
اثربخشی

عملکرد

تحو تكاملی

شکل  .4مدل مفهومی پژوهش

برای بررسی مؤلف های انگیزش از ماد انتظاار ويكتاور وروم و بارای مطالعاۀ مؤلفا هاای
عملكرد ،از مد مثلث عملكرد پیترز ،واترمن وکوبین استفاده شده است.
پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی :آيا کامیابی فراخود ،بر انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تاأثیری
معنادار دارد؟
پرسشهای فرعی

 .1آيا کامیابی فراخود بر انگیزش کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد؟
 .2آيا کامیابی فراخود بر عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران ،تأثیری معنادار دارد؟
 .3آيا بین انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران ،رابطۀ معناداری وجود دارد؟
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فرضیههای پژوهش

فرضیۀ اصلی :کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكرد کارکنان شارکت ملای گااز اياران تاأثیری
معنادار دارد.
فرضیههای فرعی

 .1کامیابی فراخود بر انگیزش کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
 .2کامیابی فراخود بر عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
 .3بین انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش

از آنجاک در پژوهش حاضر سعی شده است ب بررسی و توسعۀ دانش کاربردی در يک زمینۀ
خاص توج و کمک شود ،میتوان آن را از نوع پژوهشهای کاربردی ب شمار آورد .مالک ديگر
در تقسیمبندی روش تحقیق ،نحوۀ گردآوری دادههاست ک از اين حیث ،پژوهش حاضر را بايد
توصیفی -همبستگی دانست .جامعۀ آماری در اين تحقیق ،شامل تمامی کارکنان ستادی شرکت
ملی گاز ايران در سا  1391است و برای نمون گیری ،از روش نمون گیری تصادفی ساده
استفاده شده است .در اين نوع نمون گیری ،هريک از اعضای جامعۀ تعريفشده ،شانس برابر و
مستقلی برای قرارگرفتن در نمون دارند .منظور از مستقلبودن اين است ک انتخاب يک عضو،
ب هیچوج در انتخاب ساير اعضای جامع تأثیری ندارد .در اين روش ،ابتدا فهرست اسامی تمامی
اعضا را ب دست میآوريم .س س ب هريک از آنها نمرهای اختصاص میدهیم و با استفاده از
جدو اعداد تصادفی ،تعداد مورد نیاز را انتخاب میکنیم.
اگر نمون برداری ،بدون بازگردانی و از يک جامعۀ محدود کوچک باا حجام  Nانجاام شاود،
حجم نمون از طريق فرمو کوکران ب دست میآيد:
()1

NZα 2 pq
ε 2  N  1  Zα 2 pq

n

 =Zضريب اعتماد ب ضرايب نمون (برابر با )1/96
 = خطای حدی (معموال از  0/05الی )0/1
 =Nتعداد افراد موجود در جامع
 =Pنسبت موفقیت در جامع (برای حداکثرکردن حجم نمون )P=q=0/5
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()2

NZα 2 pq
150 (1 / 96)2 0 / 25

 108 / 08
ε 2  N  1  Zα 2 pq 0 / 05 2 150  1  (1 / 96)2 0 / 25

n

برای اطمینان بیشتر ،حجم نمون را  110نفر درنظر گرفتیم و پرسشنام را باین آنهاا توزياع
کرديم.
برای جماعآوری دادههاا و اطالعاات ،از پرسشانام بهاره گرفتا شاده و بارای جماعآوری
اطالعات ،از س پرسشنام استفاده شده است ک ساختۀ خود محققاند و ب کمک افاراد خباره و
متخصص در اين زمین تهی شدهاند.
در اين پژوهش ،برای دستیابی ب اعتبار پرسشنام  ،از دو روش روايی محتوايی و روايی سازه
استفاده شده است .برای اطمینان از صحت روايی محتوايی پرسشانام  ،ابتادا باا مطالعاۀ ادبیاات
موضوع و براساس شاخصهای ارائ شده در مد مفهومی تحقیق ،پرسشانام ای مقادماتی تهیا
شد .س س اين پرسشنام  ،از سوی افراد صاحبنظر و متخصاص در ايان زمینا بررسای شاد و
سرانجام ،بعد از دخالتدادن نظرهای اصالحی افراد صاحبنظر ،پرسشنامۀ نهايی تهیا و تادوين
شد و در اختیار گروه نمون قرار گرفت.
برای بررسی روايی سازه ای پرسشنام و تأيید عامل های درنظرگرفتا شاده ،از روش تحلیال
عاملی ب شیوۀ چرخش محور های متعامد (واری -ماکس) برای دستیابی با عامال هاای خاالص
استفاده شده است .بدينمنظور ،از شاخص  1KMOو آزمون کرويت بارتلت استفاده کردهايم.
همانطور ک در جدو  1مشاهده می شود ،از آنجاکا مقادار شااخص  KMOبیشاتر از 0/6
است ،تعداد نمون (در اينجا همان تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عااملی کاافی اسات .همچناین
مقدار معناداری ( )Sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  5درصد است ک نشان مایدهاد تحلیال عااملی بارای
شناسايی ساختار مناسب است.
جدول  .1نتایج آزمون کورویت بارتلت و  KMOبرای بررسی کفایت عوامل پرسشنامه
ابعاد

KMO

sig

تالش
عملكرد
نتیج
کارايی
اثربخشی
تحو تكاملی

0/838
0/831
0/849
0/681
0/717
0/754

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1. Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy
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همچنین برای برآورد پايايی پرسشانام  ،از روش آلفاای کرونبااخ اساتفاده مایشاود .درواقاع ،در
پرسشنام هايی ک پاسخهای چندگزين ای دارند ،استفاده از فرمو آلفای کرونباخ توصی شده است.
برای محاسبۀ پايايی پژوهش حاضر ،هر س پرسشنام باین  25نفار از اعضاای نموناۀ آمااری
توزيع شد و س س با استفاده از نرمافزار  SPSSآلفای کرونبااخ آن محاساب شاد کا میازان آن در
پرسشنامۀ سنجش کامیابی فراخود ،انگیزش و عملكرد کارکنان با ترتیاب  0/915 ،0/791و 0/911
ب دست آمد؛ س س برای اطمینان بیشتر ،سا پرسشانام تلفیاق شاد و دوبااره آلفاای کرونبااخ آن
سنجیده شد ک عدد  0/941ب دست آمد .با توج ب اينك ضريب پايايی ،بااالتر از  0/70اسات ،باا
اطمینان میتوان گفت ک ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر ،پايايی قابل قبولی دارند.
در اين تحقیق ،ب منظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو  LISREبرای تعیین برازش ماد
استفاده میشود.
نتایج پژوهش
ب منظور آزمودن فرضی ها و بررسی تأثیر و رابطۀ متغیرها با يكديگر ،از روش رگرسیون خطای و
ضريب همبستگی اس یرمن و برای تعیین برازش مد ها از روش مد يابی معادل های سااختاری
استفاده شده است.
بررسی فرضیۀ اصلی و پرسش اصلی پژوهش

با توج ب نتايج جدو  2در سطح معناداری  ،0/05فرضیۀ اصالی باا ضاريب بااالی  0/885پذيرفتا
میشود و کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
جدول  .2نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای متغیر کامیابی فراخود و
تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد کارکنان
b

ANOVA

سطح معناداری

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

مدل

0/000

214/804

25/595
0/119

1
108
109

25/597
12/870
38/467

رگرسیون
باقیمانده
کل

a

Coefficients

سطح معناداری

t

0/031
0/000

0/040
14/051

ضریب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

B

خطای استاندارد

B

0/885

0/285
0/050

0/06
0/824

مدل
ضریب ثابت
کامیابی فراخود
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 .1با توج ب نتايج جدو  3در سطح معناداری  ،0/05فرضیۀ فرعی او با ضريب 0/775
پذيرفتنی است و کامیابی فراخود بر انگیزش کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
جدول  .3ضریب رگرسیون خطی برای متغیر کامیابی فراخود و تأثیرش بر انگیزش کارکنان
Coefficientsa
ضریب استاندارد

سطح معناداری

t

0/001
0/000

0/033
12/017

B

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B

0/243
0/039

0/03
0/745

0/775

مدل
ضریب ثابت
انگیزش

 .2با توج ب نتايج جدو  4در سطح معناداری  ،0/05فرضیۀ فرعی دوم با ضريب  0/718قابل
پذيرش است و کامیابی فراخود بر عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
جدول  .4ضریب رگرسیون خطی برای متغیر کامیابی فراخود و تأثیرش بر عملکرد کارکنان
Coefficientsa
ضریب استاندارد

سطح معناداری

t

0/023
0/001

0/019
11/042

B

0/718

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B

0/221
0/028

0/02
0/698

مدل

ضريب ثابت
عملكرد

 .3با توج ب نتايج جدو  5در سطح  99درصد ( ،)P<0/01فرضیۀ فرعی سوم با ضريب
 0/593پذيرفتنی است و رابطۀ مستقیمی بین انگیزش و عملكرد کارکنان وجود دارد .يعنی با
افزايش انگیزش ،عملكرد کارکنان هم افزايش میيابد.
جدول  .5ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای انگیزش و عملکرد کارکنان
Correlations
عملکرد

انگیزش

0/593
0/000
110
1/000
110

1/000
110
0/593
0/000
110

ضريب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

انگیزش
ضريب همبستگی اس یرمن
عملكرد
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بررسی مدل ساختاری متغیرهای اصلی مدل

برای بررسی روابط بین متغیرها ب صورت منسجم ،کوشاشهاای زياادی در دهاۀ اخیار صاورت
گرفت است .يكی از اين روشها برای انجام تحلیل عامل تأيیدی ،مد معادل های سااختاری ياا
متغیرهای مكنون (مشاهدهنشده) است .مد سازی معادل های سااختاری ،ياک تكنیاک تحلیال
چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوادۀ رگرسیون چندمتغیری و ب بیان دقیقتر ،بساط ماد
خطی کلی است ک ب پژوهشگر امكان میدهد مجموع ای از معادل های رگرسایون را همزماان
آزمايش کند .مد سازی معادل های ساختاری ،رويكرد آماری جامعی برای آزمون فرضی ها دربارۀ
روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و مكنون است ک گاه تحلیل ساختاری کوواريانس ،ماد ياابی
علی و گاه نیز  LISRELنامیده میشود ،اما اصاطالح غالاب در ايان روزهاا ،ماد ياابی معادلا
ساختاری يا ب طور خالص  SEMاست (هومن.)11 :1390 ،
براساس نتايج تجزي و تحلیل نهايی مد ساختاری ،مد زير مد نظر قرار میگیرد:

شکل  .5نمودار  T-Valueبهدستآمده برای مدل ساختار کلی

نرمافزار  ،LISRELبرای هر پارامتر آزاد (برآوردشده) در مد  ،يک مقدار  tرا محاسب میکند.
اين آزمون نشان میدهد ک کداميک از پارامترها را میتوان از مد حذف کرد ،بدون آنك مقدار
 χ2افزايش يابد .ايدهآ آن است ک اين مقادير ،کوچکتر از  2/0باشند تا بیمعنا درنظر گرفت
شوند (هومن .)84 :1390 ،مقدار  tبین کامیابی فراخود و انگیزش  12/53است؛ اين مقدار بین
کامیابی فراخود و عملكرد 18/80 ،و بین انگیزش و عملكرد 38/21 ،است ک مقدار  ،tبیشتر از
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 2/0است؛ بنابراين ،مد براساس شكل  5تأيید میشود ،ولی اگر مقدار  tکمتر از  2/0باشد ،مد
تأيید نمیشود؛ سازۀ مورد نظر در سطح خطای  5درصد است و سطح خطای  1درصد از نظر
آماری معنادار نیست.
جدو نتايج برازش زير ،مد ساختاری مربوط ب تأثیر کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكرد
کارکنان شرکت ملی گاز ايران را نشان میدهد .براساس جدو مذکور و شاخصهای برازش
کلی مد  ،برازش مد تأيید میشود.
جدول  .6شاخصهای برازش اندازهگیری مدل مربوط به تأثیر کامیابی فراخود
بر انگیزش و عملکرد کارکنان
شاخص برازش

معیار مقبولیت

)χ 2 (Chi Square

≤ 3df
χ2∕df ≤ 3
RMSEA≤ 0 /08
0/ 90≤ GFI
0/85≤ AGFI

χ2∕df
RMSEA
GFI
AGFI

2

χ

آمارههای ارائهشده
=58/24 , df=24
2/42
0/011
0/98
0/94

2

χ

شکل  .6نمودار مقادیر استاندارد برای مدل ساختار کلی

مقادير استاندارد مد در مد ساختاری ،روابط باین متغیرهاای اصالی پاژوهش را براسااس
ضرايب استاندارد نشان میدهد ک در نمودار مد نظر قرار میگیرد.
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جدول  .6میزان مقادیر بهدستآمدۀ مدل کلی و مؤلفهها
متغیرهای مورد بررسی

مؤلفهها

مقدار t

مقدار استاندارد مدل

انگیزش

تالش
عملكرد
نتیج

17/39
9/71
10/33

1/08
0/76
0/80

عملکرد

کارايی
اثربخشی
تحو تكاملی

12/95
10/35
8/64

0/93
0/81
0/71

12/53
18/80
38/21

0/62
0/80
0/89

کامیابی فراخود و انگیزش
کامیابی فراخود و عملکرد
انگیزش و عملکرد

نتیجهگیری و پیشنهادها

فرضیۀ اصلی در اين پژوهش ،بررسی تأثیر کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت
ملی گاز ايران است .براساس نتايج جدو  ،2در سطح معناداری  0/05و با ضريب بااالی ،0/885
کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكارد کارکناان شارکت ملای گااز اياران تاأثیری معناادار دارد.
همچنین سؤا اصلی در اين پژوهش اين بود ک آياا کامیاابی فراخاود بار انگیازش و عملكارد
کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد؟ با توج ب نتايج ،با اطمینان مایتاوان گفات
کامیابی فراخود بر انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
 فرضیۀ فرعی او اين است ک کامیابی فراخود بر انگیزش کارکنان شرکت ملی گاز ايارانتأثیری معنادار دارد .براساس نتايج جدو  3در سطح معناداری  0/05و با ضاريب ،0/775
کامیابی فراخود بر انگیزش کارکنان شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
 فرضیۀ فرعی دوم اين است ک کامیابی فراخود بر عملكرد کارکنان شرکت ملی گاز ايارانتأثیری معنادار دارد .براساس نتايج جدو  ،4در سطح معناداری  0/05و با ضريب ،0/718
کامیابی فراخود بر عملكرد کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ايران تأثیری معنادار دارد.
 فرضیۀ فرعی سوم اين است ک بین انگیزش و عملكرد کارکنان شرکت ملای گااز ايارانرابطۀ معناداری وجود دارد .براساس نتايج جادو  5در ساطح  99درصاد ( )P<0/01و باا
ضريب  ،0/593رابطۀ مستقیمی بین انگیازش و عملكارد کارکناان وجاود دارد .يعنای باا
افزايش انگیزش ،عملكرد کارکنان هم افزايش میيابد.
نتايج پژوهش حاضر ،نتیجۀ پژوهش ايناموری و انالوئی ( ،)2010مبنی بر تأثیر مثبت کامیابی
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فراخود بر عملكرد سازمانی را تأيید میکند .همچنین اين نتايج ،بر ادعای ايدن ( )1992درمورد
تأثیر انتظار بر انگیزش نیز صح میگذارد.
درنهايت ،با تمسک ب يافت های پژوهش پیشنهاد میشود:
 نظر ب تأثیر مثبت انتظارهای باال و معقو سرپرستان از زيردستان بر افازايش انگیازش ومتعاقبا بهبود عملكرد کارکناان ،الزم اسات ماديران و سرپرساتان باا اعتمااد بیشاتر با
توانايی های زيردستان و تعیین انتظارهای باال ولی قابال دساتیابی ،زمینا را بارای رشاد
کارکنان و بهبود عملكرد آنان فراهم سازند.
 برای استفادۀ بهین از اثر پیگمالیون ،ضروری است سرپرستان با مقدمات و عوامال زمیناساز آن آشنايی کامل داشت باشند .در همین راستا در ادام ب بعضی از فعالیتهاای ماؤثر
در تحقق امر مذکور (با توج ب ادبیات موضوع) اشاره شده است:
* اختصاص تكالیف و مأموريتهای چالشیتر ب افراد؛
* ايجاد فرصت برای ابراز نظر کارکنان و حتی اجازۀ مخالفت در بحثها؛
* توج ب زيردستان و کمک و تقويت آنان در راستای خلق راه حل مسائل و مشكلها؛
* ارائۀ بازخوردهای تقويتی و تشويقی ب کارکنان؛
* ستايش بیشتر موفقیتها و انتقاد کمتر از شكستهای کارکنان برای تقويت اعتمادب نفاس
آنان؛
* ايجاد محیط کاری گرم و صمیمان تر و خلق فضايی حمايتگر و مشو .
 با استفاده از دورههای آموزشی و ساير مكانیسمهای مناسب ،همۀ مديران و سرپرستان بايددربارۀ تأثیر بسزای ادراکهاای مثبات خاويش از کارکناان ،در افازايش انگیازه و بهباود
عملكرد زيردستان ،آگاه و کامال توجی شوند.
 با توج ب اهمیت ارتباطهای بین فردی در سازمان و نقش پراهمیات آن در فعاا ساازیکامیابی فراخود ،الزم است مديران و سرپرستان ،دورههای تخصصی و وياژهای را در ايان
زمین طی کنند تا با کسب دانش مذکور قادر شوند از کامیابی فراخاود در بهباود عملكارد
سازمان حداکثر استفاده را ب عمل آورند.
 همانگون ک محققان ،فرهنگ را منبعی غنی از انتظارهای عملكاردی مایدانناد (ايادن، ،)1992برای خلق و اساتفادۀ درسات از اثار پیگماالیون ،الزم اسات همگاان در تقويات
فرهنگ انتظارهای باال تالش کنند.
اين پژوهش همانند پژوهشهای ديگر ،محدوديتهايی ب شرح زير داشت است:
نخست اينك ب علت دسترسینداشتن ب همۀ کارکنان شرکت ملی گاز ايران ،جامعۀ آماری
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اين پژوهش ،ب کارکنان ستادی اين سازمان محدود شد .دوم اينك پرسشنام ای استاندارد
مطابق با اين پژوهش وجود نداشت .سوم اينك از ديدگاه کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ايران،
موضوع پژوهش ،نامتعارف بود و برای آنها تازگی داشت ک اين امر پاسخگويی ب سؤا ها را
دشوار میکرد .محدوديت بعدی ،نبود پژوهشهای مشاب در زمینۀ کامیابی فراخود و اثر
پیگمالیون در داخل و خارج است .همچنین در اين پژوهش ،برای متغیر انگیزش از مؤلف های
تالش ،عملكرد و نتیج و برای متغیر عملكرد از مؤلف های کارايی ،اثربخشی و تحو تكاملی
استفاده شده است .اگرچ اين نوع مؤلف ها مورد تأيید پژوهشگران و صاحبنظران است ،استفاده
از مؤلف های ديگر نتايجی متفاوت دارد؛ بنابراين ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،از
مؤلف های ديگری از انگیزش و عملكرد استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود ک تأثیر اثر
پیگمالیون بر ساير متغیرهای سازمانی و مديريتی نیز سنجیده شود تا ديدی جامعتر از حوزۀ تأثیر
و تأثرهای اين متغیر ب دست آيد .درنهايت ،توصی میشود نظر ب اهمیت فو العادۀ عامل ذهنی
و ادراکی موضوع اين پژوهش ،در جهت شناخت بهتر اين پديده ،در عمل ،از پژوهشهايی با
روش آزمايشی نیز برای صح گذاری بر نتايج پژوهشهای نظری مرتبط استفاده شود.
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