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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،طراحی و آزمودن الگویی از تأثیر ویژگیهای انگیزشی
دانشی شغل بغر فراینغدهای انگیزشغی بغا میغان یگغری توانمندسغازی روانشغناتیی،
جهت گیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشغبردی در شغرکت فغو د توزسغیان
است .جامعه ی آماری شام کارکنغان شغرکت فغو د توزسغیان و نمونغهی پغژوهش
شغام  050نفغغر بغود کغغه بغه شغغیوهی نمونغغهگیغری تصغغادفی طبقغهای انیخغغاش شغغدند.
پرسشنامه های ویژگی انگیزشی دانشی شغل (مورگسغون و هغومفری) ،توانمندسغازی
روان شناتیی (اسپرییزر) ،جهت گیغری هغدف یغادگیری (وانغدوال) ،تمرکغز تنظیمغی
پیشبردی (وا س) ،تولید هدف (بیندل) و تالش بغرای دسغییابی بغه هغدف (بینغدل و
همکاران) به کار گرفیه شغدند .ایغپ پرسشغنامه هغا از روایغی و پایغایی لابغ لبغولی در
پژوهش حاضر برتوردار بودنغد .جهغت تحلیغ دادههغا از روش الگویغابی معغاد ت
ساتیاری ( )SEMبا اسیفاده از نرمافغزار  AMOS 23و  SPSS 23اسغیفاده شغد.
جهت آزمودن اثرهای میغان ی در الگغوی پیشغنهادی نیغز از روش بغوت اسغیرا در
برنامه ماکرو ،پریچر و هیز ( )1002اسیفاده گردید .یافیههغای پغژوهش نشغاندهنغدهی
برازش میوسط الگوی پیشنهادی با دادهها بود .برازش بهیر الگو و نیایج معنیدارتغر از
 .2دانش وی دکیری روانشناسی صنعیی و سازمانی ،دانشکدهعلومتربیییوروانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،
ایران ( نویسنده مسئول)Raziyeh.abedini@yahoo.com
 .1اسیاد روانشناسی ،گروه روانشناسی صنعیی و سازمانی ،دانشکده علوم تربییی و روانشناسی  ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ایران
 .0ا اسیاد روانشناسی ،گروه روانشناسی صنعیی و سازمانی ،دانشکدهعلوم تربییی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ایران
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طریق همبسیه کردن تطای یغ مسغیر حاصغ شغد .نیغایج پغژوهش نشغان داد تمغام
فرضیه های مسیقیم و غیرمسیقیم تایید شدند .نیایج پژوهش نشان داد حا ت انگیزشی
(توانمندسازی روان شناتیی ،تمرکز تنظیمی پیشبردی و جهتگیری هدف یادگیری)
نقش میان یگر در رابطه بیپ ویژگی انگیزشی دانشی و فراینغدهای انگیزشغی (تولیغد
هدف و تالش برای دسییابی به هدف) ایفا میکند .بنابرایپ با توجغه بغه یافیغههغای بغه
دست آمده میتوان نیی ه گیری کغرد کغه ویژگغی انگیزشغی دانشغی شغل بغر فراینغد
انگیزشی و در نهایت بر پیامدهای سازمانی اثر مثبت میگذارد.
واژگااان یدیاادی ویژگغغی انگیزشغغی دانشغغی شغغل  ،توانمندسغغازی روانشغغناتیی،
جهتگیری هدف یادگیری ،تمرکز تنظیمی پیشبردی و فرایندهای انگیزشی

مقدمه
انگیزش شللی به عنوان یکی از مهمتریپ عوام مؤثر در پیامدهای سازمانی ،از دیرباز مورد
توجه لرار گرفیه است .بر مبنای ایپکه نظریههای مخیلفی برای انگیزش زیربنائی فعالیتهای
کارکنان بیان شده است ،میتوان نظریههای انگیزش شللی را در سه طبقه کلی نظریههای
اجیماعی ،سرشیی و محیوی شل تقسیمبندی کرد (پارکر و اهلی .)1002 ،دیدگاه محیویشل
توجه ویژهای را به تود اتیصاص داده است .مهمتریپروش برای بیان ویژگیهای مطلوش،
طراحی شل است .طراحی شل  ،فرایند تعییپ و بازسازی وظایف ،اتییارات ،مسئولیتها ،نحوه
ان ام کار ،ارتباطات شللی و شرایط کار است به گونهای که با سازگار شدن ویژگیهای شل با
اسیعدادها و تواناییهای شاغ  ،هم نیازهای فرد و هم اهداف سازمان تامیپ میشود (چهاردولی،
معیمدزاده ،حمیدی،گ محمدی و سلطانیان.)2070 ،
به دنبال تلییرات مهمی که در محیط کار اتفاق افیاده است از لبی مشاغ انعطافپذیر
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(پارهولت و نیمهولت) و فنّاوریهای جدید مورد اسیفاده در محیط کار ،اهمیت نظریههایی
که به درک و فهم طراحی شل و تأثیر مهم آن بر کارکنان و سازمانها کم

میکنند،

ضروری به نظر می رسد و باید برای دسییابی به مشاغ با انگیزه ،به ایپ تلییرات در چهارچوش
مشاغ  ،توجه شود .بر ایپ اساس ،یکی از عناصر مهم و اساسی انگیزش شللی ،ویژگیهای
شللی مطلوش است که مورد توجه محققان سازمانی لرار گرفیه است .محققان زیادی معیقدند
1. flexible working
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ابعادی کلیدی در مشاغ وجود دارد که میتوانند به حا ت روانشناتیی مهمی در کارکنان
من ر شده و ایپ امر میتواند به پیامدها و نیایج چشمگیری برای کارکنان و سازمانها من ر
شود (توراکو1005 ،2؛ بوگلر و اسموچ.)1002 ،1
در ایپ راسیا ،معروفتریپ و اساسیتریپ نظریه معروف در ویژگیهای شل  ،نظریه
هاکمپ و اولدهام میباشد .هاکمپ و اولدهام ( )2795مفهوم طراحی شل را با ارائه مدل
ویژگی های شل توسعه دادند .در ایپ مدل تنوع ،هویت ،اهمیت ،اسیقالل و بازتور به عنوان
پنج ویژگی کلیدی در نظر گرفیه شده که میتواند برای محاسبه توان بالقوه انگیزش به کار
گرفیه شود که ارزیابی میکند تا چه حد ی

شل میتواند عالئق کاری و انگیزش کارکنان

را برانگیزاند .اگرچه مطالعات میعددی در مورد لدرت اثرگذاری ایپ نظریه در پیشبینی
پیامدهای میعد د سازمانی ان ام شده است اما ایپ نظریه بر م موعه محدودی از ویژگیهای
انگیزشی شل میمرکز بوده است که نقطه ضعفی برای مدل آنها محسوش میشد (مورگسون
و هومفری .)1009 ،0با تلییر شرایط شللی در دوران معاصر ،محققان جنبههای میفاوتی از
ویژگیهای شل را در نظر گرفیند که در بیپ ایپ محققان ،مورگسون و هومفری ()1009
توجه بیشیری به ایپ مسئله نشان دادند.
مورگسون و هومفری ( )1009مدل ویژگیهای شللی گسیرده 2را مطرح کردند که
ویژگیهای شللی هاکمپ و اولدهام را تحت پوشش لرار میداد و ایپ مدل مورد توجه
بسیاری از محققان طراحی شل لرار گرفت زیرا از جامعیت بیشیری برتوردار بود (هولمپ،
چیسی

و توتردل .)1001، 5آنها در راسیای توسعه نظریهها و مدلهای طراحی شل لبلی،

حوزه و دامنه ویژگی های شللی را گسیرش دادند و مدل طراحی شل جدید با چهار بعد را
توسعه دادند که عبارتاند از :ویژگیهای انگیزشی کار مربوط به تکلیف ،9ویژگیهای
انگیزشی دانشی ،9ویژگیهای اجیماعی شل  2و ویژگیهای زمینهای شل .7
1. Torraco
2. Boglerand and Somech
3. Morgeson and Humphrey
4. expanded Work Characteristic
5. Holman, Chissick & Totterdell
6. task Motivation Work Characteristic
7. knowledge Motivation Characteristic
8. social Work Characteristic
9. contextual characteristic
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بر اساس ویژگیهای ذکر شده ،باید گفت ویژگیهای انگیزشی کار مربوط به تکلیف
پنج بعد کلیدی اسیقالل ،تنوع وظیفه ،اهمیت وظیفه ،هویت وظیفه و بازتورد را در
برمیگیرد .ویژگیهای انگیزشی دانشی بیانگر دانش ،مهارتها یا شایسیگیهای موردنیاز ی
فرد برای ان ام وظیفه است(رحیمی ،نداف و ظفرپور .)2079 ،ویژگیهای اجیماعی شل
بیانگر ارتباطات و تعامالتی است که کارکنان در کار ت ربه میکنند .در ی

محیط کاری

حرفهای و کامال تخصصی ان ام وظیفه به ویژگیهای اجیماعی مهمی نظیر حمایت اجیماعی،
تمای به کار گروهی و روحیه همکاری مرتبط است (هسیه ،ویویان چپ ،لی و کاو.)1021 ،2
ویژگیهای زمینه ای شل بیانگر شرایط کاری است که بر ان ام وظیفه تاثیر میگذارد .در
م موع ،مدل چهار بعدی که توسط مورگسون و هومفری ( )1009توسعه یافت ،چارچوبی
برای طراحی شل

ارائه میدهد که عوام

دربرمیگیرد و از ایپرو ی

زمینه ای و اجیماعی مرتبط با شل

را نیز

رویکرد جامع به محیطهای سازمانی دارد .ویژگیهای وظایف

موجود در محیوی کار افراد میتواند به ادراکات و رفیارهای میفاوت کارکنان من ر شود .ایپ
ادراکات و رفیارها اگر مثبت باشند می توانند به نیایج مثبیی برای فرد و سازمان من ر شود
(پیرس ،جاسیال و کامینگز.)1007 ،1
ویژگی انگیزشی شل بیانگر ادراک کارکنان از بامفهوم بودن شل  ،حس مسئولیت نسبت
به اجرای کار و بازتورد از کار است که ایپ عوام تابع میزان توانمندسازی و آزادی در کار،
میزان مشارکت در مهارتها و فعالیت های مینوع ،میزان تاثیرگذاری کار بر دیگران درون یا
بیرون سازمان ،میزان عدم وابسیگی و میزان کاری است که میتواند اطالعات در اتییار فرد
لرار دهد (ون نیپنبرگ و اسچیپرز .)1009 ،0ویژگی انگیزشی دانشی 2که در ایپ پژوهش مورد
بررسی بیشیر لرار گرفیه است نشاندهندهی نوع دانش ،مهارت و تواناییهایی است که در
ی

فرد لرار دارد که به عنوان پیامد وظایفی است که در ی

شل

ان ام میشود.

ویژگیهای انگیزشی دانشی ایپ حقیقت را نشان میدهد که مشاغ میتوانند طراحی و
بازطراحی شوند تا نیازهای وظیفه ،نیازهای دانشی یا هر دو را افزایش دهند (کمپیون و
1. Hsieh, Vivian Chen, Lee & Kao
2. Pierce, Jussila & Cummings
3. Van Knippenberg and Schippers
4. knowledge Motivation Characteristic
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م

کللند .)2770 ،2ایپ ویژگی شام پنج مؤلفه میباشد که عبارتاند از:
 .1پیچیدگی شغل پیچیدگی شللی 1به میزانی که وظایف شل پیچیده و مشک

میباشد تا ان ام شود ،اشاره دارد (تمرکز در ایپجا بر جنبهی مثبت پیچیدگی است که نقطه
مقاب سادگی وظیفه میباشد ،کمپیون .)2722 ،اگرچه پیچیدگی ی
مکانیکی شناتیه شده است ،اما ادوارد ،اسکالی و برت
ی

جنبهای از طراحی شل

 )1000( 0میوجه شدند که پیچیدگی

عام میمایزکننده است .زیرا کاری که شام وظایف پیچیده میباشد نیازمند مهارتهای

سطح با و بیشیر ذهنی و چالشبرانگیز میباشد که به احیمال زیاد پیامدهای انگیزشی مثبیی به
همراه دارد.
 .2پردازش اطالعات میزان پردازش اطالعات 2مورد نیاز در کار نشاندهندهی درجهای
است که بر اساس آن ی

شل نیازمند مشارکت و پردازش دادهها یا اطالعات دیگر میباشد.

بعضی از مشاغ نسبت به بعضی دیگر نیازمند نظارت و پردازش فعال اطالعات میباشند
(مارتیپ و وال2727 ،؛ وال و جکسون2775 ،؛ وال و همکاران .)2775 ،به دلی پیچیدگی
مشاغ غنیشده ،نیازهای شناتیی سطح با تصیصهی رویکرد انگیزشی میباشد (کمپیون،
.)2727
 .3حل مسئده ح مسئله 5نشاندهندهی درجهای است که ی

شل نیازمند ایدهها یا

راهح های منحصر به فرد میباشد و نیازمند پردازش شناتیی فعالتر ی

شل

است

(جکسون ،وال ،مارتیپ و دیویز2770 ،9؛ وال و همکاران .)2775 ،ح مسئله شام تولید
ایدهها یا راهح های منحصر به فرد یا تاللانه ،شناسایی و ح مسائ غیرعادی و جلوگیری یا
بهبود تطاها میباشد (جکسون و همکاران2770 ،؛ وال ،کوربت ،کلگ ،جکسون و مارتیپ،9
 .)2770همچنیپ ،از نظر مفهومی با تقاضاهای تاللیت کاری و گسیرش تقاضاهای اطالعاتی
شل مرتبط میباشد (شالی ،2گیلسون و بلوم.)1000 ،
1. McClelland
2. Job complexity
3. Edwards, Scully & Brtek
4. information processing
5. Problem solving
6. Davids
7. Wall, Corbett, Clegg, Jackson & Martin
8. Shalley, Gilson & Blum
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 .4تنوع مهارت تنوع مهارت نشاندهندهی محدودهای است که ی

شل نیازمند ایپ

است که کارکنان از مهارتهای مینوعی اسیفاده کنند تا کارشان را تکمی کنند (هاکمپ و
اولدهام .)2720 ،مهم است که بیپ تنوع مهارت و تنوع وظیفه تمایز لائ شویم زیرا تنوع
مهارت (مهارتهای چندگانه )2از عملکرد تنوع وظایف (وظایف چندگانه )1میمایز و میفاوت
میباشد .کاربرد مهارتهای چندگانه چالشبرانگیزتر است و در نیی ه کارکنان مشیاقتر به
ان ام کار میشوند.
 .5تخصصی شدن تخصصی شدن 0نشاندهندهی درجهای است که ی

شل شام

وظایف تخصصی می باشد یا دانش و مهارت تخصصی را باید دارا باشد .ایپ واژهی
تخصصیسازی اولیپ بار توسط کمپیون ( )2722مشخص شد و بعدها توسط ادوارد و
همکاران ( ) 2777توضیح داده شد .برتالف تنوع وظیفه و تنوع مهارت که وسعت فعالیتها و
مهارت ذاتی در وظیفه میباشد ،تخصصیسازی به عمق دانش و مهارت در ی

حوزهی

تاص اشاره دارد.
پارکر و اهلی ( )1002بیان داشیند که هر ی

از ایپ ویژگیهای شللی مورگسون و

هومفری ( ) 1009من ر به حا ت انگیزشی تاصی در کارکنان در محیط کار میشوند و از
طریق آنها به پیامدهای مخیلفی در محیط کار مث عملکرد ماهرانه ،2عملکرد انطبالی 5و
عملکرد پویا 9من ر میشود .ولیی ایپ ویژگیهای شللی در محیط کار وجود داشیه باشد،
حا ت انگیزشی تاصی (تودکارآمدی شللی ،توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف
یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی) در کارکنان ای اد میشود که بر ایپ اساس کارکنان
انگیزه زم را برای ادامه کار پیدا میکنند .حا ت انگیزشی بر فرایندهای انگیزشی که شام
تولید هدف فرد و تالش برای دسییابی به هدف است ،نیز تأثیر میگذارند و در راسیای آن،
فرایندهای انگیزشی هم بر عملکرد فردی و هم بر عملکرد سازمانی که شام عملکرد ماهرانه،
عملکرد انطبالی و عملکرد پویا میباشد ،تأثیر میگذارد (پارکر و اهلی .)1002 ،در ایپ
1. multiple skills
2. multiple tasks
3. Specialization
4. proficiency
5. adaptivity
6. proactivity

07

طراحی و آزمودن الگویی از رابطه ویژگیهای انگیزشی

پژوهش ،سه نوع حالت انگیزشی (توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و
تمرکز تنظیمی پیشبردی) به عنوان میلیر میان ی در رابطه بیپ ویژگی انگیزشی دانشی و
فرایندهای انگیزشی در نظر گرفیه شده است که به آنها پرداتیه میشود.
از جمله میان یگرها ،توانمندسازی روانشناتیی را میتوان نام برد .از نظر اسپرییزر ()2775
توانمندسازی روانشناتیی بهعنوان حالت مهم انگیزش درونی کار در نظر گرفیه شده است .ازنظر
گریفیت ( )1002توانمندسازی روانشناتیی ی

نگرش مدرن از انگیزش درونی شل است که به

معنای آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان بوده و شرایط و فرصتهایی را برای شکوفایی
اسیعدادها ،تواناییها و شایسیگی کارکنان فراهم میکند (پارکر و اهلی .)1002 ،از طرفی
توانمندسازی به ادراک کارکنان از داشیپ توانایی و لدرت سازگاری با ولایع ،مولعیتها و افرادی
که در مح کار با آنها در ارتباطاند ،تعریف میشود (اسپرییزر )1009 ،که شام چهار مفهوم
ارزیابی معناداری ، 2تأثیرپذیری ،1شایسیگی 0و حق انیخاش 2میباشد .احساس معناداری؛ که
عبارت است از ارزش هدف یا مقصد که در رابطه با اسیانداردها و ایدهآلهای تود فرد سن یده
میشود .احساس شایسیگی ،به احساس کارکنان از اینکه لابلیت و تبحر زم برای ان ام وظیفه را
دارا میباشد ،اشاره میکند .احساس حق انیخاش ،احساس فرد را راجع به اینکه در اجرا و تنظیم
فعالیتهای مربوط به کارش از آزادی زم برتوردار است ،نشان میدهد و تأثیرپذیری ،که بیانگر
میزان نفوذ فرد بر پیامدهای سازمانی است .توانمندسازی روانشناتیی تأثیری فراتر از حا ت
روانشناتیی ویژگیهای سنیی شل بهجا میگذارد (کورسان و انز.)2777 ،5
از دیگر میان یگرها ،میتوان به تمرکز تنظیمی پیشبردی اشاره کرد .ایپ حالت انگیزشی
به عنوان سائق مهم رفیاری شناتیه میشود .نظریه تمرکز تنظیمی که برگرفیه از نظریه
تودتنظیمی است ،بیان میکند دو تالش هدفدار وجود دارد :تنظیم مبینی بر امنیت 9و تنظیم
مبینی بر مهرورزی .9تنظیم مبینی بر مهرورزی ،تمرکز پیشبردی ،2و تنظیم مبینی بر امنیت،
1. meaning
2. impact
3. competence
4. choice
5. Corsun & Enz
6. security-related regulation
7. nuturance- related regulation
8. promotion focus
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تمرکز پیشگیری 2را در برمیگیرد (گورمپ و همکاران .)1021 ،1از نظر وا س و چپ

0

( )1009و هیگینز ) 1000( 2بر طبق نظریه تمرکز تنظیمی مردم برای ان ام دادن شللشان دو
راهبرد میفاوت را به کار میبرند .افرادی که تمرکز پیشبردی دارند ،مشیاق ان ام دادن کار با
سرعت و کمیت بیشیر هسیند در حالی که ،افراد با تمرکز پیشگیری برای ان ام کار بر طبق
لوانیپ کار و مقررات ،مشیاقتر هسیند (نیسی ،هاشمی ،رحیمی ،ارشدی و بشلیده.)2071 ،
طراحی شل که بر اساس ویژگیهای شللی گسیرده ان ام شده است ،تمرکز پیشبردی را
ارتقا می دهند که با پیشرفت و رشد و موفقیت مرتبط میشود .مایر ،بکر و وندنبرگ)1002( 5
پیشنهاد کردند که کارکنانی که اسیقالل بیشیری را درک کنند ،تمرکز پیشبردی بیشیری را
احساس میکنند زیرا نیروهای درونی (مث نیازها ،ارزشها و تمایالت شخصی) برای رفیار
افزایش مییابد .در والع تمرکز پیشبردی با رفیار محیاطانهتر و سطح با تری از موفقیت مث
تنظیم و پذیرش اهداف مشک تر مرتبط میشود (پارکر و اهلی.)1002 ،
ویژگیهای شللی بر جهتگیری هدف نیز تأثیر میگذارد .از نظر ایمز)2771( 9
جهتگیری هدف نمایانگر الگ وی منس می از باورها ،اسناد و هی انات فرد است که مقاصد
او را تعییپ میکند و به روش های مخیلف نزدی

شدن ،درگیر شدن و پاسخ دادن به

مولعیتهای پیشرفت میان امد (ربانی و یوسفی .)2072،در جهتگیری هدف یادگیری ،9فرد
به دنبال تسلط بر تکلیف ،رشد مهارتهای جدید ،دسییابی به درک و بینش و تکویپ
شایسیگی تود است (نعامی ،شمسی و تواجه .)2075 ،از نظر دوئ

افرادی که توانایی تود

را رشدیابنده میدانند دارای جهتگیری هدف یادگیری هسیند .از آنجا که ایپگونه افراد بر
کسب دانش و تکمی شایسیگی تویش تمرکز دارند ،به سوی تکالیفی جذش میشوند که
برایشان چالشبرانگیز است .آنها تطاها را فرصتهایی برای درس گرفیپ از اشیباهات تلقی
میکنند (ارشدی .)2027 ،از آنجا که افراد با جهت گیری هدف یادگیری دانش ،مهارت و
شایسیگی بر وظایف را توسعه میدهند ،به دنبال تسلط بر تکلیف و رشد مهارتهای جدید
1. prevention focus
2. Gorman, Meriac, Overstreet, Apodaca, McIntyre, Park & Godbey
3. Wallace and chen
4. Higgins
5. Mayer, Becker & Vandenberghe
6. Ames
7. learning goal orientation
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هسیند ،ایپ باعث می شود که فرد تمای لوی نسبت به فعالییی پیدا کند که آن را دوست دارد،
پس میتواند از تعییپکنندههایی باشد که انگیزه را تشویق میکند.
میلیرهای مالک در ایپ پژوهش ،فرایندهای انگیزشی است که شام میلیرهای تولید
هدف 2و تالش برای دسییابی به هدف 1است که در ارتباط با طراحی شل توجه کمیری به
آنها شده است .ک 0و تام )2770( 2بیان کردند :فرایند تولید هدف ،فرایندی است که
توسط آن فرد زمان یا انرژی تودش را به رفیارها یا وظایف اتیصاص میدهد که شام
ارزیابی و انیخاش اهداف یا الدامات (اعمال) و فعالیتهای برنامهریزی برای دسییابی به ایپ
اهداف و اعمال است .طبق عقیده چپ و کانفر )1009( 5فرایندهای تولید هدف مقدم بر
مشارکت والعی کار و مشلول شدن در آن میباشد که اساساً "نقشه راه برای عم " میباشد.
برمبنای نظریه تنظیم هدف ،تولید هدف پویا ،رفیار کار تاللانهی افراد را پرورش میدهند و
بهطور مثبت با رفیار کاری فعال رابطه دارد .نظریه انگیزشی گالوییزر و بیر )2770( 9مبینی بر
ایپ ایده اصلی است که مردم ولییکه درگیر فرایندهای تولید هدف میشوند ،کارشان را
بهصورت مؤثرتر ان ام میدهند و ایپ امر د لت بر مشارکت افراد در بیان تواسیههای آینده و
تنظیم اسیراتژیها و برنامههای مربوط ،برای دسییابی به پیامدهاست (مونیوآنی  ،بایسیلی و
ادوآردی .)1025 ،9پارکر و اهلی ( )1002پیشنهاد کردهاند طراحی شل از طریق حا ت
انگیزشی بر تولید هدف تأثیر میگذارد.
میلیر مالک دیگر ،تالش برای دسییابی به هدف است .تالش برای دسییابی به هدف به
مکانیزمهای روانشناتیی مرتبط میشود که به وسیلهی آن افراد به طور هدفمند در جسی وی
ان ام اهدافی هسیند که به آن میعهدند (کانفر .)2770 ،در حالیکه حوزه تولید هدف بر منابع کلی
لاب دسیرسی در طول دلبسیگی و اشییاق وظیفه محدود میشود ،تالش برای دسییابی به هدف
شام تنظیم تالش در طول پیگیری هدف است ،مث تمرکز بر وظیفه کاری بهجای تمرکز بر
وظایف حاشیهای .پارکر و اهلی ( )1002پیشنهاد کردهاند چندیپ روش وجود دارد که بر اساس
1. goal generation
2. goal Striving
3. Locke
4. Latham
5. Kanfer
6. Gollwitzer & Bayer
7. Montoani, Battistelli & Odoardi
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آن ممکپ است طراحی شل بر اساس ویژگیهای شللی گسیرده ،بر تولید هدف و رابطهی تولید
هدف با عملکرد تأثیر بگذارد که یکی ایپ روشها ،حا ت انگیزشی است .شواهد نشان میدهد
که حا ت انگیزشی هم بر تولید هدف و هم بر تالش برای دسییابی به هدف کارکنان تأثیر
میگذارد .بنابرایپ اگر ویژگیهای شللی بر حا ت انگیزشی تأثیر بگذارد فرض میشود که آنها
بر نحوهای که افراد به تالش تود اتیصاص میدهند ،نیز تأثیر تواهد گذاشت.
لذا با توجه به جدید بودن ویژگیهای شللی مورگسون و هومفری در زمینه طراحی شل ،
و با توجه به ایپ که پژوهش کمی در ایپ زمینه در ایران و حیی در تارج از کشور صورت
گرفیه است  ،بررسی پیشینه پژوهش و بررسی الگوهایی که در ارتباط با طراحی شل مطرح
شده اند من ر به طراحی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر گردید که در آن ویژگی انگیزشی
دانشی شل بر فرایندهای انگیزشی (تولید هدف و تالش برای دسییابی به هدف) از طریق
میلیرهای توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی
تأثیر می گذارد و مسیرهای معینی که ویژگی شل روی نوع اهداف کارکنان اهداف تأثیر
میگذارد ،مورد بررسی لرار میگیرد .الگوی پیشنهادی بهصورت زیر طراحیشده است که
در شک  2مشاهده میگردد.

شکل  .1مدل پیشنهادی رابطه ویژگیهای انگیزشی دانشی با فرایندهای انگیزشی با میانجیگری
توانمندسازی روانشناختی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی
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همانگونه که در شک  2مشاهده میشود ،ویژگی انگیزشی دانشی به صورت میلیر
مکنون به عنوان میلیر مسیق  ،توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز
تنظیمی پیشبردی به عنوان میان ی گرها و فرایند انگیزشی به صورت میلیر مکنون ،به عنوان
پیامد در نظر گرفیه شدهاند .با توجه به اهداف ایپ پژوهش ،فرضیههای زیر ارائه گردیدند)2 :
ویژگی انگیزشی دانشی با توانمندسازی روانشناتیی رابطه مثبت دارد )1 .ویژگی انگیزشی
دانشی با جهتگیری هدف یادگیری رابطه مثبت دارد )0 .ویژگی انگیزشی دانشی با تمرکز
تنظیمی پیشبردی رابطه مثبت دارد )2 .ویژگی انگیزشی دانشی با فرایند انگیزشی رابطه مثبت
دارد )5 .توانمندسازی روانشناتیی با فرایند انگیزشی رابطه مثبت دارد )9 .جهتگیری هدف
یادگیری با فرایند انگیزشی رابطه مثبت دارد )9 .تمرکز تنظیمی پیشبردی با فرایند انگیزشی
رابطه مثبت دارد ) 2 .ویژگی انگیزشی دانشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی با فرایند
انگیزشی رابطه دارد )7 .ویژگی انگیزشی دانشی از طریق جهتگیری هدف یادگیری با فرایند
انگیزشی رابطه دارد ) 20 .ویژگی انگیزشی دانشی از طریق تمرکز تنظیمی پیشبردی با فرایند
انگیزشی رابطه دارد )22 .ویژگی انگیزشی دانشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی،
جهت گیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی با فرایند انگیزشی رابطه دارد (فرضیه
غیرمسیقیم چندگانه).
روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شام کارکنان شرکت فو د توزسیان بود که در سال 2079
در واحدهای مخیلف سازمانی ایپ شرکت (معاونت بهرهبرداری ،واحد تحقیقات و منابع
انسانی ،واحد بهسازی ،واحد نت و تعمیرات ،واحد فو دسازی ،واحد مواد اولیه ،واحد
اکسیژن ،واحد محیط زیست ،واحد طب صنعیی ،واحد انبار مرکزی ،واحد روابط عمومی،
واحد مخابرات ،واحد ترید ،سهطبقه ذوش و سهطبقه مرکزی) مشلول به کار بودند .از ایپ
جامعه آماری تعداد  050نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انیخاش شدند .با بررسی
پرسشنامههای برگشت داده شده و حذف دادههای پرت ،فقط  007پرسشنامه لاب تحلی
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گردید .در پیشینه مربوط به مدلیابی معاد ت ساتیاری ،برای تعییپ تعداد ح م نمونهی
کافی پیشنهاداتی چند ارائه شده است .چیپ )2772( 2لانون سرانگشیی  20آزمودنی به ازاء
ی

میلیر در مدل را پیشنهاد میکند (بشلیده .)2070 ،بنا به پیشنهاد نبیلر ،چو و اسییونس

( ،2722به نق از هومپ ،)2022 ،نمونه مورد تحلی جهت آزمون فرضیهها در شیوه الگویابی
معاد ت ساتیاری باید به ازای هر میلیر حدال  25نفر باشد .در پژوهش حاضر با توجه به
تعداد مسیرهای مسیقیم ( ،)9تعداد میلیر برونزاد ( )2و تعداد واریانسهای تطا ( ،)2تعداد 21
پارامیر محاسبه گردید .با در نظر گرفیپ پیشنهاد کلیپ ،)2772( 1به ازاء هر پارامیر محاسبه شده
برای آزمودن مدل دست کم نیاز به  20آزمودنی وجود دارد (به نق از بشلیده .)2070 ،باتوجه
به ح م نمونهی پژوهش حاضر ،به ازاء هر پارامیر حدود  15آزمودنی در نظر گرفیه شده
است که حکایت از کفایت نمونه برای آزمون مدل دارد.
ابزارهای پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از
پرسشنامه ویژگی انگیزشی دانشی ویژگی انگیزشی دانشی با پرسشنامه  99مادهای
که توسط مورگسون و هومفری ( )1009ساتیه شد ،مورد سن ش لرار گرفت .ایپ محققان 2
مؤلفه اصلی ویژگیهای شللی را شناسایی کردند و آنها را در لالب  99سوال طراحی کردند
و ویژگیهای شللی را در چهار دسیه ویژگیهای انگیزشی کار مربوط به تکلیف ،ویژگی
انگیزشی دانشی ،ویژگی اجیماعی شل

و ویژگی زمینهای شل

تقسیمبندی کردند .از

پرسشنامه  99سؤالی ،بعد ویژگی انگیزشی دانشی مورد اسیفاده در ایپ پژوهش  10ماده دارد
که شام  5مؤلفه با نامهای مؤلفههای پیچیدگی شل  ،پردازش اطالعات ،ح مسئله ،تنوع
مهارت و تخصصی بودن میباشد (کمپیون و م

کللند .)2770 ،ایپ پرسشنامه بر مبنای

مقیاس  5درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری شدند.
مورگسون و هومفری ( )1009آلفای کرونباخ ایپ مقیاس را  0/20و بایونا ،0کابالر 2و پیرو

5

1. Chin
2. Kline
3. Bayona
4. Caballer
5. Peiro
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( )1025آلفای کرونباخ  0/95به دست آوردند .مورگسون و هومفری ( )1009روایی
پرسشنامه را با اسیفاده از روش تحلی عام تأییدی محاسبه کردند که شاتصهای =0/02
 GFI =0/72 ،CFI =0/72 ،RAMSEAبه دست آمد .در ایران هنوز ایپ پرسشنامه بهطور ک
اعیباریابی نشده است ولی پرسیار ،سپاسی و نوربخش ( )2072در تحقیق تود سه بعد ایپ
پرسشنامه را که اسیقالل شللی ،اهمیت شل و پیچیدگی شل بودند ،مورد اسیفاده لرار دادند
و آلفای کرونباخ ایپ ویژگیهای شللی را  0/20به دست آوردند .ایپ مقیاس به طور کام
برای اولیپ بار در ایران توسط پژوهشگر مورد اسیفاده لرار گرفت .ضرایب پایایی پرسشنامه
در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  0/72محاسبه گردید .همچنیپ بهمنظور بررسی
روایی مقیاس ویژگی انگیزشی دانشی از روش تحلی عام
(،)0/72

CFI

(،)0/72

RMSEA

تأییدی اسیفاده شد که مقادیر IFI

( )0/09و م ذور کای نسبی ( )1/02محاسبه شد که

نشاندهنده برازندگی توبی میباشد.
پرسشنامه جهتگیری هدف یادگیری مقیاس جهتگیری هدف دارای  20آییم
است که توسط واندوال )2779( 2ساتیه شده است و به صورت لیکرتی در لالب شش گزینه
از کامالً مخالفم ( ،)2مخالفم ( ،)1کمی مخالفم ( ،)0کمی موافقم ( ،)2موافقم ( )5و کامالً
موافقم ( )9نمرهگذاری میشود .تعداد  5آییم جهتگیری هدف یادگیری ،تعداد  2آییم
جهتگیری هدف عملکردی اثباتی و  2آییم جهتگیری هدف عملکردی اجینابی را مورد
ارزیابی لرار میدهد .در ایپ پژوهش جهت گیری هدف یادگیری مورد سن ش لرار گرفت.
واندوال ( )2779ضریب پایایی پرسشنامه جهتگیری هدف یادگیری را با روش آلفای
کرونباخ برابر با  0/75و تاینگ 1و همکاران ( )1020آلفای کرونباخ  0/22گزارش دادهاند .در
ایران پایایی مقیاس جهتگیری هدف توسط هاشمی و لطیفیان ( )1007به روش آلفای
کرونباخ 0/90 ،و در پژوهش حاجی حسنی و کاوه ( 0/20 )2075برآورد شد .همچنیپ
شاتصهای تحلی عام تاییدی ( )CFI =0/72 ،RAMSEA =0/09در پژوهش هاشمی و
لطیفیان ( )1007نشان داد همه مادهها بار عاملی تاثیر معناداری بر عوام تود داشیهاند که
حاکی از روایی مطلوش ایپ مقیاس است .در پژوهش حاضر ،جهت محاسبه همسانی درونی از
1. VandeWalle
2. Taing, Smith, Singla, Johnson & Chang
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روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسیفاده گردید که به ترتیب برابر با  0/29و  0/25محاسبه
گردید .همچنیپ به منظور بررسی روایی مقیاس جهتگیری هدف یادگیری از روش تحلی
عام تأییدی اسیفاده شد که با ان ام ی

اصالح مقادیر ،)0/72( CFI ،)0/72( IFI

RMSEA

( )0/09و م ذور کای نسبی ( )1/52محاسبه شد که نشاندهنده برازندگی توبی میباشد.
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی پرسشنامه توانمندسازی روانشناتیی که دارای
 21ماده است توسط اسپرییزر ( )2775ساتیه شده است و شام  2بعد تأثیرگذاری ،شایسیگی،
معنادار بودن و تودمخیاری میباشد که هر بعد شام  0گویه است .پاسخهای ایپ مقیاس بر
اساس مقیاس  5درجهای لیکرت تنظیم شده است که از ( 2کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)
میباشد و حدال نمره فرد 21 ،و حداکثر آن  90میباشد .هر چه نمره فرد با تر باشد ،نشان از
توانمندی بهیر است .اسپرییزر ( )2775با اسیفاده از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی،
پایایی ایپ پرسشنامه را تعییپ نموده است که ضریب پایایی آلفای کرونباخ در نمونهای از ی
سازمان صنعیی 0/91و در نمونهای از ی

اداره بیمه  0/91محاسبه کرد .پایایی ایپ پرسشنامه با

آلفای کرونباخ در پژوهش مورد مطالعه حسینی کوکمری ،بشلیده و ارشدی در سال ،2071
 0/27و در پژوهش آذرنوش ،هاشمی و نعامی ( 0/92 ،)2070به دست آمد .در پژوهش
حاضر ،جهت محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ اسیفاده گردید که  0/27محاسبه گردید.
همچنیپ بهمنظور بررسی روایی مقیاس توانمندسازی روانشناتیی از روش تحلی عام تأییدی
اسیفاده شد که با ان ام دو اصالح مقادیر

IFI

(،)0/79

CFI

(،)0/79

RMSEA

( )0/09و

م ذور کای نسبی ( )1/02محاسبه شد که نشاندهنده برازندگی توبی میباشد.
پرسشنامه تمریز تنظیمی پیشبردی مقیاس تمرکز تنظیمی برای کار 2دارای 21
ماده است که توسط وا س )1002( 1ساتیه شده است .ایپ مقیاس دارای دو ترده مقیاس
تمرکز پیشبردی و پیشگیری است که هرکدام با  9آییم سن یده میشوند .پاسخها در ی
مقیاس لیکرت  5درجهای از هرگز ( ،)2به ندرت ( ،)1گاهی اولات ( ،)0اغلب ( )2و همیشه
( )5نمرهگذاری میشود .در ایپ پژوهش فقط بعد تمرکز پیشبردی که شام  9سؤال است،
مورد اسیف اده لرار گرفیه است .در پژوهش وا س آلفای کرونباخ برای تمرکز پیشبردی 0/22
1. Scale regulatory focus at work
2. Wallace

93

طراحی و آزمودن الگویی از رابطه ویژگیهای انگیزشی

به دست آمد .ایپ مقیاس برای اولیپ بار در پژوهش رحیمی پردن انی و محمدزاده ()2072
ترجمه و تنظیم شده است و آلفای کرونباخ تمرکز پیشبردی  0/22به دست آمد .در پژوهش
حاضر ،جهت محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ اسیفاده گردید که  0/20محاسبه گردید.
همچنیپ به منظور بررسی روایی مقیاس تمرکز تنظیمی پیشبردی از روش تحلی عام تأییدی
اسیفاده شد که با ان ام دو اصالح مقادیر

IFI

(،)0/72

CFI

(،)0/72

RMSEA

( )0/09و

م ذور کای نسبی ( )1/25محاسبه شد که نشاندهنده برازندگی توبی میباشد.
پرسشنامه تولید هدف تولید هدف با پرسشنامه  9مادهای که توسط بیندل ()1021
ساتیه شد ،مورد سن ش لرار گرفت که شام دو بعد برنامهریزی 2و ت دیدنظر 1است و هر
بعد بر مبنای  0آییم گزارش میشود .ایپ دو بعد بهطور کام جدای از هم هسیند ،ولی
همبسیگی درونی با یی دارند .هر ماده ایپ پرسشنامه ،بر مبنای مقیاس  5درجهای لیکرت از 2
(نه اصالً) تا ( 5بهطور کام ) نمرهگذاری میشود .ادوآردی )1022( 0آلفای کرونباخ را 0/22
گزارش دادند .ایپ مقیاس برای اولیپ بار در ایران توسط پژوهشگر مورد اسیفاده لرار گرفت.
ضرایب پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  0/71محاسبه گردید.
همچنیپ به منظور بررسی روایی مقیاس تولید هدف از روش تحلی عام تأییدی اسیفاده شد
که مقادیر  )0/05( RMSEA ،)0/77( CFI ،)0/77( IFIو م ذور کای نسبی ( )2/77محاسبه
شد که نشاندهنده برازندگی توبی میباشد.
پرسشنامه تالش برای دستیابی به هدف تالش برای دسییابی به هدف با پرسشنامه
 20مادهای که توسط بیندل ،پارکر ،توتردل و هاگرجانسون )1021( 2ساتیه شد ،مورد سن ش
لرار گرفت .ایپ پرسشنامه شام  2بعد چشمانداز ،برنامهریزی ،اعمال و واکنش میباشد که
پاسخهای آن بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت از ( 2کامالً مخالفم)( 1 ،مخالفم)( 0 ،کمی
مخالفم)( 2 ،کمی موافقم)( 5 ،کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود و حدال نمره فرد 20 ،و
حداکثر آن  95میباشد .ایپ مقیاس برای اولیپ بار در ایران در ایپ پژوهش مورد اسیفاده لرار
گرفت .بیندل و همکاران ( )1021آلفای کرونباخ را برای چشمانداز  ،0/29برنامهریزی ،0/22
1. planning
2. envisioning
3. Odoardi
4. Bindl, Parker, Totterdell & Hagger-Johnson
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اعمال  0/72و واکنش  0/22محاسبه کردند .ضرایب پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با
روش آلفای کرونباخ  0/72محاسبه گردید .همچنیپ بهمنظور بررسی روایی مقیاس تالش
برای دسییابی به هدف از روش تحلی عام تأییدی اسیفاده شد که مقادیر ،)0/70( IFI

CFI

( )0/02( RMSEA ،)0/70و م ذور کای نسبی ( )1/22محاسبه شد که نشاندهنده برازندگی
توبی میباشد.
روش اجرا و تحدیل
پرسشنامههای پژوهش به شیوهی تودگزارشی و در فاصلهی زمانی مشخصی پاسخ داده
شدند .در ابیدا یافیههای توصیفی مربوط به میلیرها و سپس یافیههای مربوط به مدل فرضی
مورد بررسی لرار گرفیند .تحلی دادهها با تحلی های مقدماتی مخیلف (یعنی میانگیپ،
انحراف معیار ،همبسیگیهای مرتبهی صفر پیرسون) با هدف کسب ی

بینش اولیه نسبت به

دادهها آغاز گردید .سپس تحلی های پیچیدهتر برای ارزیابی برازندگی الگوی پیشنهادی از
طریق الگویابی معاد

ت ساتیاری )SEM( 2و با اسیفاده از نرمافزارهای  SPSS 23وAMOS 23

ان ام شد .جهت آزمودن اثرهای غیرمسیقیم در مدل میان یگری فرضی از روش
بوتاسیر  1اسیفاده گردید.
یافتههای پژوهش
از لحاظ ویژگیهای جمعیت شناتیی  27درصد نمونه پژوهش آلا و  22درصد تانم
بودند .عالوه بر ایپ ،تحصیالت  02درصد فوق لیسانس و با تر 50 ،درصد نمونه کارشناسی،
 27درصد کاردانی و دیپلم بودند .همچنیپ ،سابقه کار  02درصد از شرکتکنندگان بیپ -20
 2سال 02 ،درصد بیپ  22-10سال و  12درصد بیپ  12-00سال بودند و از نظر سمت سازمانی
 2درصد اپراتور 02 ،درصد کارمند 20 ،درصد کارشناس و تکنسیپ و  22درصد مدیر و
رئیس بودند .در جدول  2شاتصهای آماری میانگیپ ،انحراف اسیاندارد و ضریب همبسیگی
بیپ میلیرهای پژوهش نشان داده شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود،
1. Structural Equation Modeling
2. bootstrap
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ضریب همبسیگی بیپ همهی میلیرها در سطح  p≤ 0/02معنیدار میباشند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میلیرها

میانگیپ

انحراف معیار

2

توانمندسازی روانشناتیی

25/00

5/27

2

تمرکز تنظیمی پیشبردی

10/90

0/99

**0/12

جهتگیری هدف
یادگیری

27/90

1/95

**0/19** 0/12

ویژگی انگیزشی دانشی

92/70

20/00

**0/17** 0/29** 0/02

تولید هدف

95/20

2/09

**

0/50

0

1

5

2

2

**

0/25

2
**

0/20

2
**

2

0/20

به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،از الگویابی معاد ت ساتیاری اسیفاده شد .برازندگی
الگوی پیشنهادی بر اساس ترکیبی از سن ههای برازندگی جهت تعییپ کفایت برازش الگوی
پیشنهادی با دادهها مورد اسیفاده لرار گرفیند .اگر مقدار م ذور تیدو ) 2( 2از لحاظ آماری
معنیدار نباشد ،بر برازندگی مناسب مدل د لت دارد .اما ایپ شاتص برای مدلهای با
بزرگ ،تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنیدار است .نسبت م ذور کای

نسبی1؛ /df

2

n

) از

تقسیم شاتص برازندگی م ذور کای بر درجه آزادی میناظر به دست میآید .مقدار ایپ
نسبت هر چه به صفر می کند و کوچ
یا مساوی  0میباشد .مقدار مورد لبول
نیکویی برازندگی تطبیقی)،

CFI5

تر باشد ،بهیر است .مقدار مورد لبول آن کوچ
GFI0

(شاتص نیکویی برازش)،

(شاتص برازندگی مقایسهای)،

IFI9

AGFI2

تر

(شاتص

(شاتص برازندگی

فزاینده) و ( TLI9شاتص تاکر-لویز) برابر یا یزرگیر از  0/70است .در شاتص جذر برآورد
واریانس تطای تقریب ( )RMSEA2مقدار بیپ  0/02تا  0/20مدلی با برازندگی میوسط را
منعکس میکند ،مقدار بیپ  0/09تا  0/02نمایانگر مدلی با برازندگی لاب لبول است .مقدار
1. chi - square
2.
3. comparative fit index
4. adjusted goodness – of - fit
5. comparative fit index
6. incremental fit index
7. tuker - lewis
8. root – mean – square error of approximation
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بیپ  0/02تا  0/09حاکی از برازندگی تیلی توش مدل دارد و مقدار ( 0/00صفر) نشاندهنده
مدلی با برازندگی مقادیر شاتص بنیلر-بونت یا شاتص نرم شده برازندگی ( )NFI2باید برابر
یا بزرگیر از  0/70و به زعم برتی از پژوهشگران دیگر نیز  0/20باشد (نسی ،1002 ،هومپ،
2025؛ به نق از عشرتی .)2027 ،برازش الگوی پیشنهادی با دادهها بر اساس شاتصهای
برازندگی به عنوان شاتص برازندگی مطلق در جدول  1گزارش داده است.
جدول .2شاخصهای برازندگی الگوی پژوهش
الگو
الگوی
پیشنهادی
الگوی
نهایی

AGFI GFI χ2/df DF

χ2

IFI

RMSEA NFI CFI TLI

219/00

00

2/10

0/71

0/25

0/27

0/20

0/27

0/29

0/22

72/90

17

0/19

0/70

0/29

0/71

0/22

0/71

0/70

0/07

همان گونه که در جدول  1مالحظه میشو د ،در الگوی پیشنهادی شاتص هایی همچون
 TLI ،IFI ،CFI ،AGFIو  NFIبه دلی ایپ که مقادیر مربوط به آنها کوچکیر از  0/70هسیند
و مقدار

RMSEA

بزرگتر از  0/20است نیاز به اصالح دارد .از آنجا که همهی روابط

معنی دار شدند ،با ی

اصالح تمرکز تنظیمی پیشبردی به تولید هدف شاتصها برازندهتر

شده اند .سطر آتر جدول  1شاتص های برازندگی الگوی نهایی را نشان میدهد.
شاتصهای به دست آمده حاکی از برازندگی الگوی نهایی است .شک  1الگوی نهایی
پژوهش را نشان میدهد.

1. normed fit index
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شکل  .2مدل نهایی به همراه ضرایب استاندارد رابطه ویژگیهای انگیزشی دانشی با فرایندهای انگیزشی با
میانجیگری توانمندسازی روانشناختی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی

یافتههای مربوط به روابط ساده
جدول  0نیایج ت زیه و تحلی مربوط به فرضیهها و روابط مسیقیم را نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،تمامی ضرایب مسیر در الگوی پیشنهادی پژوهش
حاضر معنیدار است .بر ایپ اساس تمامی فرضیههای مسیقیم مورد تایید والع شدند.
جدول  .3پارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در الگوی پیشنهادی
ضریب
استاندارد

خطای
معیار

نسبت
بحرانی

سطح
معنیداری

ویژگی انگیزشی دانشی

توانمندسازی روانشناتیی

0/02

0/255

9/059

0/0002

ویژگی انگیزشی دانشی

تمرکز تنظیمی پیشبردی

0/11

0/079

0/977

0/002

ویژگی انگیزشی دانشی

جهتگیری هدف یادگیری

0/09

0/091

5/792

0/0002

0/02

0/090

0/592

0/0002

0/21

0/019

2/590

0/0002

0/12

0/022

0/205

0/0002

0/21

0/019

1/052

0/001

مسیر

ویژگی انگیزشی دانشی
توانمندسازی روانشناتیی
جهتگیری هدف یادگیری
تمرکز تنظیمی پیشبردی

فرایند انگیزشی
فرایند انگیزشی
فرایند انگیزشی
فرایند انگیزشی
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یافتههای مربوط به روابط میانجیگر
برای تحلی فرضیههای میان یگر از روش بوتاسیر

در برنامهی

AMOS 23

اسیفاده

شد .نیایج جدول  2مسیرهای غیرمسیقیم و ضرایب اسیاندارد آنها را در الگوی نهایی پژوهش
نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،تمامی ضرایب مسیر غیرمسیقیم در الگوی
پیشنهادی پژوهش حاضر معنیدار است .بر ایپ اساس تمامی فرضیههای غیرمسیقیم مورد تایید
والع شدند.
جدول  .4نتایج بوتاسترپ مربوط به فرضیههای میانجیگر
مسیر
ویژگی انگیزشی دانشی
ک حا ت انگیزشی
انگیزشی

داده

بوت

فرایند 0/2911 0/2909

ویژگی انگیزشی دانشی
توانمندسازی روانشناتیی
فرایند انگیزشی

0/0295 0/0259

ویژگی انگیزشی دانشی
تمرکز تنظیمی پیشبردی
فرایند انگیزشی

0/0200 0/0070

سوگیری
0/0029

0/0007

0/0007

خطای
معیار

حد
پایین

حد
باال

0/1179 0/0710 0/0052

0/2202 0/0212 0/0152

0/0929 0/0022 0/0220

ویژگی انگیزشی دانشی
جهتگیری هدف یادگیری
فرایند انگیزشی

0/0059 0/0090

جدول  2نیایج حاص از تحلی بوت اسیر

-0/0000

0/0950 0/0200 0/0201

در برنامه ماکرو ،پریچر و هیز ( )1002برای

روابط واسطهای ،رابطه غیرمسیقیم ویژگی انگیزشی دانشی و فرایندهای انگیزشی از طریق
توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی نشان
میدهد .طبق جدول  ،2حدپاییپ فاصلهی اطمینان و حد با ی آن صفر را در بر نمیگیرد .در
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نیی ه ویژگی انگیزشی دانشی با فرایندهای انگیزشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی،
جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی رابطه غیرمسیقیم معنیدار دارد و در
نیی ه همهی فرضیههای غیرمسیقیم تایید میگردد.
برای تحلی بهیر ،نیایج بیپ دو گروه عملیاتی و مدیرییی مورد بررسی بیشیر لرار گرفت تا
مشخص شود کدام ی

از میلیرها نقش میان ی گر را بیپ گروه عملیاتی و کدام ی

نقش

میان یگر را بیپ نقش مدیرییی دارد.
نیایج جدول  5مسیرهای غیرمسیقیم و ضرایب اسیاندارد آنها را در گروه عملیاتی نشان
میدهد .همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،ضرایب مسیر غیرمسیقیم غیر از ی
مسیر ،در گروه عملیاتی معنیدار است.
جدول  .5نتایج بوتاسترپ مربوط به فرضیههای میانجیگر در گروه عملیاتی
مسیر

داده

سوگیری

بوت

ویژگی انگیزشی دانشی
ک حا ت انگیزشی
فرایند انگیزشی

0/1222 0/1202

ویژگی انگیزشی دانشی
توانمندسازی روانشناتیی
فرایند انگیزشی

0/2222 0/2227

ویژگی انگیزشی دانشی
جهتگیری هدف یادگیری
فرایند انگیزشی

0/0590 0/0511

ویژگی انگیزشی دانشی
تمرکز تنظیمی پیشبردی

0/0209 0/0219

0/0020

-0/0005

0/0002

0/0020

خطای
معیار
0/0991

0/0517

0/0051

حد
پایین
0/2225

0/0209

0/0025

حد
باال
0/0900

0/1500

0/2090

0/2210 -0/0201 0/0009

فرایند انگیزشی

جدول  5نیایج حاص از تحلی بوت اسیر

در برنامه ماکرو ،پریچر و هیز ( )1002برای

روابط واسطهای ،رابطه غیرمسیقیم ویژگی انگیزشی دانشی و فرایندهای انگیزشی از طریق
توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی در گروه
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عملیاتی نشان میدهد .طبق جدول  ،5در گروه عملیاتی ،توانمندسازی روانشناتیی و
جهتگیری هدف یادگیری نقش میان یگر را ایفا میکنند .در نیی ه ویژگی انگیزشی دانشی
با فرایندهای انگیزشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی و جهتگیری هدف یادگیری رابطه
غیرمسیقیم معنیدار دارد.
نیایج جدول  9مسیرهای غیرمسیقیم و ضرایب اسیاندارد آنها را در گروه مدیرییی نشان
میدهد .همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،تمامی ضرایب مسیر غیرمسیقیم در گروه
مدیرییی معنیدار است .بر ایپ اساس تمامی فرضیههای غیرمسیقیم مورد تایید والع شدند.
جدول  .6نتایج بوتاسترپ مربوط به فرضیههای میانجیگر در گروه مدیریتی
مسیر
ویژگی انگیزشی دانشی
ک حا ت انگیزشی
فرایند انگیزشی
ویژگی انگیزشی دانشی
توانمندسازی روانشناتیی

داده

بوت

0/2795 0/2791

0/2017 0/2019

خطای
سوگیری
معیار
0/0000

0/0000

حد
پایین

حد
باال

0/1222 0/2279 0/0217

0/2999 0/0500 0/0019

فرایند انگیزشی
ویژگی انگیزشی دانشی
جهتگیری هدف یادگیری
فرایند انگیزشی
ویژگی انگیزشی دانشی
تمرکز تنظیمی پیشبردی

0/0290 0/0251

0/0220 0/0272

0/0022

-0/0022

0/0799 0/0011 0/0121

0/0752 0/0292 0/0275

فرایند انگیزشی

جدول  9نیایج حاص از تحلی بوت اسیر

در برنامه ماکرو ،پریچر و هیز ( )1002برای

روابط واسطهای ،رابطه غیرمسیقیم ویژگی انگیزشی دانشی و فرایندهای انگیزشی از طریق
توانمندسازی روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی در گروه
مدیرییی نشان میدهد .طبق جدول  ،9در گروه مدیرییی ،توانمندسازی روانشناتیی،
جهت گیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی نقش میان یگر را ایفا میکنند .در
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نیی ه ویژگی انگیزشی دانشی با فرایندهای انگیزشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی،
جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی رابطه غیرمسیقیم معنیدار دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای حا ت انگیزشی (توانمندسازی
روانشناتیی ،جهتگیری هدف یادگیری و تمرکز تنظیمی پیشبردی) در رابطهی بیپ ویژگی
انگیزشی دانشی با فرایند انگیزشی بود .نیایج حاص از پژوهش حاضر  22فرضیهی مسیقیم و
غیرمسیقیم را مورد تایید لرار دادند .از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی ویژگی
انگیزشی دانشی و حا ت انگیزشی بود .نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان
داد که ویژگی انگیزشی دانشی با توانمندسازی روانشناتیی رابطهی مثبت دارد .یکی از
ویژگیهای انگیزشی دانشی تنوع مهارت میباشد که فرد برای ان ام کار تود میتواند از
چندیپ مهارت با اتییار تود اسیفاده کند .کاربرد مهارتهای چندگانه باعث میشود که فرد
شل را چالشبرانگیز تصور کند و برای ان ام کار مشیاقتر شود .در والع فرد از حس
یکنواتیی رها شده و دید بهیری نسبت به کار تود و محیط تود پیدا میکند .همیپ امر باعث
میشود فرد تمام نیرو و انرژی تود را به کار گیرد تا بیواند اسیعداد و توانایی تود را برای
ان ام درست و بهینه کار به عهده بگیرد .بنابرایپ میتوان بیان کرد که ویژگی انگیزشی دانشی
بر توانمندسازی روانشناتیی تاثیرگذار است.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که ویژگی انگیزشی
دانشی با جهتگیری هدف یادگیری رابطهی مثبت دارد .یکی از ویژگیهای انگیزشی دانشی،
پیچیدگی شللی میباشد که شام ان ام وظایف پیچیده و مشک در کار میباشد .شللی که
شام وظایف پیچیده باشد نیازمند مهارتهای سطح با و ذهنی و چالشبرانگیز میباشد و
ایپ پیچیدگی نیازهای شناتیی سطح با را افزایش میدهد .از طرفی در جهتگیری هدف
یادگیری فرد به دنبال مسلط شدن بر تکلیف ،رشد مهارتهای جدید ،دسییابی به بینشی از
شایسیگی تود می باشد و ی

چهارچوش ذهنی به افراد در چگونگی تفسیر و پاسخ به

مولعیتهای پیشرفت میدهد .میتوان در تایید ایپ موضوع بیان کرد که ویژگی دانشی به فرد
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اجازه میدهد در مولعیتهای جدید از مهارتها و تواناییهای سطح با اسیفاده کند تا بیواند
به بهیریپ نحو کارش را ان ام دهد .ولیی که فرد به ایپ نیی ه برسد که کارش میناسب با سطح
تحصیالت و تخصص وی می باشد ،از تمام توان و انرژی تود برای ان ام وظیفه اسیفاده
میکند تا بیواند از بقیهی افرادی که از نظر تخصص پاییپتر هسیند جلو بزند و در والع زمینهی
پیشرفت تود را فراهم کند .به همیپ علت میتوان بیان کرد که ویژگی دانشی بر جهتگیری
هدف یادگیری تاثیر میگذارد.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که ویژگی انگیزشی
دانشی با تمرکز تنظیمی پیشبردی رابطهی مثبت دارد .ویژگی دانشی از جمله تخصصیسازی،
تنوع مهارت ،ح مسئله و پیچیدگی شللی مسیلزم ایپ است که فرد مهارتهای چندگانه،
تاللیت با برای ابراز ایده و مشارکت در ابراز عقاید داشیه باشد .افراد با تمرکز پیشبردی نیاز
برای پیشرفت ،رشد و ترلی دارند و ایپ نیاز برای رشد و تودارتقایی من ر به ایپ میشود که
فرد اهداف با یی را برای تود مطرح کند تا بیواند به آنها دست یابد و از آن ا که تکالیف
مربوطه به دلی سطح پیچیدگی با نیازمند تمرکز میباشد ،بنابرایپ فرد باید با دلت و توجه
بیشیری ایپ کار را ان ام دهد .به همیپ علت میتوان بیان کرد که ویژگی دانشی بر تمرکز
تنظیمی پیشبردی تاثیر میگذارد.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که توانمندسازی
روانشناتیی با فرایندهای انگیزشی رابطهی مثبت دارد .توانمندسازی روانشناتیی به افزایش
انگیزش درونی اشاره دارد که در م موعهای از چهار شناتت مشخص میگردد؛ سطوح
با تر شایسیگی ،تود تعیینی ،معناداری و اثرگذاری ،انگیزش شللی بیشیری را منعکس
میسازد (توماس و ولیهاوس )2770 ،و بنابرایپ انیظار میرود به تمرکز توجه بیشیر بر وظایف،
تالش بیشیر (شدت ،)2مقاومت 1در هنگام ان اموظیفه و بهبود راههای کاری من ر گردد
(میش و دانیلز1000 ،0؛ پیندر .)2772 ،از طرفی ،تالش برای دسییابی به هدف شام تنظیم
تالش در طول پیگیری هدف میباشد و افراد به طور هدفمند در جسی وی ان ام اهدافی
هسیند که به آن میعهدند .بنابرایپ میتوان بیان کرد که داشیپ باور فرد مبنی بر ایپکه اسیعداد
1. intensity
2. persistence
3. Mitchell & Daniels
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زم را برای ان ام وظایف کاری دارد و حق انیخاش در مورد ان ام آن وظایف دارد در فرد
انگیزه ای اد میکند تا توجه ،تمرکز و تالش بیشیری برای دسییابی به اهداف داشیه باشد.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که جهتگیری هدف
یادگیری با فرایندهای انگیزشی رابطهی مثبت دارد .جهتگیری هدف یادگیری غالباً در
اصطالحاتی از لبی تمرکز بر یادگیری ،چیرگی بر تکالیف مطابق با شاتصهای تود تعییپ یا
اصالح تود ،افزایش مهارت های جدید ،بهبود یا ارتقاء شایسیگی ،سعی در پدیدههای
چالشبرانگیز و تالش برای رسیدن به ادراک یا بینش تعریف میشود .افراد دارای
جهت گیری هدف یادگیری ،معمو ً شایسیگی تود را براساس تواناییهای شخصی ارزیابی
میکنند و توجه را بر پرورش دادن شایسیگی و تسلط یافیپ بر تکلیف میمرکز میکنند.
پیشرفت بر اساس هدف یادگیری به معنی ترلی کردن و بهبود یافیپ است .بنابرایپ به نظر
میرسد جهتگیری هدف یادگیری باعث میشود که افراد حالتهای انگیزشی تود را
تقویت نمایند و جهت رسیدن به اسیانداردهای تود تعییپشده ،بهبود مهارتهای تود،
اکیساش توانمندیهایشان ،ان ام وظایف شللی چالشبرانگیز و رسیدن به اهداف شللیشان،
تالش بیشیری کنند .افراد با حالتهای انگیزشی همواره باور دارند که لابلیتها و تواناییهای
زم برای ان ام موفقیتآمیز وظایف را دارند و معیقدند که در رویارویی با چالشهای جدید
میتوانند بیاموزند و رشد کنند و برای اهداف شللی ارزش لائلند ،اندیشهها و اسیانداردهای
آنها با آنچه در حال ان ام دادن آن هسیند ،سازگار است .بنابرایپ کارکنان با ایپ حالتهای
انگیزشی همواره در جهت بهبود عملکردشان به دنبال گردآوری اطالعات میباشند تا بیوانند
مهارتها و تواناییهای تود را با تقاضاهای محیطی انطباق دهند.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که تمرکز تنظیمی
پیشبردی با فرایندهای انگیزشی رابطهی مثبت دارد .تمرکز پیشبردی با نیاز برای پیشرفت ،رشد
و ترلی مرتبط است و بر «تود آرمانی» تأکید دارد که در امیدها و آرزوهای فرد منعکس
میشود .نیاز برای رشد و تود ارتقائی من ر به کسب اهداف مطلوبی میشود که فرد برای
آنها برانگیخیه شده است .افراد در تمرکز پیشبردی میتواهند تطاهای غفلت را کاهش
دهند (مث فرصتهای ازدسترفیه برای پیشرفت) و روی پیامدهای مثبت موجود تمرکز
میکنند و هدف تمرکز تنظیمی کسب پیامدهای مطلوش است .زمانی که کارکنان در راهبرد
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تمرکز پیشبردی درگیر میشوند ،باور دارند درست ان ام دادن شل به آنها اجازه میدهد تا
شل و کار راههشان را والعیت بخشند .افراد ممکپ است وظایف تود را با اسیفاده از راهبرد
تمرکز پیشبردی ان ام دهند؛ که دروالع ی

تمرکز اشییالی یا نگرانی برای ان ام دادن مقدار

زیادی از کار با سرعت می باشد .تمرکز پیشبردی به دلی افزایش کمیت و سرعت کار ،باعث
پیشرفت فرد میشود؛ اما در بلندمدت ممکپ است کارایی کلی به علت افزایش در حوادث و
تطاها کاهش یابد .تولید هدف با محدودیت بر منابع کلی لاب دسیرسی در طول درگیری
وظیفه مشخص می شود و تالش برای دسییابی به هدف شام تنظیم تالش در طول پیگیری
هدف میباشد مث

تمرکز بر وظیفه بهجای منحرف شدن توسط وظایف غیرکاری

(حاشیهای) .با ایپ وجود تولید هدف و تالش برای دسییابی به هدف باهم مرتبط میباشند.
دروالع فرایندهای مؤثرتر تولید هدف شام نقشه مسیر کام و مناسب برای عم میباشد ،و
احیما ً تالش مؤثرتر برای دسییابی به هدف اجرای اهداف و برنامههای وظیفه میباشد.
بنابرایپ میتوان ایپگونه ت وجیه کرد که افراد با تمرکز بر پیشرفت و تالش برای رسیدن به آن،
با بیشیریپ سرعت و بیشیریپ تالش سعی میکنند که از امکانات و ولت و انرژی موجود
اسیفاده کنند تا بیوانند به اهدافی که مشخص شده است دست یابند و به همیپ دلی تمام توجه
و تمرکز تود را بر وظیفههای مرتبط با کار معطوف میکنند.
همچنیپ نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  0نشان داد که ویژگیهای انگیزشی
دانشی با فرایندهای انگیزشی رابطهی مثبت دارد .یکی از ویژگیهای دانشی ح مسئله
میباشد .به ایپ معنا که ی

شل نیازمند تولید ایدهها یا راهح های منحصر به فرد یا تاللانه،

شناسایی و ح مسائ غیرعادی و جلوگیری یا بهبود تطاها میباشد .از طرفی تولید هدف نیز
اشاره به فرایندهایی دارد که بر اساس آن فرد ولت و انرژی تود را برای ان ام وظایف
اتیصاص میدهد و همچنیپ به ارزیابی و گزینش اهداف و برنامهریزی برای دسییابی به آنها
میپردازد .پس میتوان ایپگونه بیان کرد ویژگی انگیزشی دانشی از طریق اجازه دادن برای
شناسایی مولعیت ها ،بکارگیری دانش و تخصص موردنیاز ،و بیان ایدههای تاللانه ،زمینه را
برای تولید اهداف و دسییابی به آنها فراهم میکند و به افراد اجازه میدهد احساس کند
میناسب با تخصص تود در جای مناسب لرار گرفیه و با تمام انرژی به کار تود ادامه دهد.
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بنابرایپ ذکر میشود که ویژگیهای انگیزشی دانشی بر تولید هدف تاثیر میگذارد.
از دیگر اهداف پژوهش حاضر ایپ بود که ویژگی انگیزشی دانشی از طریق حا ت
انگیزشی با فرایند انگیزشی رابطه دارد .نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  2نشان
داد که ویژگی انگیزشی دانشی از طریق توانمندسازی روانشناتیی بر فرایندهای انگیزشی
رابطه غیرمسیقیم معنیدار دارد .زمانیکه کارکنان برای ان ام کار تود بیوانند از چندیپ
مهارت با اتییار تود اسیفاده کنند ،کاربرد مهارتهای چندگانه باعث میشود که کارکنان
شل را چالشبرانگیز تصور کنند و برای ان ام کار مشیاقتر شوند .در والع کارکنان از حس
یکنواتیی رها شده و دید بهیری نسبت به کار تود و محیط تود پیدا میکنند .همیپ امر
باعث میشود کارکنان تمام نیرو و انرژی تود را به کار گیرد تا بیواند اسیعداد و توانایی تود
را برای ان ام درست و بهینه کار به عهده بگیرد و انگیزش درونی در آنها به وجود آید و
بنابرایپ انیظار می رود به تمرکز توجه بیشیر بر وظایف ،تالش بیشیر (شدت) ،مقاومت در
هنگام ان اموظیفه و بهبود راههای کاری من ر گردد .از طرفی ،ایپ انگیزه درونی در کارکنان
ایپ حس را به وجود میآورد که به طور هدفمند در جسی وی ان ام اهدافی باشند که به آن
میعهدند .بنابرایپ میتوان بیان کرد که داشیپ باور فرد مبنی بر ایپکه اسیعداد زم را برای
ان ام وظایف کاری دارد و حق انیخاش در مورد ان ام آن وظایف دارد در فرد انگیزه ای اد
میکند تا توجه ،تمرکز و تالش بیشیری برای دسییابی به اهداف داشیه باشد.
نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  2نشان داد که ویژگی انگیزشی دانشی از
طریق جهتگیری هدف یادگیری بر فرایندهای انگیزشی رابطه غیرمسیقیم معنیدار دارد.
پیچیدگی شللی که شام ان ام وظیفه پیچیده و مشک در کار میباشد ،یکی از ویژگیهای
انگیزشی دانشی میباشد .شللی که شام وظایف پیچیده باشد نیازمند مهارتهای سطح با و
ذهنی و چالشبرانگیز میباشد و ایپ پیچیدگی نیازهای شناتیی سطح با را افزایش میدهد.
از طرفی ایپ پیچیدگی باعث میشود فرد به دنبال مسلط شدن بر تکلیف ،رشد مهارتهای
جدید ،دسییابی به بینشی از شایسیگی تود باشد و به ی

چهارچوش ذهنی در چگونگی

تفسیر و پاسخ به مولعیتهای پیشرفت دست یابد .بنابرایپ میتوان بیان کرد که ویژگی
انگیزشی دانشی به فرد اجازه میدهد در مولعیتهای جدید از مهارتها و تواناییهای سطح
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با اسیفاده کند تا بیواند به بهیریپ نحو کارش را ان ام دهد .ولیی که فرد به ایپ نیی ه برسد
که کارش میناسب با سطح تحصیالت و تخصص وی میباشد ،از تمام توان و انرژی تود
برای ان ام وظیفه اسیفاده میکند تا بیواند از بقیهی افرادی که از نظر تخصص پاییپتر هسیند
جلو بزند و در والع زمینهی پیشرفت تود را فراهم کند .بنابرایپ به نظر میرسد جهتگیری
هدف یادگیری باعث میشود که افراد حا ت انگیزشی تود را تقویت نمایند و جهت رسیدن
به اسیانداردهای تود تعییپ شده ،بهبود مهارتهای تود ،اکیساش توانمندیهایشان ،ان ام
وظایف شللی چالشبرانگیز و رسیدن به اهداف شللیشان ،تالش بیشیری کنند و همواره باور
کنند که لابلیتها و تواناییهای زم برای ان ام موفقیتآمیز وظایف را دارند و معیقد باشند
که در رویارویی با چالشهای جدید میتوانند بیاموزند و رشد کنند و اندیشهها و
اسیانداردهای آنها با آنچه در حال ان ام دادن آن هسیند ،سازگار است .بنابرایپ کارکنان با
ایپ جهت گیری هدف یادگیری همواره در جهت بهبود عملکردشان به دنبال گردآوری
اطالعات میباشند تا بیوانند مهارتها و تواناییهای تود را با تقاضاهای محیطی انطباق دهند.
نیایج ت زیه و تحلی دادهها بر اساس جدول  2نشان داد که ویژگی انگیزشی دانشی از
طریق تمرکز تنظیمی پیشبردی بر فرایندهای انگیزشی رابطه غیرمسیقیم معنیدار دارد .ویژگی
دانشی از جمله تخصصیسازی ،تنوع مهارت ،ح مسئله و پیچیدگی شللی مسیلزم ایپ است
که فرد مهارت های چندگانه ،تاللیت با برای ابراز ایده و مشارکت در ابراز عقاید داشیه
باشد و از دلت بیشیری در ایپ زمینه اسیفاده کند .افراد با تمرکز پیشبردی نیاز برای پیشرفت،
رشد و ترلی دارند و ایپ نیاز برای رشد و تودارتقایی من ر به ایپ میشود که فرد اهداف
با یی را برای تود مطرح کند تا بیواند به آنها دست یابد و از آن ا که تکالیف مربوطه به
دلی سطح پیچیدگی با نیازمند تمرکز میباشد ،بنابرایپ فرد باید با دلت و توجه بیشیری ایپ
کار را ان ام دهد .از آنجا که افراد با تمرکز پیشبردی وظایفشان را با سرعت بیشیر ان ام
میدهند تا به مقصود پیشرفت تود دست یابند ،دلیشان در ان ام کارها کاهش مییابد و با نیاز
برای پیشرفت ،رشد و ترلی مرتبط است .نیاز برای رشد و تودارتقائی من ر به کسب اهداف
مطلوبی میشود که فرد برای آنها برانگیخیه شده است .بنابرایپ میتوان گفت کارکنان ،با
تمرکز بر پیشرفت و تالش برای رسیدن به آن ،با بیشیریپ سرعت و بیشیریپ تالش سعی
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می کنند که از امکانات و ولت و انرژی موجود اسیفاده کنند تا بیوانند به اهدافی که مشخص
شده است دست یابند و به همیپ دلی تمام توجه و تمرکز تود را بر وظیفههای مرتبط با کار
معطوف میکنند.
با توجه به یافیه های پژوهش حاضر به پژوهشگران بعدی پیشنهادهای زیر ارائه میگردد؛ از
آن ا که توانمندسازی به عنوان ی

میلیر میان ی ضریب با تری را به تود اتیصاص داده

است پیشنهاد میشود که پژوهشگران بعدی با به کار بردن بسیههای آموزشی توانمندسازی
روانشناتیی ،در ی

طرح طولی سطح توانمندسازی کارکنان را افزایش دهند و اثرات آن را

بر رفیارهای شللی بررسی کنند .همچنیپ میتوان به ویژگیهای دانشی بیشیر توجه کرد و
رابطه ی آن را با پیامدهای شللی بررسی کنند و میلیرهای میان ی دیگری نیز در ایپ رابطه مث
تودکارآمدی شللی مورد بررسی لرار گیرد تا مدل پژوهش حاضر غنیتر شود .در تعمیم
نیایج نیز زم است به محدودیتهای زیر توجه شود؛ محدودیت اول ،اکثریت نمونه ایپ
پژوهش را آلایان تشکی دادهاند ،لذا در تعمیم نیایج به تانمها باید جانب احییاط رعایت
شود .دوم ،از آن ا که در ایپ پژوهش ابزار مورد اسیفاده ،پرسشنامه تودگزارشدهی بوده ،
محدودیت های تاص مربوط به ایپ نوع ابزارها باید مد نظر لرار گیرد .سوم ،طرح پژوهش
حاضر و اسیفاده از مدل معاد ت ساتیاری ،علیت را به اثبات نمیرساند و در ایپ تصوص
باید جوانب احییاط را رعایت نمود.
بدینوس یله از شرکت فو د توزسیان که در به اجرارساندن ایپ پژوهش همکاری زم را
با پژوهشگر داشیه تشکر و لدردانی میشود.
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