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جامعه آماري پژوهش . سازمانی، عملکرد وظیفه و خالقیت بود- شغلی با رفتارهاي مدنیفشارزاهاي
 نفر از 187هاي وابسته به وزارت نفت در شهر بندرعباس بودند، که از میان آنها،  کارکنان یکی از شرکت

 یاماگوچی،( نیازها  هابزارهاي پژوهش شامل پرسشنام. گیري تصادفی ساده انتخاب شدند طریق نمونه
 تایرنی و همکاران،(، خالقیت )2009باباکاس و همکاران،(عملکرد وظیفه ، فشارزاهاي شغلی، )2003
ها از طریق تحلیل رگرسیون  داده. می باشد) 2009،بخاري و علی(سازمانی -، و رفتارهاي مدنی)1999

 عملکرد نقش باابهام و گرانباري رابطه ی نیاز به پیوند جوی: نتایج نشان داد. سلسله مراتبی تحلیل شدند
  تعدیل   راو نیاز به قدرت رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقیت ،مدنی و سازمانی رفتارهاي و وظیفه
هاي مدنی و با خالقیت و با رفتار عملکرد وظیفه، همچنین نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش با. کنند می

  . دنماینرا تعدیل می سازمانی
اجتماعی، فشارزاهاي شغلی، رفتارهاي مدنی سازمانی، خالقیت، -نیازهاي روانی:واژه هاي کلیدي

  .ترك خدمت
                                                           

نویسنده  (،دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان(دانشیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان -1
   drmgolparvar@gmail.com )لمسئو

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان( کارشناس ارشد،گروه آموزش زبان، واحد اصفهان- 2
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان( کارشناس ارشد،گروه آموزش زبان، واحد اصفهان- 3
 شگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران، دان)خوراسگان(، واحد اصفهان کارشناس ارشد،گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی- 4

 » بهره وريمدیریت«
  1394 پاییز _34 شماره _سال نهم 

  111 - 137 ص ص
  30/01/93: تاریخ دریافت مقاله

 18/02/94: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
 

mailto:drmgolparvar@gmail.com


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394 پاییز  –34  شماره–  بهره وريمدیریت

 

112

  مقدمه
هریک از نیازهاي انسان در زمانی . انسان موجودي است که نیازهاي متعددي دارد

به عبارت  .آورند خاص زمینه کنش و واکنش به موقعیت ها و شرایط مختلف را فراهم می
 که در صورت فعال بودن است هریک از نیازهاي انسان داراي نیروي انگیزشی گردی

 اجتماعی که در -سه نیاز روانی. انسان را در جهت خاص هدایت کنندقادرند تا رفتارهاي 
 3 و نیاز به پیوندجویی2، نیاز به قدرت1این پژوهش بر آنها تمرکز شده، نیاز به پیشرفت

ر تمایل به دستیابی و تحقق اهداف فردي و دستیابی به برخی نیاز به پیشرفت در اث. است
افراد با نیاز به پیشرفت باال، براي . یاید منافع بدون توجه به موقعیت دیگران، تشفی می

در مقابل، نیاز به قدرت، تمایل به . موفقیت فردي خود اهمیت بسیار زیادي قائل هستند
ها، نظرها و یا  است که از طریق تغییر ایدههاي مختلف  نفوذ و کنترل دیگران و موقعیت

و باالخره نیاز به پیوندجویی نیز . یابد تشفی می خود شرایط موجود به نفع خواست هاي
 اغلب افرادي که در آنها نیاز به . اجتماعی است-گرایانه نیازهاي روانی شکل جمع

 تیمی کار کنند و دهند که به حالت گروهی و پیوندجویی قوي و نیرومند است، ترجیح می
همچنین افراد داراي نیاز به . همکاري و وابستگی به دیگران براي آنها اهمیت دارد

پیوندجویی باال به برقراري روابط اعتمادآمیز و عزت نفس احتماعی باال اهمیت زیادي 
افرادي با نیاز به پیشرفت و ) 2003(به باور یاماگوچی ). 2003، 4یاماگوچی(دهند  می

ال، اغلب متمایل به منافع شخصی خود هستند، ولی افراد داراي نیاز به قدرت با
 ها این مشخصه. دهند که منافع گروهی و جمعی را دنبال کنند پیوندجویی باال ترجیح می

؛ 2000، 6دسی و ریان(و نظریه پردازان بعد از او ) 1961( 5در نظریه نیازهاي ملک للند
ز براي افراد داراي نیاز به پیشرفت، قدرت و نی) 2011، 8؛ مارتینز2003، 7گاگنی

  .پیوندجویی مطرح شده است

                                                           
1 - Need for achievement. 
2 - Need for power. 
3 - Need for affiliation. 
4 -Yamaguchi. 
5 -McClelland.xz 

Deci & Ryan - 6  
Gagne´  - 7  
Martinez - 8  
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 میالدي، اندیشمندان و پژوهشگران مختلف توجه 2000هاي پس از طی سال
هاي کار معطوف  در محیط اجتماعی -نقش نیازهاي روانیمبانی نظري اي را به  فزاینده
اي از نظریات بخش عمده). 2010، 1تینگل، آندریتز، مولر و توماسهنفس(اند  نموده

 نیازهاي بنیادینی مثل پیوندجویی . ارتباط دارند2گري کنونی به نوعی با نظریه خود تعیین
هاي انگیزشی براي  ، بنیان)قدرت(و صمیمیت، همراه با شایستگی، پیشرفت و تسلط 
ی نظریات دیگر، نظیر نظریه ارزیاب. رفتارها و تصمیمات مختلف در محیط کار هستند

 6گیري علیتی ، نظریه جهت5 نظریه نیازهاي پایه،4 ارگانیسمی، نظریه یکپارچگی3شناختی
 ، همگی تالشی نظري بر نحوةگري  در بطن نظریه خود تعیین7و نظریه محتواي هدف

 . هستند)2010تینگل و همکاران، هنفس(تأثیر نیازهاي انگیزشی افراد بر رفتارهاي آنها 
بر اساس این نظریه، سه نیاز پایه . زهاي پایه تمرکز نموده استبر نظریه نیا این پژوهش

، )پیوندجویی (10 و وابستگی اجتماعی9، خودمختاري)قدرت و پیشرفت (8شامل شایستگی
بیان ) 2005 (11کراپ. براي بهزیستی و سالمت روانی انسانها از نیازهاي بنیادین هستند

ناپذیر   محیط از متغیرهاي اجتناب-ردداشته که نیازهاي پایه، براي فهم تعامل میان ف
 نیازهاي پایه، هریک از نیازهاي بنیادین نظیر نیاز به   به هر حال بر اساس نظریه.هستند

پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی، به دلیل ماهیت انگیزشی که دارند، 
تینگل و هنفس(کنند  هاي افراد را از لحاظ رفتاري در محیط کار تعیین می گیري جهت

بدین معنی که وقتی در فرد یکی از نیازهاي پایه نظیر پیشرفت، قدرت ). 2010همکاران، 
یا پیوندجویی فعال باشد، طبیعی است که عوامل متعدد فشارآور، نظیر گرانباري، ابهام و 

نوعی در راستا و یا در تضاد با نیازهاي فرد بوده و بدین ترتیب، ه توانند ب تعارض می
  .دننه را براي افزایش یا کاهش رفتارهاي مثبت و منفی فراهم آورزمی

                                                           
1 -  Hanfstigel, Andreitz, Muller & Thomas. 
2 -  Self determination theory. 
3 -  Cognitive evaluation theory. 
4 -  Organismic integration theory. 
5 -  Basic needs theory. 
6 -  Causality orientation theory. 
7 -  Goal content theory. 
8 -  Competence. 
9 -  Autonomy. 
10 -  Social relatedness. 
11 -  Krapp. 
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بر پایه مبانی نظري مطرح شده در نظریه نیاز هاي پایه، در این پژوهش بر نقش 
ننده سه نیاز بنیادین، یعنی نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در ک تعدیل

، رفتارهاي 1با تعارض نقش با عملکرد وظیفهرابطه میان ابهام و گرانباري نقش همراه 
 نظیر گرانباري، ابهام و تعارض فشارزاهایی.  تمرکز شده است3و خالقیت 2سازمانی-مدنی

، به دلیل )رفتارهاي انحرافی و ترك خدمت(اندازي رفتارهاي جبرانی منفی  عالوه بر راه
سمت رفتارهاي منفی یعنی فرد را به (اینکه جبران حاصل از فشار ماهیت منفی دارد 

، بستر را براي کاهش همزمان رفتارهاي مثبت نظیر عملکرد وظیفه، )دهد سوق می
 سازمانی، -رفتارهاي مدنی. سازند  سازمانی و خالقیت فراهم می-رفتارهاي مدنی

شوند که در شرح وظایف رسمی افراد نیامده، ولی افراد  رفتارهایی فرانقش محسوب می
رسانی،  بارزترین نمونه این رفتارها، یاري. ل به انجام آنها هستندمختلف متمایدر سطوح 

 هستندنوعدوستی، جوانمردي، تعریف و تمجید از سازمان و فضایل شهروندي 
 در حین انجام وظایف خالقانه يها اما خالقیت نیز، تمایل به ایده). 2009 ، 4دیکینسون(

 دیدگاه ژوهشی با نام بررسیدر پ) 1389(سعیدي . شود کاري در سازمان محسوب می
 موثرترین که داد خالقیت، نشان بر موثر سازمانی و فردي، گروهی عوامل درباره مدیران
 سازمانی، عامل عوامل بین از و است، سازمانی عوامل مدیران، روي خالقیت بر متغیر
 عوامل .شد شناخته برخالقیت مدیران مؤثر سازمانی عامل مهمترین عنوان به پاداش

  .شد تعیین خالقیت بر مؤثر سوم و اولویت دوم در ترتیب به گروهی و رديف
 با عملکرد  در نقش ابهام، گرانباري و تعارضپیشینۀ پژوهشی حاکی از آن است که

) 2010 (5کوئتزي و دي وایلیرس. وظیفه، رفتارهاي مدنی و خالقیت رابطه منفی دارند
گیري شغلی درکارکنان ستادي ی و جهتدر پژوهشی با موضوع منابع فشار، درگیري شغل

اسنتیتو مالی افریقاي شمالی رابطه بین فشارزاهاي شغلی، نظیر گرانباري، تعارض و ابهام 
از عوامل مطرح در عرصه عملکرد تکلیف (گیري کاري  نقش را با درگیري کاري و جهت

    یري و ابعاد فشارزاهاي شغلی و درگمورد بررسی قرار داده و بین ) و شغل هستند
در روند  )2010(کوئتزي و دي وایلیرس .اند  رابطه منفی گزارش نمودهجهت گیري کاري 

                                                           
1 -  Task performance. 
2 -Organizational citizenship behaviors. 
3 -Creativity. 
4 -Dickinson. 
5 -Coetzee & de Villiers. 
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اند که رابطه بین فشارزاهاي شغلی و عملکرد وظیفه تبیین یافته هاي خود بیان داشته
 1این رابطه از طریق نظریه منابع بقا. رابطه اي پایدار در تمامی محیط هاي شغلی است

شود، و سپس   کاري در افراد میي باعث تهدید منابع بقافشارشود،  ه میکه طی آن گفت
 سازد نیز قابل این تهدید زمینه ایجاد حاالت عاطفی منفی و افت عملکرد را فراهم می

   ).1387، ، نیري و مهدادپرور گل(باشد  تبیین می
ژه گرانباري ویه ، بمبانی نظري نحوه پیوند یافتن فشارزاها) 2005 (2بولینو و ترنلی

 سازمانی در قالب نوآوري و - شغلی کلی را با تمایل کارکنان به رفتارهاي مدنیفشارو 
، افرادي که خواهان ایفاي 3بر اساس نظریه نقش. ندقرار دادخالقیت فردي مورد بررسی 

. گیرند مورد فشار قرار میهاي متعدد در حد مطلوب هستند، اغلب به جهات مختلف  نقش
بین تمایل به رفتارهاي نوآورانه و ) 2005(اینکه در پژوهش بولینو و ترنلی جالب توجه 

 سازمانی با گرانباري نقش و فشار شغلی رابطه مثبت - خالقانه و دیگر رفتارهاي مدنی
دلیل این امر آن است که افراد مایل به ) 2005(به باور بولینو و ترنلی . گزارش شده است
قانه، ضرورتاً باید نقش هاي متعددي را ایفا کنند که  سازمانی و خال-رفتارهاي مدنی

گذار بر رطی پژوهشی با موضوع عوامل تاثی) 2009(دیکینسون .  استبراي آنها فشارآور
 سازمانی پرداخته -رفتار هاي مدنی و سازمانی، به رابطه عوامل مؤثر بر رفتارهاي مدنی

 -ا تمایل به رفتارهاي مدنیو بین فشار شغلی، رابطه با سرپرست، تعهد سازمانی ب
در پژوهشی با ) 2011( 4در مقابل پیلی. سازمانی رابطه معناداري را گزارش نموده است

موضوع کار فشار آفرین ادراك شده، رفتار هاي مدنی و تمایل به ترك سازمان، رابطه 
رش  سازمانی گزا- و تمایل به رفتارهاي مدنیغیرمعنادار بسیار ضعیفی را بین فشارزاها

 . نموده است
ة رابطه بین فشارزاهاي شغلی و عوامل آن با  پژوهش در حوزبه هرحال پیشینۀ

از لحاظ اندازه ( سازمانی نتایج غیریکدستی -عملکرد وظیفه، خالقیت و رفتارهاي مدنی
گیري نظري را با دشواري مواجه   نتیجهاین امر. اند به بار آورده) ضرایب همبستگی

 این پژوهش بر آنند که این نتایج غیر یکدست، خود حاکی از آن  پژوهشگران.سازد می
شغلی و پیامدهاي رفتاري مثبت عواملی دیگر هم است که در پیوند میان فشارزاهاي 

                                                           
1 -Conservation resources theory. 
2 -Bolino & Turnely. 
3 -Role theory. 
4 -Paille. 
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یکی از این عوامل با احتمال زیاد . اند کنند که تاکنون نادیده گرفته شده نقش ایفا می
پژوهشی انجام گرفت، پژوهشی را به جستجوهایی که در منابع نظري و . نیازها هستند

دست نداد که طی آن به صراحت رابطه میان ابهام، گرانباري و تعارض نقش با رفتارهاي 
 نیازها مورد بررسی قرار گرفته کنندة هاي کار با توجه به نقش تعدیل مثبت در محیط

هاي  یطاین مسأله خود حکایت از وجود شکافی علمی در حوزه نقش نیازها در مح. باشد
هاي منابع بقا، نظریه نیازهاي پایه و الگوهایی  با این حال مطابق با نظریه. دکن کار می

بینی نظري  به آنها اشاره شد، چند پیش مقدمه در جبران که - عدم تعادل-نظیر استرس
در . نقش نیازها در محیط کار عملیاتی است ةبراي طراحی و اجراي پژوهش در حوز

 -ظیر ابهام، گرانباري و تعارض نقش با اعمال فشار در فضاي روانیدرجه اول عواملی ن
 در فضاي که طی آن(عاطفی و شناختی و حتی رفتاري افراد، آنها را از حالت تعادل 

این . سازد خارج می) وجود دارداي از عوامل فشارآور   افراد سطح متعارف و بهینهروانی
دلیل انرژي صرف شده ه ب(مثبت کاسته تواند از سطح رفتارهاي  حالت عدم تعادل می

و سپس افراد را متمایل به ) فشار یا جبران عدم تعادل ناشی از قشاربراي مقابله با 
هاي هایی مبنی بر نقش تعدیل کننده نیازدر مجموع پیش بینی. نمایدرفتارهاي منفی 

ریق این روانی اجتماعی در رابطه فشارزاهاي شغلی با پیامد هاي رفتاري مثبت از ط
اند تا از آن طریق بخشی از شکاف علمی موجود  پژوهش به محک آزمون گذاشته شده

توان  بنابراین می. هاي کار برطرف شود  اجتماعی در محیط- ة نقش نیازهاي روانیدر حوز
یشرفت، نیاز به قدرت و  نیاز به پکنندة گفت هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل

ابطه میان ابهام، گرانباري و تعارض نقش با رفتارهاي مثبت نیاز به پیوندجویی در ر
در محیط هاي کار در نظر ) عملکرد وظیفه، رفتار هاي مدنی و سازمانی و خالقیت(

  .اندفرضیه هاي پژوهش حاضر نیز به شرح زیر در نظر گرفته شده. گرفته شده است
  

د جویی رابطه ابهام و کرانباري نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیون: فرضیه اول
  .نمایندسازمانی و خالقیت را تعدیل می-هاي مدنینقش را با عملکرد وظیفه، رفتار

نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه تعارض نقش را با : فرضیه دوم
  .هاي مدنی و سازمانی و خالقیت را تعدیل می نمایندعملکرد وظیفه، رفتار
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  روش  ابزار و
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي همبستگی است که در قالب تحلیل رگرسیون 

جامعه آماري این پژوهش را کارکنان یک . سلسله مراتبی به مرحله اجرا در آمده است
 تشکیل 1389 نفر در بهار و تابستان 250سازمان دولتی در شهر بندرعباس به تعداد 

 نفر، به دلیل 200 درصد زن، 4/6 درصد مرد و 6/93 به نسبت از این جامعه آماري. دادند
هاي  اینکه مطالعاتی از نوع مطالعه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی نیازمند نمونه

، براي شرکت در این پژوهش انتخاب )1991، 1آیکن و وست(به نسبت بزرگ است 
به دلیل )  درصد5/6معادل  (نامه  پرسش13ها،   نامهپرسشکلیه آوري  پس از جمع. شدند

 187پاسخ داده شدن، از تحلیل ها کنار گذاشته شدند، لذا گروه نمونه پژوهش به ناقص 
 6/93معادل ( نفر 175زن و )  درصد4/6معادل ( نفر 12از این تعداد . نفر تقلیل یافت

 5/99معادل ( نفر که وضعیت تحصیلی خود را اعالم داشتند 186از . مرد بودند) درصد
 134(و متأهل )  درصد3/66 نفر معادل 119(، بیشترآنها داراي تحصیالت دیپلم )درصد

 168 نفر از 148معادل (همچنین اکثر اعضاي نمونه . بودند)  درصد6/71نفر معادل 
در موقعیت شغلی )  درصد88نفري که موقعیت شغلی خود را اعالم داشتند، یعنی معادل 

با ( سال 89/30میانگین سنی اعضاي نمونه . ار داشتندغیر مدیریتی و غیر سرپرستی قر
)  سال97/4با انحراف معیار ( سال 7و میانگین سابقه کار آنها )  سال58/5انحراف معیار 

  .از ابزارهاي زیر براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده به عمل آمد. بود
 چهار براي سنجش عملکرد وظیفه از پرسش نامه: 2پرسش نامه عملکرد وظیفه

ي ا که بر مقیاس پنج گزینه) 2009( 3سؤالی معرفی شده توسط باباکاس، یاواس و آشیل
یک  (عمل آمده شود، استفاده ب پاسخ داده می) 1=  تا کامالً مخالفم5= کامالً موافقم(

 10عملکرد من در این سازمان، جزو : نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح است
این پرسش نامه سطح کلی عملکرد فرد در وظایف و . )ا استدرصد باالترین عملکرده

و  دهد و بر اساس گزارش باباکاس هاي شغلی را مورد سنجش قرار میمسؤولیت
 82/0باشد و آلفاي کرونباخ برابر با  از روایی سازه مطلوبی برخوردار می) 2009 (همکاران

این پژوهش از طریق تحلیل روایی سازه این پرسش نامه در . براي آن گزارش شده است

                                                           
1 -  Aiken & West. 
2- Task Performance Questionnaire  
3 - Babakus, Yavas & Ashill  
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مورد بررسی و چهار سؤال با بارهاي عاملی ) چرخش از نوع واریماکس(عاملی اکتشافی 
 . قرار گرفت7/0 بر یک عامل با آلفاي کرونباخ برابر با 83/0 تا 35/0

 سؤال معرفی شده توسط 8براي سنجش خالقیت از : 1پرسش نامه خالقیت
در ایران ) 1389 (پور، پاداش و آتشپرور که توسط گل) 1999 (2تایرنی، فارمر و گرائن

یک نمونه سؤال این پرسش نامه به ( عمل آمده ، استفاده بی سنجی شدهیروایی و پایا
این . )دهم ام از خود ابتکار و نوآوري نشان می در کارها و امور شغلی: این شرح است

گیري  کار را اندازهپرسش نامه تمایالت رفتاري مطرح در عرصه خالقیت در محیط 
) 7=  تا همیشه1= هرگز(اي  کند و مقیاس پاسخ گویی آن در این پژوهش شش درجه می
روایی سازه این پرسش نامه را در ایران از طریق تحلیل ) 1389(پرور و همکاران  گل. بود

 را براي آن گزارش 87/0) آلفاي کرونباخ(عاملی اکتشافی بررسی نموده و پایایی 
در این پژوهش سؤاالت این پرسش نامه همراه با پرسش نامه رفتارهاي . اند نموده
نتیجه این .  سازمانی و رفتارهاي انحرافی مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت-مدنی

تحلیل عاملی علی رغم بارهاي مشترك برخی سؤاالت این پرسش نامه با پرسش نامه 
 85/0یک عامل با آلفاي کرونباخ برابر با  سؤال را بر روي 8 سازمانی، -رفتارهاي مدنی

 .قرار داد
 سازمانی -براي سنجش رفتارهاي مدنی: 3 سازمانی–پرسش نامه رفتارهاي مدنی 

که در ایران توسط ) 2009( سؤالی معرفی شده توسط بخاري و علی 9از پرسش نامه 
شد  استفاده ،همورد پایایی و روایی سنجی قرار گرفت) 1388 (، وکیلی و آتش پورپرور گل

به همکارانی که غایب هستند به : یک نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح است(
این پرسش نامه بر اساس مطالعه انجام شده در ایران . )کنم هر طریقی بتوانم کمک می

در این پژوهش، ). 1388، و همکارانپرور  گل(از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است 
اکتشافی سؤاالت همراه با سؤاالت پرسش نامه خالقیت و رفتارهاي تحلیل عاملی 

 . را به دست داد87/0انحرافی، یک عامل با آلفاي کرونباخ برابر با 
 اجتماعی از -براي سنجش نیازهاي روانی: 4 اجتماعی-پرسش نامه نیازهاي روانی

یاز به  نکه سه حوزة) 2003( سؤالی معرفی شده توسط یاماگوچی 10پرسش نامه 
                                                           

1 - Creativity Questionnaire  
Tierney, Farmer & Graen - 2  

3 - Organizational Citizenship Behaviors Questionnaire  
 Psycho – Social Needs Questionnaire- 4  
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را مورد )  سؤال3(و نیاز به پیوندجویی )  سؤال3(، نیاز به قدرت ) سؤال4(پیشرفت 
یک نمونه سؤال این پرسش نامه به این شرح (دهد، استفاده گردید  سنجش قرار می

). خواهان آنم که همکاران و اطرافیانم در محیط کار مرا دوست داشته باشند: است
 تا 1= هرگز(اي  مه در این پژوهش شش درجهمقیاس پاسخ گویی این پرسش نا

روایی سازه این پرسش نامه را با استفاده از تحلیل ) 2003( یاماگوچی .بود) 6= همیشه
، مورد بررسی قرار داده، و این ده سؤال را )1چرخش از نوع پروماکس(عاملی اکتشافی 

ندجویی روا معرفی به ترتیب براي سنجش نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیو
آلفاي کرونباخ نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی در . نموده است

در .  گزارش شده است65/0 و 7/0، 82/0، به ترتیب برابر با )2003(پژوهش یاماگوچی 
این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس  یک راه حل دو عاملی  

بارهاي ) (وندجویی و پیشرفت یک عامل و نیاز به قدرت یک عامل مستقلنیاز به پی(
و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش پروماکس راه )  در نوسان بود8/0 تا 57/0عاملی از 

بدنبال این وضعیت . را به دست داد) 2003(حل سه عاملی مطرح شده توسط یاماگوچی 
 و 7/0، آلفاي کرونباخ نیاز به قدرت برابر با 81/0آلفاي کرونباخ نیاز به پیشرفت برابر با 

در تحلیل ها بر پایه چرخش .  بدست آمد79/0آلفاي کرونباخ نیاز به پیوندجویی برابر با 
پروماکس، سه عامل نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی به صورت 

 .مستقل به تحلیل ها وارد شدند
 سؤال معرفی 9راي سنجش فشارزاهاي شغلی از ب: 2پرسش نامه فشارزاهاي شغلی

 و گرانباري نقش  ابهام، تعارضکه سه حوزة)  2009(شده توسط باباکاس و همکاران 
یک نمونه سؤال این  (عمل آمده دهد، استفاده ب را پوشش می) هریک داراي سه سؤال(

 چه دانم که از من من در شغلم در این سازمان می: پرسش نامه به این شرح است
اي  این پرسش نامه نیز بر مقیاس پنج درجه. ))گذاري معکوس نمره(رود  انتظاري می

روایی سازه و پایایی همسانی ) 2009(باباکاس و همکاران . ه استلیکرت پاسخ داده شد
اخ اند، به ترتیبی که آلفاي کرونب این پرسش نامه را مستند ساخته) آلفاي کرونباخ(درونی 

را براي خرده مقیاس هاي این پرسش نامه ) ابهام نقش (65/0تا ) تعارض نقش (51/0
روایی سازه این پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش . اند گزارش نموده

                                                           
1 - Promax. 

 Job Demands Questionnaire - 2  
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نتیجه این تحلیل عاملی، یک . از نوع واریماکس در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت
تیب ابهام و گرانباري نقش و تعارض  سؤال که به تر3 و 4راه حل دو عاملی، با ترکیب 
 این پرسش نامه بر روي 7 و 2شایان است که دو سؤال . نقش نام گرفت را به دست داد

یک عامل مجزا با آلفاي کرونباخ ضعیفی قرار گرفتند که در نهایت از تحلیل ها کنار 
و آلفاي  7/0در پایان آلفاي کرونباخ ابهام و گرانباري نقش برابر با . گذاشته شدند

 . بدست آمد7/0کرونباخ تعارض نقش نیز برابر با 
 7 تا 5له زمانی دهی و در فاص هاي پژوهش به صورت خود گزارش پرسش نامه

هاي  هاي حاصل از پرسش نامه داده. دقیقه توسط اعضاي گروه نمونه پاسخ داده شدند
اجرایی آیکن و هاي  پژوهش از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و بر مبناي توصیه

 .  استفاده شدSPSS -18افزار در تحلیل ها از نرم. مورد تحلیل قرار گرفت) 1991(وست 
  

  ها یافته
، میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش 1در جدول 
  .ارائه شده است

  
   میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش- 1جدول

  M  SD  1  2  3  4  5  6  7  متغیرهاي پژوهش  ردیف
              -  8/2  94/12  ابهام و گرانباري نقش  1
            -  24/0**  08/2  98/8  تعارض نقش  2
-62/0**  83/8  61/33    سازمانی-رفتارهاي مدنی  3  03/0-  -          
        - 51/0** 06/0 -42/0**  28/2  46/12  عملکرد وظیفه  4
      -  52/0**  8/0**  -08/0  -63/0**  62/4  32/15  نیاز به پیشرفت  5
    -  36/0**  27/0**  35/0**  28/0**  -15/0*  79/2  77/9  نیاز به قدرت  6
  -  37/0**  78/0**  48/0**  76/0**  -004/0  -61/0**  45/3  1/12  نیاز به پیوندجویی  7
  72/0**  32/0**  8/0**  51/0**  82/0**  -17/0*  -58/0**  67/7  72/31  خالقیت  8

*P< ۰۵/۰   ** P< ۰۱/۰    
  

 -  ابهام و گرانباري نقش با رفتارهاي مدنیشود،  مشاهده می1جدول  چنانکه در
) >01/0P یا >05/0P(سازمانی، عملکرد وظیفه و خالقیت داراي رابطه منفی معنادار 

 سازمانی و عملکرد وظیفه داراي رابطه معناداري -تعارض نقش با رفتارهاي مدنی. است
 -رفتارهاي مدنی. معنادار است) >05/0P(طه منفی نیست، اما با خالقیت داراي راب

. است) >01/0P(و خالقیت داراي رابطه مثبت و معنادار  سازمانی با عملکرد وظیفه
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یک نکته در . است) >01/0P(عملکرد وظیفه با خالقیت داراي رابطه مثبت و معناداري 
شواهدي مبنی .  ارائه شد الزم است مد نظر قرار گیرد1خصوص نتایجی که در جدول 
 ممکن است حاکی از عوامل زیر بنایی مشترك و یا 7/0بر اینکه همبستگی هاي باالي 

عاملی جهت تورم واریانس تبیین شده متغیر مالك از طریق متغیرهاي پیش بین باشند 
در شش مورد یعنی در روابط بین رفتارهاي ). 2006، 1میرز، گامست و گوارینو(وجود دارد 

 با نیاز به پیشرفت، با نیاز به پیوند جویی و با خالقیت، بین نیاز به مدنی و سازمانی
هاي  همبستگی خالقیت و پیوندجویی به بین نیاز و خالقیت با و پیوندجویی به نیاز با پیشرفت

در این موارد به این دلیل که پیشینه ارائه .  می باشد7/0 باالي 1گزارش شده در جدول 
هاي مدنی و سازمانی خالقیت و رفتارها، قالل محتوایی نیازمه حاکی از استشده در مقد

 ) مراجعه نمایید2003توانید به یاماگوچی،  در این خصوص براي نمونه می(از یکدیگر بود 
در تحلیل هاي رگرسیون انجام  3و عامل تورم واریانس 2و با این توضیح که عامل تحمل

هاي پیش چندگانه بین متغیرشده بررسی و کنترل گردید و مشخص شد که هم خطی 
اند این سه متغیر کماکان به عنوان بین براي پژوهش حاضر مشکلی به وجود نیاورده

 با این حال محض احتیاط این مسأله. هاي مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شدندمتغیر
به عنوان یک محدودیت در تعمیم و تفسیر نتایج در بخش پایانی بحث نیز مورد اشاره 

، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی که مربوط به فرضیه 2در جدول . ار گرفته استقر
گانه در رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملکرد هاي سهاول، یعنی نقش تعدیل کننده نیاز

   .ارائه شده استباشد سازمانی و خالقیت می-وظیفه، رفتارهاي مدنی
 
عملکرد وظیفه ، رفتارهاي بینی   مراتبی براي پیشنتایج تحلیل رگرسیون سلسله  -2 جدول

  ي سه گانه و نیازهاابهام و گرانباري نقش از طریق مدنی و خالقیت
  خالقیت  رفتارهاي مدنی سازانی  عملکرد وظیفه
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لی
اص

ات  1
اثر

  
 

لی
اص

ات  2
اثر

  
 

لی
عام
ت

  

یف
رد

  

  متغیرهاي 
  بین پیش

β  β β β β β β β β 
  ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیشرفت

  ابهام و گرانباري نقش  1

** 42/0  

15/0  

15/0  

** 62/0  

** 15/0  

** 15/0  

** 58/0  

* 12/0  

* 11/0  

                                                           
1- Meyers, Gamst & Guarrino   

Tolerance - 2  
Variance inflation factor- 3  
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  -  نیاز به پیشرفت  2

** 42/0  

** 42/0  

-  

** 73/0  

** 73/0  

-  

** 74/0  

** 74/0  

  ×گرانباري نقشابهام و   3
  004/0  -  -  نیاز به پیشرفت

-  -  002/0  

-  -  01/0  

4  2R 2 یاR∆  

**
174/0  

**
106/0  

000/0  

**
383/0  

**
323/0  

000/0  

** 34/0  

**
328/0  

000/0  

5  F یا ∆F 

** 01/39  

** 12/27  

004/0  

** 79/
114  

** 53/
202  

003/0  

** 34/96  

** 96/
182  

07/0  

  ابهام و گرانباري نقش و نیاز به قدرت

**  بهام و گرانباري نقشا  6 42/0  

** 39/0  

** 38/0  

** 62/0  

** 58/0  

** 58/0  

** 58/0  

** 55/0  

** 54/0  

  -  نیاز به قدرت  7

** 21/0  

** 24/0  

-  

** 26/0  

** 29/0  

-  

** 24/0  

** 33/0  

  × ابهام و گرانباري نقش  8
  -  -  نیاز به قدرت

07/0-  

-  -  

06/0-  

-  -  

** 24/0-  

9  2R 2 یاR∆  

**
174/0  

**
045/0  

004/0  

**
383/0  

**
068/0  

003/0  

** 34/0  

**
056/0  

** 05/0  

10  F یا ∆F 

** 01/34  

** 71/10  

92/0  

** 79/
114  

** 94/22  

005/1  

** 34/96  

** 17  

** 7/16  

  ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیوند جویی

**  ابهام و گرانباري نقش  11 42/0  

** 21/0  

16/0  

** 62/0  

** 37/0  

** 21/0  

** 58/0  

** 26/0  

** 22/0  

  -  ه پیوند جویینیاز ب  12

** 35/0  

** 37/0  

-  

** 6/0  

** 62/0  

-  

** 55/0  

** 57/0  

  × ابهام و گرانباري نقش  13
  -  -  نیاز به پیوند جویی

* 14/0  

-  -  

** 15/0  

-  -  

1/0  

14  2R 2 یاR∆  

**
174/0  

** 08/0  

*
017/0  

**
383/0  

**
235/0  

**
019/0  

**
342/0  

**
202/0  

008/0  

15  F یا ∆F 

** 01/39  

** 74/19  

* 37/4  

** 79/
114  

** 39/
113  

** 54/9  

** 34/96  

** 53/81  

39/3  

     * P< ٠۵/٠      ** P< ٠١/٠  
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فرضیه اول پژوهش از این قرار بود که نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به 
سازمانی -پیوند جویی رابطه ابهام و کرانباري نقش را با عملکرد وظیفه، رفتارهاي مدنی

 در بخش نتایج مربوط به عملکرد 2انکه در جدول چن. نمایندو خالقیت را تعدیل می
براي ) >01/0P(نیاز به پیشرفت ×  نقششود، تعامل ابهام و گرانباري وظیفه مشاهده می

 لذا مشخص .اند  واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاوردهبینی عملکرد وظیفه پیش
 عملکرد وظیفه نقش تعدیل است که نیاز به پیشرفت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با

 در بخش نتایج مربوط به ابهام و گرانباري نقش و 2اما در جدول . کننده ایفا نمی کند
 ابهام و گرانباريمشخص است که تعامل ) 15 تا 11ردیف هاي (نیاز به پیوند جویی 

 درصد واریانس 7/1 مثبت ، 14/0نیاز به پیوند جویی با ضریب بتاي استاندارد × نقش
براي پیش بینی عملکرد وظیفه به وجود آورده )  >FΔ ،05/0P= 37/4(وده معنادارافز
جویی رابطه ابهام و هاي معنادار به این معنی هستند که نیاز به پیونداین تعامل. است

بر این اساس تحلیل رگرسیون . نمایدگرانباري نقش را با عملکرد وظیفه تعدیل می
 نیاز به در سطوحاز طریق ابهام و گرانباري نقش ظیفه  عملکرد وبینی تعقیبی براي پیش

  . ارائه شده است1نتیجه تحلیل ساده شیب خط در نمودار . انجام شد پیوند جویی
  

عملکرد وظیفھ

0

5

10

15

20

25

-1SD +1SD

ابھام و گرانباری نقش

  
       

   در نیاز به پیوند جویی یاال و پایینرابطه ابهام و گرانباري نقش با عملکرد ) 2(شکل 
                     

ابهام و ین رابطه ی پاپیوند جویی، در نیاز به  مشاهده می شود1چنانکه در نمودار 
این رابطه مثبت  باال، پیوند جویی ولی در نیاز به منفی عملکرد وظیفهنقش با گرانباري 

از فرضیه اول از این قرار بود که نیاز به پیشرفت، نیاز به ) دوم(بخش دیگري . است

     نیاز به پیشرفت پائین
    نیاز به پیشرفت باال
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پیوند جویی رابطه ابهام و کرانباري نقش را با رفتار هاي مدنی و سازمانی قدرت و نیاز به 
 در نتایج مربوط به ابهام و گرانباري 2چنانکه در جدول . و خالقیت تعدیل می نمایند

نیاز به ×  نقش، تعامل ابهام و گرانباري)5 تا 1ردیف هاي (نقش و نیاز به پیشرفت 
ار هاي مدنی سازمانی و خالقیت واریانس رفتبینی  براي پیش) >01/0P(پیشرفت 

 لذا مشخص است که نیاز به پیشرفت در رابطه .اند انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده
  کننده ایفا هاي مدنی سازمانی و خالقیت نقش تعدیلابهام و گرانباري نقش با رفتار

ي نقش و نیاز به قدرت  براي ابهام و گرانبار2اما نتایج ارائه شده در جدول . کندنمی
نیاز به قدرت ×  نقش ابهام و گرانباريحاکی از آن است که تعامل ) 10 تا 6ردیف هاي (

رفتار هاي مدنی سازمانی واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده،  بینی  براي پیش
لذا مشخص است که نیاز به قدرت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با رفتار هاي مدنی 

نیاز به ×  نقش ابهام و گرانباريسازمانی نقش تعدیل کننده ایفا نمی کند، اما تعامل 
براي ) >FΔ ،01/0P= 7/16(س افزوده معنادار  درصد واریان5، )β = -24/0(قدرت 

بینی   بر این اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیش.خالقیت به وجود آورده است
نتیجه تحلیل . انجام شد قدرتنیاز به سطوح  در از طریق ابهام و گرانباري نقش خالقیت

 در بخش نتایج 2باالخره چنانکه در جدول .  ارائه شده است2ساده شیب خط در نمودار 
مشاهده ) 15 تا 11ردیف هاي (مربوط به ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیوند جویی 

نیاز به پیوند جویی براي خالقیت واریانس ×  نقشابهام و گرانباريمی شود، تعامل 
به این معنی که نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و . افزوده معنادار به وجود نیاورده است

 در بخش نتایج مربوط به 2اما در جدول . اري نقش را با خالقیت تعدیل نمی نمایدگرانب
مشخص است که ) 15 تا 11ردیف هاي (ابهام و گرانباري نقش و نیاز به پیوند جویی 

 مثبت، 15/0نیاز به پیوند جویی با ضریب بتاي استاندارد ×  نقشابهام و گرانباريتعامل 
هاي براي پیش بینی رفتار) >FΔ ،01/0P= 54/9(ادار درصد واریانس افزوده معن9/1

این تعامل معنادار به این معنی است که نیاز به . مدنی و سازمانی به وجود آورده است
. پیوند جویی رابطه ابهام و گرانباري نقش را با رفتار هاي مدنی سازمانی تعدیل می نماید

 از رفتار هاي مدنی و سازمانی بینی بر این اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیش
نتیجه تحلیل ساده . انجام شد پیوند جویینیاز به سطوح  درطریق ابهام و گرانباري نقش 

  . ارائه شده است3شیب خط در نمودار 
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خالقیت

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

-1SD +1SD

ابھام و گرانباری نقش

  
  رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقیت در نیاز به قدرت باال و پائین) 2(شکل 

  
  

رفتارھای مدنی- سازمانی

0

10

20

30

40

50

-1SD +1SD

ابھام و گرانباری نقش

  
  اال و پایینبرابطه ابهام و گرانباري نقش با رفتار هاي مدنی و سازمانی در نیاز به پیوند جویی ) 3(شکل 

  
  

ابهام و ین رابطه ی پاقدرت، در نیاز به  مشاهده می شود2که در نمودار چنان
 رابطه غیر معنادار این باال، قدرت ولی در نیاز به مثبت، خالقیتنقش با گرانباري 

)05/0P> (پیوند جویی، در نیاز به  مشاهده می شود3که در نمودار همچنین چنان.  است 
، )<05/0P(غیر معنادار   سازمانی-رفتار هاي مدنی نقش با ابهام و گرانباري ین رابطه یپا

، نتایج تحلیل 3در جدول . این رابطه مثبت است باال، پیوند جوییولی در نیاز به 
رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به فرضیه دوم پژوهش، یعنی نقش تعدیل کننده نیازهاي 
سه گانه در رابطه تعارض نقش با عملکرد وظیفه، رفتارهاي مدنی سازمانی و خالقیت 

  .ارائه شده استمی باشد، 

     نیاز به قدرت پائین
 نیاز به قدرت باال   
 

     نیاز به پیوند جویی پائین
    نیاز به پیوند جویی  باال
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ی سازمانی عملکرد وظیفه، رفتارهاي مدنبینی  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش -3 جدول
  ي سه گانه و نیازهاتعارض نقش از طریق و خالقیت

  

  خالقیت  رفتارهاي مدنی سازمانی  عملکرد وظیفه

ات
اثر

  
 

لی
اص

ات  1
اثر

  
 

لی
اص

ات  2
اثر

  
 

لی
عام
ت

ات  
اثر

  
 

لی
اص

ات  1
اثر

  
 

لی
اص

ات  2
اثر

ی   
امل
تع

ات  
اثر

  
 

لی
اص

ات  1
اثر

  
 

لی
اص

ات  2
اثر

  
 

لی
عام
ت

  

یف
رد

  

  بین متغیرهاي پیش

β  β β β β β β β β 
  تعارض نقش و نیاز به پیشرفت

  06/0  تعارض نقش  1

1/0  

1/0  

03/0-  

03/0  

03/0  

*17/0-  

*1/0-  

**12/0-  

  -  نیاز به پیشرفت  2

**52/0  

**52/0  

-  

**33/0  

**83/0  

-  

**81/0  

**81/0  

  × تعارض نقش   3
  02/0  -  -  نیاز به پیشرفت

-  -  003/0  

-  -  05/0  

4  2R 2 یاR∆  003/0  

**
273/0  

000/0  

001/0  

**
692/0  

000/0  

*
028/0  

**
645/0  

002/0  

5  F یا ∆F 06/0  

**4/69  

08/0  

2/0  

**18/
415  

007/0  

*27/6  

**77/
362  

002/0  

  تعارض نقش و نیاز به قدرت

  06/0  تعارض نقش  6

02/0-  

006/0  

03/0-  

*14/0-  

12/0-  

*17/0-  

**28/0-  

**25/0-  

  -  نیاز به قدرت  7

**28/0  

**27/0  

-  

**39/0  

**38/0  

-  **3/0  

**39/0  

  × تعارض نقش   8
  -  -  نیاز به قدرت

*15/0  

-  -  

**19/0  

-  -  

**22/0  

9  2R 2 یاR∆  003/0  

**
071/0  

*
022/0  

001/0  

**
139/0  

**
035/0  

*
028/0  

**
144/0  

**05/0  

10  F یا ∆F 8/0  

**13/14  

*52/14  

2/0  

**78/29  

*8/7  

**27/5  

04/32  

**87/11  
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  تعارض نقش و نیاز به پیوند جویی

  06/0  تعارض نقش  11

06/0  

05/0  

003/0  

001/0  

02/0-  

*17/0-  

*16/0-  

**15/0-  

  -  نیاز به پیوند جویی  12

**47/0  

**47/0  

-  

**76/0  

**76/0  

-  **7/0  

**71/0  

  ×تعارض نقش   13
  03/0  -  -   نیاز به پیوند جویی

-  -  

05/0-  

-  -  

06/0-  

14  2R 2 یاR∆  003/0  

**
225/0  

001/0  

001/0  

**57/0  

003/0  

*03/0  

**5/0  

004/0  

15  F یا ∆F 6/0  

**5/53  

16/0  

2/0  

**23/
245  

09/1  

*27/5  

**86/
198  

42/1  

     * P< ٠۵/٠      ** P< ٠١/٠  

  
بخشی از فرضیه دوم پژوهش به این قرار بود که  نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و 

چنانکه در  .ایندنیاز به پیوند جویی رابطه تعارض نقش را با عملکرد وظیفه تعدیل می نم
× تعارض نقششود، تعامل   در بخش نتایج مربوط به عملکرد وظیفه مشاهده می3جدول 

عملکرد وظیفه واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید بینی  نیاز به پیشرفت براي پیش
 لذا مشخص است که نیاز به پیشرفت در رابطه تعارض نقش با عملکرد .نیاورده است

 براي تعارض 3 اما نتایج ارائه شده در جدول .کند کننده ایفا نمیوظیفه نقش تعدیل
× حاکی از آن است که تعامل تعارض نقش ) 10 تا 6ردیف هاي (نقش و نیاز به قدرت 

، واریانس انحصاري افزوده )β = -19/0(عملکرد وظیفه بینی  نیاز به قدرت براي پیش
این تعامل هاي معنادار به این معنی . پدید آورده است) >FΔ ،05/0P= 52/14(معنادار 

بر این . نمایداست که نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش را با عملکرد وظیفه تعدیل می
در  نقش تعارض از طریق  عملکرد وظیفهبینی اساس تحلیل رگرسیون تعقیبی براي پیش

. شده است ارائه 5نتیجه تحلیل ساده شیب خط در نمودار . انجام شد قدرت نیاز به سطوح
   در بخش نتایج مربوط به تعارض نقش و نیاز به پیوند جویی 3چنان که در جدول 

نیاز به پیوند جویی براي × تعارض نقششود، تعامل  مشاهده می) 15 تا 11ردیف هاي (
 لذا .عملکرد وظیفه واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده استبینی  پیش



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1394 پاییز  –34  شماره–  بهره وريمدیریت

 

128

ند جویی در رابطه تعارض نقش با عملکرد وظیفه نقش مشخص است که نیاز به پیو
   .تعدیل کننده ایفا نمی کند

فھ عملکرد وظی

0

5

10

15

-1SD +1SD

تعارض نقش

  
  اال و پایینب در نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش با عملکرد) 4(شکل 

  
نقش با تعارض  پائین رابطه قدرت، در نیاز به شود مشاهده می4چنانکه در نمودار 

بخش دیگري از . این رابطه مثبت است باال، قدرت ولی در نیاز به منفی، فهعملکرد وظی
فرضیه دوم به این قرار بود که نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی رابطه 

چنان که . سازمانی و خالقیت را تعدیل می نمایند-تعارض نقش را با رفتار هاي مدنی 
) 5 تا 1هاي  ردیف(وط به تعارض نقش و نیاز به پیشرفت  در بخش نتایج مرب3در جدول 
 -رفتار هاي مدنیبینی  نیاز به پیشرفت براي پیش× تعارض نقششود، تعامل  مشاهده می
 لذا مشخص .خالقیت واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده استسازمانی و 

 سازمانی و  خالقیت -ي مدنیاست که نیاز به پیشرفت در رابطه تعارض نقش با رفتار ها
 در بخش نتایج مربوط به تعارض 3اما چنانکه در جدول . کندنقش تعدیل کننده ایفا نمی

نیاز × تعارض نقش تعامل د،شو مشاهده می) 10 تا 6ردیف هاي (نقش و نیاز به قدرت 
 درصد 5 و 5/3، 22/0و  19/0به قدرت به ترتیب با ضرایب بتاي استاندارد برابر با 

و ) >FΔ ،01/0P= 4/17( سازمانی -واریانس افزوده معنادار براي رفتار هاي مدنی 
این تعامل هاي معنادار به این . به وجود آورده است) >FΔ ،01/0P= 4/17(خالقیت 

معنی است که نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش را با رفتار هاي مدنی و سازمانی و 
هاي رفتار بینی پیش براي تعقیبی رگرسیون تحلیل بر این اساس. نماید خالقیت تعدیل می

. انجام شد قدرتنیاز به سطوح  در نقش تعارض از طریق  سازمانی و خالقیت-مدنی

     نیاز به قدرت پائین
    نیاز به قدرت  باال
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باالخره چنانکه در جدول .  ارائه شده است6 و 5نتیجه تحلیل ساده شیب خط در نمودار 
) 15 تا 11ف هاي ردی(جویی  در بخش نتایج مربوط به تعارض نقش و نیاز به پیوند3

هاي رفتاربینی  نیاز به پیوند جویی براي پیش× تعارض نقششود، تعامل  مشاهده می
 لذا .خالقیت واریانس انحصاري افزوده معنادار پدید نیاورده است مدنی و سازمانی و

  سازمانی-هاي مدنیویی در رابطه تعارض نقش با رفتارمشخص است که نیاز به پیوند ج
  .کند تعدیل کننده ایفا نمیو  خالقیت نقش

  
رفتارھای مدنی و سازمانی
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  رابطه تعارض نقش با رفتار هاي مدنی و سازمانی در نیاز به قدرت باال و پائین ) 5(  شکل 

  
خالقیت
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تعارض نقش

  
  اال و پایینب در نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش با خالقیت) 6(شکل 

  

     نیاز به قدرت پائین
    نیاز به قدرت  باال

 

     نیاز به قدرت پائین
    نیاز به قدرت باال
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نقش تعارض ین رابطه ی پاقدرت، در نیاز به  مشاهده می شود5دار که در نموچنان
.  این رابطه مثبت است باال، قدرت ولی در نیاز به منفی  سازمانی-مدنی با رفتارهاي 

تعارض ین رابطه ی پاقدرت، در نیاز به شود مشاهده می6همچنین چنان که در نمودار 
  .این رابطه مثبت استال،  باقدرت ولی در نیاز به منفی، خالقیتنقش با 

  
  گیري بحث و نتیجه

کننده نیاز به  هاي حاصل از این پژوهش، حمایت نسبی براي نقش تعدیل یافته
تعارض نقش یی در رابطه گرانباري، ابهام و پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجو

س آنچه در بر اسا. هاي مدنی و سازمانی و خالقیت فراهم نمودباعملکرد وظیفه، رفتار
عملکرد نقش با ابهام و گرانباري  رابطه پیوند جویینیاز به  نشان داده شد، 2جدول 
نقش با ابهام و گرانباري  رابطه قدرت نیاز به هاي مدنی سازمانی وو رفتار وظیفه،

نیاز  نشان داده شد، 3همچنین بر اساس آنچه که در جدول . خالقیت را تعدیل می نمود
عملکرد وظیفه، با رفتار هاي مدنی و سازمانی و با نقش با ارض تع رابطه قدرتبه 

در حوزه نقش تعدیل کننده نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و . نمودخالقیت را تعدیل می
مثبت نیاز به پیوند جویی در رابطه ابهام و گرانباري نقش با عملکردهاي رفتاري 

هاي کار نمونه پژوهشی  در محیط) قیتمدنی و سازمانی و خال هايعملکرد وظیفه، رفتار(
ها از  با این حال این بخش از یافته. وهشگران پژوهش حاضر قرار نگرفتژدر دسترس پ

دسی و ریان، (در درجه اول در نظریات و پژوهش هاي قبلی . چند منظر قابل تبیین است
ن، تینگل و همکارا؛ هنفس2011مارتینز،  ؛2003؛ یاماگوچی، 2003؛ گاگنی، 2000
این نکته مورد اشاره قرار گرفته که هر یک از نیاز ها، نظیر نیاز به پیشرفت و )  2010

شایستگی، نیاز به قدرت و تسلط جویی و نیاز به پیوند جویی و برقراري و حفظ ارتباط با 
هاي افراد به محیط اطراف خود دیگران، حاالت انگیزشی متفاوتی را در کنش و واکنش

آورند تا در مواجهه   این حاالت در واقع نوعی آمادگی در انسانها پدید می.سازند فراهم می
؛ هنفس 2011مارتینز، (هاي مختلف الگوي رفتاري معینی راه اندازي شود  با محرك

  ). 2010تینگل و همکاران، 
در همین راستا می توان گفت در نیاز به پیشرفت باال، افراد براي ترقی و موفقیت 

گرا   در واقع افراد با نیازبه پیشرفت باال، افرادي موفقیت. ل هستندارزش زیادي قائ
رسد که وقتی فرد  از این منظر، به نظر منطقی می). 2009یاماگوچی، (شوند  محسوب می
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عوامل عنوان ه تعارض نقش ب، گرانباري و ابهامداراي نیاز به پیشرفت باالیی است، 
تر  کند، لذا فرد ساده یشرفت پایه فرد جلوگیري میفشارزا و بازدارنده، از تشفی نیاز به پ

در چنین شرایطی بر اساس الگوي . کند خشم، رنجش و برانگیختگی را تجربه می
 جبران، فرد با تجربه حاالت عاطفی منفی، بر اثر بر هم خوردن - نامتعادلی-استرس

رور و همکاران،  پ گل(کند  تعادل عاطفی و روانی خود تمایل به رفتارهاي مثبت پیدا نمی
اما وقتی فرد به جاي نیاز به پیشرفت، از نظر نیاز به پیوندجویی در حد باالیی ). 1387

باشد، با تجربه ابهام، گرانباري و تعارض نقش، باعث تمایل به رفتار هاي مدنی و 
؛ گاگنی، 2000دسی و ریان،  (نظریه نیازهاي پایه در .شود سازمانی و یا حتی خالقیت می

  که افراد داراي تمایل باال به وابستگیبر این امر تأکید شده) 2003؛ یاماگوچی، 2003
، تحت بسیاري از شرایط، رفتارشان را در راستاي نیاز به )پیوندجویی(اجتماعی 

به نظر می رسد که افراد داراي نیاز به پیوندجویی . کنند پیوندجویی پایه خود استفاده می
لذا از انجام . کنند  با دیگران میوجهی بر روابط صمیمانهگذاري قابل ت باال، سرمایه

.  سازمانی که معطوف به دیگر کارکنان و سازمان است هم ابایی ندارند-رفتارهاي مدنی
این رفتارها با احتمال زیاد، تضمینی است بر اینکه در زمان فشار و نیاز، دیگران هم به 

آنها که بر اساس اصل مقابله به مثل خواهد رسانی دیگران به  این یاري. کمک آنها بیایند
دهد و هم در زمان نیاز، با کمک دیگران به  بود، هم نیاز به پیوندجویی آنها را تشفی می

از طرف .  آنها باعث کاهش احتمالی سطح گرانباري، ابهام و تعارض نقش آنها خواهد شد
اعث به چالش کشیدن دیگر وقتی فرد داراي نیاز به قدرت باالیی است، تعارض نقش ب

ها، نظرات و یا شرایط  از طریق تغییر ایدهفرد براي ارضا تمایل به نفوذ و کنترل دیگران 
شود، به همین دلیل فرد با تجربه تعارض نقش در نیاز میهاي خود  موجود به نفع خواسته

با این تبیین هم جهت . یابدبه قدرت باال تمایل به رفتارهاي مثبت در وي افزایش می
هاي  عملکرد وظیفه، رفتارنقشی است که نیاز به قدرت در رابطه بین تعارض نقش با

 توجه شود، دیده 6 و 5، 4، 2هاي اگر به نمودار. کند سازمانی و خالقیت ایفاء می-مدنی
شود که در نیاز به قدرت پایین، تعارض نقش با عملکرد وظیفه، رفتارهاي مدنی و می

. ه منفی، و در مقابل در نیاز به قدرت باال این روابط مثبت استسازمانی و خالقیت رابط
دلیل این امر نیز آن است که در نیاز به قدرت باال وقتی استرس کاهش می یابد، زمینه 

  .هاي مثبت فراهم می شودبراي رفتا
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چند نکته قابل تامل در یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر به چشم می خورد که 
نکته اول . ریه پردازي آینده در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار استبراي پژوهش و نظ

اینکه نقش تعدیل کننده نیاز به قدرت در رابطه ابهام و گرانباري نقش با خالقیت و در 
به این معنی که رابطه ابهام . رابطه تعارض نقش با خالقیت مجدد به وقوع پیوسته است

به قدرت پایین و باال به ترتیب مثبت و غیر معنادار، و گرانباري نقش با خالقیت در نیاز 
در مقابل رابطه تعارض نقش با خالقیت در نیاز به قدرت پایین و باال به ترتیب منفی و 

متاسفانه چهارچوب نظري و پژوهش مشابهی در دسترس پژوهشگران این . مثبت است
بر همین . ا را تببین کنندپژوهش قرار نگرفت تا بتوانند بر مبناي نظریه معینی یافته ه

هاي هاي احتمالی چندي  مطرح شود که تا زمان تکرار پژوهش در نمونهاساس تبیین
. گیري آنها احتیاط شودهاي اولیه و احتمالی در به کاردیگر الزم است به عنوان تبیین

هاي ها در رابطه بین فشارزاتبیین احتمالی اول اینکه ممکن است نقش تعدیل کننده نیاز
فتاري با عملکردهاي ر) نظیر ابهام و گرانباري نقش در مقابل تعارض نقش(مختلف 

تابع نوع فشار مورد نظر ) هاي مدنی و سازمانی و خالقیتعملکرد وظیفه، رفتار(مثبت 
به این معنی که وقتی فشار شغلی مورد نظر ابهام و گرانباري نقش است، . تغییر کند

فت، نیاز به پیوند جویی و نیاز به قدرت نقشی متفاوت از وقتی نیازهایی نظیر نیاز به پیشر
عملکرد (فتاري مثبت که فشار شغلی مورد نظر تعارض نقش می باشد، براي پیامد هاي ر

این نقش متفاوت ممکن . کنندبازي می) هاي مدنی و سازمانی و خالقیتوظیفه، رفتار
ا متأثر باشد که الزم است در است از محتوا و ماهیت انگیزشی هر یک از این نیازه

هاي متفاوت در صورت تایید نقش. پژوهش هاي آینده این امر مورد بررسی قرار گیرد
هاي رفتاري مل فشارزاي شغلی متفاوت با پیامدنیازهاي روانی و اجتماعی براي رابطه عوا

رویکرد (مثبت و منفی ممکن است رویکردي موسوم به کارکردهاي چندگانه متضاد 
 . هاي مختلف مطرح نمودرا بتوان براي نقش نیازها در محیط) 1یزات انگیزشیتما

نی در حوزه هاي این پژوهش زمینه بسط و گسترش دانش کنواز طرف دیگر یافته
؛ گل پرور و حسین 1387گل پرور و همکاران، ( جبران - عدم تعادل-الگوي استرس

توان گفت که فشار در اي این پژوهش میهبر پایه یافته. را نیز فراهم نمود) 1390زاده،
هاي پایه افراد نظیر نیاز به پیشرفت، نیاز به پیوند جویی و نیاز صورتی که در تضاد با نیاز

                                                           
 Approach of motivational discriminations - 1  
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، با ایجاد عدم )هاي پایه فرد شودواقع تهدیدي براي ارضا نشدن نیازدر (قدرت قرار گیرد 
ران در قالب کاهش خالقیت و بهاي افراد، آنها را به فکر جتعادل در حوزه تشفی نیاز

این امر بویژه در خصوص نیاز به پیشرفت و نیاز به . اندازدمی  سازمانی-هاي مدنی رفتار
اما فشار در فضاي نیاز به پیوند جویی، علی رغم فشار به فرد . قدرت مصداق جدي دارد

ه نیاز به رفتاري و شناختی، به دلیل اینک براي خارج کردن وي از حالت تعادل هیجانی،
پیوند جویی مستلزم احساس اطمینان از تشفی این نیاز از طرف دیگران است، زمینه 

  این شاید بتوان گفت که بنابر.  سازمانی را فراهم می سازد-هاي مدنیافزایش رفتار
 عدم -هاي بالقوه تعدیل کننده در الگوي استرسهاي پایه افراد با احتمال زیاد متغیرنیاز

  . ان هستندجبر-تعادل
نکته بعدي این که در بستر ابهام و گرانباري و تعارض نقش هر یک از دو نیاز به 

به این معنی که نیاز به پیوند . قدرت و نیاز به پیوند جویی اهمیت متفاوتی پیدا می کنند
هاي مدنی سازمانی اري نقش با عملکرد وظیفه و رفتارجویی در رابطه بین ابهام و گرانب

رض نقش نقش تعدیل کننده دارد، ولی در رابطه بین تعا)  را نگاه کنید6 تا 1ي نمودارها(
در مقابل . سازمانی چنین نقشی را ایفاء نمی کند-هاي مدنی با عملکرد وظیفه و رفتار
 سازمانی و -هاي مدنی عارض نقش با عملکرد وظیفه، رفتارنیاز به قدرت در رابطه ت

نقش تعدیل کننده را دارد، ولی فقط در رابطه ابهام و ) 6 و 5، 4، 2نمودارهاي (خالقیت 
این یافته ها نشان از آن دارد که نیاز . گرانباري نقش با خالقیت نقش تعدیل کننده دارد

هاي رفتاري مثبت نقشی فراگیرتر از متن رابطه رت در متن رابطه تعارض با پیامدبه قد
ارد، و در مقابل نیاز به پیوند جویی ابهام و گرانباري نقش با پیامدهاي رفتاري مثبت د

نسبت به رابطه تعارض نقش با پیامدهاي رفتاري مثبت در متن رابطه ابهام و گرانباري 
این  یافته نیز به طور . کندهاي رفتاري مثبت این نقش فراکیر را ایفاء مینقش با پیامد

با این حال .  استها  و نظریات قبلی چندان مورد اشاره قرار نگرفتهصریح در پژوهش
   هاي متفاوتی که تبیین احتمالی مطرح در این حوزه نیز این است که در کنار نقش

جویی در رابطه انواع هایی نظیر نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندنیاز
هاي فراگیر کنند، شاید بتوان نقشفشارزاهاي شغلی با عملکردهاي رفتاري مثبت ایفا می

به این معنی که وقتی . هاي شغلی را براي این نیازها مطرح کردسته به نوع فشارزاواب
نوع فشارزاي شغلی معطوف به ابهام و گرانباري نقش است، نیاز به پیوند جویی نقش 

هاي رفتاري مثبت و منفی تري را نسبت به نیاز به قدرت براي پیامدتعدیل کننده فراگیر
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شود، نیاز به وع فشارزاي شغلی معطوف به تعارض نقش میکند، ولی وقتی نایفاء می
 .قدرت چنین نقش فراگیري را دارد

هاي پایه در محیط در پایان باید گفت به نظر می رسد که الزم است نقش نیاز
. گیري بیشتر مورد پژوهش قرار گیردهاي کاري مختلف در آینده براي نتیجه

مطرح شده در این پژوهش را در سازمانهاي توانند روابط پژوهشگران عالقه مند می
اداري، خدماتی و تولیدي مختلف بررسی کنند تا میزان ثبات و تکرار پذیري نتایج 

نظیر نیاز (از طرف دیگر پژوهشگران عالقه مند می توانند، نیازهاي پایه . مشخص شود
بت هاي مث رفتار را در حوزه انگیزه هاي)به پیشرفت، نیاز به پیوند جویی و نیاز به قدرت

الزم است به ها   در پایان در تعمیم و تفسیر یافته.و منفی مورد بررسی قرار دهند
محدودیت اول این پژوهش این است  .محدودیت هاي پژوهش توجه الزم و کافی بشود

دهی  به صورت خود گزارش، خالقیت و عملکرد وظیفه  سازمانی- رفتارهاي مدنیکه
 محدودیت دوم این که نتایج حاصل از این پژوهش از یک .دان مورد سنجش قرار گرفته

لذا ممکن است در سازمانهاي دولتی خدماتی، . سازمان دولتی اداري به دست آمده است
. بازرگانی و تولیدي و همچنین سازمان هاي خصوصی نتایج تغییراتی را نشان بدهد

ب همبستگی مورد بررسی هاي این پژوهش در قالتغیردیت بعدي اینکه پیوند بین ممحدو
. و تحلیل قرار گرفته، به همین دلیل استنباط علت و معلولی از نتایج منطقی نیست

باالخره آخرین محدودیت این پژوهش اینکه نسبت زنان به مردان در این پژوهش فاصله 
این امر ممکن است باعث گردد تا نتایج، بیشتر براي مردان . قابل توجهی داشته است

  . یم باشدقابل تعم
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