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تاثیر تکنیک های خود انگیزشی برخودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل سازمان ثبت
اسناد و امالک ( مطالعه موردی  :استان مازندران)
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چکیده:

انگیزه کاری کارکنان یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های کیفی کارکنان است که می تواند موجب افزایش عملکرد
آنان در انجام وظایف شان گردد ضمن آنکه خود در افزایش بهره وری سازمان نقش ا سا سی دارد  .پژوهش حا ضر با هدف
برر سی تاثیر تکنیکهای خود انگیز شی بر خودکارآمدی کارکنان در حال تح صیل اداره ثبت ا سناد امالک ا ستان مازندران
انجام گردید .تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه
آماری حاضر شامل کلیه شاغلین م شغول به تح صیل سازمان ثبت ا سناد و امالک در سال  1۳31برابر با  30۳نفر نیروی
انسانی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد  2۳2نفر به عنوان نمونه که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده انتخاب
گردیده و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته تکنیک های خود انگیزشی و پرسشنامه خود کارآمدی می باشد .تجزیه
و تحلیل آماری داده ها با ا ستفاده از نرم افزار آماری  SPSSانجام شد .نتایج ن شان داد که پرورش اخالق کاری ،پرورش
سطح انتظار از خود ،باز خورد از عملکرد ،قدرت انگیزش کاری ،تعیین اهداف برای خود ،بهبود مهارت های مرتبط با اهداف

کاری و آمادگی تغییر رفتار  ،بر خودکارآمدی کارکنان تاثیر دارد و همه فرضیات تایید گردید.
واژههای کلیدی :تکنیک های خود انگیزشی  ،خودکارآمدی  ،سازمان ثبت اسناد و امالک
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The Impact of Self-Motivation Techniques on the Self-Efficacy of
Studying Employees of the Real Estate Registry
(Case Study: Mazandaran Province)

Abstract
Employee motivation is one of the most important and basic quality characteristics of employees that
can increase their performance in performing their duties while also playing an essential role in
increasing the productivity of the organization. The aim of this study was to investigate the effect of
self-motivation techniques on self-efficacy of studying employees of Mazandaran Province Real Estate
Registry. The research is descriptive-survey in terms of applied purpose and data collection method. .
The present statistical population includes all employees studying in the Property and Deeds
Registration Organization in 7321, equal to 303 human resources, which according to Cochran's
formula, 932 people as a sample that was selected randomly and classified and measurement tools The
researcher-made questionnaire is self-motivation techniques and self-efficacy questionnaire. Statistical
analysis of data was performed using SPSS statistical software. The results showed that cultivating
work ethic, cultivating self-expectation, performance feedback, work motivation, setting goals for
oneself, improving skills related to work goals and readiness to change behavior, affect employee selfefficacy and all hypotheses were confirmed.

Keywords: Self-motivation techniques, self-efficacy, real estate registrar
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مقدمه:
امروزه برای تمام صاحبنظران توسعه آشکار شده است که انسان
عامل اصلی توسعه است  .بنابراین نیروی انسانی ماهر و کارآمد،
پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است .بسیاری از
کشورها به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی
انسانی کارآزموده و به کارگیری کارایی آنها به رفاه و آسایش رسیده
اند و با گامهای بلند و استوار ،مسیر پیشرفت و ترقی را طی میکنند
(نقل از موسوی و آقابابایی.)1۳31 ،
در دنیای کسب و کار امروز ،سازمانها با شرایطی از قبیل بازارهای
به شدت متغیر ،رقابت جهانی ،کاهش سیکل نوآوری فناوری،
دسترسی جهانی و به موقع به اطالعات ،و همچنین تغییرات
گسترده در محیطهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مواجه هستند،
که مزیت رقابتی پایدار ،و مهمتر از آن ،حیات و بقای آنها را به
چالش کشیدها ند( خورشید و پاشازاده نقل از افجه ای و همکاران
. )1۳32 ،
بدین ترتیب ،چنانچه سازمانها خواستار بقا در عرصه رقابتی اقتصاد
جهانی باشند ،باید به طور دائم خود را با محیط خارجی خود
تطبیق دهند .از سوی دیگر می توان بین نوع تغییر و چگونگی آن
و پیامدهای تغییرات تمایز قائل شد( جعفر پور و صحت 1۳31 ،
نقل از افجه ای و همکاران . )1۳32 ،
در تشکیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی نقش دارند که از
مهم ترین این منابع نیروی انسانی است که بدون شک در جهت
نیل به اهداف و خواسته های سازمان نقش تعیین کننده ای دارد
و آنچه که نیروی انسانی را تقویت می کند تا درجهت برنامه های
سازمان حرکت کند ،عاملی جز انگیزه نخواهد بود .در انجام کارها،
تنها سازماندهی ،کافی نیست .در هر کاری بـرانگیختن و ایـجاد
انـگیزه در افرادی که آن کار را انجام مـیدهند ،یکی از شـرایط
مـهم و اساسی برای رسیدن به هدف میباشد .یک مؤسسه هرقدر
در جهت توسعه محصوالت و فنآوری جدید گام بردارد و هر اندازه
که در جهت ایجاد اطمینان از کیفیت تـالش کـند ،بازهم مـیدان
را برای رشد و توسعه بیشتر باز میبیند .در چنین شرایطی اسـت
کـه سازمان و سازماندهی ،معنی اصلی خود را پیدا میکند ،یعنی

De Brabander & Martens

3

برای جلوگیری از تکرار فعالیتهای یکسان و یا جلوگیری از عدم
انجام یک فعالیت الزم ،باید به کـارها نـظم داده شـود .ممکن است
در یک سازمان ،وظایف و مسئوولیتها ،تا جزئیترین موضوع،
مشخص شود ،اما این خطر وجـود دارد که بیتفاوتی در افراد ،رشد
کند و آنها کم کم انگیزه کاری خود را از دست بدهند .پس باید به
دنبال ایجاد انگیزه بود .انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل است
و انگیزه ،نیاز یا خواست خاصی است که انگیزش را موجب میشود،
بنابراین ،انگیزش را عامل کلی و مولد رفتار و انگیزه را علت
اختصاصی رفتار به حساب می آورند (سیف )1۳30،و باورهای
انگیزشی اندیشه هایی هستند که نقش تعیین کننده مهمی در
تصمیمگیری فرد برای شرکت در یادگیری دارند (دی برابندر و
مارتنز 2011 ،۳؛ والترز و بنزون.) 201۳ ،2
بیان مساله
خود انگیزش یا خود انگیزی به طور خودانگیخته از نیازهای روان
شناختی ،کنجکاوی ،و تالشهای فطری برای رشد ،حاصل میشود.
وقتی افراد به صورت درونی با انگیزه می شوند ،به خاطر عالقه،
احساس چالشی که فعالیت خاصی ایجاد می کند ،و " به خاطر لذتی
که از آن می برند" رفتار می کنند .این رفتار به صورت خودانگیخته،
نه به دلیل وسیله ای( بیرونی ) ،روی می دهد .در عمل ،خودانگیزش،
برای دنبال کردن تمایالت و به خرج دادن تالش الزم برای پرورش
دادن مهارتها و تواناییها ،انگیزش فطری را تامین می کند.
خودانگیزش ،انگیزشی طبیعی است که به طور خودانگیخته از
نیازهای افراد به شایستگی و خودمختاری به وجود می آید .بنابراین،
رویدادهای بیرونی نمی توانند در افراد انگیزش درونی به وجود آورند،
ولی می توان از آنها برای کمک کردن به انگیزش درونی ای که از
قبل دارند ،استفاده کرد .تقویت کردن انگیزش درونی ،با ارزش است
زیرا منافع زیادی را برای فرد به ارمغان می آورد که استقامت،
خالقیت ،درک مفهوم ،و سالمت ذهنی از آن جمله هستند.محققان
به راهبردهای خودانگیزشی ای عالقمند شده اند که به افراد برای
شروع تکلیفها و ادامه دادن به آنها حتی در حضور تهدید انگیزشی
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کمک کند) بکارتز 2003 ، 1؛ والترز) 200۳ ،و تمرکز خود را از
هدفهای غیریادگیری به هدفهای یادگیری تغییر دهند) بکارتز و
نیمیورتا ) 2000،3مطالعاتی نشان داده اند که استفاده از این راهبرد
میتواند منجر به تالش و پشتکار بیشتر شود) دیگنث و بوتنر،1
 2001؛ دانکر 8و همکاران. ) 2012 ،
تحقیقات نشان میدهد که انواع مختلفی از عوامل فردی و مهم
سازمانی وجود دارند که بر روی خودکارآمدی فرد در شغل تاثیر
میگذارند .یکی از این عوامل تأثیرگذار  ،شخصیت آنان است .هر
فردی به شیوه خاصی رفتار میکند ،انتظارات ،تواناییها ،نیازها و
مهارتهای رفتاری منحصر به فردی دارد که بر اساس الگوی
شخصیتی اوست .تکنیکهای انگیزش نیروی کار ایجاد و حفظ
انگیزه در کارکنان مبنای فعالیت موفقیت آمیز کسب و کارها
میشود ،زیرا تنها کارکنان با انگیزه با بهره وری و نوآوری کار
میکنند و شرکت را به اهدافش نزدیک خواهند کرد .طی دو دهه
گذشته مدیریت منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار شده
است(نقل از موسوی و آقابابایی.)1۳31 ،
عوامل های روانشناختی و انگیزشی اثرگذاری قوی بر عملکرد و
یادگیری دارند .تکنیکهای انگیزشی ؛ پرورش اخالقکاری ،پرورش
سطح انتظار از خود ،باز خورد از عملکرد ،قدرت انگیزش کاری،
تعیین اهداف برای خود ،بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری
و آمادگی تغییر رفتار در بین کارکنان می باشند که " تعیین
هدف" از مهمترین آنهاست) ارز و زیدان .)1382 ،3
برخی پژوهشگران معتقدند ،هدف در حقیقت یک موقعیت یا
وضعیت بیرونی یا خارج از وجود انسانها است که افراد سعی دارند
 ،با تالش به آن دست پیدا کنند) توکمن.)201210
برخی پژوهشگران نیز هدف را پیشبینی کننده قدرتمند عمل
میدانند که موجب پایان دادن تفکر در مورد اهداف جایگزین
)رقابت اهداف (و ایجاد تعهد برای فرد جهت عمل به غایت یا
هدف میشود (موسی.)2012 ، 11

با پذیرش تعریف هدف ،هدفگذاری پیش بینی نتایج مثبت یک
عمل یا یک سلسله اعمال و برنامه ریزی برای رسیدن به آن نتایج
است (نهارگانگ. )201۳ ، 12شانگ و همکاران )2008( 1۳نیز هدف
گذاری را روش منظم تدوین اهداف و کوشش برای رسیدن به این
اهداف که در پیشرفت و توسعه اعتمادبه نفس و کسب لیاقت مؤثر
است تعریف میکند(بکمیر.)2003 ، 12
هدفگذاری مؤثر برای افزایش عملکرد روانی و جسمی سالم در همه
امور انسانی ازجمله شخصیتی ،تحصیلی و  ...در سراسر طول عمر
است(شانگ .)2001 ،
همچنین هنگامیکه افراد اهدافی برای خود تنظیم میکنند ،نسبت
به نقاط قوت و ضعف خودآگاهی بیشتری یافته ،توانایی و میزان
تالش خود را برای انجام موفقیت آمیز این اهداف قضاوت میکنند،
در نتیجه به استراتژیها و قوانین مؤثرتری میرسند و رویکرد بهتر و
مؤثرتری نسبت به اهداف پیشرفت خود اتخاذ خواهند کرد و در
صورت لزوم جهتگیری هدف خود را مورد تغییر و بازبینی قرار
میدهند(الیوت  .)1331 ،11که موجب رشد خود کار آمدی فردی
در تحصیل و شغل و در زندگی می گردد.خودکارآمدی باور و
انتظاری است که افراد از قابلیتهای خود برای انجام موفقیت آمیز
وظیفه در موقعیتی خاص دارند نقش اصلی را در انتخاب رفتار و
تصمیم بازی میکنند( بندورا .)1331 ، 13افرادی که دارای
ظرفیتهای باالی خودادراکی هستند احتماالً برای انجام فعالیتها،
مهار تهای جدید و یادگیری بیشتر داوطلب میشوند( بیرد و
همکاران.)1331 ، 11
خودکارآمدی یکی از مهم ترین مؤلفه های کسب موفقیت و سازش
یافتگی است .خودکارآمدی ،بر انتخاب رفتار ،تالش و پشتکار و
پیگیری اهداف مؤثر است و نحوۀ مواجهه با موانع و چالشها را تعیین
میکند ( ضمیری نژاد و همکاران . )2013 ،
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خودکارامدی به باور های فرد در مورد توانایی بسیج منابع به منظور
انجام موفقیت آمیز وظیفه ای خاص  ،مطابق با زمینه مشخص داللت
دارد ( صحت و المعی .)1۳32 ،
افرادی که باورهای خودکارآمدی قوی دارند ،تکالیف را چالش هایی
میبینند که باید بر آنها تسلط یابند ،نه به عنوان تهدیداتی که از آنها
دوری کنند .این افراد عمیق تر در فعالیت ها مشغول می شوند و
تالش بیشتری را در موقع شکست به کار می برند .افرادی که
خودکارآمدی ضعیفی دارند ،تکالیف را دشوارتر از آنچه هستند،
میبینند .این امر باعث تنیدگی ،افسردگی و دید محدود نسبت به
حل مسئله میشود (خداپناهی و همکاران .)2003 ،
در حقیقت مشکل از میان رفتن انگیزه در کارکنان بسیاری از
مدیران را سردرگم میکند .برای مثال اگر کارکنان برای مدت نسبتاً
زیاد کار تکراری انجام دهند به احتمال زیاد خسته شده و عملکرد
آنها پایینتر از حد طبیعی خواهد شد اما بسیاری از مدیران به این
علت به مشکل بی انگیزگی توجه نمیکنند زیرا کارکنان دچار ماللت
کاری معموالً سازگار هستند و توجهی به خود جلب نمیکنند .که
اگر به حل این معضل پرداخته نشود زمان آن را حل خواهد کرد و
به تدریج کیفیت کار این دسته از نیروی کار کاهش بیشتری پیدا
میکند .دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان
باارزشترین منابع سازمانی ،متولیان آن محسوب میشوند .امروزه بیش
از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی
آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است  .در این بین
کارکنانی هستند که عالوه بر اشتغال مشغول به تحصیل نیز می
باشند با توجه به منع قانونی تحصیل حین اشتغال در ایران ادامه
تحصیل کارکنان تبعاتی از قبیل ماموریتهای آموزشی  ،مرخضی های
استحقاقی  ،مرخصی بدون حقوق  ،استفاده از قانون خدمت و  ..دارند
که کارکنان را محدود کرده و خستگی های فردی و اداری را به همراه
می آورد .واحد های اداری سازمان ثبت اسناد و امالک نیز با مسائلی
از قبیل حجم زیادی از کار و کمبود نیروی انسانی مواجه هستند
و با توجه به فشار کار بسیار و حساسیت های شغلی راهی در خصوص
ایجاد انگیزش در بین کارکنان ،و افزایش خودانگیزشی و کیفیت کار
در سازمان وجود ندارد .همچنین کارمندانی که مجبور به ادامه
تحصیل هستند مجبورند که تحصیل را غیر حضوری و با دریافت
مرخصی های استحقاقی بگذرانند که ممکن است تاثیرات روحی و

روانی و ایجاد فشار های فردی و خانوادگی و شغلی را در بر داشته
باشد .بنابراین این تحقیق در نظر دارد به بررسی موضوع
تاثیرتکنیک های خود انگیزشی بر خودکارآمدی کارکنان در حال
تحصیل در این سازمان بپردازد و این سوال مطرح می گردد که آیا
تکنیک های خود انگیزشی بر خودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل
تاثیر دارند ؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخ حیات بشر  ،ناظر و شاهد بر این حقیقت است که در مورد
هر کاری که انسان در طول زندگی داده همیشه این امکان وجود
داشته که همان کار  ،به نحو بهتر از آنچه صورت گرفته است نیز
انجام داده شود .به ویزه هنگامی که برای انجام هر کاری به جای یک
اندیشه  ،یک عقیده  ،یک تفکر و یک نیروی ابداع و ابتکار  ،از مجموع
یا حاصل و نتیجه چند فکر  ،عقیده و ابتکار استفاده شود( افجه ای
و ناصحی فر . )1۳82 ،
دانیل کاتز و رابرت کاهن ویژگیهای مهم شغل را در قالب سه نیاز
بنیادی انسان در کار شامل استقالل عمل یا نظارت بر رفتار خویش
 ،کامل کردن یا دستیابی به کل یا تمامی کار و پیوند میان اشخاص
در زمینه فعالیت های کاری  ،تبیین می کند  .بزعم ریچارد هاکمن
و گرگ اولدهام مهمترین ابعاد روانشناختی کار شامل استقالل در
عمل  ،با معنی بودن کار و آگاهی و معرفت بر نتایج کار و کنش بین
افراد است ( افجه ای و ناصحی فر . )1۳82 ،
لذا می توان نتیجه گرفت که در یک سازمان نه تنها باید به ابعاد
گروهی و جمعی مشترک سازمانی توجه نمود بلکه به مسائل فردی
و روانشناختی کارمندان نیز می بایست توجه کرد .زیرا شناخت
موضوع تغییر در مدیریت و توسعه سازمان از اهمیت بسیار باالیی
برای دست اندر کاران برخوردار است .
با توجه به آنچه که بیان گردید انجام تحقیق حاضر از جهات چندی
ضروری به نظر می رسد؛ اوال به لحاظ نظری ،انجام این تحقیق به
پیشبرد و توسعه دانش در این زمینه کمک می کند زیرا تحقیقات
زیادی در حوزه تکنیک های خود انگیزشی در ادارات دولتی انجام
نگرفته است ؛ دوما به لحاظ علمی ،انجام این تحقیق می تواند به
مدیران سازمانها  ،در جهت توجه به عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش و
پرورش تکنیک های فردی و رشد خودکار آمدی کارمندان کمک
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ویژه ای کند تا به طور مستمر میزان رضایت مدیران و کارکنان و
همچنین ارباب رجوعان را از طریق فراهم ساختن زمینه ها و
بسترهای مناسب  ،اندازه گیری کنند  .همچنین سازمانها می توانند
با شناخت تکنیک های انگیزشی و پرورش انها در کارمندان باعث
رشد قابلیت های عملکردی خود گردند و رضایت ارباب رجوعان را
افزایش داده و به مزیت رقابتی در مقایسه با سایر سازمان ها دست
یابند .توجه ویژه به م تاثیر تکنیک های خود انگیزشی
برخودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل امری مهم بوده و باید در
سازمانها مدیریت گردد تا در صورت وجود خالء راهکارهایی را ارائه
دهند .سوما تحقیق حاضر به محققان بعدی نیز کمک می کند تا هم
به لحاظ کمی به بررسی میزان اهمیت هر کدام از دالیلی بپردازد که
از تحقیق حاضر استخراج می شوند و هم به لحاظ کیفی به آن ها
کمک کند تا تحقیق هایی مبنی بر شناخت راهکارهای برون رفت از
این موضوع ،انجام دهند.بنابراین در پژوهش حاضر به تاثیر تکنیک
های خود انگیزشی برخودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل سازمان
ثبت اسناد و امالک پرداخته می شود .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیر تکنیک های خود انگیزشی برخودکارآمدی کارکنان در حال
تحصیل سازمان ثبت اسناد و امالک می باشد.

مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته
عظیم پور و همکاران (  )1۳33تحقیقی با هدف تعیین نقش میانجی
خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیینگری با
فرسودگی و اشتیاق شغلی انجام دادند .نتایج نشان داد بین
خودکارآمدی با انگیزش درونی ،اشتیاق شغل و فرسودگی شغلی ،
انگیزش بیرونی و بیانگیزگی رابطه وجود دارد .معادالت ساختاری
نشان داد خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین انواع انگیزش
شغلی خودتعیینگری با فرسودگی و اشتیاق شغلی دارد.
افشاری و همکاران (  )1۳33تحقیقی با هدف بررسی نقش
میانجیگری خودکارآمدی ،انگیزش شغلی ،رضایت شغلی ،فرسودگی
شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سالمت روان و اهمال-کاری در
سازمان آموزش و پرورش انجام دادند  .بدین منظور  200نفر دبیر،
مدیر و کارشناس اداری به روش نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب
Poaskoph & Aetghan
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شدند .نتایج تحلیل ها نشان داد در سطح ) (p<0/ 01بین عوامل
خودکارآمدی ،رضایت شغلی و سالمت روان با اهمالکاری ارتباط
منفی و بین عامل فرسودگی شغلی با اهمالکاری ارتباط مثبت وجود
دارد.
موسوی و آقابابایی ()1۳31پژوهشی به منظور بررسی تاثیر تکنیکهای
خود انگیزشی بر انگیزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان
لردگان انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که پرورش اخالقکاری،
پرورش سطح انتظار از خود ،باز خورد از عملکرد ،قدرت انگیزش
کاری ،تعیین اهداف برای خود ،بهبود مهارت های مرتبط با اهداف
کاری و آمادگی تغییر رفتار در بین کارکنان بر موفقیت شغلی
کارکنان تاثیر دارد.
سلطانی مجد و همکارن ( )1۳32در مطالعه خود تحت عنوان
اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای تحصیلی بر خودکارآمدی و
انگیزش پیشرفت به این نتیجه رسیدند که افرادی که در آموزش
گروهی مهارت های تحصیلی قرار میگیرند از خودکارآمدی و انگیزه
پیشرفت بیشتری برخوردار هستند ،این امر میتواند به دلیل بهبود
درک فرد از ارزش تکلیفها و شایستگیشان در انجام آنها باشد.
حسینیان و همکاران ( )1۳30طی پژوهشی با هدف بررسی رابطه
ابعاد شخصیت با انگیزه به کارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران
آموزشی ،به این نتیجه رسیده اند که بین ابعاد شخصیت با انگیزه به
کارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران ،همبستگی وجود دارد و
دریافته اند که افرادی که دارای شخصیت فعال هستند به ابتکار و
نوآوری در سازمان آموزشی تمایل دارند و اهمیت زیادی به ابتکار و
نوآوری در کار خود می دادند و انگیزه بیشتری برای به کارگیری
ابتکار و نوآوری در امر آموزش و پرورش دارند ،در حالی که مدیران
دارای شخصیت منفعل انگیزهای برای به کارگیری ابتکار و نوآوری
در کار خود را ندارند چون این دسته از مدیران فعالیت کمتری انجام
می دهند و همیشه از دیگران پیروی میکنند و به پیروی کردن و
تقلید کردن عادت دارند.
پواسکوف و ارگان  )2018(18پنج بعد ویژگیهای شغلی را بارفتار
شهروندی سازمانی در بین کـارکنان تـایوانی انجام دادند .نتایج
تحقیقات بیانگر وجود ارتـباطی مـثبت بـین رفـتار نـوعدوستی و
رفتار مؤدبانه کـاری بـا تنوع و استقالل بود .بهعالوه ارتباط خاصی
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انگیزش شغلی را زیاد کرده و متعاقبا رفتار شهروندی سازمانی را
تقویت میکند محققان مذکور اعالم داشتند که رفتار فردی-
شهروندی همبستگی مثبتی با استقالل ،تنوع و انگیزش شغلی دارد(
نقل از موسوی و آقابابایی.)1۳31 ،

بین نوعدوستی و انگیزش شغلی و همچنین رفتار مؤدبانه کاری و
هویت شغلی وجود داشت .این نتایج پاسـخگوی ایـن مسئله بـودند
که کارکنانی که بازخورد مناسبی دریافت مـیکنندو انگیزه شـغلی
بـاالیی دارنـد بـه ابراز رفتار شهروندی سازمانی مشتاق تر هستند.
کاپلی و روگـوسکی )2010(13ارتباط بـین عوامل شغلی و انگیزش
شغلی را در تـحقیقی با عنوان بررسی انگیزش شغلی کارکنان ،با
آزمودن اینکه آیا رویه های استخدامی از طریق غنی سازی شغلی بر
انگیزش شغلی تأثیر میگذاردمورد مطالعه قرار داد .او فرض خود را بر
این اسـاس قـرار دادکه رویه افزایش مـشارکت کـارکنان ،غنای
جدول  : 1خالصه پژوهش های انجام شده
نویسندگان (سال)

نتایج

عنوان

و تعیین نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین خودکارآمدی با انگیزش درونی ،اشتیاق شغل و فرسودگی
پور
عظیم
بین انواع انگیزش شغلی خودتعیینگری با شغلی  ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی رابطه وجود دار
همکاران ( )1۳33
فرسودگی و اشتیاق شغلی
افشاری و همکاران
( )1۳33

بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی ،نتایج تحلیل ها نشان داد بین عوامل خودکارآمدی ،رضایت شغلی
انگیزش شغلی ،رضایت شغلی ،فرسودگی و سالمت روان با اهمالکاری ارتباط منفی و بین عامل فرسودگی
شغلی و مدیریت زمان در رابطه ی با سالمت شغلی با اهمالکاری ارتباط مثبت وجود دارد.
روان و اهمال کاری در آموزش و پرورش

موسوی و آقابابایی تاثیر تکنیکهای خود انگیزشی بر انگیزش پرورش اخالقکاری ،پرورش سطح انتظار از خود ،باز خورد از
کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان عملکرد ،قدرت انگیزش کاری ،تعیین اهداف برای خود ،بهبود
()1۳31
مهارت های مرتبط با اهداف کاری و آمادگی تغییر رفتار در بین
لردگان
کارکنان بر موفقیت شغلی کارکنان تاثیر دارد
سلطانی مجد و اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای افرادی که در آموزش گروهی مهارت های تحصیلی قرار میگیرند از
تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت بیشتری برخوردار هستند ،این امر
همکارن ()1۳32
میتواند به دلیل بهبود درک فرد از ارزش تکلیفها و شایستگیشان
در انجام آنها باشد
و بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه به افرادی که دارای شخصیت فعال هستند به ابتکار و نوآوری در
حسینیان
کارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران سازمان آموزشی تمایل دارند و اهمیت زیادی به ابتکار و نوآوری در
همکاران ()1۳30
کار خود می دادند و انگیزه بیشتری برای به کارگیری ابتکار و
آموزشی
نوآوری در امر آموزش و پرورش دارند ،در حالی که مدیران دارای
شخصیت منفعل انگیزهای برای به کارگیری ابتکار و نوآوری در کار
Caply & Rogouski
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خود را ندارند
پواسکوف و ارگان ویژگیهای شغلی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنانی که بازخورد مناسبی دریافت مـیکنندو انگیزه شـغلی
بـاالیی دارنـد بـه ابراز رفتار شهروندی سازمانی مشتاق تر هستند
بین کـارکنان تـایوانی
()2010
کاپلی و روگـوسکی بررسی انگیزش شغلی کارکنان ،با آزمودن رفتار فردی -شهروندی همبستگی مثبتی با استقالل ،تنوع و
اینکه آیا رویه های استخدامی از طریق غنی انگیزش شغلی دارد
()2010
سازی شغلی بر انگیزش شغلی تأثیر میگذارد؟

با توجه به آنچه بیان گردید مدل پژوهش به شکل زیر ارائه می گردد
:

پرورش اخالق کاری

پرورش سطح انتظار از
خود

تکنیک های خود
انگیزشی

تعیین اهداف
بهبود مهارت های مرتبط
باز خورد از عملکرد

قدرت انگیزش کاری

آمادگی تغییر رفتار

مدل تحقیق :برگرفته از ادبیات موضوع

خودکارآمدی
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فرضیات پژوهش عبارتند از:
o

o

o

o

o

o
o

پرورش اخالق کاری بر خودکارآمدی
شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر
گذار است.
پرورش سطح انتظار از خود بر
خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال
تحصیل تاثیر گذار است.
باز خورد از عملکرد بر خودکارآمدی
شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر
گذار است.
قدرت انگیزش کاری بر خودکارآمدی
شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر
گذار است.
تعیین اهداف برای خود بر
خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال
تحصیل تاثیر گذار است.
بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری بر خودکارآمدی
شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.
آمادگی تغییر رفتار در بین کارکنان بر خودکارآمدی
شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

روش پژوهش
این مطالعه به صــورت توصــیفی -همبســتگی انجام شــد .جامعه
آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکان مشغول به تحصیل سازمان
ثبت اسناد و امالک در سال  1۳31برابر با  30۳نفر نیروی انسانی
می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد  2۳2نفر به عنوان نمونه
که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده انتخاب گردید.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شده
است
N=nt2pq/nd2+t2pq=300(1. 33)2*1*10300*012*(1.
33)2*1*1=2۳2
sharar
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ابزار اندازه گیری پرســشــنامه محقق ســاخته تکنیک های خود
انگیزشی و پرسشنامه خود کارآمدی بوده است .
مقیاس اول پرسشنامه محقق ساخته تکنیک های خود انگیزشی با
ا ستفاده از  21آیتم و  1مولفه (پرورش اخالق کاری ،پرورش سطح
انتظار از خود ،باز خورد از عملکرد ،قدرت انگیزش کاری ،تعیین
ا هداف برای خود ،بهبود م هارت های مرتبط با ا هداف کاری و
آ مادگی تغییر رف تار) در یک مق یاس  1نمره ای با طیف لیکرت
(خیلی مخــالفم 1،؛ مخــالفم2،؛ نظری نــدارم۳،؛موافقم2،؛ کــامال
موافقم؛ )1می باشــد .در پژوهش حاضــر ،برای تعیین روایی ابزار از
روش اعتبار محتوی بهره گرفته شد .به این ترتیب که پرسشنامه ها
بعد از تهیه ،در اختیار  10نفر از متخصصان ذیربط قرار گرفت و بعد
از اصالحات الزم و تایید نهایی مورد ا ستفاده واقع شد .برای تعیین
ضریب پایایی پر س شنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده شد.
آلفای کرونباخ پرسشنامه  0088به دست آمد.
مقیاس دوم پرســشــنامه خودکارآمدی بوده اســت  .این مقیاس
تو سط شرر 20و همکاران( )2008با  11گویه بر ا ساس مقیاس 1
درجه ای لیکرت به صــورت) کامالًًً مخالفم تا کامالًًً موافقم)
طراحی شده ا ست.در پژوهش حا ضر ،ضریب پایایی این مقیاس
 008۳به دست آمد.داده های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده
با اســتفاده از نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.
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تحلیل داده ها
جدول  :2نتیجه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به ترتیب بیشترین به کمترین میانگین متغیر های تکنیکهای خود
انگیزشی
انحراف استاندارد

متغیر

میانگین

تکنیکهای خود انگیزشی

31002

1۳0011

تعیین اهداف برای خود

12011

1۳022۳

بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری

11008

110111

باز خورد از عملکرد

10081

80312

قدرت انگیزش کاری

10021

11028

پرورش اخالق کاری

10021

80281

آمادگی تغییر رفتار

3083

110321

پرورش سطح انتظار از خود

3013

10321

خودکار آمدی

22008

210۳2

سطح انتظار از خود اختصاص دارد  .همچنین میانگین خودکار آمدی
 22008و انحراف استاندارد آن  210۳2بوده است.

براساس جدول  2میانگین متغیر تکنیکهای خود انگیزشی برابر
 31002و انحراف استاندارد آن  1۳0011بوده است  .که بیشترین
میانگین در متغیرتعیین اهداف برای خود و کمترین آن به پرورش

جدول  :۳نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد مولفه های تکنیکهای خود انگیزشی و خود کار آمدی

متغیرهای تحقیق

انگیزشی

تکنیکهای خود

کاری

پرورش اخالق

انتظار از خود

پرورش سطح

عملکرد

باز خورد از

کاری

قدرت انگیزش

برای خود

تعیین اهداف

مرتبط با اهداف
کاری

با توجه به ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،مشاهده می
شود که بین همه متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد .

بهبود مهارت های

p<0/01

رفتار

* **p<0/01

آمادگی تغییر

خودکارآمد
ی

***00۳20 **00۳11 0022۳** 013
0

00218** **00213

**0238

*00112
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جدول  .2نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد تاثیر مولفه های تکنیکهای خود انگیزشی و خود کار آمدی
ردیف

نتیجه فرضیات

جهت مسیر

1

پرورش اخالق کاری بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار ست.

تایید

2

پرورش سطح انتظار از خود بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

۳

باز خورد از عملکرد بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

2

قدرت انگیزش کاری بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

1

تعیین اهداف برای خود بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

3

بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

1

آمادگی تغییر رفتار در بین کارکنان بر خودکارآمدی شغلی کارکنان در حال تحصیل تاثیر گذار است.

تایید

با توجه به جدول  2و با تاکید بر مقادیر ضریب همبستگی در جدول
 ۳در هر بخش فرضیه در سطح اطمینان %31معنادار بودن آنها تائید
می شود .با تمرکز بر نتایج بدست آمده مدل علمی در پژوهش حاضر
تایید می گردد .
بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،تاثیر تکنیک های خود انگیزشـــی بر خودکارآمدی
کارکنان در حال تح صیل سازمان ثبت ا سناد و امالک ) بیان شد.
ن تایج پژوهش نشـــان داد که تکن یک های خود انگیزشـــی بر
خودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل سازمان ثبت اسناد و امالک
) ،تاثیر مثبت معنی داری دارد .به عبارتی ،با افزایش خود انگیز شی
و تکنیکهای آن یعنی پرورش اخالق کاری ،پرورش سطح انتظار از
خود ،باز خورد از عملکرد ،قدرت انگیزش کاری ،تعیین اهداف برای
خود ،بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری و آمادگی تغییر
رف تار در بین کارک نان  ،خود کارآ مدی کارک نان نیز افزایش پ یدا
میکند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات کاپلی و روگـــــو سکی
( ، )2010پوا سکوف و ارگان ( ، )2010سلطانی مجد و همکارن
( ، )1۳32موسوی و آقابابایی (،)1۳31
افشــاری و همکاران (  ، )1۳33عظیم پور و همکاران (  )1۳33و
حسینیان و همکاران ( )1۳30در یک راستا می باشد.
در حقیقت مشکل از میان رفتن انگیزه در کارکنان بسیاری از
مدیران را سردرگم می کند .برای مثال اگر کارکنان برای مدت نسبتاً
زیاد کار تکراری انجام دهند به احتمال زیاد خسته شده و عملکرد
آنها پایین تر از حد طبیعی خواهد شد اما بسیاری از مدیران به این

علت به مشکل بی انگیزگی توجه نمی کنند زیرا کارکنان دچار ماللت
کاری معموالً سازگار هستند و توجهی به خود جلب نمی کنند .ایجاد
و حفظ انگیزه در کارکنان مبنای فعالیت موفقیت آمیز کسب و کارها
محسوب می شود مخصوصا کارکنانی که عالوه بر داشتن شغل و
مسئولیت شغلی در حال تحصیل هم می باشند و می بایست بر اساس
اهداف تحصیلی پیش روی خویش برنامه ریزی شغلی نیز داشته
باشند و انگیزه شغلی کنونی خود را ازدست ندهند  .زیرا تنها
کارکنان با انگیزه با بهره وری و نوآوری کار می کنند و سازمان را به
اهدافش نزدیک خواهند کرد .طی دو دهه گذشته مدیریت منابع
انسانی از اهمیت خاصی برخوردار شده است.نتایج نشان می دهد که
ارتباط مقبتی بین خودکارامدی و عملکرد شغلی وجود دارد .هر چه
خودکارامدی شخص بیشتر باشد و بتواند توازنی بین شغل و تحصیل
خود ایجاد نماید احتمال مبدع و مبتکر بودن وی در انجام وظایف
بیشتر  ،ثبات رویه وی در تکمیل وظایف قویتر و پافشاری او در
رویارویی با مشکالت حتی در برابر شکست ها بیشتر است ( صحت
و المعی .)1۳32 ،
به پژوهشگرانی که قصد انجام پژوهش درباره این موضوع را
دارند،پیشنهاد میشود ،برای افزایش قابلیت اعتماد نتایج ،جامعه و
نمونه آماری پژوهش خود را با وسعت بیشتر با حجم باالتری انجام
دهند.همچنین جامعه مورد بررسی با جامعه دیگر و حتی به تفکیک
جنسیت بررسی و مقایسه گردد .همچنین پیشنهاد میشود،
پژوهشگران تکنیک های خود انگیزشی را با سایر متغیر های سازمانی
از قبیل رقابت سازمانی  ،رضایت شغلی و موفقیت شغلی و  ..بسنجند
و مقایسه نمایند.از آنجاییکه عوامل مورد بررسی در پژوهش یعنی
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تکنیک های خود انگیزشی و خودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل
ارگانهای دولتی کمتر مورد توجه بوده است به همین دلیل هر یک
از این دو عامل می تواند موضوع جدیدی برای تحقیق باشد  ،برای
مثال :
 بررسی عوامل موثر بر تکنیک های خود انگیزشی -بررسی عوامل موثر بر خودکارامدی کارکنان
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