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      مقدمه

 خود یها مجسم  از یكي دلباختۀ ک  بود یساز مجسم  ونیگمالیپ ،یوناني ۀافسان کي اساسبر
 .پروراندیم را آن بودنیواقع یآرزو ذهنش در و کرد رفتار یواقع انسان کي مانند آن با ؛شد
 .کرد ليتبد یواقع یانسان ب  را مجسم  آن و کرد برآورده را او یآرزو 1عشق یخدا ،تينهادر
 ،یاجتماع فعا  و یرلنديا سينوشنام ينما ،یوناني ۀافسان نيا .نهاد نام ایگاالت را او ونیگمالیپ

 براساس «من یبايز یبانو» آهنگ ک  را ونیگمالیپ ۀشنامينما تا داشت آن بر را شاو برنارد جرج
 یرایبس بخشالهام موضوع نيا ،یالدیم هجدهم و هفدهم قرون در .سديبنو شده ساخت  آن
 ک  بود آن آثار نيا شتریب یاصل موضوع .(10 -8 :2011 هامارسترند،) شد زین یهنر آثار از گريد
 .دهد رییتغ را گرانيد تواند یم خود تالش و دهیعق باور، با شخص کي

 علات  يیجویپ ،درواقع ک  -کارکنان 2زشیانگ مسئلۀ از یآگاه ها،سازمان انريمد همۀ یبرا
 زش،یا انگ ۀمسائل  در کااوش  .دارد تام ضرورت -است سازمان افراد و اعضا یرفتارها و هاحرکت
 افاراد  یبعض چرا کنند؟یم کار سازمان در هاانسان چرا ؛يافت خواهد را یآدم رفتار یچراها پاسخ
 یاریبس و هاپرسش نيا ست؟یچ کار ب  یعالقگیب يا عالق  علت کارند؟کم یعضب و فعا  اریبس

 یهاا زهیا انگ و زشیانگ در آنها ب  پاسخ و ارتباطند در زشیانگ موضوع با هم  ،گريد هایپرسش
 (.156 -155 :1389 ،ی)الوان شودیم خالص  کارکنان

 اگار  و 3پیگماالیون  اثر ،شود ديگر افراد عملكرد افزايش موجب فرد يک باالی هایانتظار اگر
 اثار  جاوهرۀ  .اسات  داده رخ 4گاالتیاا  اثار  ،شاود  خاودش  عملكرد افزايش سبب فرد باالی انتظار

 عملكارد  و رفتاار  ۀکنندتعیین ،افراد هایانتظار و باورها ک  است اين فراخود کامیابی يا پیگمالیون
 )نا   واقعیت از خود ادراک مبنای بر انسان .آنهاست هایانتظار تحقق ،افراد واقعی عملكرد و آنها
 ،ندارد اهمیت ک  چیزی .يابد تحقق واقعیت از ادراکش ک  کوشدمی و کندمی عمل (واقعیت خود
 .(167 :1391 پور،ی)قل است واقعیت از ادراک اين ۀفاصل

 بررسای  افاراد  عملكارد  بار  را عینای  و ملموس عوامل تأثیر بسیاری هایپژوهش ،گذشت  در
 نظريا   اين کار، محیط در آنها بر تأکید ،(1388) همكاران و شهبازی زعمب  ک  جايی تا ؛اندکرده

 افازايش  را انساانی  مناابع  عملكارد  و وریبهاره  عوامال،  گونا  اين افزايش ک  کندمی تقويت را
 بار  ذهنی و ناملموس عوامل تأثیر بررسی يعنی ،متفاوت نگاهی با پژوهش اين بنابراين، ؛دهد می

 بسیار یعامل ،پیگمالیون اثر يا فراخود کامیابی ،زمین  اين در .است گرفت  صورت کارکنان عملكرد
                                                           
1. Goodness of love 

2. Motivation 

3. Pygmalion Effect 

4. Galatea Effect 
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 اياران،  در ساازمانی  هاای  مطالعا  ۀحاوز  در عملكرد و انگیزش بر آن تأثیر ک  شودمی تلقی مهم
 .است هنشد بررسی تاکنون

   ن   يا  ا   ۀ       العااد      فاو     ت   یا    اهم      با     ،   اند     دسترس    در        فراخود   ی  اب ی   کام    نۀ ی  زم    در    ک     يی  ها     پژوهش   ۀ  هم
    ها ت ی  فق و م     ها،    تحو    و   ر  یی  تغ    از   ی ا      گسترده    ار ی  بس   ف ی ط    بر    ک      اند     داشت        اشاره   ی    عامل       عنوان    ب        مفهوم

   ی    هاا        بحاران         باروز     تا       افراد    در     نفس   ب      اعتماد   ش ي    افزا    از   ، ف ی ط   ن ي ا   .   است        گذارده   ر ی   تأث    ها    شكست   و
  .   است     شده       اشاره       پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ    در    ها  آن    از   ی  عض ب    ب     ک      شود ی م      شامل    را   ی ت ی    حاکم

    در      کار،   ی  ها ط ی  مح    در    ژه ي و  ب    و       مختلف   ی  ها ط ی  مح    در       افراد    بر    آن   ی  ها ر ی   تأث   و        فراخود   ی  اب ی   کام
             پژوهشاگران    ی    ساو     از   ی      حادود       تاا      ران   يا  ا    از      خارج    در         کارکنان   ت ی   خالق   ر ی  نظ       مختلف   ی  ها    عرص 
          عملكارد    و    زش   یا    انگ   ۀ     حاوز     در    ژه   يا  و    با       ده،   يا   پد   ن ي ا    ب    ،   ران ي ا    در     اما   ،   است     شده        مطالع    و   ی    بررس

   ی  اب ی   کام   ۀ  شد     اثبات   ت ی   اهم    ب      نظر       اساس، ن ی    برهم   .   است   ه   نشد      توج        چندان      کار،   ط ی  مح    در         کارکنان
   ی     بارا    ، ی ت ي ر ي  مد   و        سازمان   ی   رها ی   متغ   و   ی      اجتماع   م ی    مفاه    از   ی  اد ي ز    ار ی  بس       تعداد    با        ارتباط    در        فراخود
         مشاهود           کاامال        پژوهش    ن ي ا       ضرورت   ،   ران ي ا    در      حوزه   ن ي ا    در       موجود      دانش    خأل    از   ی   بخش        پرکردن

   و   ی     )احمد     رود ی م      شمار   ب       توسع    و     رشد   ی    اساس    از ی ن ش ی پ   ،  ها      سازمان        عملكرد       بهبود    ن، ي      بنابرا   ؛   است
   و    زش   یا    انگ      بار     آن   ر ی     تاأث    و        فراخود   ی  اب ی   کام   ی    بررس   ،     پژوهش   ن ي ا   ی   اصل     هدف   . (    1390   ، ی    آباد ض ی ف

   ی  اب ی   کام   ا ي آ    ک      است   ن ي ا       پژوهش   ن ي ا   ی   اصل  سؤا    و     است رانيا گاز یمل شرکت         کارکنان        عملكرد
 ؟ریخ اي است رگذاریتأث رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ بر   ،      فراخود
 و زهیا انگ شيافازا  یراساتا  در پژوهش، از حاصل جينتا و دستاوردها ب  توج  با ز،ین انيپا در
 .است شده  ارائ ثرا نيا از استفاده یبرا يیهاشنهادیپ سازمان، در کارکنان عملكرد بهبود

 

 پژوهش نظری پیشینۀ

 نيا ا در کا   ناد اپاژوهش  نيا ا در یاساس یرهایمتغ جمل  از ،عملكرد و زشیانگ ،فراخود یابیکام
 .شودیم مرور مختصر طورب  آنها از کيهر فيتعار ،بخش

 

 (پیگمالیون )اثر فراخود کامیابی

 یرفتارهاا  کا   یدرسات نا فيتعر» عنوان ب  (1948) مرتن یسو از بارنیاول فراخود، یابیکام اصطالح
 ،درواقاع  .شد مطرح «کندیم ليتبد قتیحق ب  را یدرستنا یهاتصور         متعاقبا  و زدیانگیبرم را یديجد
 منطباق  انتظارهاا  آن بار  را رفتارشان گرانيد شودیم سبب افراد درستنا یهاانتظار داشت اعتقاد او

 (.1989 پاف،دان) شوندیم ليتبد اتیهيبد ب  درستنا یهاانتظار و هاتصور آن بیترتنيبد .کنند

 ،(یباالدسات  مقام اي) ناظر جانب از مثبت یهاانتظار ک  کندیم انیب عام طور ب  ونیگمالیپ اثر
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 دنيا ا زعام با   کا  یطاور ب  .(2010 ،یانالوئ و یناموريا) شودیم ردستانيز عملكرد بهبود سبب
 یدساتاوردها  یساو  با   را آنهاا  دارند، یفراتر یهاانتظار خود ردستانيز از ک  یرانيمد ،(1992)

 یادهيا پد ب  ،(یفردانیم یهاانتظار ریتأث) فراخود یابیکام ،یطورکل ب  .کنندیم تيهدا یترمیعظ
 تحقاق  ب  گر،يد گروه اي فرد کي رفتار از ،گروه اي فرد کي یهاانتظار آن، براساس ک  دارد اشاره
 (.2012 روزنتا ،) شود منجر انتظار مورد رفتار اي ینیبشیپ آن

 نيا ا .دارد یما  انیب شرح نيا ب  را خود یچهارعامل یتئور ون،یگمالیپ اثر نییتب یبرا روزنتا 
 یانتظارها ک  یافراد .شود یم یکالم ریغ یهاارتباط هم و یکالم یهاارتباط شامل هم ،عوامل
 آنهاا  یبارا  را عوامل نيا دارند، گرانيد و فرزندان شاگردان، ان،يمشتر کارکنان، از مثبت و خوب
 (:1989 بالنچارد، و یهرس) کنند یم فراهم

 رش،يپذ قابل ،یاجتماع -یاحساس ی  و ج دارند، مثبت یانتظارها گرانيد از ک  یافراد :وج .1
 و یگرما  لبخناد،  توجا ،  شاامل  جاو  نيا ا .آورناد  یم وجود ب  گرانيد یبرا زانندهیبرانگ و یعاطف
 و یعااطف  یهاا تيا حما خاوب،  یچشام  تماس یبرقرار د،يیتأ نشانۀ ب  سر یهاتكان ت،یمیصم
 از یبهتار  عملكارد  انتظاار  ک  یافراد .ردیگ یم تعلق افراد عملكرد ب  ک  است يیهاپاداش ديشا

 افات يدر پااداش  یشاتر یب تنااوب  باا        معموال  ،ابنديیم دست عملكرد یهاهدف ب  و رود یم آنان
 .ندکن یم

 ساخت  و مهام  موارد ند،دار شرفتیپ اي کار یبرا یشتریب لیپتانس ک  یافراد ب  آنها :هداد .2
 یهاا فكار  و شانهادها یپ خاود  همكااران  و ردساتان يز ب  افراد نيا .دهند یم ادي واژهب واژه را کار
 القاا  افاراد  ب  را کار تیاهم حس اطالعات، تیکم و تیفیک شيافزا نيا ک  کنند یم ارائ  یبهتر

 .باشند داشت  یبهتر عملكرد شودیم موجب و کندیم

 ،پاساخ  دادن یبرا .کنند یم قيتشو ،پرسند یم سؤا  آنها از شتریب ک  را یافراد آنها :هستاد .3
 اظهاار  .دهناد  یما  یشاتر یب زماان  ،کاار  درسات  دادن انجام یبرا و آورند یم فشار آنها ب  شتریب

 یبارا  کا   کناد  یما  کمک آنان ب  ،رود یم انتظار افراد از ک  یتیموفق زانیم ۀدربار ژهيو ینظرها
 .کنند نییتع را شانيها خواست  از یترنان یب واقع سطح و نندیبب یباالتر یهاهدف خود عملكرد

 و پاساخ  .دهناد یما  عملكارد  ۀدربار یشتریب یکالم یبازخوردها گرانيد ب  آنها :بازخورد .4
 ديبا چ  یترق یبرا دهد یم ادي آنها ب  ک  شتریب انتقاد یگاه یحت و شتریب قيتشو شتر،یب واکنش
 یمشخص یشنهادهایپ ،معمو  طورب  و است همراه یشتریب تناوب با بازخوردها نيا .دهند انجام

 قيا طر از رانيماد  یبااال  یانتظارهاا  با   يیپاساخگو  باا  زیا ن کارکناان  .دربردارد بهبود یبرا را
 شيافازا  رانيماد  یانتظارهاا  ،آن ۀجینت در ک  کنند یم جاديا را یثرمؤ چرخۀ ،یعال یعملكردها

 کااهش  ،بارعكس  .شاد  خواهاد  گذشات   از تار یعال زین کارکنان عملكرد بعد، ۀمرحل در و ابدي یم
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 موجاب  ،زیا ن افاراد  فیضاع  عملكرد و دارد همراه ب  را کارکنان فیضع عملكرد ر،يمد یانتظارها
 .شودیم عملكرد ینزول ریس و ريمد یانتظارها شتریب هرچ  کاهش

 زیا ن کارکنان یعني کنند؛ یم عمل دوطرف  صورتب  ،عوامل نيا ک  است باور نيا بر روزنتا 
 بار  انيمشاتر  و آموزگاران بر کارآموزان ن،يوالد بر کودکان ران،يمد بر را هاریتأث نیهم توانندیم

 اثار  ايا  ونیگماال یپ اثر ،تأثر و ریتأث نيا .باشند داشت  یکالم ریغ اي یکالم یهاارتباط با سازمان،
 (.1995 لوفتوس،) است شده شناخت  یتیگال

 مطرح (2009) مزيگر فیکل یسو از گريد یصورت ب ،ادشدهي یچهارعامل یتئور از یانمون 
 یابیکام زانیم یبررس در ،آن میمفاه و ابعاد از و است شده دهیکش ريتصو ب  1 شكل در ک  شده

 ؛است شده استفاده عملكرد و زشیانگ با آن یدهارتباط و فراخود

 
 یارتباط یهاانتظار یندیافر نمودار .1 شکل

 

 :ک  است نيا فراخود یابیکام ۀديپد ۀالزم

 ؛باشد داشت  رفتارش بر یاژهيو ریتأث ،فرد یهاانتظار .1

 ؛باشد داشت  ریتأث یگريد شخص رفتار بر خود ۀنوبب  فرد رفتار .2

 ؛بخشد میتحك را فرد یهاانتظار ،یگريد رفتار .3

 اسات  باوده  درسات  شيهاا انتظار یتماام  کا   بداناد  یآشاكار  شاهد را یگريد رفتار فرد .4
 .(56 :1390 ان،یرضائ)
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 نيا ا ک  شد مشخص بعدها یول ،(2 شكل) داشت ونیگمالیپ اثر از یمثبت برداشت  ،یاول تفكر
 (.3 شكل) باشد داشت  همراه ب  یمنف یيامدهایپ است مكنم و کندیم عمل دولب  یغیت مانند اثر
 اشاتباه  یکارمناد  یوقت .دهد سو  انتظار سطح کاهش ب  را ريمد است ممكن کارمند اشتباه کي
 .شودیم کارمند نفساعتمادب  کاهش موجب ريمد دقت و توج  .شودیم جلب ريمد توج  ،کندیم
 منجار  يیاعتناا یبا  با   چ  و خود دادننشان یبرا شتریب تالش ب  چ  ،نفساعتمادب  کاهش نيا

 یماانزون ) گذارندیم ریتأث کارمند عملكرد بر ن،يیپا و یمنف یهاانتظار .کندیم مردد را ريمد ،شود
 1شكسات  یبارا  یزيربرنام  یعني ،ونیگمالیپ اثر یمنف بعد از ديبا ،رونيا از (.1998 ،بارسوکس و

 یهاا انتظار خاطر ب  عملكرد کاهش ،شودیم دهینام زین 2     گ ل م اثر ک  حالت نيا در .کرد یریجلوگ
 (.2004 جاج، و ناتمک ؛2000 دن،يا و دسونيويد) است ريمد نيیپا

                                      
 59 :1390 رضائیان، :منبع                       58 :1390 رضائیان، :منبع            

 نامؤثر ۀچرخ .3 شکل                                   مؤثر ۀچرخ .2 شکل              
 

 انگیزش

 اسات  عشق اي قدرت ترس، رینظ دارد،یوام حرکت ب  را شخص آنچ  یمعنا ب  لغت در زشیانگ
   ی     بارا    و       اسات    ی     علتا        معلو    ، ی   آدم       رفتار    ک      است     فرض   ن ي ا    بر    زش ی   انگ       مفهوم (.1998 ین،)مارت
 دلیال  ،انگیازه  . (    1391   ،         همكااران    و        فیضای  )      دارد        وجاود    ی ا  زه ی   انگ   ،    مسلم     طور  ب    ، ی   عمل    هر       انجام
 هار  رفتاار  کلی جهت و شودمی فعالیت ادامۀ و آغاز موجب حس اين .است رفتار يک دادن انجام
 تعريف فرد درونی هایمحرک و هاتمايل نیازها، عنوان ب  گاهی را هاانگیزه .سازدمی معین را فرد
 عوامال  از را کارکناان  میان در باال انگیزش لداسمیت،گ و هرسی (.92 :1390 یان،)رضائ کنندمی

 کارمنادان  ديگار،  ديادگاهی  از و (1390 خادابخش،  و )رهناورد  دانندمی وریبهره ارتقای کلیدی
 همكااران،  و يثربای ) روناد مای  شامار ب  سازمانی هر در یتموفق ب  دستیابی اصلی کلید انگیزه،با

2014.)   

                                                           
1. Set-up-to-fail syndrome 

2. Golem Effect 
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 آن با   مرباوط  ادبیاات  در انگیزشای  عوامال  دقیاق  تعداد از مناسبی آمار استخراج ب  قادر ما
 از انساانی  منابع مديريت هایاقدام ک  دانیممی یخوب ب اما ،(2009 ،همكاران و استوری) نیستیم
برناما   ارتبااط،  مشاارکت،  رهباری،  ،ارتقاا  آموزش، عملكرد، مديريت شناسايی، سرپرستی، قبیل
 ايمهوف، و ماتائور) گذاردمی تأثیر انگیزش بر ،مثبت محیط خلق و گیریتصمیم نگهداری، ريزی،
 (.2009 باکار، و تبسی ؛2007 پترسن، ؛2006

 
 عملکرد

 شاده  فيا تعر یرفتاار  یمجازا  یهاتك  از سازمان انتظار مورد یکل یهاارزش عنوانب  عملكرد
با   ،یشاغل  عملكرد نیهمچن .(2003 ،وموتوويلد) دهدیم انجام ینیمع دورۀ در فرد کي ک  است
 آنهاا  با   مشاخص  یکار طيشرا کي در ک  را وظايفی ،کارکنان آن، در ک  است یادرج  یمعنا

 نقشای  دلیال با   ،عملكارد  اهمیت .(2007 سلیمان، و مهیلدين) دهندیم انجام است، شده واگذار
و  )سا هوند  دارد کاار  نیاروی  ساالمت  و بهداشات  نیاز  و ساازمان  پیشارفت  و بهبود در ک  است

 را آنهاا  تاوان می بندیجمع يک در. است شده ارائ  عملكرد از مختلفی تعاريف (.1393 ،همكاران
 درنظار  ساازمانی  نتاايج  و وریبهره معاد  عملكرد ،او  ديدگاه در :کرد بندیطبق  ديدگاه دو در

 پیامدهای و نتايج ب  توج  با و دافرا و کارکنان سطح در عملكرد دوم، ديدگاه در است؛ شده گرفت 
 دو ب  را عملكرد انواع حوزه، اين پژوهشگران از يكی بالنچارد، .شودمی سنجیده آنان هایفعالیت
 از ساازمانی  رفتار ک  است آن بر بالنچارد .رفتاری نتايج و نگرشی نتايج :است کرده تقسیم گروه

  (.1388 میری، و )افج  گیردمی شكل سازمان در افراد رفتار و نگرش

        يعنای    ،  آن       مهام        جاز      دو    ب        اشاره      بدون   ،      عملكرد       مفهوم   و      معنا    ب          پرداختن      است،     ذکر       شايان
  :    نیست      پذير     امكان         اثربخشی   و        کارايی        مفاهیم

 تحقق اهداف ،آندر  ک  است ایدرج  و شدهانتخاب اهداف تناسب گیریاندازه اثربخشی،
 حد تا ک  کلی ارزيابی از است عبارت اثربخشی ،ديگر عبارتب  (.3 :1388 یمی،)مق ديابنمی

 (.70: 1387 یرايش،)پ جويدمی بهره متعدد معیارهای از زيادی

 شدهتعیین اهداف ب  است توانست تا چ  حد  سازمان يکک   اينك  تعیین يعنی کارايی بررسی
 است کرده عمل چگون  ،اهداف ينا ب  رسیدن برای شدهتعیین ضوابط براساس و يابد دست
 ب  ،هزين  کمترين و زمان کمترين با بتوانیم يعنی تر،ساده زبان ب  (.1391 ،و همكاران ی)الوان

 کاهش هدف با ک  را هايیتصمیم ،بنابراين ؛(3 :1388 یمی،)مق برسیم خود نظر مورد اهداف
 یرايش،)پ ندناممی کارايی ،شودمی اتخاذ محصو  کیفی بهبود و تولید مقدار افزايش ها،هزين 
1387 :70.)  
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 پژوهش یتجرب ۀنیشیپ

 ياک  اجارای  از پاس  .گرفت صورت آموزشی محیط در فراخود کامیابی بارۀدر اولی  هایپژوهش
 ب  ،تصادفی طورب  را آموزاندانش از بعضی ک  دادند اطالع معلمان ب  پژوهشگران جعلی، آزمون

 هدکار  تقسیم (کنتر  )گروه متوسط استعدادهای و (آزمايش )گروه درخشان استعدادهای گروه دو
 درخشان استعدادهای گروه در تصادفی صورتب  ک  آموزانیدانش ک  داد نشان هاپژوهش .ندبود
 کساب  واقعای  هاای آزمون از بااليی بسیار هایهنمر ،کنتر  گروه با مقايس  در ،بودند گرفت  قرار

 .گرفتناد  بهتاری  نتاايج  درخشاان  استعدادهای گروه معلمان و (1968 جاکوبسن، و )رزنتا  کردند
  با  تشويق و زياد دبازخور باال، هایانتظار با گروه، ينا آموزاندانش اين ک  بود اين امر اين دلیل
 باااليی  عملكرد ،کنتر  گروه .دادند نشان بهتری عملكرد و بودند مواج  معلمان جانب از فقیتمو

  .نداشتند آنها از ایالعادهفو  نتايج انتظار معلمان چون ؛نداشت

 در آنهاا  بیشاتر  فقیتمو در ،کارمندان از باال انتظار ک  داد نشان پژوهشی در (،1971) کینگ
 همگای  اينهاا  کا   اسات  ثرماؤ  کارکنان خدمت ترک کاهش و يادگیری زمان کاهش ها،ارزيابی

 .شودمی قلمداد فراخود کامیابی وجود از شواهدی

 از باالدساتی  افاراد  مضاعف هایانتظار ک  گرفتند نتیج  پژوهشی در (،2004) فارمر و تیرنی
 آنهاا  مزعا با   ک  دهند بروز خود از را تریخالقان  رفتار آنان ک  شودمی سبب کنان،رکا خالقیت

 است. یحفراخود صح کامیابیک   کندمی تأيید نتیج  اين

 طیاف  در را فرزنادان  رفتاار  باا  سرپرساتان  هاای انتظار میان وابستگی بسیاری، هایپژوهش
 اناد داده نشاان  دانشگاهی هایفقیتوم تا مخدر مواد انواع مصرف قبیل از ،هامقول  از ای گسترده
 ،و همكااران  شنا  ؛2008 ،همكااران  و نمد ؛2010 ،و همكاران گايل ؛2011 ،و همكاران )دوران
 باارۀ در والادين  عقاياد  دادند نشان پژوهشی در نیز (2014) کرانو و لمب .(2004 ز،سیمون ؛2005
 .است بوده تأثیرگذار رفتارها اين ب  آنان رتكابا بر نابهنجار، رفتارهای ب  فرزندانشان ارتكاب

    در        مثبات             رفتارهاای         باروز      سبب          کارمندان      مثبت     های     ادراک    ک      دهد  می      نشان        پژوهشی       نتايج
            اناالوئی،    و            اينااموری  )      دارد      پای     در    را   ی      بهتار            ساازمانی           عملكارد            متعاقبا    و     شود  می         همكاران      میان
2010    .)   

 يشافازا  موجاب  و شاود مای  منجار  کارمند خود در باال هایانتظار ب  مدير باالی هایانتظار
 و شاود مای  برآورده مدير هایانتظار انجامد،می باال عملكرد ب  زياد تالش اين .دشومی او تالش
 .(1984 دن،ي)ا يابدمی بهبود نیز شخود از کارمند انتظار
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 پژوهش نظری چارچوب
   ر   یا    متغ   ،        فراخاود            کامیاابی    ،        چاارچوب    ن ي ا    در .دهدیم نشان را پژوهش یمفهوم چارچوب ،4 شكل

  .   اند      وابست      های ر ی   متغ   ،      عملكرد   و    زش ی   انگ   و       مستقل

 

 
 پژوهش یمفهوم مدل .4 شکل

 

 هاای مؤلفا   مطالعاۀ  یبارا  و وروم كتاور يو انتظاار  ماد   از زشیانگ هایمؤلف  بررسی یبرا
 .است دهش استفاده نیکوبو واترمن ترز،یپ عملكرد مثلث مد  از ،عملكرد

 

 پژوهش هایپرسش

 یریتاأث  رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ بر ،فراخود یابیکام ايآ :یاصل پرسش
 دارد؟ معنادار

 

  ی   فرع     های    پرسش

 دارد؟ معنادار یریتأث رانيا گاز یمل شرکت کارکنان زشیانگ بر فراخود یابیکام ايآ .1
 دارد؟ معنادار یریتأث ،رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد بر فراخود یابیکام ايآ .2

 دارد؟ وجود یمعنادار ۀرابط ،رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ نیب ايآ .3

 عملکرد

 زشیانگ

 تالش

 عملكرد

 ج ینت

 تكاملی تحو 

 یاثربخش

 یيکارا

  فراخود کامیابی
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 پژوهش یهاهیفرض

 یریتاأث  رانيا ا گااز  یملا  شارکت  کارکنان عملكرد و زشیانگ بر فراخود یابیکام :یاصل ۀیفرض
 .دارد معنادار

 

  ی   فرع   ی  ها ه ی   فرض

 .دارد معنادار یریتأث رانيا گاز یمل شرکت کارکنان زشیانگ بر فراخود یابیکام .1
 .دارد معنادار یریتأث رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد بر فراخود یابیکام .2

 .دارد وجود یمعنادار ۀرابط ،رانيا گاز یمل شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ نیب .3
 

      پژوهش       شناسی   روش

 ۀنیزم کي در یکاربرد دانش ۀتوسع و یبررس ب  است شده یسع حاضر پژوهش در آنجاک  از
 گريد مالک .آورد شمارب  یکاربرد هایپژوهش نوع از را آن توانیم شود، کمک و توج  خاص

 بايد را حاضر پژوهش حیث، ناي از ک  ستهاداده یگردآور ۀنحو ،قیتحق روش یبندمیتقس در
 شرکت یستاد کارکنان تمامی شامل ،قیتحق نيا در یآمار جامعۀ .تدانس همبستگی -یفیتوص
 ساده یتصادف یریگنمون  روش از ،گیرینمون  برای و است 1391 سا  در ايران گاز ملی

 و برابر شانس ،شدهتعريف ۀجامع اعضای از هريک ،گیرینمون  نوع اين در .است شده استفاده
 ،عضو يک انتخاب ک  است اين بودنمستقل از منظور .دارند نمون  در قرارگرفتن برای مستقلی

 تمامی اسامی فهرست ابتدا ،روش اين در .ندارد ثیریتأ جامع  اعضای ساير انتخاب در وج هیچب 
 از استفاده با و دهیممی اختصاص اینمره آنها از هريک ب  س س .آوريممی دستب  را اعضا
 .کنیممی انتخاب را نیاز مورد تعداد ،تصادفی اعداد جدو 

 شاود،  انجاام  N حجام  باا  کوچک محدود ۀجامع کي از و یبازگردان بدون ،یبردارنمون  اگر
 :ديآیم دستب  کوکران فرمو  قيطر از نمون  حجم

(1) 
 


 

2

2 21
NZα pq

n
ε N Zα pq 

 

 
 

=Z  ( 1 /  96    با       برابر )       نمون    ب ي   ضرا    ب         اعتماد   ب ي  ضر  

=  ( 0 / 1   ی  ال   0 /  05    از         معموال  )   ی  حد   ی   خطا  

=N  جامع     در       موجود       افراد       تعداد      

=P  جامع     در   ت ی    موفق      نسبت       ( 0 / 5       نمون      حجم    دن  کر      حداکثر   ی   برا P=q=)  
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 عيا توز آنهاا  نیبا  را پرسشنام  و میگرفت درنظر نفر 110 را نمون  حجم ،شتریب نانیاطم برای
 .ميکرد

 یآورجماع  یبارا  و شاده  گرفتا   بهاره  پرسشانام   از ،اطالعاات  و هاا داده یآورجماع  رایب
 و خباره  افاراد  کمک ب  و اندمحقق خود ۀساخت ک  است شده استفاده پرسشنام  س  از ،اطالعات
  .اندشده تهی  زمین  اين در متخصص

 سازه روايی و يیمحتوا يیروا     روش    دو    از   ،        پرسشنام         اعتبار    ب    ی  اب ی   دست      برای   ،     پژوهش   ن ي ا    در
    ات   یا    ادب   ۀ       مطالعا       باا          ابتادا              پرسشانام ،          محتوايی       روايی     صحت    از         اطمینان      برای  .   است     شده         استفاده
       یا   ته   ی        مقادمات    ی ا          پرسشانام      ق، ی   تحق   ی     مفهوم     مد     در     شده     ارائ    ی  ها    شاخص        براساس   و       موضوع

   و      شاد    ی      بررسا       نا   ی  زم   ن   يا  ا    در         متخصاص    و     نظر    صاحب       افراد     سوی    از   ،        پرسشنام    ن ي ا     س س   .  شد
   ن ي     تادو    و       یا   ته    يی   نها   ۀ       پرسشنام   ،   نظر    صاحب       افراد   ی    اصالح     های   نظر      دادن     دخالت    از     بعد   ،       سرانجام

    .    گرفت      قرار       نمون       گروه    ار ی   اخت    در   و    شد
 لیا تحل روش از ،شاده درنظرگرفتا   یها عامل دیتأي و پرسشنام  یا سازه يیروا یبررس برای

 خاالص  یهاا  عامال  با   یابیدست یبرا (ماکس -یوار) متعامد یها محور چرخش وۀیشب  یعامل
KMO شاخص از ،منظوربدين .است شده استفاده

 .ايمکرده استفاده بارتلت کرويت آزمون و 1
 6/0 از بیشاتر  KMO شااخص  مقادار  آنجاکا   از شود، یم مشاهده 1 جدو  در ک  طورهمان

 همچناین  .اسات  کاافی  عااملی  تحلیل برای (دهندگانپاسخ تعداد همان اينجا در) نمون  تعداد ،است
 بارای  عااملی  تحلیال  دهاد مای  نشان ک  است درصد 5 از ترکوچک بارتلت، آزمون (Sig) معناداری مقدار

 .است مناسب ساختار شناسايی
 

  پرسشنامه عوامل تیکفا یبررس برای KMO و بارتلت تیکورو آزمون جینتا .1 جدول

 KMO sig ابعاد

 000/0 838/0 تالش
 000/0 831/0 عملكرد
 000/0 849/0 نتیج 
 000/0 681/0 کارايی
 000/0 717/0 اثربخشی

 000/0 754/0 تكاملی تحو 

                                                           
1. Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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    در   ،        درواقاع    .     شاود  ی   ما            اساتفاده            کرونبااخ    ی      آلفاا      روش    از   ،          پرسشانام      يی ا ي  پا        برآورد   ی   برا        همچنین
 .   است     شده     ی   توص         کرونباخ   ی    آلفا       فرمو     از         استفاده        دارند،   ی ا  ن  ي     چندگز   ی  ها    پاسخ    ک     يی  ها        پرسشنام 

 یآماار  ۀنمونا  یاعضاا  از نفار  25 نیبا  پرسشنام  س  هر ،حاضر پژوهش يیايپا محاسبۀ یبرا
 در آن زانیا م کا   دشا  محاساب   آن کرونبااخ  یآلفا SPSS افزارنرم از استفاده با س س و شد عيتوز
 911/0 و 915/0 ،791/0 بیا ترتبا   کارکنان عملكرد و زشیانگ ،فراخود کامیابی سنجش شنامۀپرس
 آن کرونبااخ  یآلفاا  دوبااره  و دشا  قیا تلف پرسشانام   سا   ،شتریب نانیاطم برای س س آمد؛ دستب 

 باا  اسات،  70/0 از بااالتر  ،يیايپا بيضر نك يا ب  توج  با .آمد دستب  941/0 عدد ک  شد دهیسنج
 .نددار یقبول قابل يیايپا ،حاضر پژوهش در استفاده مورد یابزارها ک  گفت توانیم نانیاطم

 ماد   برازش نییتع یبراLISRE  و  SPSS       افزار   نرم    از    ها    داده   ل ی   تحل       منظور  ب    ، ق ی   تحق   ن ي ا    در
  .دشویم استفاده

 

      پژوهش       نتایج
 و یخطا  ونیرگرس روش از گر،يكدي با رهایمتغ رابطۀ و ریتأث یبررس و ها یفرض آزمودن منظورب 

 یسااختار  های معادل یابيمد  روش از هامد  برازش نییتع یبرا و اس یرمن همبستگی ضريب
 .است شده استفاده
 

 پژوهش اصلی پرسش و یاصل ۀیفرض یبررس
 پذيرفتا    885/0 یبااال  بيضار  باا         اصالی    ۀ ی   فرض   ،0 /  05   ی       معنادار     سطح    در   2      جدو    ج ي   نتا    ب       توج     با

 .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ بر فراخود کامیابی و شود می
 

 و فراخود یابیکام ریمتغ یبرا یخط ونیرگرس بیضر و انسیوار زیآنال آزمون یلیتحل جینتا .2 جدول
 کارکنان عملکرد و زشیانگ بر آن ریتأث

ANOVA
b 

 مدل مربعات مجموع df نیانگیم مجذور F یمعنادار سطح

 ونیرگرس 597/25 1 25/595 804/214 000/0

 ماندهیباق 870/12 108 119/0  

 کل 38/467 109   

Coefficients
a

 

 t یمعنادار سطح
 استاندارد ریغ بیضرا استاندارد بیضر

 مدل
B استاندارد یخطا B 

 ثابت بیضر 06/0 285/0  040/0 031/0

 فراخود یابیکام 824/0 050/0 885/0 14/051 000/0
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 پژوهش فرعی هایپرسش و هاهیفرض یبررس

 775/0 بيضر با او  فرعی ۀیفرض ،05/0 یمعنادار سطح در 3 جدو  جينتا ب  توج  با .1
 .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان زشیانگ بر فراخود کامیابی و است فتنیريپذ
 

 کارکنان زشیانگ بر رشیتأث و فراخود یابیکام ریمتغ یبرا یخط ونیرگرس بیضر .3 جدول

Coefficientsa 

 t یمعنادار سطح
 استاندارد ریغ بیضرا استاندارد بیضر

 مدل
B استاندارد یخطا B 

 ثابت بیضر 03/0 243/0  033/0 001/0

 زشیانگ 745/0 039/0 775/0 12/017 000/0

 

 قابل 718/0 بيضر با دوم فرعی ۀیفرض ،05/0 یمعنادار سطح در 4 جدو  جينتا ب  توج  با .2
 .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان عملكرد بر فراخود کامیابی و است پذيرش

 

 کارکنان عملکرد بر رشیتأث و فراخود یابیکام ریمتغ یبرا یخط ونیرگرس بیضر .4 جدول

Coefficientsa 

 t یمعنادار سطح
 استاندارد ریغ بیضرا استاندارد بیضر

 مدل
B استاندارد یخطا B 

 ثابت بيضر 02/0 221/0  019/0 023/0

 عملكرد 698/0 028/0 718/0 11/042 001/0

 

 بيضر با سوم فرعی فرضیۀ ،(P<0/01) درصد 99 سطح در 5 جدو  جينتا ب  توج  با .3

 با یعني .دارد وجود کارکنان عملكرد و زشیانگ نیب یمیمستق ۀرابط و است فتنیپذير 593/0
 .ابديیم شيافزا هم کارکنان عملكرد ،زشیانگ شيافزا

 

 کارکنان عملکرد و زشیانگ یهاریمتغ یبرا رمنیاسپ یهمبستگ بیضر .5 جدول

Correlations 

  زشیانگ عملکرد

 یهمبستگ بيضر 000/1 593/0
 زشیانگ

 اس یرمن همبستگی ضريب

 یدارامعن سطح - 000/0

 تعداد 110 110

 یهمبستگ بيضر 593/0 000/1
 یدارامعن سطح 000/0 - عملكرد

 تعداد 110 110
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 مدل یاصل یرهایمتغ یساختار مدل یبررس

 صاورت  اخیار  دهاۀ  در زياادی  هاای کوشاش  ،منسجم صورتب  متغیرها بین روابط بررسی برای
 ياا  سااختاری  های معادل مد  تأيیدی، عامل تحلیل انجام برای هاروش اين از يكی .است گرفت 

 تحلیال  تكنیاک  ياک  ،سااختاری  های معادل سازیمد  .است (نشدهمشاهده) مكنون متغیرهای
 ماد   بساط  ،تردقیق بیان ب  و چندمتغیری رگرسیون وادۀخان از نیرومند و کلی بسیار چندمتغیری

 همزماان  را رگرسایون  های معادل از ایمجموع  دهدمی امكان پژوهشگر ب  ک  است کلی خطی
 دربارۀ هافرضی  آزمون برای یجامع آماری رويكرد ،ساختاری های معادل سازیمد  .کند مايشآز

 ياابی ماد   کوواريانس، ساختاری تحلیل گاه ک  است مكنون و شدهمشاهده متغیرهای بین روابط
 معادلا   ياابی ماد   روزهاا،  ايان  در غالاب  اصاطالح  اما ،شودمی نامیده LISREL نیز گاه و علی

 .(11 :1390 هومن،) است SEM خالص  طورب  يا ساختاری
 :ردیگیم قرار نظر مد ريز مد  ،یساختار مد  يینها لیتحل و  يتجز جينتا براساس

 

 
 یکل ساختار مدل یبرا آمدهدستبه T-Value نمودار .5 شکل

 

 .کند می محاسب  را t مقدار يک ،مد  در (برآوردشده) آزاد پارامتر هر برای ،LISREL افزارنرم
 رمقدا آنك  بدون ،کرد حذف مد  از توانمی را پارامترها از يککدام ک  دهدمی نشان آزمون اين
χ

 گرفت  درنظر معنابی تا باشند 0/2 از ترکوچک ،مقادير اين ک  است آن آ ايده .يابد افزايش 2
 بین مقدار اين است؛ 53/12 انگیزش و فراخود کامیابی بین t مقدار .(84 :1390 هومن،) شوند

 از بیشتر ،t مقدار ک  است 21/38 ،عملكرد و انگیزش بین و 80/18 ،عملكرد و فراخود کامیابی
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 مد  ،باشد 0/2 از مترکt  مقدار اگر ولی ،دشویم ديیتأ 5 شكل براساس مد  ،نيابنابر ؛است 0/2
 نظر از درصد 1 یخطا سطح و است درصد 5 یخطا سطح در نظر مورد سازۀ ؛دشونمی تأيید
 .نیست دارامعن یآمار

 عملكرد و زشیانگ بر فراخود کامیابی ریتأث ب  مربوط یساختار مد  ر،يز برازش جينتا جدو 
 برازش یهاشاخص و مذکور جدو  براساس .دهدیم نشان را ايران گاز ملی شرکت کارکنان

  .دشویم ديیتأ مد  برازش مد ، یکل
 

 فراخود کامیابی ریتأث به مربوط مدل یریگاندازه برازش یهاشاخص .6 جدول

 کارکنان عملکرد و زشیانگ بر

 شدهارائه یهاآماره تیمقبول اریمع برازش شاخص

χ 2 (Chi Square) χ2 ≤ 3df
 

χ 2 =58/24 , df=24  
χ2∕df χ2∕df ≤ 3 2/42 

RMSEA RMSEA≤ 0 /08 0/011 

GFI 0/ 90≤ GFI 98/0 

AGFI 0/85≤ AGFI 0/94 

 

 
 یکل ساختار مدل یبرا استاندارد ریمقاد نمودار .6 شکل

 

 براسااس  را پاژوهش  یاصال  یرهاا یمتغ نیبا  روابط ،یساختار مد  در مد  استاندارد ريمقاد
 .ردیگیم قرار نظر مد نمودار در ک  دهدیم نشان استاندارد بيضرا
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 هامؤلفه و یکل مدل ۀآمددستبه ریمقاد زانیم .6 جدول

 مدل استاندارد مقدار t مقدار هامؤلفه یبررس مورد یرهایمتغ

 انگیزش
 08/1 39/17 تالش

 76/0 71/9 عملكرد

 80/0 33/10 ج ینت

 عملکرد
 93/0 95/12 يیکارا

 81/0 35/10 یاثربخش

 71/0 64/8 یتكامل تحو 

 62/0 53/12 زشیانگ و فراخود کامیابی

 80/0 80/18 عملکرد و فراخود کامیابی

 89/0 21/38 عملکرد و زشیانگ

 

 پیشنهادها و یریگجهینت

      شرکت         کارکنان        عملكرد   و    زش ی   انگ    بر        فراخود         کامیابی   ر ی   تأث   ی    بررس ،پژوهش نيا در یاصل ۀیفرض
 ،885/0 یبااال  بيضر با   و   0 /  05   ی       معنادار     سطح    در   ، 2      جدو    ج ي   نتا        براساس .   است       ايران     گاز     ملی

 .دارد معناادار  یریتاأث  اياران  گااز  ملای  شارکت  کارکناان  عملكارد  و زشیانگ بر فراخود کامیابی
 عملكارد  و زشیا انگ بار  فراخاود  کامیاابی  آياا  ک  بود اين پژوهش اين در اصلی سؤا  همچنین
 گفات  تاوان مای  اطمینان با ،نتايج ب  توج  با دارد؟ معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان
 .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ بر فراخود کامیابی
 اياران  گاز ملی شرکت کارکنان زشیانگ بر فراخود یابیکام ک  است نيا او  فرعی ۀیفرض  -

 ،775/0 بيضار  با و   0 /  05   ی       معنادار     سطح    در   3      جدو    ج ي   نتا        براساس  .دارد معنادار یریتأث
  .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت کارکنان زشیانگ بر فراخود کامیابی

 اياران  گاز ملی شرکت کارکنان عملكرد بر فراخود کامیابی ک  است نيا دوم فرعی ۀیفرض  -
 ،718/0 بيضر با و   0 /  05   ی       معنادار     سطح    در   ، 4      جدو    ج ي   نتا        براساس  .دارد معنادار یریتأث

  .دارد معنادار یریتأث ايران گاز ملی شرکت ستادی کارکنان عملكرد بر فراخود کامیابی
 اياران  گااز  ملای  شرکت کارکنان عملكرد و زشیانگ نیب ک  است نيا سوم فرعی ۀیفرض  -

 باا  و  (P<0/01)        درصاد     99       ساطح     در   5        جادو     ج ي   نتا        براساس  .دارد وجود یمعنادار رابطۀ

      باا    ی    عنا  ي   .    دارد        وجاود            کارکناان           عملكارد    و زشیا انگ   ن ی ب   ی م ی    مستق   ۀ    رابط   ، 0 /   593 بيضر
  .   ابد ي ی م   ش ي    افزا    هم         کارکنان        عملكرد   ،زشیانگ   ش ي    افزا

 کامیابی مثبت تأثیر بر مبنی ،(2010) انالوئی و ايناموری پژوهش نتیجۀ حاضر، پژوهش جنتاي
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 درمورد (1992) ايدن ادعای بر ،نتايج اين همچنین .کندمی تأيید را سازمانی عملكرد بر فراخود
 .گذاردمی  صح نیز انگیزش بر انتظار یرتأث

  :   شود  می         پیشنهاد       پژوهش     های     يافت     ب       تمسک    با   ،     نهايت  در
   و          انگیازش           افازايش     بر          زيردستان    از          سرپرستان       معقو    و     باال     های      انتظار      مثبت       تأثیر    ب      نظر  -

      با           بیشاتر           اعتمااد       باا             سرپرساتان    و          ماديران        اسات      الزم            کارکناان،         عملكرد       بهبود           متعاقبا 
       رشاد         بارای     را         زمینا              دساتیابی،         قابال      ولی     باال     های      انتظار       تعیین   و          زيردستان     های         توانايی
  .     سازند       فراهم      آنان        عملكرد       بهبود   و         کارکنان

       زمینا           عوامال    و        مقدمات    با          سرپرستان     است       ضروری            پیگمالیون،     اثر    از       بهین          استفادۀ      برای  -
        ماؤثر        هاای       فعالیت    از      بعضی    ب        ادام     در       راستا      همین    در   .     باشند       داشت       کامل        آشنايی    آن     ساز
  :   است     شده       اشاره   (     موضوع        ادبیات    ب       توج     با )       مذکور     امر      تحقق    در

       افراد؛    ب     تر     چالشی     های       مأموريت   و        تكالیف        اختصاص   *
    ها؛   بحث    در        مخالفت       اجازۀ     حتی   و         کارکنان     نظر       ابراز      برای      فرصت       ايجاد   *
  ؛  ها    مشكل   و       مسائل    حل     راه     خلق        راستای    در      آنان       تقويت   و     کمک   و          زيردستان    ب       توج    *

         کارکنان؛    ب         تشويقی   و        تقويتی            بازخوردهای       ارائۀ   *

       نفاس         اعتمادب        تقويت      برای         کارکنان     های    شكست    از      کمتر        انتقاد   و    ها  یت    موفق       بیشتر       ستايش   *
      آنان؛

  .    مشو    و         حمايتگر   ی    فضاي     خلق   و    تر       صمیمان    و     گرم      کاری      محیط       ايجاد   *

 بايد سرپرستان و مديران ۀهم مناسب، هایمسمكانی ساير و آموزشی هایدوره از استفاده با -
 بهباود  و انگیازه  افازايش  در ،کارکناان  از خاويش  مثبات  هاای ادراک بسزای تأثیر بارۀدر

 .شوند توجی       کامال  و آگاه زيردستان، عملكرد

 ساازی فعاا   در آن پراهمیات  نقش و سازمان در فردی بین هایارتباط اهمیت ب  توج  با -
 ايان  در را ایوياژه  و تخصصی هایدوره ،سرپرستان و مديران است الزم فراخود، کامیابی
 عملكارد  بهباود  در فراخاود  کامیابی از شوند قادر مذکور دانش کسب با تا کنند طی زمین 

 .آورند عملب  را استفاده حداکثر سازمان

 ايادن، ) دانناد مای  عملكاردی  هایانتظار از غنی منبعی را فرهنگ ،محققان ک  گون همان -
 تقويات  در همگاان  اسات  الزم پیگماالیون،  اثار  از درسات  ۀاساتفاد  و خلق برای ،(1992

 .کنند تالش باال هایانتظار فرهنگ

 :است  داشت زير شرح ب  هايیمحدوديت ،ديگر هایپژوهش همانند پژوهش اين

 آماری جامعۀ ايران، گاز ملی شرکت کارکنان همۀ ب  نداشتندسترسی علتب   اينك نخست 
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 استاندارد ایپرسشنام  اينك  دوم .شد محدود سازمان اين ستادی کارکنان ب  پژوهش، اين
 ،ايران گاز ملی شرکت ستادی کارکنان ديدگاه از اينك  سوم .نداشت وجود پژوهش اين با مطابق
 را هاا سؤ ب  پاسخگويی امر اين ک  داشت تازگی آنها برای و بود نامتعارف ،پژوهش موضوع
 اثر و فراخود کامیابی زمینۀ در مشاب  هایپژوهش نبود ،بعدی محدوديت .دکرمی دشوار

 هایمؤلف  از انگیزش ریمتغ یبرا ،پژوهش نيا در همچنین .است خارج و داخل در پیگمالیون
 یتكامل تحو  و یاثربخش ،يیکارا یهامؤلف  از عملكرد متغیر برای و نتیج  و عملكرد تالش،
 استفاده است، نظرانصاحب و پژوهشگران ديیتأ مورد هامؤلف  نوع نيا اگرچ  .است شده استفاده

 از ،آتی هایپژوهش در دشومی پیشنهاد ،بنابراين د؛ردا متفاوت یجينتا گريد یهامؤلف  از
 اثر تأثیر ک  شودمی پیشنهاد همچنین .شود استفاده عملكرد و انگیزش از ديگری های مؤلف 

 تأثیر حوزۀ از ترجامع ديدی تا شود سنجیده نیز مديريتی و سازمانی متغیرهای ساير بر پیگمالیون
 ذهنی عامل ۀالعادفو  اهمیت ب  نظر شودمی توصی  نهايت،در .آيد دست ب متغیر اين هایتأثر و
 با هايیپژوهش از ،عمل در ،پديده اين بهتر شناخت جهت در پژوهش، اين موضوع ادراکی و

 .شود استفاده مرتبط نظری هایپژوهش نتايج بر گذاری صح برای نیز آزمايشی روش
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