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Abstract
Aim: The present research aimed at investigating the
relationship between basic psychological needs
satisfaction,
integrative
self-knowledge,
mindfulness, self-compassion, self-control, mental
health indicators (depression, anxiety, and stress)
and job performance. Method: Through carrying out
a correlational study, 235 teachers were selected via
one-stage cluster sampling from Sabzevar secondary
schools. The tools included Basic Psychological
Needs Scale, Integrative Self-Knowledge Scale,
Mindfulness Scale, Self-Compassion-Short Form
Scale, Self-Control-Short Form Scale, Depression
Anxiety and Stress Scale and Paterson's Job
Performance Questionnaire and data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and
hierarchical regression analysis. Results: Findings
showed that job performance has positive significant
association with self-awareness indicators and basic
psychological needs satisfaction and negative
association with mental health indicators. Whereas,
mindfulness and need for autonomy positively
predicted job performance while, stress negatively
predicted job performance. According to these
results the process of self-knowledge and inherent
psychological needs satisfaction can improve
individual’s performance.
Keywords: Job Performance, Basic Psychological
Needs, Integrative Self-Knowledge, Self-Control,
Mental Health Indicators (Depression, Anxiety,
Stress).
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چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین:هدف

، شفقت خود، بهوشیاری، خودشناسی انسجامی،روانشناختی
 افسردگی و فشار،خودمهارگری و شاخصهای سالمت روان (اضطراب

 این پژوهش از نوع: روش.روانی) با عملکرد شغلی معلمان انجام شد

 نفر از معلمان مقطع راهنمایی شهرستان532 همبستگی بود که در آن
سبزوار به روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب و مقیاسهای
 خودشناسی،) 000 2 ،نیازهای بنیادین روانشناختی (الگاردیا و همکاران
،) 2003 ، بهوشیاری (براون و رایان،) 008 2 ،انسجامی (قربانی و همکاران
 خودمهارگری (تنجنی و،) 011 2 ،شفقت خود (ریس و همکاران
)5991 ، ) و شاخصهای سالمت روان (لوبیاند و لوبیاند004 2 ،همکاران
، برای سنجش عملکرد شغلی معلمان، از طرف دیگر.را تکمیل کردند
) توسط معاونان و مدیران0991 ،پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون
 جهت تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و.مدارس تکمیل شد

 یافتهها نشان داد که عملکرد: نتایج.رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد
شغلی با شاخصهای خودآگاهی و ارضاء نیازهای روانشناختی

- هم.همبستگی مثبت و با شاخصهای سالمت روان همبستگی منفی دارد
 بهوشیاری و نیاز به خودپیروی به طور مثبت و فشار روانی به طور،چنین

 مطابق با یافتههای: نتیجهگیری.منفی عملکرد شغلی را پیشبینی کردند
 ارضاء نیازهای روانی و فرآیندهای خودشناسی و آگاهی از،پژوهش
.خویشتن میتوانند زمینه عملکرد بهتر فرد را فراهم کنند

- نیازهای بنیادین روان، عملکرد شغلی:واژههای کلیدی

 شاخصهای، خودمهارگری، خودشناسی انسجامی،شناختی
) فشار روانی، اضطراب،سالمت روان (افسردگی
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مقدمه

عملکرد شغلي 2به دلیل تأثیرگذاری بر اهداف و کارکرد موثر در سازمان ،یکی از سازههای محوری در روانشناسی سازمانی و

کار است (سوننتاگ و فریز .) 2002 ،عملکرد شغلی ،به صورت بازده افراد طبق وظایف قانونی مقرر تعریف شده است و میزان تالش
و حدود موفقیت یک کارمند را در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار بیان میکند (سوانسون .) 1381 ،از برنامههای
مهم مديريت یک سازمان در بخش کالن ،بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی است تا از اين راه عوامل مرتبط با آن

مانند جذب ،آموزش و پرورش و حفظ کارکنان به شکل بهتری توسط مديريت منابع انسانی ،برنامهريزی و اجرا شود .نگرانیها و
دغدغههاي مربوط به عملکرد شغلی اين است که چرا عملکرد برخی از کارکنان در سازمان نسبت به بقيه بهتر است؟ چرا برخی از

کارکنان تمايل به کار ندارند؟ کدام عوامل و متغيرها ارتباط بيشتری با عملکرد شغلی دارند؟ (سید جوادین .) 1381 ،مطالعات انجام
شده عواملی چون جو سازمانی حمایتگر (قادری ،کرمی ،زاهدی و محبوبی ) 1390 ،و ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی (ارشدی،
 ) 010 2را به طور مثبت و فشار روانی (مورهد و گریفین ) 74 31 ،را به طور منفی ،تأثیرگذار بر عملکرد شغلی میدانند.

مطالعات صورت گرفته در نظریه خودمختاری 3نیز نشان دادهاند که ارضاء نیازهای روانی بنیادین (خودپیروی ،4شایستگی 5و

ارتباط )6با عملکرد بهتر در تکالیف ،بهزیستی و سالمت روان افراد همراه است (ونستینکست ،جو ،لنز و ُسُسننز5 00 2 ،؛ ونستینکست،
ُدُدریز ،سایِمِمنز و سننز 2006 ،؛ بارد ،دسی و رایان .) 004 2 ،بر طبق نظریه خودمختاری ،افراد ذاتًاًا تمایل دارند تا رفتارها و اعمال را به
خواست و اراده خود انتخاب کرده و انجام دهند ،در انجام آنها احساس شایستگی و موثر بودن کنند و با دیگران از اعضای خانواده
گرفته تا دیگر اعضای جامعه روابطی صمیمی و متعهدانه داشته باشند .مطابق با این نظریه ،چنانچه محیط در مواجه با افراد به آنها
حق تعقل ،شناخت و انتخاب اعمال و رفتارها را داده ،نیاز به شایستگی و ارتباط آنها را به صورت نامشروط و به دور از تبعیت از
شروط و قواعدی معین ارضاء کند ،سبب میشود تا افراد نه برای کسب پاداشها یا اجتناب از تنبیهات بیرونی (انگیزش بیرونی )7و یا

حفظ و افزایش نگرشی مثبت نسبت به خود و اجتناب از احساس گناه و اضطراب (انگیزش درونفکنی شده )8بلکه تنها برای کسب

لذت موجود در خود رفتار (آنگیزش ذاتی )9یا به عبارت دیگر ،ارضاء نیازهای سهگانه خود ،به پیگیری و انجام رفتارها پرداخته و به

این ترتیب ،عملکردی با کیفیت بهتر و بهزیستی و سالمت روانی را تجربه کنند (دسی و رایان 000 2 ،؛ میلیواسکایا و کوئستنر.) 011 2 ،
در سوی دیگر ،مطابق با مطالعه قربانی و واتسن (  ) 2006ارضاء سه نیاز روانی بنیادین با خودشناسی همبستگی مثبت دارد و مطابق با
مطالعات صورت گرفته ،خودشناسی نیز با عملکرد برتر آموزشگاهی (قرباني ،بینگ ،واتسن ،دیوی ِسِسن و لبریُتُتن ،) 2003 ،نتايج مثبت به
دست آمده توسط هیئت رئیسه در سازمانهای تجاری (قربانی و واتسن ) 004 2 ،و تفکر سازنده و هوش هیجانی باالتر در مدیران
ایرانی (قربانی ،قراملکی و واتسن5 00 2 ،ب) مرتبط است .همچنین ،مطابق با مطالعه صالح بلوردی و پاشا شریفی (  ) 1389آگاهی بیشتر
افراد از احساسات و تجارب درونی خود ،رضایت شغلی بیشتری را نیز موجب خواهد شد .خودشناسی انسجامی 10به تالشهاي فعال

افراد براي كي پارچه كردن تجربه خود در گذشته ،حال و آینده در جهت سازش و ارتقاء خود اشاره میکند (قرباني ،واتسن و
2- Job Performance
3- Self-Determination Theory
4- Autonomy
5- Competence
6- Relatedness
7- Extrinsic Motivation
8- Introjection Motivation
9- Intrinsic Motivation
10- Integrative Self-Knowledge
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هارگیس .) 008 2 ،به عبارت دیگر ،خودشناسی انسجامی شامل توجه دقیق به تجارب شخصی در زمان حال (خودشناسی تجربهای)11

و بهرهگیری از تجارب شخصی در زمان گذشته (خودشناسی تأملی )12در جهت فهم بهتری از خویشتن است .در واقع انتظار میرود
که در محیطی حامی نیازهای ذاتی انسان که در آن افراد حق تعقل و انتخاب رفتارها ،باورها و اعمال ارائه شده توسط محیط را دارند
و از روی انتخاب و عالقه ذاتی به ارزشگذاری و پیگیری اعمال میپردازند ،نسبت به تجارب جاری شخصی خود توجه و پذیرش
بیشتری را نشان داده و از تجارب شخصی سپری شده و گذشته خود بهتر بهره گیرند و از اینرو ،در مواجه با تکالیف زندگی عملکرد
و کنش با کیفیتتری را از خود نشان دهند .این فرضیه میتواند در رابطه با بهوشیاری 13که به صورت آگاهی و توجه به تجربه جاری
و داشتن احساس پذیرش و گشودگی نسبت به تجارب جاری تعریف شده است (کاباتزین 000 2 ،؛ آرچ و کراسکه ) 010 2 ،نیز به

کار برده شود .مطالعات انجام شده نیز نشان دادهاند که بهوشیاری با شفقت خود14بیشتر و اضطراب ،افسردگی و فشار روانی کمتر (ما
و تیزدیل 004 2 ،؛ شپیرو ،استین ،بیشپ و کوردوا )5 00 2 ،که به نوبه خود در افزایش و کاهش عملکرد افراد نقش دارند همراه است.

شفقت خود به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،سه عامل بهوشیاری ،مهربانی با خود 15و احساس

مشترکات انسانی 16را شامل میشود .بر اساس این مفهوم افرادی که از شفقت خود باالیی برخوردار هستند در مواجه با شکستها و

ناکامیهایی که خود علت آنها هستند یا به هنگام مواجه با نقصها و ضعفهای فردی به جای انکار یا برعکس اغراق و نشخوار

فکری آنها (یا همان فزون همانندسازی ،)17این شکستها و ضعفها را میپذیرند ،به جای انتقاد و سرزنش خود ،با خود به مالیمت،

مهربانی و شفقت برخورد میکنند و به جای تنها و منحصر به فرد دانستن خود در آنها ،این ناکامیها و عیوب را همگانی و مشترک
میان تمامی انسانها دانسته و معتقدند که تمامی انسانها نیز میتوانند دچار لغزشها و اشتباهات شوند (نف 2003 ،الف) .از اینرو،
مطابق با این مطالب ،انتظار میرود که افراد با شفقت خود باال ،توجه و پذیرش بیشتری را نسبت به مشکالت از خود نشان دهند ،نسبت
به مواجه با شکستها اضطراب کمتری داشته باشند ،گرایش بیشتری به سوی یادگیری بهتر و بیشتر و تمرکز بر حل مسأله داشته باشند
و در نتیجه احساس خودکارآمدی و خوشبینی بیشتری در انجام اعمال کنند .مطالعات در زمینه شفقت خود نیز نشان دادهاند که
نمرات باال در مقیاس شفقت خود با اضطراب و افسردگی کمتر (نف ،سیه و دژیترت5 00 2 ،؛ نف ،پیسیتسانکاگارن و سیه،) 008 2 ،
شادکامی ،خوشبینی و کنجکاوی بیشتر (نف ،راد و کیرکپاتریک ،) 2007 ،اضطراب کمتر به هنگام مواجه با تهدیدات علیه «خود»
(نف ،کیرکپاتریک و راد ) 2007 ،و احساس حقارت و احساس شرم کمتر (گیلبرت و پراکتر ) 2006 ،همراه است.
یک توانایی مهم انسان قدرت کنترل رفتار خود برای به دست آوردن اهداف کوتاهمدت و درازمدت است (هگنز.)6991 ،

شهای آنیشان ،هزینههایی را برای فرد به
خودتنظیمگری18موفقیتآمیز ،جلوگیری کردن از پرداختن به رفتارهایی که علیرغم پادا 
همراه دارند (برای مثال ،سیگار کشیدن و پرخوری کردن) ،برای کسب اهدافی که فواید تأخیریتری را به دنبال دارند ،شامل میشود

(میچل و شدا .)5991 ،در حقیقت ،شواهد تجربی نشان میدهد که افراد با خودمهارگری 19باال در حیطههای گوناگون زندگی نتایج
بهتری کسب میکنند (تنجنی ،بامایستر و الزیو بونه .) 004 2 ،مطالعات صورت گرفته نیز شواهدی را فراهم آوردهاند که
11- Experiential Self-Knowledge
12- Reflective Self-Knowledge
13- Mindfulness
14- Self-Compassion
15- Self-Kindness
16- Common Humanity
17- Over-Identification
18- Self-Regulation
19- Self-Control
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خودمهارگری با عملکرد بهتر تحصیلی (فلدمن ،مارتینز-پانز و شاهام5991 ،؛ ولف و جانسون )5991 ،و پرخاشگری کمتر و به
کارگیری مهارت اجتماعی بیشتر در محیط کار (لیتم و پرلو )6991 ،همراه است .در واقع فرض بر این است که افراد با
خودمهارگری باالتر به دلیل کنترل بهتِرِر تداخل خواستههای شخصی در تکالیف شغلی ،تجربه کمتر هیجانهای منفی که میتوانند
نقشی آسیبرسان در تمرکز بیشتر و عملکرد بهتر شغلی داشته باشند و داشتن روابطی سالمتر با دیگران که میتواند در نوع انگیزش
شغلی فرد موثر باشد ،عملکرد شغلی با کیفیتتری را از خود نشان دهند.
در پایان با توجه به مطالب ذکر شده انتظار میرود که فرآیندهای خودآگاهی به دلیل زمینهسازی در توجه و شناخت بیشتر فرد از
خود و تجارب شخصی خویش و ارضاء نیاز های روانی ذاتی به دلیل فراهم کردن انگیزشهای خودمختار برای انجام اعمال با
عملکرد شغلی رابطهای مثبت داشته باشند .در مقابل اضطراب ،افسردگی و فشار روانی که نشان داده شده است با میزان پایینتر
سالمت جسمانی و روانی و همچنین ،با در بر داشتن هزینه و پیامدهای منفی برای عملکرد شغلی کارمندان و بهرهوری سازمان (کاوا
کامی و اراک0991 ،؛ رنجبر عزت آبادی ،عرب ،هادیزاده و عسکری ) 1388 ،همراه هستند ،ارتباطی منفی با میزان عملکرد شغلی
افراد داشته باشند.

رو ش

این پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مرد مقطع راهنمایی شهرستان سبزوار که در سال

 1390در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و در  5منطقه این شهرستان مشغول به کار بودند تشکیل میدهند .در این پژوهش از
روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای استفاده شد .بدینترتیب که از  5منطقه مورد نظر یک منطقه به طور تصادفی انتخاب شد
(منطقه  )1و کلیه معلمان آن منطقه ،به تعداد  41 2نفر ،به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .اّمّما در نهایت با عدم تمایل  6نفر از همکاری
در پژوهش ،تعداد  532نفر با میانگین سنی  73/ 07و انحراف استاندارد  ،5/ 11نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند .ابزار مورد استفاده
در این پژوهش عبارت بودند از:

پرسشنامه عملکرد شغلی :پرسشنامه عملکرد شغلی20توسط پاترسون ( )0991برای کارمندا ِنِن غیرمدیر ساخته شده است که دارای

 15ماده بوده و در طیف لیکرت  4درجهای ( =1همیشه =4 ،بندرت) پاسخ داده میشود .آلفای کرونباخ و پایایی آزمون-باز آزمون
این مقیاس در مطالعه صورت گرفته در ایران  0/ 80و  0/ 87گزارش شده است (شکرکن و نعامی.) 1380 ،

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی :مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی( 21الگاردیا ،رایان ،کچمن و دسی ) 000 2 ،شامل 12

ماده است که بر اساس طیف لیکرت  7درجهای ( =1اص ًالًال درست نیست =7 ،بسیار درست است) درجهبندی شده است .در مطالعه
الگاردیا و همکاران ( ) 000 2ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن روی پدر ،مادر ،دوستان و شریک رومانتیک به ترتیب ،0/ 91 ،0/ 91
 0/91و  0/ 91گزارش شد .روایی این مقیاس در پژوهشهای انجام شده مطلوب نشان داده شده است (الگاردیا و همکاران، 000 2 ،
میلیواسکایا ،مجو ،جینگراس ،کوئستنر ،گگنان و همکاران .) 2009 ،همچنین ،آلفای کرونباخ این مقیاس بر روی نمونههای مدیران و
دانشجویان ایرانی بین  0/ 76تا  0/ 79در نوسان بوده است (قربانی و واتسون.) 004 2 ،

مقیاس خودشناسی انسجامی :مقیاس خودشناسی انسجامی 22توسط قربانی و همکاران ( ) 008 2ساخته شده است که شامل  21ماده

است و پاسخدهندگان میبایست در طیف لیکرت  5درجهای (الف= عمدتًاًا نادرست ،ب= عمدتًاًا درست) به آن پاسخ دهند .قربانی و
)20- Job Performance Questioner (GPQ
)21- Basic Psychological Needs Questioner (BPNQ
)22- Integrative Self-Knowledge (ISK

13
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همکاران ( ) 008 2در مطالعه خود بر روی سه نمونه ایرانی و سه نمونه آمریکایی ،آلفای کرونباخ مقیاس را به ترتیب در نمونه اول
ایرانی  ،0/28نمونه دوم ایرانی  0/ 81و نمونه سوم ایرانی  0/ 81و به ترتیب در نمونه اول آمریکایی  ،0/ 78نمونه دوم آمریکایی  0/ 78و
نمونه سوم آمریکایی  0/ 74گزارش دادند .اعتبار همگرا ،مالک ،افتراقی و افزایشی مقیاس نیز در این مطالعه مورد تأیید قرار گرفت.

مقیاس بهوشیاری :مقیاس بهوشیاری( 23براون و رایان ) 2003 ،شامل  21ماده در طیف لیکرت  5درجهای ( =1تقریبًاًا هرگز=5 ،

تقریبًاًا) است .آلفای کرونباخ این مقیاس با اجرا بر روی  7نمونه بین  0/28تا  0/ 87گزارش شده است (براون و رایان .) 2003 ،در
مقیاس بهوشیاری نمرات باال با آشفتگی پایین و فشار روانی کمتر مرتبط است .پایایی این مقیاس در نمونه ایرانی  0/28گزارش شده
است (قاسمیپور.) 1385 ،

مقیاس شفقت خود-فرم کوتاه :مقیاس شفقت خود(24ریس ،پامیر ،نف و ونگاچت ) 011 2 ،شامل سه عامل اصلی مهربانی با خود

در مقابل قضاوت در مورد خود ،احساس مشترکات انسانی در مقابل انزوا و بهوشیاری در مقابل فزون همانندسازی است .فرم بلند این
مقیاس شامل  42ماده و فرم کوتاه آن شامل  21ماده است که پاسخدهندگان میبایست در طیف لیکرت  5درجهای ( =1تقریبًاًا هرگز،
 =5تقریبًاًا همیشه) به عبارتها پاسخ دهند .ریس و همکاران ( ) 011 2در مطالعه خود همسانی درونی مقیاس را  0/ 86گزارش کردهاند.
تحلیل عامل مواد مقیاس نیز همچون فرم بلند مقیاس 6 ،عامل بیان شده و یک عامل مرتبه دو ِمِم شفقت خود را نشان داد.

مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی 12-سوالی :مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی 25با طیف لیکرت  4درجهای (=1

هیچوقت =4 ،همیشه) در جهت سنجش افسردگی ،اضطراب و فشار روانی طراحی شده است (لوبیاند و لوبیاند .)5991 ،در این مطالعه
نیز جهت سنجش همین ابعاد به عنوان شاخصهای سالمت روانی به کار رفت .لوبیاند و لوبیاند ( )5991همبستگی این مقیاس را با
پرسشنامه افسردگی بک  0/4گزارش کردهاند .در ایران نیز اعتبار این ابزار در پژوهش صاحبی ،اصغری و ساالری (  ) 1384مورد تأیید
قرار گرفته است.

مقیاس خودمهارگری :مقیاس خودمهارگری26توسط تنجنی و همکاران ( ) 004 2ساخته شده است .فرم بلند این مقیاس شامل 36

ماده و فرم کوتاه آن که در پژوهش حاضر استفاده شد شامل  13ماده است و پاسخدهندگان در طیف لیکرت  5درجهای ( =1اص ًالًال،
 =5بسیار زیاد) به آن پاسخ میدهند .همسانی درونی این مقیاس در دو مطالعه جداگانه به ترتیب  0/ 83و  0/ 89گزارش شده است.
همچنین پایایی آزمون-باز آزمون این مقیاس  0/ 87به دست آمده است (تنجنی و همکاران .) 004 2 ،اعتبار درونی این مقیاس در ایران
در پژوهش قربانی ،واتسون ،رضازاده و کانینگهام ( 0/ 80 ) 010 2گزارش شده است.

یافتهها

میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1نشان داده شده است.

)23- Mindfulness Scale (MS
)24- Self-Compassion Scale (SCS
)25- Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS
)26- Self-Control Scale (SCS
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جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

آلفای کرونباخ

عملکرد شغلی

43 / 76

10 / 72

0/ 97

خودشناسی

43 / 05

8/ 63

0/ 79

خودپیروی

26 / 44

5/ 51

0/ 69

شايستگی

27 / 95

4/ 57

0/ 36

ارتباط

41 / 94

7/ 00

0/ 56

شفقت خود

55 / 77

7/ 81

0/ 75

بهوشیاری

331/ 32

15 / 75

0/ 69

خودمهارگری

46 / 31

3/ 67

0/ 60

فشار روانی

21/ 65

4/ 07

0/ 84

اضطراب

21/ 30

3/ 62

0/ 81

افسردگی

15 / 61

3/53

0/ 70

جهت بررسی رابطه بین عملکرد شغلی با ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی ،خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری ،شفقت خود،
خودمهارگری و شاخصهای سالمت روان از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .ماتریس
همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،عملکرد شغلی با ارضاء نیاز به خودپیروی
و ارتباط ،شفقت خود ،بهوشیاری و خودمهارگری همبستگی مثبت و با اضطراب ،افسردگی و فشار روانی همبستگی منفی دارد.
جدول  :2ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش

متغیر
 .1عملکرد
شغلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 .2خودشناسی

**0/82

1

 .3خودپیروی

** 0/ 17

-0/ 09

1

 .4شايستگی

-0/5

**-0/02

** 0/ 35

1

 .5ارتباط

* 0/ 14

0/ 05

** 0/ 51

** 0/ 19

1

 .6شفقت خود

**0/42

** 0/ 51

0/ 08

0/ 11

**0/02

1

 .7بهوشیاری

** 0/ 32

** 0/ 27

0/21

-0/20

-0/ 01

** 0/ 30

1

 .8خودمهارگری

**0/82

-0/ 09

0/ 03

-0/ 06

0/20

* -0/ 14

-0/ 03

1

 .9فشار روانی

** -0/ 17

** -0/ 47

0/ 01

* 0/ 16

-0/20

** -0/ 48

**-0/33

0/ 09

1

 . 10اضطراب

**-0/42

** -0/ 51

* -0/ 15

0/ 05

** -0/ 22

**-0/24

** -0/ 31

0/21

** 0/ 58

1

 . 11افسردگی

**-0/82

** -0/ 35

-0/ 01

-0/ 01

* -0/ 13

**-0/25

-0/ 41

0/ 13

** 0/ 54

** 0/ 56

1

* P > 0/5 ** P > 0/ 01

تحلیل رگرسیون سلسلهمراتب ِیِی خودشناسی ،خودمهارگری ،بهوشیاری ،شفقت خود ،نیازهای بنیادین روانی و شاخصهای سالمت
روان بر عملکرد شغلی در جدول شماره  3نشان داده شده است .به دلیل عدم پیشبینیکنندگی برخی از متغیرها و همچنین بزرگ
شدن جدول در صورت در نظر گرفتن همه متغیرها ،تنها متغیرهایی که به لحاظ آماری معنادار شدند در جدول شماره  3آمدهاند.
همانطور که مشاهده میشود خودپیروی و بهوشیاری به طور مثبت و فشار روانی به طور منفی عملکرد شغلی را پیشبینی میکنند.
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جدول  :3تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی نیازهای بنیادین روانی ،خودشناسی ،خودمهارگری ،بهوشیاری ،شفقت خود و شاخصهای سالمت روان بر
عملکرد شغلی

مرتبه اول
بهوشیاری
ᵝ

عملکرد

*** 0/ 23

مرتبه دوم
Adjusted
R2
*** 0/ 14

F

بهوشیاری
ᵝ

خودپیروی

***10 /25

***0/12

* 0/ 16

ᵝ

مرتبه سوم
Δ R2

F

بهوشیاری
ᵝ

خودپیروی

فشار روانی

0/ 03

*** 7/ 34

*** 0/ 19

* 0/ 19

* -0/ 17

ᵝ

ᵝ

Δ R2

F

0/ 01

***5/37

شغلی

بحث و نتیجهگیری

00

* P > 0/ 05 *** P = 0/

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی ،خودشناسی انسجامی ،بهوشیاری ،شفقت خود،

خودمهارگری و شاخصهای سالمت روان (افسردگی ،اضطراب ،فشار روانی) با عملکرد شغلی معلمان بود .نتایج تحلیل همبستگی
نشان داد تمامی این متغیرها به جز نیاز به شایستگی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت و در مقابل ،فشار روانی ،اضطراب و افسردگی با
عملکرد شغلی معلمان همبستگی منفی دارند .عالوه بر این ،تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی نشان دادکه عملکرد شغلی توسط بهوشیاری
و نیاز به خودپیروی به طور مثبت و توسط فشار روانی به طور منفی پیشبینی میشود.
همبستگی مثبت نیازهای بنیادین روانشناخت ِیِی خودپیروی و ارتباط با نتیجه تنها مطالعه قبلی مرتبط با این پژوهش (ارشدی) 010 2 ،
همخوانی دارد .طبق پژوهش ارشدی ( ،) 010 2حمایت از خودپیروی افراد ،ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی (خودپیروی،
شایستگی و ارتباط) را پیشبینی میکند که آن نیز به نوبه خود ،عملکرد و انگیزش شغلی را پیشبینی خواهد کرد .در واقع ،در یک
محیط حامی نیازهای روانی بنیادین ،با دادن حق انتخاب ،اختیار و تعقل در رابطه با پرداختن به اعمال و پیروی از ارزشهای ارائه شده
توسط محیط ،این زمینه فراهم میشود که افراد به خواست ،انتخاب و اراده خود به ارزشگذاری و پیگیری اعمال و رفتارها بپردازند
و از اینرو ،به سبب پرداختن به رفتارهای مورد عالقه از آن لذت ببرند ،فعالیت را با کیفیت بیشتری انجام دهند ،پایداری بیشتری در
آن عمل از خود نشان دهند و مشکالت ناشی از آن را بهتر پذیرفته و حل کنند (دسی و رایان 000 2 ،؛ ریو .) 1386 ،ونستینکست و
همکارانش نیز در چندین مطالعه در زمینه یادگیری مواد درسی نشان دادند که حمایت از خودپیروی با اشتغال عميقتر در فعاليتهاي
يادگيري ،پایداری بیشتر در عملکرد و يادگيري مفهومي بهتر همراه است (ونستینکست ،لنز ،اس .دیوایت ،اچ .دیوایت و دسی،
 004 2؛ ونستینکست و همکاران5 00 2 ،؛ ونستینکست و همکاران .) 2006 ،از این گذشته ،ارضاء این سه نیاز روانی در محیط کاری با
حرمتخود ،سالمت روان و سرزندگی به طور مثبت و با اضطراب به طور منفی رابطه دارد (بارد و همکاران ،) 004 2 ،از اینرو ،ارضاء
نیازهای روانی میتواند به طور غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر سالمت روانی و جسمانی افراد در عملکرد بهتر شغلی آنها نقش داشته
باشد.
در خصوص ،عدم رابطه معنادار میان ارضاء نیاز به شایستگی و عملکرد شغلی معلمان میتوان گفت که مطابق با دسی و رایان
( ) 000 2وقتی نیازهای بنیادین روانشناختی ارضاء میشوند و تأثیرات مثبت دارند که محیط مربوطه از نیازهای بنیادین افراد حمایت
کند .به این دلیل که محیط شغلی و اجتماعی معلمان از نیاز به شایستگی آنها حمایت نمیکند و شرایط الزم را برای ارضاء این نیاز
فراهم نمیآورد و بعضًاًا زمینههایی را فراهم میکند که موجب سرخوردگی معلمان از شغل خود میشود (برای مثال ،پایین بودن
دستمزدها ،عدم پرداخت مطالبات ،عدم تشویق از طرف سازمانهای مربوطه ،فراهم نکردن زمینه ادامه تحصیل آنها و عمل نکردن
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سازمانهای مربوطه به وعدههای خود) نیاز آنها به شایستگی ارضاء نمیشود .بنابراین ،این قبیل شرایط ،نه تنها بر عملکرد فرد اثر
مثبتی نمیگذارند بلکه ممکن است زمینه کاهش یافتن و تخریب آن را نیز فراهم کنند.
یافته دیگر این پژوهش ،همبستگی مثبت بین خودشناسی انسجامی و عملکرد شغلی بود .در این خصوص ،سه احتمال میتواند
مطرح شود .اول اینکه ،در مطالعه قربانی و واتسون (  ) 2006نشان داده شده است که خودشناسی انسجامی با ارضاء نیازهای روانی
بنیادین همبستگی مثبت دارد و همانطور که در تبیین یافته قبلی بیان شد ،ارضاء نیازهای بنیادین روانی با پرداختن و انجام اعمال به
دالیل خودمختار ،کیفیت باالتری را در رفتارها و پایداری بیشتر را در اعمال موجب میشود .از اینرو ،خودشناسی انسجامی میتواند
با ارضاء نیازهای روانی ،افزایش عملکرد شغلی را موجب شود .دوم اینکه مطالعات نشان دادهاند که خودشناسی انسجامی با هوش

هیجانی باالتر ،کانون کنترل درونی27و تفکر سازنده در مدیران ایرانی همراه است (قربانی و همکاران 2003 ،؛ قربانی و همکاران،
5 00 2ب) که این ویژگیها نیز به نوبه خود میتوانند با شناخت بهتر فرد از ویژگیهای خود و شغلش و از اینرو ،تناسب بیشتر بین
ویژگیهای فردی و شغلی ،گرفتن تصمیمات به موقع و متناسب با موقعیت و احساس تسلط بر پیامدها ،زمینه عملکرد بهتر شغلی را
فراهم کنند .در نهایت اینکه در خودشناسی انسجامی ،فرد نسبت به تجارب خود در زمان حال ،گذشته و آینده با توجه ،پذیرش و

گشودگی برخورد کرده و به تحلیل آنها میپردازد (از طریق درگیرشدن سطوح عالی و پیچیده مغز در اعمالی که فرد انجام می-

دهد) .از اینرو ،خودشناسی میتواند بدین طریق ،توانایی گرفتن تصمیمات بهتر در شغل و عملکرد بهتر شغلی را موجب شود.

در خصوص همبستگی مثبت بهوشیاری و عملکرد شغلی و پیشبینی مثبت عملکرد شغلی توسط بهوشیاری میتوان گفت از آن-

جایی که فشار روانی مهمترین نقش را در کاهش عملکرد شغلی به همراه دارد (مورهد و گریفین ،) 74 31 ،بهوشیاری به دلیل کاهش
میزان فشار روانی ادراک شده ،درد و اضطراب و کمک به نظمبخشی خلق (بیر ،) 2003 ،زمینه بهترشدن و افزایش سالمت جسمی و
روانی فرد را فراهم میکند و از آنجا که سالمت جسمی و روانی در عملکرد شغلی موثر هستند ،بهوشیاری با افزایش و بهتر شدن
عملکرد شغلی ارتباط مییابد .از طرف دیگر ،در بهوشیاری ،فرد به لحظه لحظه خود توجه دارد و آن را به شکل باز و بدون مقاومت
میپذیرد ،این امر موجب میشود فرد در برخورد با شغل و مشکالت کاری ناشی از آن ،واکنش مناسبتری از خود نشان دهد که هم
احتمال میرود کار با کیفیت بهتری انجام گیرد و هم از شکلگیری افکار منفی و تأثیرات مخرب آن بر فرد جلوگیری شود و بدین
ترتیب ،بهترشدن وضعیت شغلی مورد انتظار است.
همبستگی مثبت شفقت خود و عملکرد شغلی چند احتمال را مطرح میکند ،اول اینکه یکی از مولفههای شفقت خود،
بهوشیاری است و در مطالب فوق بیان شد که بهوشیاری میتواند عملکرد شغلی بهتر را موجب شود .دوم اینکه در شفقت خود به
هنگام مواجه با مشکالت و شکستها بر پذیرش آنها ،اجتناب از انکار یا بزرگنمایی آنها ،مهربانی با خود ،همگانی دانستن آنها و
تمرکز بر حل کردن آنها تاکید میشود (نف 2003 ،الف) .این موارد سبب میشوند تا افراد به جای غرق شدن در هیجانات منفی
ناشی از شکستها یا بر عکس انکار و ناچیزشماری آنها ،مقصر دانستن خود و احساس انزوا و تنها بودن در این پیامدهای منفی و
سرزنش و خودانتقادی ،به پذیرش آنها و فراهم کردن شرایط جبران آنها بپردازند .نهایتًاًا اینکه ،افرادی که شفقت خود باالیی دارند
نه تنها از داشتن افکار بدبینانه و نشخوارهای وسواسی و در نتیجه هیجانات منفی به دور هستند ،بلکه از ویژگیهایی چون شادکامی،
خوشبینی ،کنجکاوی ،کنکاش و نوآوری برخوردارند (سلیگمن و سیکزنت میهالی ) 000 2 ،که این ویژگیها ،انتظار موفقیت باالتر و
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استقامت بیشتر در کارها و فعالیتها ،تالش بیشتر فرد ،امید به موفقیت و جبران مشکالت و از اینرو ،عملکرد بهتر شغلی را موجب
میشوند.
در خصوص همبستگی مثبت خودمهارگری و عملکرد شغلی احتماالت زیر مطرح میشود ،او ًالًال ،خودمهارگری باالتر در موقعیت

شغلی باعث میشود که شغل فرد ،کمتر تحتتأثیر تقاضاها و خواستههای فردی قرار گیرد .از اینرو ،فرد ضمن شناخت بهتر ویژگی-
های شغل ،شیوههای بهتری برای روبرو شدن با شرایط گوناگون آن به کار میبندد .دومًاًا ،خودمهارگری که با سازگاری بهتر ،حرمت
خود باالتر و مهارتهای ارتباطی بهتر همراه است (تنجنی و همکاران ،) 004 2 ،موجب شادابی (به علت سازگاری بهتر) و سالمتی بیشتر
(به علت ارضاء نیاز بنیادین ارتباط) در افراد شده و از اینرو ،افراد وقت و انرژی بیشتری را صرف انجام وظایف محوله خود میکنند.
در نهایت ،افراد با خودمهارگری باالتر ،به دلیل آنکه میبایست تکالیف و وظایف خود را به موقع انجام دهند (تنجنی و همکاران،
 ،) 004 2از زمان به نحو بهتری استفاده میکنند ،تمرکز بیشتری بر کار خود میکنند ،از روشهای مناسبتری برای انجام کار خود
بهره میگیرند و از پیامدهای کم اهمیت برای رسیدن به نتایج بهتر صرفنظر میکنند .از اینرو ،خود مهارگری میتواند با افزایش و
بهبود عملکرد شغلی در ارتباط باشد.
همبستگی منفی اضطراب ،فشار روانی و افسردگی با عملکرد شغلی و پیشبینی منفی عملکرد شغلی توسط فشار روانی میتواند با
توجه به تأثیرات مخرب شناختی ،هیجانی و رفتاری این سه متغیر بر جسم و روان انسان قابل تبیین باشد .در میزان کیفیت عملکرد
شغل ِیِی افراد ،داشتن سالمت جسمی و روانی از اهمیت باالیی برخوردار است .اما اضطراب از طریق ایجاد خستگی عصبی و بی قرار
کردن ،ایجاد ترس و نگرانی ،بیخوابی و بدخوابی ،ایجاد تپش قلب و تنفس نامنظم و سریع ،ایجاد سردرد و سرگیجه ،به وجود
آوردن مشکل در تمرکز و حافظه ،غیبت از محل کار و موقعیتهای اجتماعی و ایجاد عدم اطمینان و درماندگی ،افسردگی با ایجاد

مشکالت خواب ،غمگینی ،سردردهای ناگهانی ،ایجاد احساس بیلذتی از انجام فعالیتها ،کاهش انرژی بدن ،تولید افکار ناامید-
کننده ،عدم انگیزه برای انجام فعالیتها و ایجاد خستگی و در نهایت ،فشار روانی از طریق باال بردن فشار خون ،اختالالت گوارشی،

سردرد ،اختالل در ریتم قلب ،نارسایی قلبی و حمله قلبی بر سالمت جسمی و روانی افراد شاغل تأثیر منفی و مخرب گذاشته و از این-
رو ،باعث کاهش کیفیت عملکرد شغلی خواهند شد.
در پایان ،با توجه به محدودیتهای پژوهش از قبیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی که میتوانند با سوگیری در بیان نگرشها و
ارزیابیها و ناآگاهی و ناهوشیاری به برخی نظرات و نگرشها و در نتیجه بیان سودار آنها همراه باشند ،استفاده از طرح پژوهشی
همبستگی که در تبیین رابطه علت و معلولی متغیرهای پژوهش ناتوان است ،وجود تنها مشارکتکنندگان مذکر و همکاری ضعیف و
دست و پا گیر مسئولین ادارات آموزش و پرورش در اجرای پژوهش ،رفع محدودیتهای مطرح شده در پژوهش حاضر ،بررسی
عملکرد شغلی افراد در محیطهایی با درجات حمایتی مختلف از نیازهای روانی افراد و بررسی دقیقتر تأثیرگذاری فرآیندهای
خودشناسی و خودآگاهی در میزان کیفیت عملکرد افراد در مسائل و تگالیف گوناگون پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی هستند.
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