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چکیده:
در محیط متغیر و متحول سازمانی امروز  ،تنها سازمانهایی خواهند توانست به بقا و پایداری خود امیدوار باشند که عملکرد شغلی کارکنان
و درمجموع عملکرد سازمانی باالیی داشته باشند  .عوامل و عناصر گوناگون و متنوعی بهطور انفرادی یا توأمان در عملکرد شغلی کارکنان
مؤثر هستند که بررسی و شناسایی آنها حائز اهمیت هست  .در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر یکی از این عوامل یعنی تأمین
نیازهای بنیادی روان شناختی (خودمختاری  ،ارتباط  ،شایستگی ) بر روی عملکرد شغلی کارکنان موردبررسی قرار گیرد .

واژههای کلیدی :نیاز های روانشناختی  ،عملکرد شغلی ،کارکنان

The effect of psychological needs on employees' job performance
ABSTRACT:
In today's changing organizational environment, only organizations will be able to hope for their
survival and stability that have high job performance of employees and overall organizational
performance. A variety of factors and elements individually or simultaneously affect the job
performance of employees, which is important to study and identify. In this study, the effect of
one of these factors, namely the provision of basic psychological needs (autonomy,
communication, competence) on the job performance of employees has been investigated.
key words: Psychological needs, job performance, staff
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نیازهای  ،روانشناختی اساسی است (گانل،کراکر،مک ،ویلسون و

مقدمه:

زومبو  .) 2212یکی ازنظریههای مطرح درزمینهٔ ارضای نیازهای

رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان مؤثر و بهینه از

بنیادین روانشناختی ،نظریه خود تعیین گری است این نظریه بر

منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار  ،سرمایه ،مواد  ،انرژی و

اهمیت ارضای نیازهای استقالل ،شایستگی و ارتباط برای رشد

اطالعات است (وزیری اعظم  .)1811 ،حال اگر نیروی کار باانگیزه

روانشناختی بهزیستی فرد تأکید دارد .ارضای نیازهای بنیادین

 ،توانمند و بهرهمند باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و

روانشناختی باکیفیت زندگی و سطح پایینتر مشکالت روانی

مطلوب بکار گیرد و انواع بهرهوری را محقق سازد و نهایتاً عملکرد

ازجمله نگرانی و پریشانی همراه است (کرابینبورگ و همکاران،

سازمان را بهبود بخشد در غیر این صورت رکود و عقبماندگی

 .)2213نظریه خود تعیین گری بین انواع گوناگون انگیزش بر

ارمغان نیروی انسانی منفعل و بیانگیزه میباشد  .در نیروی انسانی

اساس علل و یا اهداف گوناگونی که باعث انجام فعالیت میشود،

همواره باید به افزایش بازدهی شغلی تأکید فزایندهای نماییم و

تمایز قائل است .اساسیترین تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی

تالش نموده تا عوامل مؤثر بر بازدهی و عملکرد انسانی را

است .انگیزش درونی به انگیزشی اشاره دارد که فرد را به انجام

موردبررسی قرار دهیم اما یکی از مشکالت اساسی سازمانهای

فعالیتی در غیاب پاداش و یا کنترل رفتار میکند ،تنها برای لذت

امروزی عملکرد ضعیف نیروی انسانی موجود در سازمانها است

و رضایتی که همراه آن فعالیت است انجام میگیرد و شخص از

(الوانی و معمار زاده .)1831 ،

فرآیند کار لذت میبرد و انگیزه بیرونی که اشاره به انجام فعالیت به

رویکردهای جدید در روانشناسی انگیزش که به رویکردهای

خاطر پیامدهای مجزا از خود فعالیت است ،مانند  ).دستیابی به پول

ارگانیزمی معروفاند بر این باورند که انسانها موجوداتی بالفطره

و ( ...دسی ورایان .)2222 ،درواقع مطابق با نظریه خود تعیین گری

فعال و آفرینندگانی عالقهمند به یادگیری و درونی سازی دانش،

افراد به دنبال فعالیتهایی هستند که اجازه ارضای نیازهای بنیادین

آداب ،رسوم و ارزشهای محیط زندگی خود هستند .این تمایالت

روانشناختی آنان را میدهد (ایلس و همکاران .)2213،طبق خود

ذاتی انسانها به کنجکاوی و کسب دانش ،میتواند منبعی برای

تعیین گری کمترین فرایند درونی شدن و ارضا نیازها اشاره به

متخصصان تعلیم و تربیت باشد تا از طریق آن بتوانند یادگیری و

درگیر شدن در رفتارها برای به دست آوردن پاداش یا جلوگیری از

رشد دانشآموزان را هدایت کنند (نیمیک و ریان .) 2219 ،یکی از

پیامدهای منفی است .محیط اجتماعی میتواند به درونی شدن

مهمترین این رویکردها ،نظریه خود تعیینگری میباشد .نظریه

ارضای نیازها کمک کند .با توجه به نظریه خود تعیین گری سه نیاز

خود تعیینگری بهعنوان یک نظریه سطح کالن از پنج نظریه

مهم روانشناختی برای حمیت از فرایند درونی شدن رشد انگیزه

کوچک تشکیلشده است و هرکدام از آنها جنبههایی از انگیزش،

مطلوب و بهزیستی فرد مهم است .با به حداقل رساندن کنترل و

رفتار و بهزیستی و سازگاری روانی انسان را تبیین میکنند .این

افزایش حمایت از فرد میتوان به افراد کمک کرد مثالً یک پزشک

نظریه بهطورکلی به عواملی میپردازد که فرایندهای مربوط به

میتواند با حمایت از استقالل فرد معتاد به او کمک کند در شرایط

خودشکوفایی در انسانها را بازداری یا تسهیل میکنند .عناصر

استرسزا بدون سیگار کشیدن با موقعیت برخورد کند (با

اصلی نظریه خود تعیینگری انواع انگیزش بیرونی و درونی و

برانگیزاندن دیدگاه بیمار و هیجان او) .حمایت از شایستگی فرد با

مجموعهای از نیازهای روانشناختی اساسی که زیربنای این نوع

داشتن دیدگاه مثبت دربارهی موفقیت او یا بازخورد مثبت میتواند

انگیزشها میباشند ،هستند .یکی از این خرده نظریهها ،نظریه

به فرد کمک کرد که با مسائل کنار بیاید و بتواند به حل مشکل
بپردازد و بهصورت خالصه حمایت از استقالل به بیمار تضمین
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میدهند که رفتار فرد بهطور کامل ارادی میباشد و از فرد حمایت

نیازهای بنیادی روانی

میشود که به احساس شایستگی فرد تقویت میشود و درنهایت با

نظریه خود تعیین گری نیازهای اساسی روانی را بهعنوان عوامل

پشتیبانی و ارتباط با فرد میتوان این دیدگاه را به وجود آورد که

ضروری برای شکوفایی رشد روانی ،یکپارچگی و سالمت تعریف

فرد از پذیرش بیقید و شرط و توجه مثبت برخوردار است نظریه

مینماید .این نوع تعریف از واژه نیاز مانند نقش نیازهای فیزیولوژی

خود تعیین گری اعالم میدارد که ارمان های افراد ممکن درونی یا

در رشد فیزیکی است .زیرا هردوی این نیازهای فیزیولوژیکی و

بیرونی باشد .ارمان های بیرونی منعکسکننده اهدافی خارجی

روانشناختی بر برای شکوفایی انسان تأکید میکنند .این نظریه

هستند مانند کسب ثروت و شهرت ،ارمان های درونی

بیان میکند که نیاز نیست افراد از نیازهای اساسی روانشناختی

منعکسکننده اهداف درونی هستند مانند رشد شخصی سالمتی و

آگاه باشند یا ازنظر فرهنگی برایش ارزش قائل شوند تا بازداری آنها

روابط مثبت است (پاتریک و ویلیامز .)2218 ،پاداشهای بیرونی و

اثر منفی بر بهزیستی داشته باشد .مثالً یک زن ممکن است بگوید

مادی ،انگیزه درونی افراد را از ببین میبرند ،نظریه خود تعیین گری

که برای شاد زیستن نیازی به برقراری ارتباط با دیگران ندارد ،اما

یک نظریه انگیزشی است که با دیدگاه نمایندگی یا آژانس اقتصادی

محرومیت از نیاز ارتباط باعث کاهش رشد فردی و بهزیستی او

بر رفتار انسان در تقابل است .این نوع نظریه متفاوت انگیزشی،

خواهد شد .بنابراین نیازها بیشتر عینیاند تا ذهنی .افراد بدانند یا

مدعی است پرداخت بیشتر لزوماً با عملکرد بهتر در نتایج همراه

ندانند به آنها نیاز دارند؛ و عدم رضایتمندی از این نیازها نتایج منفی

نیست ،بر اساس نظریه خود تعیین گری ،افراد بهطور طبیعی به

مشخصی به دنبال خواهد داشت(رایان و دسی .)2212 ،

سمت انگیزه درونی و یکپارچگی هدف تمایل دارند و حمایت محیط
از فرد اما نه با پول و پاداشها موجب تسهیل فرایند یکپارچگی فرد

بر اساس تعریف ،نیازهای روانی یا فیزیولوژیکی حالت انرژیدهنده

میشود ،در حقیقت تحقیقات نشان دادهاند که پاداش مادی باعث

دارند که اگر ارضا شوند به سمت سالمتی و بهزیستی روانی و در

کاهش انگیزه درونی و تجربه کنترل خارجی میشود زیرا

صورت عدم ارضا شدن ،به آسیب روانی و بیماری منجر خواهد شد

فعالیتهای که جالب نیستند نیاز به انگیزه بیرونی دارد (اوالفسن،

بنابراین برای تجربه مداوم یکپارچگی و بهزیستی در طول زندگی

هالواری ،فوریست و دسی .)2212 ،نیازهای روانشناختی اساسی،

رضایتمندی از این سه نیاز ضرورت دارد .در نظر گرفتن نیازهای

بهعنوان انگیزشی برای کمک به درگیری فعال با محیط ،عملکرد

اساسی بهعنوان عامل اساسی سالمت به این معنا است که فرد بدون

سالم روانشناختی ،پرورش مهارتها و رشد سالم وجود  ،آمده و

ارضای این نیازها به شکوفایی و کامیابی دست نخواهد یافت ،برای

خود را نشان میدهند (تالی  ،کوکام ،شگل ،مولیکس و بتنکورت،

مثال اگر جامعه نیاز شایستگی را حمایت کند اما نیاز ارتباط را

 .) 2212این نیازها بهصورت فطری در تمامی انسانها وجود دارند

تقویت نکند باعث نقض در بهزیستی خواهد شد .بدتر اینکه اگر

و عبارتاند از :نیاز به خودمختاری  ،شایستگی و ارتباط (اوانس،

محیط بین نیازهای اساسی تعارض ایجاد کند منجر به آسیب روانی

مکفرسون و دیودسون .)2218 ،این نظریه فرض میکند زمانی که

افراد خواهد شد ،مانند زمانی که والدین شرط دوست داشتن

فرد از سوی محیط اجتماعی حمایت میشود و نیازهای بنیادین

فرزندشان را سرکوب نیاز خودمختاری قرار دهند(رایان و دسی

خودپیروی ،شایستگی و تعلق ارضا میشوند ،فرد طبیعتاً بهسوی

.)2212،

رشد و شکوفایی حرکت میکند (کول ،شلینکرت ،مالدی و بایومن،

رایان و دسی ( )2212در پژوهشهای خود سه نیاز خودمختاری،

.)2211

شایستگی و ارتباط را بهعنوان نیازهای اساسی روانشناسی مطرح
3

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان) ،سال ،9911صفحه91-9

کردند .شلدون و همکارانش( )2211در سه مطالعه بین دانش

زیرا ممکن است این انفصال به دلیل عدمحمایت و پذیرش از سوی

آموزان آمریکایی و کرهای کالج  12نیاز روانشناختی را مطرح

خانواده باشد که نهتنها به استقالل و خود پیروی منجر نمیشود

کردند و در مطالعات خود دریافتند که افراد این سه نیاز در باالترین

بلکه باعث اخالل در تحکیم هویت و شکلگیری خودپنداری

درجه رتبهبندی کردهاند .اگرچه کرهایها نیاز ارتباط را در مرتبهای

میگردد(رایان و لینچ  .)2212،اولین نیاز ،نیاز استقالل است که به

باالتر نسبت به دانش آموزان آمریکایی قراردادند(شلدون ،الیوت،

تمایل فرد برای شروع و تنظیم رفتار توسط خودش (کاریرا)2212 ،

کیم و کاسر.)2211 ،

و نشاندهندهی نیاز به عمل و فعالیت در مسیر عالیق و ارزشهای
خود میباشد (روسهی ،پیلیتیر ،چیونگ ،باکستر و بیاوددری،

اولین نیاز اساسی روانشناختی ،نیاز به خودمختاری است .این واژه

.)2213

خودمختاری معموالً در کنار واژههایی همچون استقالل و انفصال از
اعضای خانواده توصیف میگردد .هرکدام از این واژهها معنای

دومین نیاز روانشناختی نیاز شایستگی است که به معنای مؤثر

متفاوت دارند اگرچه از جهاتی به هم مرتبطاند .خودمختاری ،به

بودن در عمل است .مفهومسازی نیاز به شایستگی در نظریه خود

خودتنظیمی ،اداره خود و احساس احترام به اراده فرد اشاره دارد؛

تعیین گری بر مبنای مفهوم انگیزه اثر استوار است ،به این معنا که

که در مقابل واژه دگر پیروی به معنای کنترل بهوسیله نیروهای

ارگانیسم با تمایل به نفوذ و اثرگذاری بر محیط اطراف خود متولد

بیرونی یا اجبار و عدم اختیار فرد است .افراد زمانی خود را

میشوند(کورتاگن و اِوِلین .)221۲ ،کاپالن(  )2211ادراک

خودمختار مینامند که تنظیم رفتارشان بر اساس خواست و اراده

شایستگی را شبیه خودکارآمدی بندورا ( )191۲میدانند که به

خودشان است و زمانی احساس کنترل شدن دارند که منابع درونی

معنای قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمل مشخص است

و یا بیرونی آنها را مجبور کند بهگونهای خاص احساس کنند،

(خوارزمی ،کارشکنی و عبدخدایی . )1891 ،افراد زمانی خود را

بیندیشند و رفتار کنند .خودمختاری به معنای حمایت درونی از

بهعنوان فردی شایسته درک میکنند که در انجام فعالیتها نتایج

رفتار فرد است ،یعنی رفتار هر فرد برخاسته از درون خود اوست .

خوب و قابلتوجهی کسب کنند و زمانی احساس بیکفایتی

برای مثال ،یک دانشآموز زمانی خودمختار است که عالئقش را

میکنند که نتواند به نتایج دلخواه و مهم خود دست یابد .احساس

دنبال کند ،برای ارضای حس کنجکاوی خود به مطالعه بپردازد و

شایستگی با شرکت در چالشهای بهینه و دریافت بازخوردهای

با اختیار و انتخاب خود تکالیف مدرسه را انجام دهد( ویلیامز،

مثبت بهبود مییابد و در شرایطی کاهش خواهد یافت که فرد را از

نییمک ،پاتریک ،رایان و دسی .)2218،مفهوم استقالل بر اتکای به

کنترل بر پیامدها محروم کنیم ،بیان کنیم که فرد ظرفیت الزم

خود و توانایی مراقبت از خود اشاره دارد ،در مقابل ،واژه وابستگی

برای انجام تکالیف را ندارد یا تکالیف بسیار ساده است .وایت در

به این معنا است که فرد برای ارضای نیازهای خود به دیگری متکی

سال  1929یک مقاله کالسیک منتشر کرد و در آن شواهدی را

است .پرواضح است که یک فرد میتواند بدون کنترل شدن و بدون

دال بر این ارائه کرد که یک نیاز درونی برای احساس شایستگی،

فقدان نیاز خودمختاری به فرد دیگر وابسته باشد؛ و نهایتاً واژه

ویژگی ذاتی انسانهاست و رفتارهایی مانند کاوش و تالشهایی

انفصال به معنی کنار کشیدن از خانواده است که درازای آن فرد به

برای تسلط بهوسیلهی این نیروی انگیزشی فطری بهتر تبیین

سمت دلبستگیها و روابط جدید در سطح جامعه کشیده شود .

میگردد .وایت ادعا میکند که انگیزه اثربخشی یا مؤثر بودن،

اگرچه انفصال بهعنوان یک جنبه غیرقابلاجتناب در بزرگسالی

رفتارهای یک نوزاد در وارسی یک شی ،شطرنجبازی کردن یک

مطرح میگردد اما ویژگیهای مثبت و منفی خاص خود را دارد .

نوجوان را تبیین مینماید .همچنین پیاژه نیز خاطرنشان میکند
4
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که انسانها بهطور طبیعی تمایل دارند که شایستگی رشد یافته

آرزو برای دانش و خودآگاهی تلقی نمیکند( :فکر میکنم که

جدید خود را ،بهعبارتدیگر ،طرحوارهها را تمرین میکنند .بر طبق

همراهانم دوستانم خواهند بود و آنها میپرسم که در مورد من چه

نظر وایت و پیاژه ،تنها افزایش شایستگی به یک تجربه هیجانی

فکر میکنند ).برعکس افراد غالباً از اینکه حقیقت خود را دریابند،

مثبت منجر میشود که وایت آن را احساس کارآمدی مینامد و آن

میهراسند و کوشش میکنند تا از بحثها انتقادی که ممکن است

تجربه هیجانی مثبت درونی است که باعث تقویت رفتار تسلط

سبب افشای ماهیتشان میشود اجتناب نمایند .در تجارب ما سه

میشود (حسنزاده.)1811 ،

نوع اصلی ابزار ارتباطی مشخصشده است وابستگی ،نمایشی،
نمادین .ابزار وابستگی ارتباط(که گاه ویژگیهای تقلیدی دارد)

و سومین نیاز ،یعنی نیاز ارتباط داشتن به معنای احساس ارتباط با

شامل نگاهها ،لبخندها ،هستند که وابستگی شخصی را بهطرف دیگر

دیگران و متعلق بودن فرد به جامعه اشاره دارد .ادراک ارتباط

ارتباط نشان میدهند .ابزار نمایشی ارتباط ،محتوای اصلی پیامی را

بهعنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی است و رضایتمندی از این نیاز

که مییابد منتقل شود ،با خود دارد :مانند ژستها ،حرکات بدن که

مستلزم این است که فرد احساس کند برای دیگران مهم است

در شکل سادهاش نشانگر عملی است که آرزوی انجامش را دارد(

(دسی و رایان .)2221 ،این نیاز به معنی پیوند با دیگران و دریافت

لیسینا .)1892،

حمایت از جانب افراد مهمی همچون رئیس ،والدین ،معلمان و یا
دوستان و همکاران است (خوارزمی ،کارشکنی و عبدخدایی،

سه نیاز بنیادین روانشناختی به هم وابسته هستند .ارتباط ،امنیت

 .)1891ارتباط داشتن ساختار انگیزشی مهمی است ،زیرا زمانی که

موردنیاز را برای اینکه افراد شروعکننده خودمختاری باشند فراهم

روابط میان فردی از نیاز افراد به تعلق حمایت میکند ،آنها وظایف

میکند .احساس خودمختاری در انجام تکالیف باعث افزایش

را بهتر انجام میدهند ،در برابر استرس انعطافپذیرتر میشوند و

شایستگی میشود .شایستگی ،اعتماد الزم برای احساس پذیرش و

مشکالت روانشناختی کمتری دارند (حجازی ،صالح نجفی و امانی،

وابسته بودن به محیط پیرامون را فراهم میکند .درصورتیکه

 .)1898ارتباط به تبادل اطالعات و چگونگی معنی بخشیدن به این

نیازهای بنیادین روانشناختی برآورده شوند احساس اعتماد به خود

اطالعات (حسینی )1891 ،و نیاز به احساس نزدیکی و باارزش بودن

و خود ارزشمندی در افراد شکل میگیرد اما در صورت ممانعت و

توسط ارتباط با دیگران و احساس تعلق باهمساالن ،خانواده و جامعه

عدم برآورده شدن این نیازها ،فرد ادراکی شکننده ،منفی ،بیگانه و

است (ویرستیف و همکاران .)2212 ،نیاز به ارتباط اشاره به نیاز به

انتقادی از خود پرورش خواهد داد (حجازی ،صالح نجفی و امانی،

شبکههای حمایت اجتماعی با ارتباطات قوی است .با توجه به نظریه

.)1898

خود تعیین گری افراد دیگر میتوانند بهصورت مثبت و منفی بر

عملکرد شغلی کارکنان

ارضای نیازهای روانشناختی افراد تأثیر داشته باشند (روسهی و
همکاران .)2213 ،ضرورت نیاز به ارتباط بر این مبنا است که به

عملکرد کارکنان سازمانها تحت تأثیر دو عانل  ،یعنی توانایی آنان

بررسی خود بنشینیم و از طریق کشف و ارزیابی دیگران و با کمک

برای انجام وظایف شغلی و نیز وجود انگیزه آنان قرار دارد (ساعتچی

آنها ،خود را ارزیابی نماییم .افراد هنگامیکه درروند ارتباطی قرار

 . )1812 ،میتوان اهمیت انگیزش در میزان عملکرد را در معادلهای

میگیرند ،بیش از هر کنش دیگری ،بر روی یکدیگر تمرکز مییابند.

که در سال  ، 1922توسط مایر انتشار یافت  ،مالحظه نمود :

البته مردم هم دیگران را در روابط دیگر ،مثل مطالعه ،کار ،بازی نیز

انگیزش × توانایی = عملکرد (التام  . 2223،به نقل از شکر کن و

مییابند .ناگفته پیداست که هیچکس نیازش به ارتباط را ،بهمثابه

همکاران  . ) 181۲ ،عملکرد و پیشرفت کارکنان بستگی به حمایت
5
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تسلط در ارتباطات کتبی و شفاهی

محیط از سه نیاز بنیادی روانشناختی که شامل استقالل و

.8

شایستگی و ارتباط است  ،دارد (بینز و همکاران  .)221۲،سازمانها

 .2تالش و کوشش

برای رسیدن به اهدافی تأسیس میشوند و عوامل و عناصر گوناگونی

.2

حفظ انضباط شخصی

بهصورت انفرادی و توأمان برافزایش عملکرد آنها تأثیر دارند،ازجمله

.۲

کمک و همکاری باهم ردهها

این عوامل تأمین نیازهای بنیادی روانشناختی میباشد (فقهی

.3

عملکرد تیمی

فرهمند .)1811 ،

.1

سرپر ،مدیریت و رهبری (قلی پور )181۲،

عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان موفق

تعریف عملکرد شغلی

از کارکنان ناموفق از طریق مجموعهای از مالکهای مشخص

عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای

قابلشناسایی هستند ( .ابوالقاسمی و همکاران  ) 1892،عملکرد

توسعهیافته موردتوجه زیادی قرارگرفته است  .روانشناسان عملکرد

شغلی به لحاظ نظری شامل دو مؤلفه است  ،مؤلفه اول عملکرد

شغلی را محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و

وظیفهای است که نیازمندیها و الزامات شغلی را منعکس میکند

نیازها  ،در عملکرد افراد و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی تأثیر

و مؤلفه دوم عملکرد زمینهای است که فعالیتهای تعریفنشده و

دارند (فرس و فای  ، 2221به نقل از ابوالقاسمی و همکاران 1892،

نامشخص نظیر کار تیمی و حمایت را دربرمی گیرد (زارعی متین

) .برخی عملکرد را ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکههای

و جندقی  .)1812،ازنظر وروم ( )19۲2توان و تمایل فرد عوامل

مجزای رفتاری تعریف میکنند که هر فرد در طول دورههای

اساسی در عملکرد و بهرهوری فرد محسوب میشوند یعنی فرد تا

مشخص از زمان انجام میدهد (موتوویدلو )2228،و یا در تعریفی

چه اندازهای توان ( دانش  ،مهارت  ،تجربه و شایستگی) انجام کارها

دیگر عملکرد وظیفهای عبارت است از مجموعهای از رفتارهایی که

را دارد و تا چه اندازهای تمایل (انگیزش  ،عالقه  ،تعهد و اعتماد )

افراد در ارتباط با شغل از خودشان نشان میدهند (اسمینک و

به انجام کار دارد  .هرچند عوامل محیطی و سازمانی همچون

هانس  . )2222،بنابراین کامالً واضح است که نقش عملکرد در

حمایت مدیریت  ،تناسب شخص با شغل  ،ساختار سازمانی ،

سازمانها تا چه میزانی حیاتی است  .بر اساس پژوهش باکر و لیتر

فرهنگ سازمانی  ،روحیه همکاری و بازخور در این زمینه دخالت

( ، )2212کارکنانی میتوانند بهخوبی تکالیف شغلیشان را انجام

دارند ولی توان و تمایل  ،عوامل اساسی در تعیین عملکرد کارکنان

دهند و مجذوب شغلشان گردند که اشتیاق شغلی باالیی داشته

میباشند  .البته ویژگیهای شخصیتی یکی از عوامل اثرگذار بر

باشند (مالیی و همکاران .)1898،

عملکرد شغلی است (قلی پور .)181۲،

کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعهای از مالکهای

کمپبل ( )1998عملکرد و بهرهوری فرد را زیربنای بهرهوری

مشخص قابلشناسایی هستند (ابوالقاسمی و همکاران 1892،

سازمانی میداند  ،عملکرد کارکنان نقش تالشها و رفتارهای فرد

)عملکرد شغلی به لحاظ نظری شامل دو مؤلفه است  ،مؤلفه اول

را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد  .او عملکرد کارکنان را یک

عملکرد وظیفهای است که نیازمندیها و الزامات شغلی را منعکس

مفهوم کلی با ابعاد زیر میداند :

میکند و مؤلفه دوم عملکرد زمینهای است که فعالیتهای

 .1تسلط و مهارت در شغل
.2

تعریفنشده و نامشخص نظیر کار تیمی و حمایت را دربرمی گیرد

تسلط و مهارت عام (خارج از شغل)

(زارعی متین و جندقی  . )1812 ،درواقع عملکرد زمینهای به آن
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● کیفیت کار  ،بهرهوری و درجه دقت در کار

دسته از فعالیتهای مربوط به شغل گفته میشود (مانند سخت کار
کردن و کمک به دیگران ) که بهصورت رسمی بخشی از شغل یا

●کمیت کار و رعایت میزان بازدهی

وظیفه تلقی نمیشوند یکی از متغیرهایی که میتواند عملکرد
کارکنان را در سازمان تحت تأثیر قرار دهد ویژگیهای شخصیتی

● آگاهیهای شغلی نظیر اطالعات فنی  ،قابلیت انجام کارهای

کارکنان میباشد که در تحقیقات مختلف موردبحث و بررسی

مختلف  ،سازگاری با شرایط مختلف محیط کار

قرارگرفته است (جاج  ،مانت و باریک  .)2221عملکرد شغلی تحت

● کاربرد دانش در انجام کار

تأثیر استعدادها  ،نیاز به پیشرفت  ،ادراک از خود  ،منبع کنترل
ویژگیهای عاطفی و تعامل بین این سازهها و مفاهیم قرار دارد

● توانایی برنامهریزی و آشنایی با ابعاد سیاسی  ،اقتصادی و فرهنگی

(باشوف و آرنولدز . )1992،به نظر وایت از ویژگیهای شخصیتی

محیط

میتوان برای پیشبینی رفتارها و عملکرد شغلی افراد استفاده کرد

● حضور فیزیکی در محیط کار  ،رعایت حضور بهموقع در محل کار

(وایت . )2222،

 ،عدم غیبت و ترک زودهنگام سازمان

ابعاد عملکرد شغلی

● قوه ابتکار  ،خالقیت و انعطافپذیری

صاحبنظران سازمانی اخیراً عملکرد را به دو بعد تقسیم میکنند :
.1

عملکرد وظیفهای

.2

عملکرد زمینهای

● رابطه با اربابرجوع
● حس همکاری باهمکاران  ،مدیران  ،مشاوران و سایر کارکنان
● سازش با تغییر سازمانی

عملکرد وظیفهای درواقع همان وظایف همان وظایف و
مسئولیتهایی هستند که در برگهی شرح وظایف و مسئولیتهای

●قابلیت اعتماد و اطمینان  ،حفظ اسرار کاری و سازمانی و سازمانی

کارکنان ثبت میگردد و بهطور مستقیم با انجام وظایف محوله در

ویژگیهای اخالقی و شخصیتی

ارتباط هستند  .برای مثال نظارت بر حضوروغیاب کارکنان  ،ارزیابی

● قدرت بیان و نفوذ کالم  ،ارائه دیدگاهها و نقطهنظرها به صوت

درست از این بعد نیازمند استانداردهای معین است .

کتبی و شفاهی

بعد دیگر عملکرد  ،عملکرد زمینهای است  .عملکرد زمینهای شامل

● میزان نیاز به نظارت و سرپرستی  ،احساس خود رهبری و قدرت

رفتارهایی است که بقای شبکهی سازمانی و اجتماعی و جو

حل مسئله و حلوفصل مشکالت کاری بدون مراجعه به سرپرست

روانشناختی که وظایف فنی را احاطه کره است  ،تدوام میبخشد

(اناری تفتی )1813 ،

(باقری و توالیی.)1819،
استانداردهای ارزیابی ابعاد گوناگون عملکرد کارکنان
متداول ترین استانداردهای موجود برای ارزیابی ابعاد گوناگون
عملکرد کارکنان عبارتاند از :
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کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند

پیشینه

که بین ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود

در مطالعهای که گلپرور ،جوادیان ،ادیبی ،مصاحبی و خبازیان در

دارد .

سال  1892با عنوان الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و
نیازهای روانی -اجتماعی با عملکرد کارکنان انجام دادند به این

اژهای و همکاران ( )1811در پژوهشی با عنوان تعامل بین

نتیجه رسیدند که فشارزاهای شغلی با نیازهای روانی اجتماعی و

شخصیتی و سبکهای فرا انگیزشی در عملکرد شغلی به این نتیجه

نیازهای روانی اجتماعی نیز با عملکرد کلی دارای رابطه معنادار

رسیدند که سبکهای فرا انگیزشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

هستند .همچنین ،نتایج نشان داد که فشارزاهای شغلی تأثیر خود

و ویژگیهای شخصیتی بر اساس سبکهای فرا انگیزشی در

را بر عملکرد کلی بهطور غیر مستقیم از طریق نیازهای روانی

پیشبینی عملکرد شغلی نقش واسطهای داشتند .

اجتماعی اعمال می کنند .تحلیل واسطه ای نیز از نقش واسطه ای

دعایی و ملکزاده ( )1891در پژوهشی تحت ((بررسی ارتباطات

نیازهای روانی اجتماعی در رابطه فشارزاهای شغلی با عملکرد کلی

سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان )) در

حمایت نمود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نیازها

آموزش عالی در بین  122نفر از کارکنان غیر هیئتعلمی مراکز

میتوانند تمایالت رفتاری مرتبط با فشارهای شغلی را واسطهگری

آموزش عالی شهر مشهد کهِ بهصورت تصادفی انتخابشده بودند به

کنند.

این نتیجه رسیدند که ایجاد جو تعامل دوسویه میتواند به مشارکت

در پژوهشی با عنوان رابطهی بین ارضای نیازهای بنیادین

کارکنان در ارائه نظرات خود برای بهبود سازمانی کمک کرده و

روانشناختی مرتبط باکار ،ویژگیهای شخصیت و اشتیاق شغلی که

اثربخشی مدیریت و رضایتمندی کارکنان از کار خود را افزایش

توسط کریمی ،همایونی نجفآبادی و ایزدی در سال  1898انجام

دهند .

گرفت نتایج به این صورت بود که بین ارضای نیازهای بنیادین

نتیجهگیری

روانشناختی مرتبط باکار ،شخصیت برونگرایی و اشتیاق شغلی و
ابعاد آن همبستگی مثبت و معنادار () p>2/221ولی بین شخصیت

تغییرات در سازمانهای جدید کارفرمایان را متقاعد کرده است که

روانرنجوری و اشتیاق شغلی و ابعاد آن همبستگی منفی و

هرچه بیشتر به دانش و تجارب روانشناسی اعتماد کنند و این روند

معنادار( ) p>2/221وجود داشت .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون

تغییرات  ،منجر به روانشناسی سازمانها شده است  .سازمانها از

نشان داد که ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط باکار و

کارمندان خود انتظار دارند نهتنها در کارشان دچار مشکل و کج

برونگرایی با رابطه مثبت و روانرنجوری با رابطهی منفی نقش

کاری نباشند که خالق و نوآور نیز باشند  ،بهآسانی با دیگران

معنیداری () p>2/221در پیشبینی اشتیاق شغلی کارکنان دارد.

همکاری کنند برای رشد حرفهایشان احساس مسئولیت کنند و به

این متغیرها قادرند درمجموع (  2۲درصد) از تغییرات اشتیاق شغلی

داشتن کیفیت باالی عملکردشان متعهد باشند .در دنیای پررقابت

پیشبینی کنند.

کسبوکار امروز  ،عملکرد افراد در محیطهای کار از مهمترین
سازههای حیاتی برای دستیابی سازمانها به اهدافشان است و در

عباس پور و باروتیان ( )1811در پژوهشی تحت عنوان ((بررسی

نگاهی اجمالی به تعداد پژوهشها و نظریات حوزه رفتار انسانها در

رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمان بر اساس مدل اچیو در
واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران )) با استفاده از  222نفر از
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محیط کار بهسادگی میتوان متوجه شد که عملکرد شغلی چه نقش

عالقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی ،همایش ملی روانشناسی

بسیار پررنگ در میان نظریهپردازیهای اندیشمندان دارد .
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