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نقش میانجیگر تعمق در تکالیف در رابطه با استقالل و رشد
مهارتها در محیط کار
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دریافت مقاله 94/01/17 :؛ دریافت نسخه نهایی 94/08/20:؛ پذیرش مقاله94/08/22:

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعمق در تکالیف در رابطه با استقالل و رشد مهارتها در محیط
کار بود .روش :روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت تولید و توزیع برق
شمال و جنوب اصفهان و نیروگاه شهید منتظری اصفهان در مجموع  4200نفر بود که از بین آنها بهروش
تصادفی  324نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .ابزارهای پژوهش شامل سوالهای کنترل ادراکشده
از شاخص ویژگیهای شغلی سیمز ،اسزیالگی و کلر ( ،)1976پرسشنامههای مشارکت در تصمیمگیری
نوتلراز ،وت و آینارسن ( ،)2010پرسشنامه بهکارگیری مهارتها در محیط کار نوتلراز ،وت و آینارسن
( )2010و تمرین تعمق در تکالیف بود .بهکمک تحلیل مسیر نقش میانجیگر تعمق در تکالیف و از طریق
روش بوت استراپ اثر غیرمستقیم بررسی شد .یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که تعمق در تکالیف در
رابطه بین مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده با رشد مهارتها در محیط کار ،نقش میانجی دارد.
نتیجهگیری :بر اساس این یافتهها به مدیران و مسئوالن سازمانها توصیه میشود بهمنظور بهکارگیری
بیشتر مهارتهای کارکنانشان ،از طریق مشارکت در تصمیمگیری و واگذاری اختیار به آنها بر استقالل
شغلی کارکنان بیفزایند.

کلیدواژهها :استقالل ،تعمق در تکالیف ،رشد مهارتها.
 .1نویسنده مسئول ،استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 .2دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
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مقدمه
استقالل شغلی ،میزان خودمختاری و آزادی عمل کارکنان در برنامهریزی و سازماندهی کار را نشان
میدهد (مهداد .)1387 ،میزان استقالل در شغل متفاوت است و میتواند اندک و بهصورت
مشارکت در تصمیمگیریها و یا بهطورکامل باشد و از سوی شاغل نیز بهصورت کنترل کامل بر
ابعاد شغل ادراک شود .بهزعم گالیه ( )2012احساس خودمختاری ،بهمعنی تجربه احساس انتخاب
در آغاز فعالیتها و نظام بخشیدن به فعالیتهای شخصی است .دسی و رایان ( )2014دریافتند
احساس خودمختاری در افراد باعث انعطافپذیری ،خالقیت ،ابتکار عمل ،واکنش سریع و
خودکنترلی خواهد شد.
استقالل در شغل موضوع پژوهشهای متعددی بوده و مشخص شده است که سبب افزایش
خشنودی شغلی کارکنان میشود (موسترت2011،؛ گمز-مدیا ،بالکین و کاردی .)2007 ،همچنین
استقالل و ادراک کنترل با از خودبیگانگی کمتر در محیط شغلی ،عملکرد شغلی بهتر ،فشار کاری
کمتر و مشارکت باالتر در شغل رابطه دارد (بلیس ،کوستیلوس ،استرولیاس و آسپریدس.)2015 ،
بااین حال بهدو نکته باید توجه کرد نخست آنکه تاثیر استقالل فقط بر نگرشها بهویژه منحصر
به خشنودی شغلی نیست و ثانیاً این تاثیرات تا حدی وابسته بهفرهنگ است و ویژگیهایی مانند
استقالل در شغل در کشورهای ثروتمند ،کشورهای فردگرا و همچنین کشورهایی که فاصله قدرت
کمتری داشتند بهطور قویتری رضایت شغلی را پیشبینی میکنند (جکس و بریت .)2015 ،از
سوی دیگر ،پژوهشهای تیموتی ( )2007و رجبی ( )1392نشان دادند استقالل و ادراک کنترل
در شغل با خشنودی از کار رابطهای ندارد و همه کارکنان خواهان خودمختاری و استقالل نیستند.
زیرا همانگونه که هاکمن و اولدهام (1975؛ نقل از جکس و بریت )2015 ،بیان کردند استقالل
با مسئولیت همراه است و همه کارکنان خواهان مسئولیت نیستند .همچنین در فراتحلیلی که
توسط هومرفی ،ناهرگانگ و مورگاسون ( )2007انجام شد تایید شد که استقالل در کار با عملکرد
شغلی ( )r =0/17و غیبت شغلی ( )r = -0/15رابطه ضعیفی دارد .نکته دوم که هدف این مقاله بر
آن متمرکز است تعیین رابطه استقالل و رشد و بهکارگیری مهارتها است .هرگاه بهافراد
خودمختاری داده شود ،آنها میتوانند و باید مهارتهای بیشتری بهدست آورند (جکس و بریت،
 .)2015از نظر آرنت ( 1958بهنقل از علیا )1390 ،کاری که افراد انجام میدهند یا کار ماهرانه
است یا غیرماهرانه ،که وی برای دومی واژه التین البور 1را اختیار کرده است .کار ماهرانه تا حدی
شامل نقش فردی است که آن را انجام میدهد و برای آن واژه التین  workاستفاده شده است.
بههمین دلیل در انجام کار ماهرانه ،فرد باید دارای استقالل و خودمختاری باشد ،تا بتواند در مورد
1. labor
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کاری که انجام میدهد ،عمیقاً بیندیشد و رابطه عناصر موجود در آن را درک کند .عریضی ،براتی،
دری و قاسمی ( ) 1394نشان دادند که کار ماهرانه با نیاز خودشکوفایی و نیاز بهاحترام و کار
غیرماهرانه با نیازهای ایمنی و زیستی رابطه دارد .میتوان نتیجه گرفت که کاری که با خود
شکوفایی مرتبط است نیاز به استقالل دارد ،همینطور نیاز به احترام نیز با داشتن استقالل در کار
مرتبط است .دلیل آن پژوهش دسی و رایان ( )2014است که نشان دادند احساس خودمختاری
در افراد سبب خالقیت ،ابتکار عمل ،انعطاف و خودکنترلی میشود.
پژوهش هایی که اثر خودمختاری یا استقالل را بر پیامدهای مثبت از قبیل رشد مهارتها بررسی
کردهاند و رابطهای قوی بین آنها یافتهاند (مانند گونترت2014 ،؛ برانچلی ،برگر و همینگ)2014 ،
در تبیین این نکته بازماندهاند که چرا استقالل در کار چنین پیامدهای مثبتی دارد .در بیشتر این
پژوهشها صرفاً تاکید بر این است که استقالل در شغل دارای پیامدهای مثبت مختلف است .بهچه
دلیل نظریه پردازان سازمانی با وجود وابستگی پیامدهای مثبت استقالل در شغل بهشرایط خاص،
همچنان بر آن تاکید دارند؟ تحلیل متغیر میانجی ،1توسط وایدرمن و ونآی ( )2015و پریچر
( )2015بهویژه بهاین نوع سوالها پاسخ می دهد .چون اساس آن یافتن متغیری است که با وجود
آن رابطه بین متغیرها پدید آمده و با حذف آن این رابطه ناپدید میشود (عریضی و خلیلی1387 ،؛
عریضی .)1391 ،بهعبارت دیگر در تحلیل متغیر میانجی سازوکار رابطه متغیرها روشن میشود،
هر چند مانند بقیه طرحهای رابطهای جنبه علیت در آن وجود ندارد (مانند پژوهش نوری ،شکری
و شریفی 1392 ،و یا پژوهش احمدی .)1392 ،حلقه واسط این که چگونه رابطه بین دادن استقالل
در کار با رشد مهارتها ارتباط دارد ،آن است که افرادی که بهآنها خودمختاری برای انجام کار
داده میشود ،ناگزیر میشوند روش خود را برای انجام کار بیابند و بنابراین ناگزیر به تعمق و تفکر
میشوند که آن را تفکر بازتابی 2نامیدهاند و بنابراین مهارت برای انجام کار را بهدست میآورند
(گائو .)2013 ،در محیط کار این مساله ،معادل تعمق در ساختار تکلیف ارجاعی است .معموال در
پژوهشها ،رابطه استقالل در کار و داشتن کنترل بر روال انجام کار اعم از روش یا زمان (جهانبخش،
عریضی ،نوری و مولوی1388 ،؛ جهانبخش و عریضی )1391 ،و با متغیرهای مالک از قبیل عملکرد،
خشنودی از عملکرد و عاطفه مثبت در محیط کار تایید شده است .با این حال اکثر این پژوهشها
جنبه توصیفی داشتهاند و از تبیین اینکه چرا استقالل در کار بهعملکرد بهتر منجر میشود،
بازماندهاند.

1. mediation analysis
2. reflective thinking
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سوال پژوهش حاضر این است که اگر به افراد در کارشان استقالل بدهند ،بر وظایف خویش
بیشتر تمرکز و تعمق بیشتری روی آن میکنند؟ آیا خود آزمودنیها از اینکه در مساله چیزهای
جدیدی یادگرفتهاند آگاهی دارند یا نه؟ به عقیده برخی بهعنوان مثال چالمه و لطیفیان ()1391
آگاهی آزمودنیها از یادگیریهایشان بهحیطه فراشناخت مربوط است؛ و پاسخ آن از طریق
پرسشنامههای خودگزارشی بهدست می آید .در پژوهش حاضر شناخت یعنی آگاهی از یادگیری،
رشد و توسعه فرد در پرتو استقاللی که به فرد داده شده است نیز بررسی شد و بنابراین در الگوی
پژوهش ،مسیر مستقیم استقالل در کار با دو سطح مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده
بر یادگیریهای جدید و رشد آنها و نیز نقش میانجیگر تعمق در مهارتها در ساختار وظیفه
بررسی شد.

مشارکت در
رشد یادگیری
در محیط کار

تعمق در

تصمیمگیری

مهارتها

کنترل ادراک
شده

شکل  .1الگوی اولیه پژوهش در مورد روابط بین متغیرها

شکل 1الگوی اولیه پژوهش را در مورد روابط بین متغیرها نشان میدهد .این شکل بر اساس
پیشینه پژوهشی ترسیم شده است .همانطور که مالحظه میشود بهنظر میرسد متغیر مشارکت
در تصمیمگیری بر کنترل ادراکشده؛ و همچنین مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراک شده
هر دو بهصورت مستقیم بر تعمق در مهارتها تاثیرگذار باشند .تعمق بر مهارتها نیز میتواند رشد
یادگیری را متاثر سازد و نیز مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده هر دو بهصورت مستقیم
و بهصورت غیرمستقیم از طریق تعمق در مهارتها ،بر رشد یادگیری در محیط کار اثرگذارند.
در همین زمینه نیسن و ولمر ( )2010بهطور کامل رابطه بین استقالل در کار و تعمق در مورد
مهارتها در ساختار تکلیف را بررسی و نشان دادند هنگامی که استقالل کارمند در شغل افزایش
مییابد ،تعمق در تکالیف 1نیز افزایش و بدین ترتیب عملکرد شغلی شاغل بهبود مییابد .مشخص
است که بخشی از عملکرد مطلوب در کار وابسته بهتوانمندیها و مهارتهای افراد است .با این
وجود صرف داشتن مهارت منجر به عملکرد مطلوب نخواهد شد .اگر شاغل مهارتهای خود را در
شغل بهکار گیرد و آنها را رشد دهد ،میتوان انتظار نتایج مطلوب داشت .بهعنوان مثال بحرینی،
1. task reflection
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معطری ،اکابریان و میرزایی ( )1387در پژوهشی نشان دادند فراوانی بهکارگیری و رشد مهارتها
با افزایش صالحیت بالینی پرستاران نسبت مستقیم دارد .همچنین پژوهش پورهادی ،کمالی،
خالصی و فهیمی ( )1388نشان داد که افزایش ویژگیهای مثبت شغل و از جمله استقالل ،باعث
رشد و بهکارگیری مهارت در مشاغل توانبخشی میشود .استقالل در شغل اثر مستقیم و قوی بر
رشد و بهکارگیری مهارت دارد (آلبریچ .)2010 ،چنانچه بخواهیم رشد و بهکارگیری مهارت در
شغل افزایش یابد؛ باید در طراحی شغل بر بعد استقالل مشاغل افزوده شود .زیرا استقالل و آزادی
عمل بهشاغل فرصت تنظیم فعالیتها و تکالیف را بهنحوی میدهد که متناسب با مهارتهایشان
باشد .پژوهش هافمن ( )2015نشان داد هرگاه میزان استقالل کارکنان بخش مراقب سالمت و
پزشکی بیشتر میشود ،با احتمال بیشتری آنها آموختههای خود را در انجام وظایف بهکار میبرند.
بر اساس آنچه در باال بدان اشاره شد فرضیه زیر در این پژوهش آزمون شد.
 .1تعمق در ساختار تکلیف ،در رابطه بین مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده با رشد
مهارتها نقش میانجیگر دارد.
روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت تولید و توزیع
برق اصفهان شامل شرکت توزیع برق اصفهان در شمال و جنوب اصفهان و نیروگاه شهید منتظری
اصفهان در مجموع شامل  4200نفرکه  96درصد آنها مرد و  4درصد زن بودند .برای پیشبینی
حجم نمونه ابتدا مطالعهای مقدماتی در مورد  30نفر انجام و سپس با استفاده از فرمول
 n=Nt2s2/Nd2+t2s2که در آن  Nبرابر حجم جامعه آماری = s ،1/96 = t ،بیشینه انحراف
معیار در مطالعه مقدماتی مربوط به متغیر کنترل ادراکشده و  0/5 = dحجم نمونه است .بر اساس
این فرمول حجم نمونه آماری پژوهش حاضر برابر با  324نفر تعیین و سپس از بین کل کارکنان
با استفاده از برنامه کامپیوتری بهروش تصادفی ساده این تعداد بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شد.
با توجه بهاینکه پاسخ بهسوالهای پرسشنامهها و انجام تکلیف مربوط به تعمق در مهارتها نیازمند
سواد و درک نسبی است ،مالک ورود بهپژوهش داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم بود.
ابزارهای پژوهش
 .1کنترل ادراکشده .برای سنجش کنترل شغلی از شاخص استقالل در مقیاس ویژگیهای
شغلی 1سیمز ،اسزیالگی و کلر ( )1976استفاده شد .این مقیاس نخستین بار توسط عریضی و
)1. job characteristics index (JCI
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صباحی ( )1388ترجمه و استفاده شد .این مقیاس دارای  27سوال است که  6سوال آن یعنی
سوالهای  25 ،20 ،13 ،8 ،2و  27ویژگی کنترل ادراکشده را میسنجد .این مقیاس توسط
شرکتکنندگان روی یک طیف لیکرتی پنج درجهای از بسیار کم =  1تا بسیار زیاد =  5پاسخ داده
میشود .سیمز و همکاران ( )1976اعتبار آن را بهروش اعتبار همگرا بررسی کردند که در سطح
 p> 0/001معنیدار بود .همچنین در پژوهش براتی ،عریضی و بختیاری ( )1390برای این ابزار
ضریب آلفای کرونباخ برابر  ،0/67ضریب پایایی بازآزمایی برابر  0/71و ضریب تنصیف برابر0/70
بهدست آمد .میانگین این متغیر در پژوهش حاضر برابر  3/34با انحراف معیار  0/11و خطای معیار
اندازهگیری  0/05بود .ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برابر  0/76بود.
 .2پرسشنامه مشارکت در تصمیمگیری .بهدلیل مشکل تورم که در پرسشنامههای
خودگزارشی بهدلیل سنجش واحد و استفاده از یک روش رخ میدهد (روجلبرگ ،)2006 ،برای
سنجش استقالل ،عالوه بر مقیاس کنترل ادراک شده ،از پرسشنامه مشارکت در تصمیمگیری نیز
استفاده شد که توسط نولتراز ،وت و آینارسن ( )2010ساخته شده و دارای  8سوال است که توسط
مشارکتکنندگان روی یک مقیاس چهار درجهای لیکرتی همیشه =  4تا هرگز = 1پاسخ داده
میشود .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش نولتراز و همکاران ( )2010برابر  0/90بود .ضریب آلفای
کرونباخ در این پژوهش برابر  0/81بود .میانگین این متغیر در پژوهش حاضر برابر  47/28با انحراف
معیار  17/28و خطای معیار اندازهگیری  7/43بود .برای سنجش اعتبار پرسشنامه در این پژوهش،
از یک سوال این پرسشنامه که مفهوم کلی پرسشنامه در آن لحاظ شده و عبارت است از
"بهطورکلی من در این شغل فرصت مشارکت در بسیاری از تصمیمگیریها را دارم" استفاده شد.
سپس از ضریب همبستگی این سوال ،با پرسشنامه که برابر  0/76و در حد قابل قبول بود بهعنوان
ضریب اعتبار استفاده شد.
 .3مقیاس رشد یادگیری در محیط کار .این مقیاس  4سوالی توسط نولتراز ،وت و آینارسن
( )2010ساخته شد که مشارکتکنندگان روی یک مقیاس چهار درجهای لیکرتی همیشه =  4تا
هرگز =  1به آن پاسخ میدهند .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش سازندگان آن برابر  0/91بود.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار در این پژوهش برابر  0/79بود .میانگین این متغیر
در پژوهش حاضر برابر  49/64با انحراف معیار  14/33و خطای معیار اندازهگیری  6/44بود .برای
سنجش اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر ،از یک سوال این پرسشنامه که مفهوم کلی پرسشنامه
در آن لحاظ شده و عبارت است از "بهطورکلی شغل من فرصت رشد و یادگیری زیادی را برایم
فراهم میسازد" استفاده شد؛ و از ضریب همبستگی این سوال ،با پرسشنامه که برابر  0/78و در
حد قابل قبول بود بهعنوان ضریب اعتبار استفاده شد.
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 .4تعمق در مهارتها .برای سنجش تعمق در مورد مهارتها از روش مشابه پژوهش عریضی
( )1374استفاده شد .او در پژوهش خود تاثیر روشهای اساتید درس هندسه سال اول دبیرستان
را در مورد دانشآموزان بررسی کرد و نشان داد برخی از معلمها هدفهای مسالهای خویش را
بهصورت دقیق روشن میکنند و از دانشآموزان میخواهند که در فرایند حل مساله به تکتک
فرایندهای از قبل تعیین شده پاسخ دهند .در مقابل بعضی از معلمها دانشآموزان خود را آزاد
میگذارند تا هر زاویهای را که میتوانند بهکمک مفروضهها بهدست آورند ،مشخص سازند .این
روش تعیین اهداف ،روش شناور نامیده میشود .واضح است که دانشآموزان گروه اول هدفی را
تعقیب میکنند که توسط دیگری یعنی معلم ،تعیین شده است ،درصورتی که دانشآموزان گروه
دوم در مورد هدفهایی کار میکردند ،که خود تعیین کرده بودند .در پژوهش مذکور گروه سومی
نیز وجود داشت که در فرایند تعیین اهداف با معلم در گفتگویی دو نفره مشخص میکردند که
کدام زاویهها را تعیین کنند و سپس بر اساس آن توافق ،که رای خود آنها نیز در آن در نظر گرفته
شده بود ،در حل مساله مشارکت میکردند .این متغیر در محیطهای صنعتی ،مشابه میزان استقالل
یا داشتن کنترل بر کار است .عریضی ( )1374از شرکتکنندگان در پژوهش خود خواست
فرایندهای ذهنی و تفکر خود را در حین حل مساله با صدای بلند اعالم کنند و بدین ترتیب از
میزان تعمق افراد در تکلیف حلمساله آگاه میشد .در این پژوهش نیز از چنین روشی استفاده
شد .بهاین صورت که تکالیفی به اعضای نمونه واگذار و از آنها خواسته شد هنگام انجام تکالیف
هر فکری را که دارند؛ و بهعنوان مثال دلیل این که چرا کاری را بهآن صورت انجام داداهاند بنویسند.
معموالً برای بررسی تعمق در کار شیوههای خودگزارشی قابل استفاده نیست ،بلکه با روش تحلیل
تفکر از زبان 1میتوان از میزان تعمق افراد در وظایفشان آگاه شد .روش تحلیل تفکر از زبان توسط
هربرت سایمون ( )1969-1981و بر مبنای اندیشههای ویگوتسکی ( )1962شکل گرفته است .از
نظر ویگوتسکی ( )1962اندیشه نوعی گفتگوی بلند است ،بههمین دلیل سایمون ()1969-1981
از آزمودنیهای خود می خواست که افکاری را که در ذهن دارند با صدای بلند اظهار کنند .در واقع
در تحلیل عریضی ( )1374از این روش استفاده شد و چندین داور درباره اندیشههای آزمودنیها
را قضاوت کردند و مشخص شد که آزمودنیهای هدف شناور ،از روش مستقیم و با درک کامل از
الگوهای مساله عمل میکنند .در پژوهش حاضر بهجای صدای بلند ،آزمودنیها افکار خود را ثبت
کردند .این تکالیف بر مبنای موقعیتهای واقعی در هنگام کار ساخته و سعی شده بود که برای
آنها راهحل یگانه و شناخته شدهای وجود نداشته باشد .همه تکالیف در حیطهای بود که در

1. protocol analysis
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روانشناسی شناختی ،اندرسون ( )1983آن را دانش رویهای 1نامیده و بنابراین با مهارتها مربوط
است و در روانسنجی ،کیلونن )2012( 2آن را سنجش عملکردی نامیده است .در این پژوهش در
دستورالعمل از آزمودنیها خواسته شد از روش خود استفاده کنند و تاکید شد که برای پاسخ به
سوال راهحل مشخصی وجود ندارد .پاسخ داوطلبا ن در اختیار سه داور قرار گرفت و ضریب
همبستگی درون ردهای یا خوشهای 0/67 = 3بهدست آمد .میانگین این متغیر در پژوهش حاضر
برابر  11/43با انحراف معیار  3/64و خطای معیار اندازهگیری  2/07بود.
شیوه اجرا .با همکاری شرررکت برق ،محل اجرای پژوهش و زمان انجام آن بهاطالع کلیه افراد
نمونه ر سید .افراد به محل اجرای پژوهش واقع در واحد پژوهش شرکت برق مراجعه نمودند .این
افراد ابتدا بهپرسشنامهها پاسخ دادند و سپس تکلیف مربوط به تعمق در مهارتها را انجام دادند.
بهمنظور ایجاد اعتماد و اجرای ا صول اخالقی در پژوهش از شرکتکنندگان خوا سته شد که از
نو شتن نام و نام خانوادگی خود در پر س شنامهها خودداری کنند و برای نظم و ترتیب بهتر بههر
نفر یک کد داده شد.
یافتهها
میانگین سنی اعضای نمونه  39/62با انحراف معیار  9/36و میانگین سنوات خدمت آنها برابر
 15/28با انحراف معیار  2/78بود .همه آنها مرد و  94درصد آنها متاهل بودند.
جدول . 1نتایج آزمون توزیع طبیعی دادهها ،آزمون لوین و دوربین -واتسون
کجی
کشیدگی
Fآزمون لوین
معنی داری آزمون لوین
دوربین -واتسون()DW

کنترل ادراکشده
0/04
1/59
0/22
0/45
*1/57

تعمق در تکالیف
0/17
1/59
0/30
0/38
**1/76

رشد یادگیری
مشارکت در تصمیمگیری
-0/68
0/34
-1/86
-2/76
1/21
1/33
0/28
0/23
**1/72
**1/64
*
P<0/05**P< 0/01

جدول  1نشان میدهد توزیع دادهها طبیعی است .نتایج آزمون لوین نیز موید همگنی واریانسهای
خطا است .با توجه به آماره دوربین -واتسون نتیجهگیری شد بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
مشارکت در تصمیمگیری
کنترل ادراکشده تعمق در تکالیف
()0/76
کنترل ادراکشده

رشد یادگیری

1. procedural knowledge
2. Kyllonen
)3. intra class correlation coefficient (ICC
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تعمق در تکالیف
0/63
مشارکت در تصمیمگیری 0/51
0/11
رشد یادگیری

()0/67
0/41
0/39

()0/81
0/07

()0/79
*
P<0/05**P< 0/01

جدول  2نشان میدهد رابطه بین کنترل ادراکشده با تعمق در تکالیف و مشارکت در تصمیمگیری
(و رابطه مشارکت در تصمیمگیری نیز با تعمق در تکالیف معنیدار است .اما هیچیک از این دو
متغیر یعنی کنترل ادراکشده و مشارکت در تصمیمگیری با رشد یادگیری رابطه معنیدار ندارند.
از سوی دیگر رابطه بین تعمق در تکالیف و رشد یادگیری معنیدار است .بر این اساس بهنظر
میرسد که رابطه بین دو متغیرکنترل ادراکشده و مشارکت در تصمیمگیری با رشد یادگیری،
مستقیم نباشد و این رابطه از طریق متغیر سوم یعنی تعمق در تکالیف برقرار شود .بنابراین نقش
میانجیگر متغیر تعمق در تکالیف در روابط مذکور بررسی و همچنین روی قطر ،ضرائب مربوط به
پایایی در داخل پرانتز گزارش شد.

رشد مهارتها
(29)./.5
در محیط کار

(0/29)0/05

مشارکت در تصمیمگیری

(0/38)0/01
تعمق در تکالیف

(0/21)0/05

(0/67)0/01
شکل  .2الگوی اصالح شده متغیرهای پژوهش

کنترل ادراک شده

شکل  2الگوی اصالح شده بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .مقادیر خارج از پرانتز ضرایب
هستند و معنیداری آزمون  tدر درون پرانتز گزارش شده است .همانطور که در شکل  2مشخص
است متغیرهای مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده از طریق تعمق در تکالیف باعث
رشد یادگیری در محیط کار میشوند و بهطور مستقیم رشد مهارتها در محیط کار را تحت تاثیر
قرار نمیدهند .مشارکت در تصمیمگیری برکنترل ادراکشده بهطور مستقیم اثر دارد.
جدول  .3شاخصهای برازش الگوهای اولیه و الگوی نهایی اصالح شده پژوهش
خیدو بر
درجه
آزادی

شاخص
نیکویی
برازش

شاخص
نیکویی
برازش
اصالح
شده

شاخص
برازش
افزایشی

شاخص
توکلر-
لویس

شاخص
برازش
تطبیقی

شاخص
برازش
هنجار
شده

شاخص ریشه
میانگین مربعات
خطای برآورد

7/43
الگوی اولیه
1/92
الگوی اصالحشده

0/85
0/88

0/72
0/91

0/84
0/94

0/57
0/91

0/83
0/93

0/68
0/98

0/11
0/04

87

سید حمیدرضا عریضی سامانی و هاجر براتی
شده2

در جدول  ،3باال بودن مقدار شاخص نیکویی برازش ،0/88 = 1شاخص نیکویی برازش اصالح
=  ،0/91شاخص برازش افزایشی ،0/94 = 3شاخص توکلر-لویس ،0/91 = 4شاخص برازش تطبیقی5
=  ،0/93شاخص برازش هنجار شده 0/89 = 6و پایین بودن شاخص ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد 0/04 = 7در مورد الگوی اصالحشده و همچنین میزان سطح آماری آماره خیدو تقسیم بر
درجه آزادی ( )χ²|dfدر همین الگو نشان میدهد که الگوی ارتباطی از برازش مطلوب برخوردار
است.
جدول  .4پارامترهای اندازهگیری مربوط به اثرهای مستقیم
برآورد استاندارد
برآورد غیراستاندارد
پارامتر
مسیر
0/09
0/16
مشارکت در تصمیمگیری به رشد مهارت
0/11
0/21
کنترل ادراکشده به رشد مهارت
*

P<0/05**P< 0/01

در جدول  4با توجه به سطح معنیداری که برای هر دو مسیر مشارکت در تصمیمگیری به رشد
مهارت و کنترل ادراکشده به رشد مهارت باالتر از  0/05است؛ مسیرهای مستقیم معنیدار نیست
و بنابراین دو متغیر مشارکت در تصمیمگیری و کنترل ادراکشده بر رشد مهارت اثر مستقیم
ندارند.
جدول  .5بررسی نقش واسطهای متغیر تعمق در مهارتها یا اثرات غیرمستقیم مشارکت در
تصمیمگیری و کنترل ادراکشده بر رشد مهارتها
B

مسیر

β

بوت استراپ
کران باال کران پایین

مشارکت درتصمیمگیری←تعمق در تکالیف←رشد مهارتها در محیطکار
کنترل ادراکشده ←تعمق در تکالیف←رشد مهارتها در محیط کار

0/21 0/648
0/59 0/512

1/48

0/24

1/04

0/29
*

P<0/05**P< 0/01

)1. goodness of fit index (GFI
)2. adjusted goodness of fit index (AGFI
)3.incremental fit index (IFI
)4. Tucker-Levis index (TLI
)5. confirmatory factor index (CFI
)6. normed fit index (NFI
)7. root mean squared error of approximation (RMSEA
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جدول  5نقش واسطهای متغیر تعمق در تکالیف در الگوی تحلیل مسیر را نشان میدهد .برای
تعیین معناداری مسیرهای غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از طریق متغیر میانجی،
از روش بوت استراپ (خود راه انداز) 1در برنامه سد 2پریچر و هایز ،)2004( 3استفاده شد .در روش
مطرح شده ،عالوه بر سه رگرسیون مورد نیاز بارون و کنی ،4از روش بوت استراپ و فاصله اطمینان
حاصل از آن استفاده نیز میشود که نقش میانجی را بهصورت مستقیم ارزیابی میکنند .اگر در
فاصله اطمینان موردنظر ،کران باال و پایین اندازه اثر غیرمستقیم ،صفر نباشد ،فرضیه پژوهشگر
مبنی بر اثر غیرمستقیم متغیر مستقل از طریق متغیر میانجی بر متغیر وابسته ،تأیید میشود
(رضایی ،نوری و عریضی .)1390 ،با توجه به جدول  5تفاوت الگوی اولیه و نهایی در مسیرهای
مستقیم بین مشارکت در تصمیمگیری و رشد یادگیری در محیط کار و کنترل ادراک شده و رشد
یادگیری در محیط کار بود که هیچیک معنیدار نبود و بنابراین از تحلیل حذف شد .تحلیل با بوت
استراپ و فاصله اطمینان در جدول  5نشان میدهد که فرضیه آماری مبنی بر نقش میانجیگر
این متغیر در رابطه بین مشارکت در تصمیمگیری و رشد مهارتها در کار تایید میشود .همچنین
این متغیر میانجیگر بین کنترل ادراکشده و رشد مهارتها در محیط کار نیز هست.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که در هنگام وجود استقالل در کار یعنی مشارکت در تصمیمگیری و ادراک کنترل،
تعمق در مورد ساختار تکالیف بیشتر است .تعمق در ساختار تکالیف از مفهوم تفکر بازتابی گرفته
شده و تفکر بازتابی نوعی تفکر عمیق است و در آن فرد از دانش و تجربیات خود در تفکر و حل
مساله استفاده میکند .تفکر بازتابی بخشی از فرایند تفکر انتقادی 5است که شامل فرایند تحلیل
و قضاوت درباره آن چیزی است که اتفاق افتاده است (اینیس .)2011 ،ریشههای امروزی آن را
میتوان در اندیشههای جان دیویی در سال  1910ردیابی کرد که تفکر بازتابی را در اوایل قرن
بیستم مطرح نمود (استاپلتون .)2011 ،جان دیویی در سال  1910تفکر بازتابی را توجه دقیق،
فعاالنه و مستمر به اطالعات و زمینههای حمایت کننده از آن و درنظر گرفتن نتایج و تبعات آن
اطالعات تعریف میکند (ازکان .)2010 ،تفکر بازتابی از اینرو اهمیت دارد که برای فرد این فرصت
را ایجاد میکند که با گذاشتن قدمی بهعقب نسبت به آنچه تاکنون رخ داده است ،راهبردهای
1. bootstrap
2. Sed
3. Preacher & Hayes
4. Baron & Kenny
5. critical thinking
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موثر برای پیشرفت را بررسی کند .تفکر بازتابی میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد و شامل
برنامهریزی ،اداره کردن و تجدیدنظر و اصالح رفتارهای مرتبط با اهداف است (کیث و فرز.)2005 ،
هرچند که تفکر بازتابی در ابتدا در حوزه یادگیری مطرح شد ،اما قابل بسط و تعمیم بهسایر
تجارب نیز هست (آلن و دیسکول .)2014 ،یکی از این تجارب ،تکالیفی است که فرد در هنگام
اشتغال در یک سازمان انجام میدهد .هنگامی که شاغل نسبت به تکالیف شغلی امکان توجه دقیق،
فعاالنه و مستمر یا بهعبارتی تعمق در تکلیف یا تفکر بازتابی دارد و میتواند در مورد آنچه انجام
داده است قضاوت کند ،قادر خواهد بود راهبردهای موثرتری برای پیشرفت بیابد .آرنت ( 1958نقل
از علیا )1390 ،در بررسی خود از عصر طالئی آتن ،نشان داد که ارسطو نداشتن استقالل در کار را
الیق بردگان میدانست .از نظر او همین عدم استقالل ،حتی آدمیان آزاد را شبیه بردگان میسازد.
افالطون بازتاب این عدم استقالل در کار را در کار یدی در مقابل کار فکری دیده است .زیرا سبب
میشود افراد هنگام انجام کار بهنحوه انجام آن فکر نکنند .نیسن و ولمر ( )2010معتقدند در زمان
وجود استقالل در شغل این فرایند بهتر قابل اجرا است زیرا استقالل بهزعم رایان و دسی ()2014
باعث واکنش سریع و خودکنترلی خواهد شد .یعنی زمانی که شاغل احساس خودمختاری و
استقالل میکند ،میتواند از طریق کنترل خود ،بهآنچه انجام داده است بهگونهای دقیق و فعال
توجه و در مورد آن قضاوت کند یعنی به تفکر بازتابی یا تعمق در مهارتها بپردازد .همچنین
هنگامی که استقالل افزایش مییابد ،افراد فرصتهای جدید را شناسایی میکنند ،در مورد اهداف،
فرایندها و راهبردهای مربوط به تکلیف میاندیشند و تصمیم میگیرند که چهطور تکالیف را انجام
دهند (ورسچلد ،هیندریک ،ریپ و اسچورس2012 ،؛ ولز ،لمبرت و الیوت.)2015 ،
پژوهش حاضر در عین حال بهصورت ضمنی بهمفهوم صدای کارکنان پرداخت که دارای دو سازه
مهم فرصت ادراک شده برای شنیدن صدای آنها است که دو متغیر مشارکت در تصمیمگیری و
کنترل بازتابی آن را منعکس و تعمق در تکالیف و رشد مهارتها ،این فرصت را بهواقعیت تبدیل
میکند و کارکنان با درک تکالیف محوله آن را با روش خود انجام میدهند .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد تعمق در ساختار تکلیف در رابطه بین استقالل و رشد مهارتها در محیط کار نقش
میانجیگر دارد یعنی برای یک شاغل که دارای استقالل در کار است؛ چه مشارکت در
تصمیمگیریها باشد و چه استقالل و کنترل کامل بر کار و فرایندهای آن ،تعمق بیشتر در ساختار
تکلیف ،باعث رشد و بهکارگیری بیشتر مهارتها در کار میشود .همانطور که گفته شد ،تفکر
بازتابی ریشه تعمق در تکالیف است که بهمعنی فرایند تحلیل و قضاوت درباره آن چیزی است که
اتفاق افتاده است .در شرایط استقالل ،فرد تمرکز بیشتری روی شغل خود دارد زیرا طبق گفته
دسی و رایان ( ،)2013احساس خودمختاری و استقالل ،شامل احساس خودتعیینی است .در فرد
مستقل عاملیت وجود دارد و او کنشگری فعال است .زیرا او معتقد است که رفتارهایی که انجام
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می دهد ،از خودش نشأت گرفته نه از دیگران (پرایس ،جوسیال و کومینگز .)2006 ،بهعنوان مثال
دافی ( )2007در زمینه یادگیری نشان داد که اگر یادگیرندگان مستقل ،بهصورت عمیق درگیر
فرایند یادگیری شوند ،اثربخشی بیشتر است .زیرا در این حالت تمرکز فرد برخود بیشتر میشود و
فرد بهتر میتواند اعمال گذشته خود را مورد تحلیل قرار دهد .بنابراین در این حالت اگر فرد با
تعمق بیشتری در مورد مهارتهای خود برای انجام تکالیف خود بیندیشد ،بهتر قادر بهتشخیص
راههای بهبود خود از طریق بهکارگیری و رشد مهارتهایش خواهد بود .زانگ ( )2008نشان داد
که هرگاه به یادگیرندگان بهطور کامل اختیار داده شود ،در طول فرایند تفکر بازتابی ،تجربههای
خود را دوباره بازسازی میکنند ،در مورد آنها میاندیشند و آنها را مجددا ارزیابی میکنند،
تجربیات جدید معنیدار میشوند و بنابراین دانش جدید ایجاد میشود .گائو ( )2013در بررسی
خود نشان داد که هرگاه یادگیرندگان احساس عاملیت 1و استقالل کنند ،یعنی احساس کنند که
خود عامل اصلی در برنامهریزی فرایند یادگیری و استفاده از روشهای مختلف هستند ،استفاده از
تفکر بازتابی و عمیق در یادگیری زبان بیشتر میشود یعنی آنها بهطور عمیقتر در مورد خود و
مهارتهای خود در حیطه یادگیری میاندیشند و این درنهایت باعث بهبود توانمندیها و
یادگیریهای آنها در این حیطه خواهد شد .اگر عاملیت را مشابه استقالل بدانیم نتایج این
پژوهش در راستای پژوهش گائو ( )2013است .همچنین نقل است که از طریق تفکر بازتابی یعنی
تعمق در مورد مهارتها ،فرد میتواند برآورد کند که چه چیزی میداند ،چه چیز باید بداند ،و
چگونه فاصله بین این دو وضعیت را تکمیل نماید (ادی .)2011 ،بنابراین در این روش رشد
مهارتها دور از انتظار نیست.
هر چند در مورد رشد مهارتها (بهعنوان مثال چاکراباتی )2012 ،و بهکارگیری مهارتها (به-
عنوان مثال وو ،گیریفین و پارکر2015 ،؛) پژوهشهای متعددی گزارش شده است ،اما پژوهش
حاضر از نظر بررسی رابطه استقالل با رشد مهارتها از طریق تعمق در تکالیف ،بهعنوان متغیر
میانجی) کم نظیر است زیرا پژوهشهای قبلی (بهعنوان مثال نیسن و ولمر )2010،هرچند رابطه
استقالل با تعمق در مهارت را بررسی کردهاند ،اما تاثیر آن در رشد مهارتها را نشان ندادهاند.
میتوان هدف روانشناسی صنعتی را بهبود بخشیدن بهرهوری و بهبود بخشیدن بهکرامت انسانی
کارکنان دانست .در این صورت پژوهشهایی که تاثیر استقالل کارکنان را بر خشنودی شغلی
بررسی میکنند ،میتوان آنها را جزء شاخه کرامت بخشیدن بهکارکنان دانست و پژوهش حاضر
تمرکز خود را بر بهبود بهرهوری کارکنان گذاشته است .جنبهای که کمتر تا کنون به آن توجه
شده است با این حال ،در فرهنگ هایی که فاصله قدرت در آن زیاد است نوعی گریز از استقالل
1. agency
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دیده میشود که اریک فروم ،1941( 1نقل از فوالدوند )1393 ،در گریز از آزادی آن را شناسایی
کرده است ،و باید از لحاظ فرهنگی روی آن کار کرد تا ثمره آن در بهبود بهرهوری بهدست آید که
با رشد مهارتهای کارکنان نوید آن داده میشود .شاید یکی از دالئلی که دورههای آموزشی در
متغیرهای مالک واکنش و یادگیری بیش از متغیرهای مالک عملکرد و نتیجه سازمانی در مهارتها
اثرگذارند این باشد که کارکنان بههنگام عمل ،استقالل الزم را ندارند یا این که در آموزش مهارتها
کمتر بهتعمق و تفکر در انجام مهارتها ترغیب میشوند که جنبه عملی پژوهشحاضر و
پیشنهادهای کاربردی در مقاله حاضر باید بر این اساس در نظر گرفته شود .نقطه قوت پژوهش
حاضر این است که برای جمعآوری دادهها جهت تعیین نقش تعمق در مهارتها ،از روشهای
سنجش عملکرد که کیلونن ( )2012آن را توصیه کرده است ،بهجای پرسشنامه خودارزشیابی
استفاده شد.
بر اساس این نتایج به مدیران و دستاندرکاران سازمانی توصیه میشود شرایطی برای فرد شاغل
فراهم کنند تا احساس نماید در انتخاب و نحوه انجام وظایف خود استقالل دارد و میتواند
تصمیمهای مهم و تعیینکننده را برای انجام آن اتخاذ کند ،و از این طریق وی را تشویق کنند تا
مهارتهایش را بهکار گیرد .البته دستبابی بهنتایج مثبت استقالل در کار نیازمند صبر و پایداری از
س وی سرپرستان و مدیران است تا کارکنان فرصت الزم را برای تعمق و تفکر و در نتیجه رشد
مهارتهایشان داشته باشند .همچنین ،استقالل دادن بهکارکنان باید براساس تفاوتهای فردی
باشد .کارکنانی که تعمق کمتری دارند و از تفکر بازتابی کمتر استفاده میکنند ،در کارهای خوب
ساختاریافته و تحت سرپرستی بهتر کار میکنند .با این وجود محدودیت پژوهش حاضر این بود
که به الیه خاصی از مشاغل در شرکت برق توجه شد و در مورد این که آیا در مشاغل صنعتی در
نفت ،صنایع خودروسازی یا فوالد هم بدینگونه با دادن استقالل بهکارکنان از طریق تعمق در کار
بهرشد مهارتها منجر میشود ،یا نه؟ باید پژوهش شود .بسیاری از مهارتها باید کامالً بدون تفکر
اجرا شوند .مثال معروف آن دوچرخهسواری است که بهمجرد تعمق در تکلیف رکاب زدن به
سرنگونی دوچرخهسوار منجر خواهد شد ،بنابراین در مورد مشاغل تفکیک مهارتهایی که نیاز
بهتعمق دارند از بقیه مهارتها مهم است .از آنجا که تعمق در مهارت از طریق مهارتهای بهکار
رفته در روش سنجش عملکرد در این پژوهش سنجیده شد اعتبار زیست محیطی 2آن در
مهارتهای واقعی در دنیای کار و نوع مشاغل باید در پژوهشهای دیگر دنبال شود.

1. Erich Fromm
2 . ecological validity
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مقیاس مشارکت در تصمیم گیری
سوال
آیا در آنچه که در حوزه کاری شما اتفاق میافتد ،زیاد اعمال نظر میکنید؟
آیا میتوانید در تصمیماتی که بر حیطههای مربوط بهکار شما تاثیرگذار
است مشارکت داشته باشید؟
آیا میتوانید در مورد مشکالت کاری خود با رئیس مستقیم خود بحث کنید؟
آیا میتوانید بهطور رضایتبخشی با رئیس مستقیم خود در مورد کار خود
مشورت کنید؟
آیا میتوانید در تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی بهشغل شما مربوط
است و چه چیزی مربوط نیست شرکت کنید؟
آیا میتوانید در تصمیمگیریها در مورد ماهیت کار خود شرکت کنید؟
آیا شما تاثیر مستقیم بر تصمیمگیری بخش خود یا شرکت خود دارید؟
آیا شما در توزیع کار بین خود و همکارانتان نفوذ دارید؟
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***

مقیاس رشد و یادگیری
سوال
آیا چیزهای جدیدی در کارتان یاد میگیرید؟
آیا شغل شما برای شما فرصت رشد و توسعه شخصی ،فراهم میسازد؟
ایا کار شما این تصور را به شما میدهد که در حال دستیابی بهچیزی هستید؟
آیا کار شما فرصت تفکر و عمل مستقل به شما میدهد؟

گاهی اوقات
2
2
2
2

هرگز
1
1
1
1

اغلب اوقات
3
3
3
3

همیشه
4
4
4
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***

مقیاس کنترل ادراکشده
سوال
تا چه حد بهشما اختیار داده شده است تا کارهای خود را ،خودتان پیش
ببرید؟
تا چه حد شما میتوانید کنش شغلی خود را بدون وابستگی به سرپرستتان
انجام دهید؟
تا چه اندازه شما میتوانید شغل خود را بدون وابستگی بهدیگران انجام دهید؟
فرصت تحقق ایدهها و فعالیتها بهطور مستقل در شغل خود :یا بهعبارت
دیگر ،شغل من برایم فرصتی فراهم ساخته است تا اندیشهها و فعالیتهایم
را تحقق بخشم.
آزادی بسیار زیادی دارم تا شغلم را آنچنان انجام دهم که میخواهم.
من بر آهنگ پیشرفت کارم ،کنترل دارم.
تا چه حد به شما اختیار داده شده است تا کارهای خود را ،خودتان پیش
ببرید؟
***
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