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Abstract
The purpose of this study is to investigate the
چکیده
effectiveness of the Needs Support Intervention
Program's virtual group training on employee مجازی «برنامة- بررسی اثربخشی آموزش گروهی،هدف این پژوهش
satisfaction and well-being with their basic
psychological needs. The research method is applied مداخلهای حمایت از نیازها» بر کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی
in relation to the purpose and the research design is a  روش پژوهش به لحاظ هددف کداربر ی و.و بهزیستی کارکنان است
quasi-experimental pre-test-post-test with a control پسآزمون همراه بدا-طرح پژوهش نیز نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون
group. The statistical population of the study  اام دة آمداری پدژوهش شدامت امدامی کارکندان و.گروه گواه اسدت
comprises all employees and their immediate
supervisors in Maroon Oil and Gas Producing سرپرستان بالفصت آنان ر شرکت بهرهبر اری نفت و گداز مدارون ر
Company in 2020. From this population, 30  سرپرسدت بده روش نموندهگیدری30 ، از این اام ه. است1399 سال
supervisors were selected through purposive sampling هدفمند و بهصورت اصا فی سدا ه ر و گدروه آزمدایش و گدواه ههدر
and randomly assigned to an experimental group and a  نفدر3  اا2 ، از میان کارکنان هر سرپرست. نفر) انتخاب شدند15 گروه
control group (15 individuals in each group). Of the
employees in each supervisor group, 2 to 3 individuals بهمنظور بررسی اأثیر مداخلة آموزشی بهصورت اصا فی سا ه انتخداب
(83 in total; 81 men and 2 women) were selected .  نفدر زن) بدو2  نفدر مدر و81 نفر ه83 شدند که مجموع ا دا آنها
through simple random sampling to study the effect of NSa-( ابزار پژوهش شامت مقیاس کدامروایی نیازهدا ر محدیط کدار
the intervention. The instrument of the study includes
Tafvelin and Stenling's Needs Satisfaction at ) ژنگEWB( ) ااولین و استنلینگ و مقیاس بهزیستی کارکنانWS
Workplace Scale (NSa- WS) and Zheng et al.'s  مداخله شدامت آمدوزش برنامدة مداخلدهای حمایدت از. و همکاران بو
Employee Well-Being Scale (EWB). The intervention  احلیدت ا ههدا بدا اسدتفا ه از.  قیقهای بو90 نیازها ر هشت السة
includes the Needs Support Intervention Program
 انجدا24  نسدخةSPSS احلیت کوواریانس چندمتغیری ر ندر افدزار
training in eight 90-minute sessions. Data were
analyzed using multivariate analysis of covariance in  آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بدر، نتایج نشان می هد.شد
SPSS-24 software. The results showed that Needs  نیاز به شایستگی و نیاز به ارابدا و نیدز،کامروایی نیاز به خو مختاری
Support Intervention Program training had a  بدا.)<p0/05افزایش سطح بهزیستی کارکنان ادأثیر م ندا اری ار ه
significant effect on satisfying the needs of autonomy,  آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازهدا،اواه به نتایج این پژوهش
competence, and relatedness, as well as on increasing
the well-being of employees (p<0.05). According to مداخلهای اثرگذار است که سازمانها مدیاوانندد از ایدن برنامده بدرای
the results of this study, teaching the Needs Support اراقای بهزیستی کارکنان و نیز کامروایی نیازهدای روانشدناختی آندان
Intervention Program is an effective intervention that
.استفا ه کنند
organizations can use to improve employees' well، کدامروایی نیازهدا، نیازهای اساسی روانشدناختی:واژه های کلیدی
being and meet their psychological needs.
. برنامة مداخلهای حمایت از نیازها،بهزیستی کارکنان
Keywords: Basic Psychological Needs, Needs
Satisfaction, Employee Well-Being, Needs Support
Intervention Program.
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مقدمه
ر زبان روزمره ،اصطالح نیاز ر اشاره به خصوصیات یا نتایج خاص استفا ه میشو  .کو کان ممکن است
بگویند برای اولد خو به یک اسباببازی نیاز ارند ،نواوانان نیز شاید برای ارابا بهتر با همساالن خو به
یک الفن هوشمند ادید نیاز ارند و بزرگساالن برای وری از استرس و فشارهای محیط کاری خو نیازمند
ا طیالت هستند .ر هر یک از این موار  ،اصطالح نیاز بیانگر واو یک امایت یا اولویت خاص است که ر
بیشتر موار ر کمبو و نقص ریشه ار  .با اواه به این ا ریف ،نیازهای فراوان و گستر های واو ار و
افرا ر نیازها و ارایحات خو متفاوت از یکدیگر هستند هوانستینکیست ،رایان و سوئننز .)2020 ،رمقابت ر
نظریه خو ا یینگری 1سی و رایان ه ،)2000اصطالح نیاز روانشناختی به شیوهای خاصار و محدو ار بهکار
گرفته شده است؛ ی نی بهعنوان عنصر مغذی و مهم روانشناختی که برای انظیم ،یکپارچگی و رشد افرا
ضروری است هرایان و سی .)2017 ،ر چارچوب نظریة خو ا یینگری ،زمانی میاوان امایلی را یک نیاز
2
اساسی روانشناختی انست که کامروایی آن نهانها خوشایند و رضایتبخش است ،بلکه برای سالمت و
بهزیستی افرا ضروری است؛ رحالیکه نبو کامروایی و ناکامی آن میاواند خطر بیماری ،بیانگیزگی و
منف تبو ن را افزایش هد هوانستینکیست و رایان .)2013 ،برایناساس واضح است امامی انگیزهها و
امایالت ر این چارچوب نمیگنجند.
نیازهای اساسی روانشناختی بهصورت فطری ر امامی انسانها واو ارند و عبارتاند از :نیاز به
خو مختاری ،3نیاز به شایستگی 4و نیاز به ارابا  5ه سی و رایان .)2000 ،نیاز به خو مختاری ،شامت اشتن
احساس انتخاب ر شروع ،نگهداری و انظیم ف الیتهاست .خو مختاری هنگامی اافاق میافتد که افرا
احساس کنند لیت رفتارشان هستند .به عبارت یگر رفتار زمانی مستقت است که امایالت ،ارایحات و
عقاید فر  ،ا یینکننده ف الیت وی باشند ه سی و رایان .)2000 ،نیاز به شایستگی ی نی نیاز به مؤثربو ن ر
ا امت با محیط که بیانگر میت برای بهکاربر ن است دا ها و مهارتها ر انجا ف الیت ،نبالکر ن چالشهای
بهینه و اسلطیافتن بر آنهاست ه سی و رایان .)2000 ،زمانی که به افرا ااازه ا ه میشو ر ف الیتهای
چالشبرانگیز مشارکت اشته باشند و از این طریق مهارتهای خو را پرورش هند ،میاوانند خو را با
محیطهای پیچیده و همواره ر حال اغییر سازگار کنند و نیازشان به شایستگی کامروا شو هاانگرت ،ون ن
بروئک ،شرورز و اُسترمن .)2018 ،رنهایت ،نیاز به ارابا به برقراری پیوندها و لبستگیهای عاطفی با
یگران اشاره ار و بیانگر میت به رگیربو ن ر روابط صمیمانه است ه سی و رایان.)2000 ،

)1. Self Determination Theory (SDT
2. basic psychological need
3. autonomy
4. competence
5. relatedness
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اگر نیازهای اساسی روانشناختی کامروا شوند ،احساس اعتما به خو و خو ارزشمندی ر افرا شکت
میگیر  ،اما رصورت ممان ت و ناکا شدن این نیازها ،فر ا راکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقا ی به خو
پرورش می هد هچن و اانگ .)2010 ،احقیقات بسیاری نشان ا ه است که این سه نیاز روانشناختی ر
1
امامی فرهنگها نقش مهمی ر بالندگی ،خو سازمان هی  ،سرزندگی ،بهزیستی و سازگاری افرا اشته و
پیامدهای ضمنی بسیاری ر علو انگیزشی پایه ،علو کاربر ی و نیز سیاستگذاریهای ااتماعی ارند
هاسلمپ ،کرن ،پااریک و رایان2018 ،؛ یو ،لوسکیو بریستول و میدا2018 ،؛ ون ن بروئک ،فریس ،چانگ و
روزن .)2016 ،بهزیستی بهعنوان یکی از پیامدهای مهم کامرواشدن نیازهای اساسی روانشناختی ،به
احساس مثبت و رضایتمندی عمومی از زندگی اشاره ار که شامت خو و یگران ر حوزههای مختلف
خانوا ه ،شغت و غیره است .افرا با احساس بهزیستی باال بهطور عمده با هیجانات مثبت بیشتری موااه
میشوند و از حوا ث و وقایع پیرامون خو ارزیابی مثبتی ارند؛ رحالیکه ر سوی یگر ،افرا با بهزیستی
پایین حوا ث و موق یتهای زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کر ه و بیشتر هیجانات منفی مانند اضطراب،
افسر گی و خشم را اجربه میکنند هبها ری خسروشاهی .)1390 ،رایان و سی ه ،)2001مفهو بهزیستی
روانشناختی 2را گذران زندگی به شیوهای سرشار از شا ی و عمیقاً خشنو کننده بیان کر هاند .این مفهو به
این موضوع اشاره ار که بهزیستی روانشناختی حالتی پیامدی و نهایی نیست ،بلکه فرایندی است که بر
خوبزیستن یا عملیکر ن اما اواناییهای انسان متمرکز است .ژنگ ،ژو ،ژائو و ژانگ ه )2015نیز ر
ا ریف خو از بهزیستی ،این مفهو را به محیط کاری اسری ا ند و بیان کر هاند که بهزیستی سازهای
4
چندبُ دی و متشکت از سه ازء است :بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی ر زندگی 3و بهزیستی محیط کار.
ر این ا ریف ،بهزیستی روانشناختی به م نای اشتن نگرش مثبت به خو  ،اشتن روابط مثبت و
صمیمانه با یگران ،احساس استقالل و اشتن نقش ف ال ر زندگی ،احساس کنترل بر محیط ،هدفمندبو ن
زندگی و احساس رشد مداو است هکوهن و شامای .)2010 ،مؤلفه بهزیستی ر زندگی نیز خو شامت و ب د
شخصی و خانوا گی است :ب د شخصی به احساسات و عواطف کارکنان ،اجربههای روانشناختی و میزان
رضایت آنها از زندگی شخصیشان اشاره ار  .از سوی یگر مسائت خانوا گی نیز ازئی الینفک از زندگی
هر شخص بهحساب میآید .با واو اینکه کار و زندگی خانوا گی به ظاهر و حوزه مجزا از هم هستند،
شرایط خانوا گی میاواند بر بهزیستی فر شاغت اأثیرگذار باشد هژنگ و همکاران .)2015 ،آخرین مؤلفه ر
این ا ریف ،مؤلفه بهزیستی محیط کار ،به م نای نبو اجربههای منفی مانند اضطراب ،فشار روانی و
فرسو گی ر محیط کار است .بهزیستی محیط کار به کیفیت زندگی و خشنو ی شغلی کارکنان نیز اشاره
ار هسیگریست ،وارندورف ،نسبک ،اورج و بورش سوپان.)2006 ،
1. self-organization
2. psychological well-being
3. life well-being
4. workplace well-being
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براساس نظریة خو ا یینگری ،بهزیستی و سالمت روانشناختی افرا ر نتیجة برآور هشدن نیازهای
اساسی روانشناختی آنان است .ر این میان ،بافت و محیط ااتماعی نیز با حمایتی که برای افرا فراهم
کر ه یا آن را ریغ میکند ،بر کامروایی یا ناکامی نیازهای آنان به خو مختاری ،شایستگی و ارابا با یگران
اأثیر میگذار ه سی و رایان .)1985 ،محیط ااتماعی که شامت ساختار محیط و افرا ی است که ر آن
حضور ارند ،با حمایتی که فراهم میکند میاواند بر کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی افرا اأثیر
بگذار  .برایناساس ساختار محیط اگر بهشکلی باشد که بر حمایت از نیازهای اساسی روانشناختی اأکید کند
و افرا حاضر ر محیط ااتماعی نیز نقشی حمایتی ر این ساختار اشته باشند ،نیازهای اساسی روانشناختی
افرا کامروا میشو و این امر رنهایت بر کیفیت انگیزش ،بهزیستی و سالمت و نیز کارکر آنان ر
طوالنیمدت اأثیری مثبت ار هراکی ،پلتیر ،چئونگ ،بکستر و بیو ری .)2017 ،متناسب با محیط ااتماعی
که افرا ر آن حضور ارند ،فر حمایتکننده نیز میاواند متفاوت باشد .ر محیطهای آموزشی مانند مدرسه
و انشگاه ،م لمان و استا ان میاوانند از نیازهای اساسی روانشناختی انشآموزان و انشجویان خو حمایت
کنند همیرزایی فندخت ،رااج ،س دیپور ،ابراهیمی قوا و الور1399 ،؛ لوبین گلوب ،ریژاوک و اولکار،
2020؛ آبوال و همکاران .)2020 ،ر محیط خانوا گی ،والدین نقش حمایتگر را برای فرزندان خو ایفا میکنند
هرو ریگز مرینوس و همکاران2020 ،؛ میوسن و کارلسون .)2019 ،همانگونه که مربیان نیز این حمایت را
برای ورزشکاران فراهم میکنند هاُنیت و هاگ2020 ،؛ زر شتیان ،احمدی و آزا ی .)1391 ،ر محیط کاری
حمایتی که کارکنان ریافت میکنند ،میاواند از سوی سازمان ،مدیران سطوح عالی ،سرپرستان بالفصت یا
همکارانشان باشد .سرپرستان بالفصت که نظارت مستقیمی بر کارکنان زیر ست خو ارند ،ر مقایسه با
مدیران سطوح عالی ،با اواه به شناخت بیشتری که از کارکنان خو ارند ،نیازهای آنان را بهتر میشناسند و
میاوانند شرایطی را برای حمایت از این نیازها فراهم کنند هاسلمپ و همکاران.)2018 ،
حمایت از نیازهای اساسی روان شناختی به م نای حمایت از هر سه نیاز به خو مختاری ،شایستگی و
ارابا است هویلیامز و همکاران .)2011 ،حمایت از خو مختاری به م نای رک یدگاه یگران ،اأیید
احساسات و عواطف آنان ،ارغیب حس کنجکاوی آنها ،ارائه الیت منطقی برای انجا ف الیتها و ایجا
فرصتهایی برای انتخاب اوسط فر حمایتگر است ه سی و رایان .)2008 ،حمایت از شایستگی شامت ارائه
انتظارات و رخواستهای روشن و قابتفهم ،القای حس شایستگی و ارائه بازخور مرابط به افرا است هرایان
و سی .)2017 ،حمایت از ارابا نیز زمانی نمایان میشو که فر حمایتگر با صرف مقدار زیا ی وقت،
انرژی و منابع ،عالقه واق ی خو را به فر حمایتشده نشان می هد هنیمیک و همکاران .)2006 ،براساس
نظریه خو ا یینگری ،حمایت ا راکشده ر بافت ااتماعی با اسهیت فرایند رونیسازی 1به کامروایی نیاز
افرا به خو مختاری ،شایستگی و ارابا با یگران منجر میشو  .رونیسازی فرایندی طبی ی و ف ال برای
پذیرش ارزش رفتارهایی است که شاید ذاااً رضایتبخش یا لذتبخش نباشند ،اما مهم هستند هرایان،
1. internalization
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 .)1993برآور هشدن نیازهای اساسی روانشناختی نیز بر انگیزش ،نگرش و رفتار افرا اأثیر میگذار هویلیامز
و همکاران.)2014 ،
حمایت از نیازهای اساسی روانشناختی افرا مانند یک سبک ادریس ،روش مربیگری ،شیوة
فرزندپروری یا سبک رهبری است که شامت اکنیکها و مهارتهایی است و این مهارتها قابلیت آموزش
ارند هویلیامز و همکاران2014 ،؛ ریو .)1998 ،زمانی که از نیازهای روانشناختی افرا حمایت شو و یگران
رفتار آنان را کنترل نکنند ،افرا میاوانند کارکر مثبت و مطلوبی را ر حوزههای مختلف از خو نشان هند.
1
برنامة مداخلهای حمایت از نیازها شامت مجموعهای از اکنیکها و مهارتهایی است که به افرا هم لمان،
استا ان ،والدین ،مربیان ،مدیران و سرپرستان) شیوه رست حمایتکر ن از نیازهای اساسی روانشناختی
افرا ه انشآموزان ،انشجویان ،فرزندان ،ورزشکاران و کارکنان) را آموزش می هد .این اکنیکها و مهارتها
ر سه سته کلی اای میگیرند .1 :اکنیکهای مربو به حمایت از خو مختاری .2 ،اکنیکهای مربو به
3
2
حمایت از شایستگی هساختار)  .3 ،اکنیکهای مربو به حمایت از ارابا ه لبستگی) هسانچز اُلیوا ،پولیدو
گنزالز ،لئو ،گنزالز پونس و گارسیا کالوو2017 ،؛ ریو2018 ،؛ رایان و سی.)2018 ،
اکنیکهای مربو به حمایت از خو مختاری شامت پنج اکنیک است که هدفشان کامروایی نیاز به
خو مختاری افرا است .این اکنیکها شامت رنظرگرفتن یدگاه شخص ،4ارائة الیت منطقی ،5استفا ه از
6

7

8

لحن اطالعاای غیرکنترلکننده  ،اأیید و پذیرش عاطفة منفی و نشان ا ن شکیبایی هستند .اکنیکهای
مربو به حمایت از شایستگی به نبال برآور هکر ن نیاز به احساس شایستگی ر افرا با ساختارمندکر ن
محیط ااتماعی اوسط فر حمایتگر هستند .برای آنکه فر حمایتگر بتواند محیطی ساختارمند ایجا کند،
میاواند از این اکنیکها استفا ه کند :بیانکر ن روشن و واضح انتظارات ،9راهنمایی ا ن ،10ارائة بازخور  11و
ایجا محیطی با احمت شکست 12باال .رنهایت اکنیکهای لبستگی یا به عبارای اکنیکهای مربو به
حمایت از ارابا با هدف ایجا فضایی گر و صمیمی ر روابط بینفر ی ،به نبال برآور هکر ن نیاز به
ارابا و ا لق ر افرا هستند .این اکنیکها که به نبال غنیسازی روابط بینفر ی هستند ،عبارتاند از:

1. needs support intervention program
2. structure
3. involvement
4. taking the person’s perspective
5. providing explanatory rationales
6. using non-pressuring, informational language
7. acknowledging and accepting negative affect
8. displaying patience
9. clear expectations
10. guidance
11. feedback
12. failure tolerance
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مهارتهای مربو به ا امالت بینفر ی 1هشامت گفتوگوی فر ی ،2اشتیاق 3و روابط کلی وستانه،)4
5

6

7

8

9

حمایت ااتماعی هشامت حمایت مربو به اکلیف  ،اراقای همکاری و کار ایمی ) و اواه هشامت آگاهی و
رفتارهای مراقبتی )10هریو.)2018 ،
نتایج پژوهشهای مرابط با اثربخشی برنامه آموزشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها حاکی از آن است
که این مداخله هم برای فراگیران و هم برای افرا احت نظارت آنها ر مقایسه با افرا گروه گواه ،مؤثر بو ه
و نتایج مثبت و یرپایی را به همراه اشته است .پژوهشها ر ارابا با فراگیران نشان می هد که این
آموزش می اواند سبک انگیزشی افرا فراگیر را ر مقایسه با افرا گروه گواه ،از سبک کنترلی به حمایتی
اغییر هد هسانچز اُلیوا و همکاران2017 ،؛ چئون ،ریو و سانگ2016 ،؛ هار ر و ریو ،)2009 ،همچنین
نیازهای اساسی روانشناختی آنان را برآور ه کند و سطح خو کارآمدی و انگیزش رونی آنان را افزایش هد
هچئون ،ریو ،لی و لی .)2018 ،عالوهبراین ،بهکارگیری اکنیکهای حمایت از نیازهای اساسی روانشناختی
اوسط م لمان ،مربیان و سرپرستان با کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی هاانگرت و همکاران2018 ،؛
سانچز اُلیوا و همکاران2017 ،؛ چئون ،ریو و سانگ ،)2016 ،افزایش سطح انگیزش خو مختار هایلگا ،هین و
کوکا2019 ،؛ اانگرت و همکاران2018 ،؛ هار ر و ریو )2009 ،و بهزیستی هچئون ،ریو و سو مون )2012 ،و
نیز کاهش سطح انگیزش کنترلشده و بیانگیزگی هاانگرت و همکاران2018 ،؛ هار ر و ریو )2009 ،ر
انشآموزان ،ورزشکاران و کارکنان همراه است.
رمجموع ،با اواه به نتایج پژوهشهای صورتگرفته ربارة اثربخشی آموزش برنامة مداخلهای حمایت از
نیازها بهنظر میرسد بهکارگیری این برنامة مداخلهای و آموزش آن به سرپرستان میاواند پیامدهای مثبتی را
برای کارکنان ر ارابا با کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی و نیز بهزیستی آنان اشته باشد؛ از اینرو
هدف پژوهش حاضر این است که اثربخشی آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها به سرپرستان را بر
کامروایی نیاز به خو مختاری ،شایستگی و ارابا و نیز بهزیستی کارکنان بررسی کند .برایناساس،
فرضیههای پژوهش به شرح زیر هستند:
آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به خو مختاری اأثیر ار .
آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به شایستگی اأثیر ار .
1. interpersonal communication

2. individualized conversation
3. enthusiasm
4. friendly general communication
5. social support
6. task-related support
7. promoting cooperation and teamwork
8. attention
9. awareness
10. caring behavior
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آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر کامروایی نیاز به ارابا اأثیر ار .
آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر افزایش سطح بهزیستی کارکنان اأثیر ار .

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربر ی و طرح پژوهش نیز نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون
همراه با گروه گواه بو  .اام ة آماری پژوهش حاضر ،شامت کارکنان و سرپرستان بالفصت آنان ر شرکت
بهرهبر اری نفت و گاز مارون است که ر سال  1399مشغول به کار بو ه و ا دا کت آنها حدو  1300نفر
بو ه است .نمونهای به حجم  30نفر از سرپرستان انتخاب شدند .انتخاب این  30نفر ر ابتدا بهصورت هدفمند
و براساس مالکهای ورو به پژوهش ه اشتن سابقة کار باالی پنج سال و ا دا کارکنان احت سرپرستی
بین  3-5نفر) انجا شد .سپس بهصورت اصا فی 15 ،نفر به هر گروه آزمایش و گواه اخصیص یافت.
بهمنظور بررسی اأثیر مداخله آزمایشی ،از میان کارکنان زیرمجموعه هر سرپرست و با اواه به ا دا کارکنان
زیرمجموعه 2 ،یا  3نفر بهصورت اصا فی سا ه انتخاب شدند .برایناساس حجم نمونة کارکنان گروه آزمایش
شامت  43نفر و گروه گواه شامت  40نفر بو .

روش اجرای پژوهش
بهمنظور اارای پژوهش ،پس از ریافت مجوز و هماهنگیهای الز با واحد احقیق و پژوهش شرکت
بهرهبر اری نفت و گاز مارون ،حجم نمونه ا یین شد و پس از آن سرپرستان و کارکنان گروههای آزمایش و
گواه انتخاب شدند .پیش از اارای مداخله ،کارکنان گروه آزمایش و گواه مقیاس کامروایی نیازها ر محیط
کار و مقیاس بهزیستی کارکنان را ر قالب پیشآزمون و بهصورت آزمون آنالین پاسخ ا ند .پس از آن،
سرپرستان گروه آزمایش ،السات آموزشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها را طی و ماه و ر هشت السه
ههر هفته یک السة  90قیقهای) ریافت کر ند؛ رحالیکه سرپرستان گروه گواه ر طول فرایند از ریافت
این مداخالت بیبهره بو ند .با این حال ،السهای برای م ارفه و آشنایی سرپرستان گروه گواه با رمانگر و
همچنین اشریح هدف از مشارکت آنان ر این پژوهش اشکیت شد .السات آموزشی برنامة مداخلهای حمایت
از نیازها به لیت شیوع ویروس کرونا و محدو یت حضور ر شرکت مور مطال ه ،بهصورت مجازی اارا شدند.
و هفته پس از ااما السات مداخلهای ،پسآزمون روی کارکنان هر و گروه آزمایش و گواه به شیوة آزمون
آنالین اارا شد.

مالحظات اخالقی
بهمنظور آگاهسازی ،ر السة اول السات آموزشی به شرکتکنندگان ر ارابا با پژوهش و اهداف مور نظر
آن به آنان اوضیح ا ه شد که اطالعات آنان محرمانه میماند .همچنین به آنان اطمینان ا ه شد که
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اطالعات امعآوریشده بهصورت گروهی و ر قالب ا ههای آماری و نه فر ی ارائه میشو  .عالوهبراین
پس از خاامة آموزش ،با اواه به اثربخشبو ن آن ،یک ورة آموزشی گروهی برای افرا گروه گواه نیز اارا
شد.

مالکهای ورود
ابراز امایت و رضایت آگاهانه از مشارکت ر کار پژوهشی ،شاغتبو ن ر سازمان مور نظر ،ریافتنکر ن
هرگونه مداخله یا آموزش به غیر از مداخلة پژوهش حاضر ،اشتن سابقة کار باالی پنج سال ،ارای سمت
سرپرستی ،ا دا کارکنان احت سرپرستی بین  3-5نفر و شرکت منظم ر السات آموزشی.

مالکهای خروج
غیبت بیش از یک السة سرپرستان ر السات آموزشی ،ابتالی آنان به بیماری خاص ،مصرف ارو و واو
مشکالت و اختالالای که بر روند مداخله اأثیر میگذارند.

ارزیابی روایی اجتماعی مداخله
روایی ااتماعی 1به پذیرفتهبو ن و رضایت از رویههای مداخله اشاره ار که م موالً با پرسیدن نظرات افرا
شرکتکننده ر مداخله هشرکتکنندگان گروه آزمایش) ارزیابی میشو هلوئیسلی و رید .)2011 ،روایی
ااتماعی بهکمک چهار شاخص ،میزان رضایت شرکتکنندگان ر مداخله را از روند آموزش و اثربخشی آن
ارزیابی میکند .این چهار شاخص عبارتاند از .1 :اغییرات مثبت م نا ار .2 ،2اهمیت .3 ،3رضایت 4و .4
کارایی 5هچئون و ریو .)2015 ،بهمنظور سنجش هریک از چهار شاخص ،از شرکتکنندگان گروه آزمایش این
سؤاالت پرسیده شد .1 :شاخص اغییرات مثبت م نا ار :آیا مشارکت شما ر این برنامة آموزشی به ایجا
اغییرات مثبت ر سبک انگیزشی شما منجر شده است؟ ه =1بههیچواه =7 ،کامالً) .2 .شاخص اهمیت :آیا
مشارکت شما ر این برنامة آموزشی مهم بو ؟ ه =1بههیچواه مهم نبو  =7 ،کامالً مهم بو ) .3 .شاخص
رضایت :اا چه اندازه از این برنامه آموزشی راضی بو ید؟ ه =1اصالً راضی نبو  =7 ،کامالً راضی بو ).4 .
شاخص کارایی :آیا این برنامة آموزشی برای شما مفید بو ه است؟ ه =1بههیچواه مفید نبو  =7 ،کامالً مفید
بو ) .با اواه به ارزیابی انجا شده ،سرپرستان شرکتکننده ر ورة آموزشی گزارش ا ه بو ند که اغییرات
مثبتی ر سبک انگیزشی آنها رخ ا ه است ه .)M=6/13،SD=0/64همچنین سرپرستان گروه آزمایش ر
شاخصهای اهمیت ه ،)M=6/38،SD=0/74رضایت ه )M=6/42،SD=0/72و نیز کارایی
1. social validity
2. positive significant changes
3. importance
4. satisfaction
5. usefulness
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ه )M=6/35،SD=0/52نمرات باالیی را گزارش کر ه بو ند؛ بنابراین با اواه به اینکه میانگینهای
محاسبهشده از مقدار میانه ه )Me=4بیشتر است ،برنامة مداخلهای حمایت از نیازها از روایی ااتماعی مطلوبی
برخور ار است .ر ا امه ،پرسشنامههای مور استفا ه و نیز خالصهای از السات آموزشی آمده است.

ابزار سنجش
مقیاس کامروایی نیازها در محیط کار ()NSa-WS
1

بهمنظور سنجش متغیر کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی ر این پژوهش از مقیاس ارضای نیازها ر
محیط کار ااولین و استنلینگ ه ،)2018استفا ه شد .این مقیاس ارای  13ما ه و سه مؤلفة کامروایی نیاز به
خو مختاری ه 4ما ه) ،کامروایی نیاز به شایستگی ه 4ما ه) و کامروایی نیاز به ارابا ه 5ما ه) است .پاسخها
روی طیف لیکرت پنج راهای از  1هکامالً مخالفم) اا  5هکامالً موافقم) نمرهگذاری میشوند .ااولین و
استنلینگ ه )2018پایایی این مقیاس را به روش ضریب آلفای کرونباخ بهارایب برای اب ا کامروایی نیاز به
خو مختاری ،کامروایی نیاز به شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا  0/81 ،0/78و  0/89گزارش ا ند .این
مقیاس برای نخستین بار ر این پژوهش ارامه و اعتباریابی شده است که روایی صوری و محتوایی آنان را
استا ان بررسی و اأیید کر ند .ضرایب پایایی محاسبهشده با استفا ه از ضریب آلفای کرونباخ ر این پژوهش
برای اب ا خو مختاری ،شایستگی و ارابا بهارایب  0/82 ،0/86و  0/90است .شاخصهای احلیت عاملی
اأییدی مقیاس نیز با استفا ه از نر افزار  AMOS-24روی ما ههای این مقیاس محاسبه شدند که نتایج
حاکی از روایی مطلوب مقیاس ارضای نیازها ر محیط کار بو ه،CFI=0/95 ،RMSEA=0/080
.)GFI=0/90
2

مقیاس بهزیستی کارکنان ()EWB
متغیر بهزیستی کارکنان ر پژوهش حاضر بهکمک مقیاس بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران ه)2015
سنجیده شده است .این مقیاس ارای  18ما ه و سه بُ د بهزیستی روانشناختی ه 6ما ه) ،بهزیستی ر زندگی
ه 6ما ه) و بهزیستی محیط کار ه 6ما ه) است .پاسخها روی طیف لیکرت هفت راهای از  1هکامالً مخالفم)
اا  7هکامالً موافقم) نمرهگذاری شدند .حداقت نمره ر هر ب د  7و حداکثر آن  42است .ژنگ و همکاران
ه )2015پایایی این مقیاس را به روش ضریب آلفای کرونباخ بهارایب برای بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی
ر زندگی ،بهزیستی محیط کار و کت مقیاس  0/93 ،0/92 ،0/88و  0/93محاسبه کر ند .همچنین نتایج
حاصت از احلیت عاملی اأییدی ساختار سهعاملی این مقیاس را اأیید کر ه،df=132 ،X2=306/28
 .)SRMR=0/04 ،RMSEA=0/06 ،CFI=0/95مقیاس بهزیستی کارکنان را نخستین بار ک بعمیر ،شنبدی
و هاشمی ه )1395ارامه و اعتباریابی کر ند .این پژوهشگران پایایی این مقیاس را به روش ضریب آلفای
)1. Need Satisfaction at Work Scale (NSa-WS
)2. Employee Well-Being Scale (EWB
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کرونباخ برای بهزیستی ر زندگی ،بهزیستی محیط کار ،بهزیستی روانشناختی و کت مقیاس بهارایب ،0/86
 0/74 ،0/90و  0/91محاسبه کر ند .همچنین روایی مقیاس بهزیستی کارکنان را با استفا ه از احلیت عاملی
اأییدی بررسی کر ند که نتایج حاکی از برازش مطلوب این مقیاس و ساختار سهعاملی آن بو ه،X2=256/37
 .)RMSEA=0/05 ،IFI=0/94 ،CFI=0/94 ،X2/df=2/03 ،df=126ر این پژوهش ،ضرایب پایایی
محاسبهشده با استفا ه از ضریب آلفای کرونباخ برای اب ا بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی ر زندگی و
بهزیستی محیط کار و کت مقیاس بهارایب برابر با  0/94 ،0/93 ،0/88و  0/95است .شاخصهای احلیت
عاملی اأییدی مقیاس نیز با استفا ه از نر افزار  AMOS-24روی ما ههای این مقیاس محاسبه شدند که

نتایج حاکی از روایی مطلوب مقیاس ارضای نیازها ر محیط کار بو ه،CFI=0/96 ،RMSEA=0/074
.)GFI=0/90
برنامة مداخلهای حمایت از نیازها
ادول  1محتوای السات آموزشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها را که برگرفته از کتاب اان مارشال ریو
ه )2018با عنوان رک انگیزش و هیجان 1است ،بهصورت مختصر نشان می هد.
جدول  .1خالصة محتوای جلسات آموزشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها
جلسات
السة
اول
السة
و

السة
سو

السة
چهار

شرح جلسه
م رفی مدرس ،م رفی وره و اهداف آن ،ا ریدف مفهدو انگیدزش ،م رفدی نظریدة خدو ا یینی و مفداهیم آن ،ارائدة چدارچوب نظدری نظریدة
خو ا یینگری ر محیط کار ،سنجش نظرات ربارة راهکارهای افزایش انگیزش کارکنان از طریق آزمون آنالین
شناسایی سبک انگیزشی سرپرستان با استفا ه از پرسشنامة مشکالت ر کار 2به صورت آزمون آنالین ،احلیت پاسدخهدای سرپرسدتان ،آشدنایی
سرپرستان با انواع سبکهای انگیزشی هسبک حامی خو مختار ر مقابت سبک کنترلکننده) ،م رفی نقا ض ف و قوت هریدک از سدبکهدای
انگیزشی ،م رفی اولیة راهبر های حمایت از نیازها هراهبر های حمایت از خو مختاری ،راهبر های حمایت از شایستگی ،راهبر هدای حمایدت از
ارابا )
ارائة کلیات راهبر رنظرگرفتن یدگاه کارکنان ،ارائة مطالبی مرابط با رویکر مشارکتی ر اصمیمگیری ،آشنایی با مفهدو یددن موق یدت از
نگاه یگری و کاربر آن ر روابط بین سرپرست-کارمند ،ارائة کلیات راهبر ارائة الیت منطقی ،ارائة مطالبی ربارة اهمیت ارائة الیت چرایدی
انجا یک وظیفه ر برانگیختن انگیزش کارکنان ،ارائة مطالبی ربارة مفهو الیت منطقی ر مقابت الیت غیرمنطقی ،آشنایی بدا شدیوة ارائدة
الیت منطقی از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف ،سنجش شیوة برانگیختن کارکنان با ارائة الیت منطقی بهصورت پرسش و پاسخ
مروری بر مطالب السة قبت و اارای یک آزمون آنالین از مطالب السة قبت ،ارائة کلیات راهبر استفا ه از لحن اطالعداای غیرکنتدرلکنندده،
ارائة مطالبی ربارة نقش زبان و لحن آن ر انتقال اطالعات به یگران و اأثیرگذاری بر آنان ،ارائة مطدالبی ربدارة مفهدو زبدان اطالعداای ر
مقابت زبان کنترلکننده ،آشنایی با شیوة استفا ه از لحن اطالعاای غیرکنترلکننده از طریق ارائة مثالهدا و اسدتانکهدای مختلدف و بحدو و
گفتوگوی گروهی ،ارائة کلیات راهبر اأیید و پذیرش عاطفة منفی ،ارائة مطالبی ربارة مفهو عواطف مثبت و منفی و اأثیرات آنها بدر رفتدار،
آشنایی با شیوههای پذیرش عواطف منفی کارکنان ر محیط کار از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف ،ارائة کلیات راهبدر نشدان ا ن
شکیبایی ،ارائة مطالبی ربارة نقش صبر و شکیبایی ر روابط بین سرپرست-کارمند ،ارائة راهکارهایی برای کنترل واکنشهای آندی سرپرسدتان
و شیوة مقابله و مدیریت این موق یتها با ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی

)1. Understanding motivation and emotion (7th Edition
2. problems at work questionnaire
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ادامه جدول  .1خالصة محتوای جلسات آموزشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها
جلسات
السة
پنجم

السة
ششم

السة
هفتم

السة
هشتم

شرح جلسه
مروری بر مطالب السة قبت و اارای یک آزمون آنالین از مطالب السة قبت ،ارائة کلیات راهبر های انتظارات واضح ،راهنماییکر ن و ارائدة
بازخور  ،آشنایی با شیوة ا ن ستورها از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگدوی گروهدی ،آشدنایی بدا شدیوة ا ن
ستورال متهای روشن از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی ،آشنایی با شیوة راهنماییکدر ن از طریدق
ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی ،ارائة مطدالبی ربدارة مفهدو بدازخور ا ن و نقدش بازخور هدای سدازنده،
آشنایی با شیوة ا ن بازخور های سازنده از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی
مروری بر مطالب السة قبت و اارای آزمون آنالین از مطالب السة قبت ،ارائة کلیات راهبر احمدت شکسدت ،آشدنایی بدا شدیوة ایجدا ادو
ااتماعی مملو از احمت شکست یا احمت خطا از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحدو و گفدتوگدوی گروهدی ،ارائدة کلیدات
راهبر ا امالت سرپرست ،ارائة مطالبی ربارة اهمیت اراباطات و ا امالت ر محیط کار هبا اأکیدد خداص بدر ا دامالت سرپرسدت-کدارکن)،
آشنایی با شیوههای ارابا اثربخش از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی
مروری بر مطالب السة قبت و اارای یک آزمون آنالین از مطالب السة قبت ،ارائة کلیات راهبر حمایت ااتماعی ،ارائة مطالبی ربارة نقدش
و اهمیت ا راک کارکنان از حمایت سرپرست ،آشنایی با مفهو حمایت از وظیفه و بهکارگیری آن ر محدیط کدار از طریدق ارائدة مثدالهدا و
استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی ،ارائة مطالبی ربارة عملکر ایمی و اثربخشی ایمهای کاری ،آشنایی بدا شدیوة اشدویق و
اسهیت کار ایمی از طریق ارائة مثالها و استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهدی ،ارائدة کلیدات راهبدر اواده سرپرسدت ،ارائدة
مطالبی ربارة نقش و اهمیت اواه سرپرست به کارکنان ر سالمت و بهزیستی آنان ،آشنایی با شیوة اواه نشان ا ن از طریق ارائة مثالها و
استانکهای مختلف و بحو و گفتوگوی گروهی
مرور و امعبندی مطالب مطرحشده ر سیر السات آموزشی ،سنجش اعتبار ااتماعی ورة آموزشی و خاامه ا ن به السات آموزشی

منبع :ریو2018 ،

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بهمنظور بررسی اثربخشی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی و
بهزیستی کارکنان از احلیت کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAاستفا ه شد .همچنین ر ابتدا
شاخصهای اوصیفی متغیرهای ام یتشناختی و نیز متغیرهای پژوهش با استفا ه از فراوانی و رصد
فراوانی و نیز میانگین و انحراف م یار بررسی شدند .ر ا امه و پیش از انجا احلیت کوواریانس چندمتغیری،
مفروضههای این احلیت شامت نرمالبو ن اوزیع نمرات ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون
بهارایب و با استفا ه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون لوین و آمارة  Fا امت گروه ر پیشآزمون
بررسی شدند .همة احلیتها با استفا ه از نر افزار  SPSSنسخة  24و ر سطح م نا اری  α≥0/05انجا شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
نمونة این پژوهش شامت  30سرپرست و  83کارمند بو که ر نمونة سرپرستان ،میانگین سنی هانحراف
م یار) گروه آزمایش  44/00ه )5/98سال و میانگین سنی هانحراف م یار) گروه گواه  49/00ه )6/42سال بو .
عالوهبراین ر نمونة کارکنان ،میانگین سنی هانحراف م یار) برای گروه آزمایش و گروه گواه بهارایب 39/77
ه )5/89و  39/96ه )6/46سال است .همچنین میانگین سابقة کار برای سرپرستان ر گروه آزمایش و گروه
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گواه بهارایب  19/40و  23/69سال و برای کارکنان ر گروه آزمایش و گروه گواه نیز بهارایب  15/19و
 17/00سال است .یافتههای مربو به سایر ویژگیهای ام یتشناختی آنها ر ادول  2آمده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش
گروه آزمایش
ویژگیهای جمعیتشناختی

انسیت

سطح
احصیالت

زن
مر
یپلم
کار انی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

سرپرستان
فراوانی
15
0
0
0
10
5

گروه گواه

کارکنان

درصد
100
0
0
0
66/7
33/3

درصد
97/6
2/4
16/3
14/0
44/2
25/5

فراوانی
42
1
7
6
19
11

سرپرستان
فراوانی
15
0
2
0
9
4

کارکنان

درصد
100
0
13/3
0
60/0
26/7

فراوانی
39
1
6
5
17
12

درصد
97/5
2/5
15/0
12/5
42/5
30/0

ب) شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ادول  ،3میانگین و انحراف م یار متغیرهای وابسته را برحسب عضویت گروهی ر مرحلة پیشآزمون-
پسآزمون نشان می هد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در پیشآزمون-پسآزمون به تفکیک گروه
آزمایش و گواه
شاخصهای آماری
متغیرها
کامروایی نیاز به خو مختاری
کامروایی نیاز به شایستگی
کامروایی نیاز به ارابا
بهزیستی کارکنان

گروه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پیشآزمون
میانگین
14/74
14/28
16/35
16/03
18/91
17/23
104/72
106/15

انحراف معیار
3/50
4/32
2/82
4/23
3/76
4/72
8/72
6/47

پسآزمون
میانگین
17/67
14/55
18/34
16/18
21/28
17/40
112/98
107/51

انحراف معیار
2/36
3/90
2/02
3/72
3/14
4/57
7/63
6/50

با اواه به نتایج ادول  ،3میانگین نمرات کامروایی نیاز به خو مختاری ،کامروایی نیاز به شایستگی،
کامروایی نیاز به ارابا و بهزیستی کارکنان ر مرحلة پسآزمون بیشتر از گروه گواه است.
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ج) مفروضههای تحلیل کوواریانس
ر رابطه با پیشفرضهای احلیت کوواریانس ،مفروضههای نرمالبو ن اوزیع نمرات ،همگنی واریانسها و
همگنی شیبهای رگرسیون بررسی شدند .بهمنظور بررسی نرمالبو ن اوزیع نمرات متغیرهای وابسته از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفا ه شد .نتایج این آزمون ر ادول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال هر متغیر به تفکیک گروه
آزمایش و گواه
متغیرها
کامروایی نیاز به خو مختاری
کامروایی نیاز به شایستگی
کامروایی نیاز به ارابا
بهزیستی کارکنان

گروه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پسآزمون

پیشآزمون
آمارة K-S

Sig.

آمارة K-S

Sig.

0/10
0/09
0/13
0/13
0/13
0/10
0/10
0/07

0/613
0/200
0/068
0/072
0/077
0/203
0/084
0/745

0/06
0/11
0/12
0/11
0/10
0/09
0/09
0/08

0/515
0/200
0/100
0/190
0/288
0/428
0/200
0/581

نتایج ادول  4نشان می هد ،اوزیع هر چهار متغیر کامروایی نیاز به خو مختاری ،کامروایی نیاز به
شایستگی ،کامروایی نیاز به ارابا و بهزیستی کارکنان ر هیچیک از مراحت پیشآزمون و پسآزمون ر
گروه آزمایش و گواه م نا ار نیست ه)p<0/05؛ بنابراین میاوان نتیجه گرفت ،اوزیع نمرات ،نرمال است و
نمیاواند بر نتایج مداخله اأثیر بگذار .
ر ا امه ،پیشفرض همگنی واریانسها با استفا ه از آزمون لوین بررسی شد و با اواه به م نا ارنبو ن
آمارة این آزمون برای هر چهار متغیر وابسته ه ،)p<0/05پیشفرض برابری واریانسهای گروه آزمایش و
گواه اأیید شد .ر رابطه با مفروضة همگنی شیبهای رگرسیون ،نتایج ا امت  Fگروه × پیشآزمون کامروایی
نیاز به خو مختاری نشان ا  ،شیبهای رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون کامروایی نیاز به خو مختاری ر
گروه آزمایش و گواه م نا ار نیست ه .)F=0/03 ،p=0/875همچنین نتایج ا امت  Fگروه × پیشآزمون
کامروایی نیاز به شایستگی نشان می هد ،شیبهای رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون کامروایی نیاز به
شایستگی ر گروه آزمایش و گواه م نا ار نیست ه .)F=0/01 ،p=0/966نتایج ا امت  Fگروه × پیشآزمون
کامروایی نیاز به ارابا نیز نشان می هد ،شیبهای رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون کامروایی نیاز به
ارابا ر گروه آزمایش و گواه م نا ار نیست ه .)F=0/39 ،p=0/536رنهایت نتایج ا امت  Fگروه ×
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پیشآزمون بهزیستی کارکنان نشان می هد ،شیبهای رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون بهزیستی کارکنان
ر گروه آزمایش و گواه نیز م نا ار نیست ه .)F=0/52 ،p=0/486با اواه به اینکه پیشفرضهای استفا ه از
آزمون احلیت کوواریانس چندمتغیری برقرار بو  ،استفا ه از این آزمون برای اجزیه و احلیت ا هها بالمانع
است.

د) آزمون فرضیهها
ادول  5نتایج کلی احلیت کوواریانس چندمتغیری را نشان می هد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسة میانگین نمرات پسآزمون متغیرهای
وابسته با کنترل پیشآزمون ،در گروه آزمایش و گواه
آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگارین ریشه روی

مقدار F
142/92
142/92
142/92
142/92

ارزش
0/89
0/12
7/73
7/73

درجة آزادی فرضیه
4
4
4
4

درجة آزادی خطا
74
74
74
74

Sig.
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

اندازه اثر
0/89
0/89
0/89
0/89

همانگونه که ر ادول  5مشاهده میشو  ،آزمونهای چهارگانة احلیت کوواریانس چندمتغیری از لحاظ
آماری م نا ار هستند؛ بنابراین گروه آزمایش و گواه ،حداقت ر یکی از متغیرهای وابسته ر مرحلة پسآزمون
افاوت م نا اری ارند .بهمنظور مقایسة گروهها از لحاظ اکاک متغیرهای وابسته ،از احلیت کوواریانس
اکمتغیری ر متن مانکوا استفا ه شد که نتایج آن ر ادول  6آمده است.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون
متغیرهای وابسته با کنترل پیشآزمون ،در گروه آزمایش و گواه
متغیر وابسته
کامروایی نیاز به خو مختاری
کامروایی نیاز به شایستگی
کامروایی نیاز به ارابا
بهزیستی کارکنان

منبع

مجموع

درجة

میانگین

اثر
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا

مجذورات
147/85
55/65
71/32
35/13
114/69
58/32
1983/97
440/89

آزادی
1
77
1
77
1
77
1
77

مجذوارت
147/85
0/72
71/32
0/46
114/69
0/76
1983/97
5/73

اندازه

مقدار F

Sig.

204/58

0/0001

0/73

156/34

0/0001

0/67

151/43

0/0001

0/66

346/49

0/0001

0/82

اثر
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با اواه به ادول  ،6نتایج احلیت کوواریانس بهمنظور مقایسة نمرات کامروایی نیاز به خو مختاری ر
مرحلة پسآزمون و برحسب عضویت گروهی نشان می هد ،با کنترل اثر نمرات پیشآزمون ،افاوت
میانگینها از لحاظ آماری م نا ار است ه .)p<0/05میزان اندازة اثر نشان می هد 73 ،رصد افاوت نمرات
پسآزمون کامروایی نیاز به خو مختاری ناشی از عضویت گروهی است .ر رابطه با متغیرهای کامروایی نیاز
به شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا  ،افاوت میانگین و گروه ر مرحلة پسآزمون م نا ار است ه.)p<0/05
به عبارت یگر میاوان گفت ،عضویت گروهی بهارایب  67و  66رصد از اغییرات مربو به کامروایی نیاز
به شایستگی و کامروایی نیاز به ارابا را ر مرحلة پسآزمون ابیین میکند .همچنین با اواه به م نا اری F
مربو به متغیر بهزیستی کارکنان ه ،)p<0/05بین گروه آزمایش و گروه گواه ر این متغیر افاوت م نا اری
مشاهده میشو  .اندازة اثر نشان می هد 82 ،رصد افاوت نمرات پسآزمون بهزیستی کارکنان ناشی از
عضویت گروهی است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها بر کامروایی نیازهای اساسی
روانشناختی هخو مختاری ،شایستگی ،ارابا ) و بهزیستی کارکنان شرکت بهرهبر اری نفت و گاز مارون
است .نتایج این پژوهش نشان می هد ،آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها به سرپرستان بر افزایش
سطح کامروایی نیازهای اساسی روانشناختی کارکنان اثر اشته است .از میان سه نیاز روانشناختی،
کامروایی نیاز به خو مختاری بیشتر از و نیاز یگر احت اأثیر مداخله آموزشی قرار گرفته بو  .این یافته
همسو با نتایج پژوهشهای ایلگا و همکاران ه ،)2019اانگرت و همکاران ه ،)2018سانچزاُلیوا و همکاران
ه ،)2017چئون ،ریو و سانگ ه )2016و چئون ،ریو و سو مون ه )2012است .برنامة مداخلهای حمایت از نیازها
– بهعنوان یک شیوة سرپرستی انگیزشی -شامت راهبر ها و مهارتهایی است که شیوة حمایت از نیاز به
خو مختاری ،شایستگی و ارابا کارکنان را به سرپرستان آموزش می هد هرایان و سی .)2018 ،راهبر های
حمایت از خو مختاری به سرپرستان آموزش می هد که چگونه از نیاز به خو مختاری کارکنان حمایت کر ه
و نیاز آنان را کامروا کنند .راهبر رنظرگرفتن یدگاه شخص به سرپرستان آموزش ،از طریق گوشسپر ن و
پذیرفتن یدگاهها ،اوصیهها و پیشنها های کارکنان ،بهنوعی امایالت ،ارایحات و خواستههای آنان را ر
فرایند اصمیمگیری لحاظ کنند .ر راهبر ارائة الیت منطقی سرپرستان میآموزند که کارکنان مهمارین
سرمایة سازمان هستند و حق ارند بدانند وظایف و ف الیتهای شغلی به چه لیت و با چه هدفی انجا می
شوند .ارائة الیت منطقی ر رابطه با انجا وظایف شغلی این احساس را به کارکنان القا میکند که
ف الیتهای شغلی آنان هدفمند ،مهم و ارزشمند است و رنتیجه آن ف الیتها را بهعنوان ف الیتی بالقوه و
ارزشمند رونیسازی میکنند .ر راهبر اأیید و پذیرش عاطفة منفی نیز عواطف ،احساسات و هیجانات منفی
کارکنان بهعنوان بخشی افکیکناپذیر از آنان م رفی میشو که اأیید و پذیرش آنها ،به م نای اأیید و
پذیرفتن کارکنان است .رمجموع این راهبر ها ر کنار یکدیگر ،نیاز کارکنان به خو مختاری را هدف قرار
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ا هاند و میاوانند با ایجا احساس عامتبو ن ،خو انظیمی ،ارزشمند و مهمبو ن و اأیید شخصی ،نیاز
کارکنان به خو مختاری را کامروا و برآور ه کنند.
ر رابطه با راهبر های حمایت از شایستگی هساختار) سرپرستان میآموزند که با ایجا محیطی
ساختارمند ،از نیاز کارکنان به شایستگی حمایت کر ه و این نیاز را ر آنان کامروا کنند .سرپرستان یا
میگیرند ،محیط ساختارمند ارای سه ویژگی انتظارات روشن ،راهنماییکر ن و ارائة بازخور است .با
انتقال ا ن انتظارات مشخص و روشن یا هدفی که برای آن االش میشو  ،ابها و وضوحنداشتن ر وظایف
شغلی کاسته میشو و کارکنان به این وسیله میاوانند بر چالشهای شغلی خو فائق آیند .سرپرستان با
راهنماییکر ن میاوانند انش و مهارت کارکنان را ر انجا یک ف الیت بهبو هند و حس شایستگی را ر
آنان ایجا کنند .همچنین سرپرستان میآموزند که با ارائة بازخور های مثبت و سازنده ،عالوهبر نشان ا ن
ض ف کارکنان و س ی ر اصالح آنها ،قوتهای آنها را پررنگ کر ه و بر شایستگیها ،مهارتها و
اوانمندیهای آنان اأکید کنند .رمجموع این راهبر ها ر کنار یکدیگر احساس شایستگی و اوانمندی را ر
کارکنان القا کر ه و نیاز آنان به شایستگی را کامروا و برآور ه میکنند.
رنهایت راهبر های حمایت از ارابا ه لبستگی) به نبال ایجا اوی گر و صمیمی ر رابطة میان
سرپرست و کارکنان هستند اا بتوانند نیاز کارکنان به ارابا و ا لق اشتن را کامروا کنند .این راهبر ها
عبارتاند از :مهارتهای مربو به ا امالت بینفر ی ،حمایت ااتماعی و اواه .سرپرستان با یا گیری
مهارتهای مربو به ا امالت بینفر ی میآموزند چگونه روابط وستانه و صمیمانهای با کارکنان خو
اشته باشند .ر راهبر حمایت ااتماعی سرپرستان با گسترش ا امالت کاری میان خو و کارکنان و نیز
ایجا او کاری گروهی ،روابط میان کارکنان و نیز رابطه خو با آنان را اراقا میبخشند .همچنین با
بهکارگیری راهبر اواه اهمیت و اواه خو را به نیازها ،رخواستها و رفاه کارکنان نشان می هند.
رمجموع بهکارگیری این راهبر ها به غنیشدن روابط بین سرپرست و کارکنان منجر میشو و نیاز کارکنان
به ارابا را برآور ه میکند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان می هد ،آموزش برنامة مداخلهای حمایت از نیازها به سرپرستان بر
افزایش سطح بهزیستی کارکنان مؤثر بو ه است .این یافته همسو با نتایج پژوهش چئون ،ریو و سو مون
ه )2012است .برنامة مداخلهای حمایت از نیازها به نبال حمایتکر ن از نیازهای اساسی روانشناختی
کارکنان است که رصورت کامرواشدن به رشد شخصی ،یکپارچگی ،سالمت و بهزیستی فر کمک شایانی
میکنند هرایان و سی)2017 ،؛ از اینرو اراقای سطح بهزیستی کارکنان ر محیط کار ر نتیجة حمایت
سرپرست از نیازهای اساسی آنان ،پیامدی بدیهی و قابتپیشبینی است.
یکی از مهمارین راهبر های حمایت از خو مختاری نشان ا ن شکیبایی است .ر این راهبر  ،سرپرستان
میآموزند با بیانکر ن کلمات لگر کننده و بیان این موضوع که شما هفر شاغت) ر حال پیشرفت و رسیدن
به هدف هستید ،بهنوعی حس امیدواری ،خوشبینی و اابآوری را ر کارکنان خو رشد هند و بر سالمت و
بهزیستی کارکنان اأثیرگذار باشند .راهبر نشان ا ن شکیبایی ر ارکیب با راهبر احمت شکست شرایط و
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فضایی کاری را ایجا میکنند که ر آن شکست و خطاکر ن بهاای آنکه نکوهش شو  ،اأیید و اقدیر
میشو  .سرپرستان با استفا ه از این و راهبر به کارکنان کمک میکنند اا رصورت رخدا شرایط استرسزا
ر محیط کار بتوانند همچنان سطح بهینه عملکر خو را حفظ کنند .این و راهبر نوعی سپر محافظتی
هستند که سرپرستان آنها را برای کارکنان خو هنگا موااهه با مشکالت و موانع شغلی فراهم میکنند.
چنین سپر محافظتی کارکنان را از آسیبهای روانشناختی محیط کاری محافظت میکند و میاواند
بهزیستی آنان را ر سطح بهینه حفظ کند .عالوهبراین ،سرپرستان با یا گیری راهبر های مربو به حمایت از
ارابا ه لبستگی) ،روابط بینفر ی مبتنی بر رک ،اأیید و مراقبت را با کارکنان خو ایجا میکنند .ر چنین
شرایطی ،روابط غیررسمی ،صمیمانه ،گر و مبتنی بر احترا و اأیید میان سرپرستان و کارکنان ایجا میشو .
روابط بینفر ی غنیشده احساس حمایتشدن ،مور اواه قرارگرفتن ،مهم و ارزشمندبو ن برای یگران،
اعتما کر ن به یگران و وست اشتهشدن را به هر و طرف رابطه انتقال می هد .چنین اجربههایی بهطور
مستقیم با سالمت روانی ،سالمت اسمانی ،رفاه و نیز بهزیستی کارکنان همراه است.
رمجموع نتایج این پژوهش نقش و اهمیت حمایت سرپرست از نیازهای اساسی روانشناختی کارکنان را
بر کامروایی این نیازها و نیز بهزیستی کارکنان نشان ا ه است .براساس نظریة خو ا یینگری ،همة انسانها
سه نیاز اساسی روانشناختی شامت نیاز به خو مختاری ،شایستگی و ارابا ارند و شرایط ااتماعی ر هر
بافت و محیطی قا ر است با نقش حمایتی خو بر کامروایی این نیازها اأثیرگذار باشد .کامروایی این نیازها
نیز به اأثیر مطلوب بر انگیزش ،سالمت و بهزیستی و عملکر افرا منجر میشو  .حمایتکر ن از نیازهای
اساسی روانشناختی بهعنوان شیوة رفتاری و ر قالب مجموعهای از راهبر های انگیزشی-رفتاری
قابتآموزش و یا گیری است و این امر میاواند ر بافتهای مختلفی مانند خانوا ه ،مدرسه ،انشگاه یا محیط
کار رخ هد.
بهمنظور بسط و گسترش کاربر نتایج این پژوهش ،پیشنها های زیر به سازمانها مطرح میشو :
با اواه به کارآمدی برنامة مداخلهای حمایت از نیازها ،این وره ر اقویم آموزشی سازمان لحاظ شو .
با ایجا اغییراای ر برنامة مداخلهای حمایت از نیازها که ر این پژوهش برای سرپرستان استفا ه شده
است ،میاوان از این برنامه برای امامی کارکنان ر سمتهای شغلی مختلف ،طراحی و اارا کر .
بهمنظور الب بیشتر عالقهمندی سرپرستان برای شرکت ر ورة آموزشی ،مدیران عالی میاوانند
امتیازات و پا اشهایی مانند اضافهکاری ،رج اشویقی ر پروندة پرسنلی و ...را رنظر بگیرند .عالوهبراین به
سرپرستان اوصیه میشو  .1بهمنظور حمایت از نیاز به خو مختاری کارکنان ،محیط کاری ایجا کنند که ر
آن یدگاهها و نظرات کارکنان اأیید شده و خو ابرازی و خو آغازگری اشویق شو  .همچنین افرا و گروهها
حق انتخاب اشته باشند و سرپرستان ر صورت رخواست انجا ف الیت ،الیت منطقی آن را بهروشنی بیان
کنند .2 .ارائة بازخور سازنده و اثربخش ،ا یین وظایف و ف الیتهایی که سطح چالش بهینه ارند ،ایجا
فرصتهایی برای رشد و اوس ة مهارتهای فر ی از طریق برنامههای اوانمندسازی و نیز اسهیت رسیدن به
موفقیت از طریق به حداقت رساندن موانع و کاهش سطح فشارها و الزامات میاواند زمینه را برای حمایت از
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شایستگی فراهم کند .3 .ایجا فضایی مملو از اعتما و احترا  ،اسهیت روابط بینفر ی سرپرست-کارمند از
طریق ایجا کانالهای اراباطی باز ،گوش ا ن به صحبتها و ابراز نگرانیها و اضطرابهای کارکنان و اواه
نشان ا ن به مسائت و مشکالت کارکنان از طریق ابراز همدر ی و همدلی نیز میاواند زمینه را برای حمایت
از نیاز به ارابا کارکنان فراهم آور .
محدو بو ن اام ة آماری به کارکنان شرکت بهرهبر اری نفت و گاز مارون ،امکان ا میم نتایج پژوهش
را به یگر سازمانها و اام ههای آماری با محدو یت روبهرو میکند؛ از اینرو الز است پژوهشی مشابه ر
یگر اام ههای آماری و محیطهای ااتماعی بهمنظور ا میم هرچه بیشتر نتایج اارا شو  .با اواه به
برگزاری السات آموزشی به شیوة مجازی و محدو یتهای مربو به این نوع آموزش ،اوصیه میشو ر
پژوهشهای آای برنامة مداخلهای حمایت از نیازها به شیوة حضوری اارا شده و نتایج پژوهشها مقایسه
شو .
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