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Abstract
The purpose of this research was to study the effect of
mindfulness on job performance and job stress with
considering mediating role of meaning in work. The
research method was correlation and the statistical
population consisted of all employees of Parsian
Ophthalmology Clinic, of which, 194 subjects were
selected through convenience sampling method.
Research questionnaires consisted of Mindfulness
(Baer et al., 2006), Job Performance (Paterson, 1963),
Job Stress (Babakus et al., 1992) and Meaning in
Work (Ivtzan, et al. 2013). Data were analyzed with
use of Pearson's correlation coefficient and Structural
Equation Modeling (SEM) and results revealed that
mindfulness has a significant effect on meaning in
work, job performance and job stress (p<0/05).
Moreover, meaning in work has a significant effect on
job performance and job stress (p<0/05). Furthermore,
the results of structural equation modeling showed
that mindfulness indirectly and through effect on
meaning in work has a significant effect on job
performance and job stress (p <0/05). Hence, based on
the findings of the research, it could be concluded that,
mindfulness due to the effect on meaning in work has
an impact on job performance and job stress.
KeyWords: mindfulness, job performance, job stress,
meaning in work, parsian ophthalmology clinic.

چکیده
این پژوهش با هدف تأثیر ذهنآگاهی بر عملکرد و استرس با
 روش پژوهش همبستگی.نقش واسطهای معنا در کار انجام شد
و جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ کارکنان کلینیک چشمپزشکی
 نفر به روش در دسترس491 پارسیان بود که از میان آنان
 پرسشنامههای ذهنآگاهی، در این پژوهش.انتخاب شدند
،)Paterson, 1963(  عملکرد شغلی،)Baer et al, 2006(
Ivtzan et ( ) و معنا در کارBabakus et al. 1992( استرس شغلی
 دادهها با استفاده از.) مورد استفاده قرار گرفتندal. 2013
الگوسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت و یافتهها
نشان داد که ذهنآگاهی بر معنا در کار و عملکرد شغلی تأثیر
 همچنین.) داردp< 0/05( مثبت و بر استرس شغلی تأثیر منفی
معنا در کار بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و بر استرس شغلی
 نتایج الگوسازی، عالوه بر این.) داردp< 0/05( تأثیر منفی
معادالت ساختاری نشان داد که ذهنآگاهی به طریق غیر
مستقیم و از طریق تأثیر بر معنا در کار بر عمکرد شغلی و
 براساس یافتههای پژوهش.)p< 0/05( استرس شفلی تأثیر دارد
میتوان چنین نتیجهگیری نمود که ذهنآگاهی به دلیل تأثیری
 بر عمکرد شغلی و استرس شغلی تأثیر،که بر معنا در کار دارد
.دارد
، استرس شغلی، عملکرد شغلی، ذهنآگاهی:واژههایکلیدی
 کلینیک چشمپزشکی پارسیان،معنا در کار
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مقدمه 

از توان و منابع در دسترس فرد) ،ابهام (درهم آمیخته و یا

استرس شغلی ( ،(job stressبه دلیل هزینههای مالی فراوان

نامشخص بودن مرز وظایف و مسئولیتهای فرد) و ناامنی

برای سازمانها و پیامدهای منفی برای بهزیستی کارکنان به

شغلی اشاره کرد (

عنوان یک مشکل در حال رشد در رابطه با سالمت عمومی

)2014؛ از این رو شناسایی عواملی که بر استرس شغلی

مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل تالش گستردهای در

اثرگذارند ،از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است.

Bakker, Demerouti, Sanz-Vergel,

مدیریت استرس شغلی توسط مدیران سازمانها در حال انجام

متغیر دیگر مورد مطالعه در پژوهش حاضر عملکرد

است ( .)Mehdad, 2018, Aتحمل استرس ناشی از کار ،نقش

شغلی است .عملکرد ،مفهومی فراتر از داده یا ستاده است و

مهمی در استرس کلی دارد و فراتحلیل انجام گرفته توسط

عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از

) ،)Steptoe, Kivimäki, 2012نشان میدهد که استرس

خود نشان میدهند ( .)Mehdad, 2018, Aهمچنین،

شغلی با افزایش خطر  1.1برابری بیماری قلبی عروق کرونر

( ،)Motowidlo, 2003عملکرد را ارزشهای کلی مورد

همراه است .استرس در محیط کار ،همچنین پیشبینیکنندۀ

انتظار سازمان که از تکههای مجزای رفتاری تشکیل شده

سندرم متابولیک ( )Chandola, Brunner, Marmot, 2006و

است تعریف میکند که هر فرد در طول دورههای مشخص

Netterstrøm, Conrad, Bech,

از زمان انجام میدهد .عملکرد شغلی یکی از اشکال

 )Fink, Olsen et al. 2008است و با پرخوری ،استعمال

شاخصهای سهگانۀ عملکرد است (

Johnson, 2002, cited

دخانیات ،سوء استفاده از الکل ،سطح پایین عملکرد ،کمبود

 )in Mehdad, 20018, Bکه در کنار دو عملکرد دیگر یعنی

کیفیت خواب و انزوای اجتماعی همراه است.

عملکرد شهروندی و عملکرد انطباقی مطرح میشود؛ بنابراین

(.)Chandola et al. 2008, Steptoe, Kivimäki, 2012

با توجه به اهمیتی که هریک از متغیرهای استرس شغلی و

تجربۀ استرس در شغل و سازمان هزینههای قابل توجهی را

عملکرد شغلی برای افراد و سازمانها دارد ،شناسایی عوامل

به سازمانها تحمیل کرده و بسیاری از منابعی را که میتوانند

اثرگذار بر آن میتواند در کاهشی یا افزایشی هریک از

در مسیر ارتقای بهرهوری مورد استفاده قرار گیرند را به

متغیرهای فوق کمک نماید.

اختالل افسردگی اساسی (

چالش میکشد (.)Gilboa, Shirom, Fried, Cooper, 2008

بر این اساس ،بر مبنای تحقیقات انجام گرفته ،یکی از

به همین دلیل ،مطالعۀ استرس هم در زمینۀ سالمت جسمانی

متغیرهای بسیار مهم و اثرگذار بر متغیرهای نگرشی و

و روانشناختی کارکنان و هم به دلیل تأثیری که بر عملکرد

رفتاری در محیط کار ،معناداری کار (

افراد در سازمانها دارد ،دارای اهمیت است.

 )workاست .در این ارتباط ،پژوهشهای انجام گرفته نشان

Meaningfulness of

در نگاهی اجمالی میتوان گفت استرس شغلی هر عاملی

دادهاند افرادی که احساس میکنند شغلشان معنادار است،

است که در حین وظایف شغلی فرد ،وی را از لحاظ

تعهد شغلی باالتر ()Ivtzan, Sorensen, Halonen, 2013؛

فیزیولوژیکی و روانشناختی تحت فشار قرار داده و او را

سطح باالتری از رضایت و خشنودی شغلی ،تالش و انسجام

مجبور میسازد تا با صرف نیرو و انرژی ،واکنشی در برابر

واحد کاری را گزارش میکنند ()Sparks & Schenk, 2001؛

Sonnetage, frees,

همچنین گفته میشود که آنها در زندگی از بهزیستی بیشتر

 .)2003همچنین استرس شغلی به عنوان یک برانگیختگی

(،)Arnold, Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007

ذهنی-جسمی تعریف شده است که به وسیلۀ تقاضاهای

جسارت و سرسختی و مقاومت

( Britt, Adler, & Bartone,

جسمانی و روانشناختی ناشی از شغل به وجود

 ،)2001اشتیاق شغلی باالتر (

May, Gibson, & Harter,

میآید( .)Enjezab, Farnia, 2010از مهمترین اشکال استرس

 )2004برخوردارند و نسبت به افرادی که شغل خود را

شغلی میتوان به تعارض (در نقشهای کاری و یا نقشهای

معنادار و پربار درک نمیکنند ،ارزش بیشتری برای کار خود

خانوادگی و کاری) ،گرانباری (تقاضاها و خواستهای فراتر

قائلند ( .)Nord, Brief, Atieh, & Doherty, 1990عالوه بر

عامل فشارآور از خود بروز بدهد (

 / 99دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

این ،مطالعات دربارۀ این عوامل نشان میدهد ،افرادی که بر

سازمان ،شرایط اقتصادی ،فرهنگ ملی) و در نهایت

این باورند که از نظر شخصی در محل کار و شغلشان حائز

فعالیتهای معنوی است .در تمایز میان معنا و معناداری در

اهمیتند ،این شغل منبع حائز اهمیتی برای معناداری

کار ،(Rosso et al. 2010) ،چنین بیان نمودهاند که "معنا"

شخصیشان است ( Dik, Duffy, & Eldridge,2009, Penna,

به راههایی اطالق میگردد که در آن کارکنان نسبت به کار

.)2006, cited in Ivtzan et al. 2013

خود احساس داشته باشند (درک وظایف و نقش شغلی) ،در

به طور کلی معناداری به عنوان یکی از منابع اصلی و

حالی که معناداری به میزان اهمیت فردی اطالق میشود که

ریشهای انگیزش درونی ،توجه نظریهپردازان و محققان در

افراد به کار و یا ظرفیت روانشناختی کار خود دلبسته و

عرصۀ روانشناسی صنعتی سازمانی و رفتار سازمانی را به

پیوسته شدهاند .در تحقیق حاضر ،تمرکز بر معناداری در کار

خود جلب کرده است؛ زیرا کار جزئی از هویت انسان است

یا شغل خواهد بود که همان احساس مثبتی است که به دلیل

که می تواند تأثیر قابل مالحظهای بر زندگی شخصی و کاری

اهمیت شغل ،افراد آن را تجربه میکنند؛ بنابراین معناداری در

فرد به جای بگذارد .معناداری در کار ،ریشه در اندیشههای

کار به عنوان یک متغیر انگیزشی و به دلیل تأثیری که بر

فرانکل دارد؛ به نظر وی دلیل احساس پوچی و ناامیدی در

نگرش و رفتار کارکنان دارد میتواند سبب افزایش عملکرد و

زندگی نداشتن معنا در زندگی است .معناداری حاصل

کاهش ادراک استرس شغلی در میان کارکنان گردد.

ادراکات شخصی فرد یا هنجارها و ادراکات اجتماعی

همچنین ،دیگر متغیر اثرگذار بر عملکرد شغلی و ادراک

مشترک و یا هر دوست ( .)Pratt, & Ashforth, 2003ادبیات

استرس شغلی ،ذهنآگاهی است .ذهنآگاهی به عنوان یکی

مربوط به معنا در کار ،در زمینۀ رفتار سازمانی در درجۀ اول

از حاالت روانشناختی مثبت است که امروزه در پژوهشهای

به رویکرد روانشناختی معتقد بوده و فرض میکند که ادراک

مختلف مورد توجه قرار گرفته است .ذهنآگاهی به معنای

معنا ریشه در تفسیرهای ذهنی تجارب و تعامالت افراد دارد.

توجه کردن به شیوههای خاص ،معطوف به هدف ،در زمان

معناداری در کار به عنوان ارزش مقصود یا هدف کار و

حال و بدون قضاوت و پیشداوری است ), 2016

cited in

قضاوت دربارۀ تناسب آن با استانداردها و آرمانهای افراد

Mohammadpoor2013

تعریف شده شامل تناسب بین پیش شرطهای نقش کار و

.)Hauzinger, Heidenriech, Schermelleh, & Engel

عقاید ،ارزشها و رفتارهاست ( .(Spreitzer, 1995ابعاد

همچنین ،ذهنآگاهی به عنوان حالت توجه برانگیخته و

عمومی معناداری کار عبارتند از داشتن مقصود یا هدف،

آگاهی از آنچه در لحظۀ کنونی اتفاق میافتد تعریف شده

استقالل ،کنترل ،چالش ،پیشرفت ،شایستگی ،مهارت ،تعهد،

است ( 2003 Brown, & Ryan؛  .)2009 ، Walshدر

اشتیاق ،سازندگی یا ارائۀ خدمت به دیگران ،خودشکوفایی،

ذهنآگاهی ،فرد در هر لحظه از حالت ذهنی خود ،آگاهی

رشد و تحقق هدف و زندگی کردن بر اساس ارزشها و

دارد و توجه خود را به شیوههای مختلف ذهنی متمرکز

اهداف خود ( .)Fairlie, 2011همچنین ،معناداری کار به

میکند؛ به طوری که تجربیات درونی خود در هر لحظه،

عنوان یک حالت روانشناختی مثبت که از طریق آن افراد

حسهای بدنی ،افکار و احساسات و همچنین به جنبههای

احساس میکنند که سهم مثبت ،مهم و مفیدی برای یک

محیطی نظیر مناظر و صداها توجه میکند .همچنین فرد این

مقصود ارزشمند که از طریق انجام کارشان ایجاد میکنند

نگرش را در خود به وجود میآورد که نسبت به امور

Rosso,

پذیرش بدون قضاوت داشته باشد؛ یعنی ایجاد آگاهی در

 )Dekas, Wrzesniewski, 2010منابع معناداری در کار

افراد نسبت به ادراکات ،شناختها ،هیجانات ،بدون اینکه

عبارتند از خود ( شامل ارزشها ،عقاید ،نگرشهای

نسبت به خوبی یا بدی ،حقیقی یا کاذب ،سالم یا ناسالم

شخصی) ،دیگران ( شامل همکاران ،رهبران ،گروههای

بودن و مهم بودن یا نبودن آنها قضاوت و ارزیابی شود

اجتماعی و خانواده) ،کار ( شامل طراحی شغل ،ماموریت

( Khoury, Lecomte,أ موقعیتهای استرسزا و تسهیل

تعریف شده است ( .)Albrecht, 2013از نظر (

,Hilling,

Rudari,

Weck,
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(Choi, & Koh

با توجه به این نکته که کارکنان یک سازمان به عنوان

الگوهای رفتاری ناکارآمد و ناسالم گردد

)2015؛ بنابراین با توجه به ویژگیهایی که افراد با

سرمایههای سازمانها شناخته میشوند ،شناخت ویژگیها و

ذهنآگاهی باال دارند ،طبیعی و بدیهی است که عملکرد

نیازهای آنان نقش بهسزایی در سالمت محیط کار ،افزایش

باالیی داشته باشند.

عملکرد شغلی خواهد داشت؛ از طرفی پیامدهای ذهنآگاهی

عالوه براین ،علت تأثیر ذهنآگاهی بر ادراک استرس را

در کارکنان را از نظر روانی نمیتوان نادیده گرفت .با توجه

میتوان از طریق چهارچوب نظری ،تقاضاها و منابع شغلی ( job

به اینکه در مرکز چشم پزشکی پارسیان به دلیل حساسیت

 ،)demand- resourcesتبیین نمود .بر اساس این الگو ،هنگامی

بسیاری که در انجام وظایف شغلی به دلیل نوع وظایف

که تقاضاهای شغل بسیار باشد ،ادراک فشار شغلی بیشتر

کارکنان وجود دارد ،باید کلیۀ کارکنان وظایف محوله را در

میگردد و منابع شغلی ،به عنوان حائلی بین تقاضاها و فشارها

محیطی کم استرس و به دور از فشارهای وارده با توجه به

عمل خواهند نمود؛ در نتیجه کارکنانی که منابع کافی و الزم را

نقش حساسشان انجام دهند .این پژوهش به بررسی

در اختیار دارند ،قادر به مقابله با تقاضاهای شغل خواهند بود ,

متغیرهای فوق در بهبود و شناخت ذهناگاهی و معنا در کار

)Xanthopulou, Bakker, 2007, cited in Mehdad, 20018, A

برای ارتقای عملکرد وظیفه و کاهش استرس مورد بررسی

 .) Demerouti & Schaufeliتقاضاهای شغل شامل ویژگیهای

قرار گرفت.

شغل ،حجم کار سنگین و تعامل کاری با دیگران و در مقابل،

براساس مرور مبانی نظری و پژوهشی میتوان چنین

منابع شغلی شامل ویژگیهای فیزیکی ،روانشناختی ،اجتماعی و

نتیجهگیری نمود که ذهنآگاهی عالوه بر تأثیر مستقیمی که

یا ویژگیهای سازمانی شغل است .بنابراین ذهنآگاهی به عنوان

بر عملکرد شغلی و ادراک استرس شغلی دارد ،همچنین به

یک منبع فردی عمل نموده و در نتیجه سبب کاهش ادراک

دلیل تأثیری که در ایجاد معنا در کار دارد ،میتواند سبب

استرس گردد.

افزایش عملکرد شغلی و کاهش ادراک استرس شغلی گردد.
, Tabatabai, Montazeri,

بر این اساس ،بر مبنای جستجوهای انجام گرفته در منابع

Jenaabadi, H., Pilechi,

معتبر علمی همچون  ............SID, Magiran,پژوهشی که به

 ،Salmabadi, Tayaranirad, (2016؛ Barnard, Street. Law,

طور همزمان نقش و تأثیر این متغیرها را در ایران مطالعه

2006؛ Hülsheger, Alberts, Feinholdt, & Lang, (2013؛

کرده باشد یافته نگردید؛ بنابراین برای رفع این خأل پژوهشی

Choi, Koh, M.S. 2015؛ (Zoe Tylor, Miller, 2016

و نیاز به توسعه و ارتقای دانش مربوط به تأثیر ذهنآگاهی در

تحقیقات انجام گرفته توسط
Ghianimoghadam, (2016),

Zhang,

محیط کار ،پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این

نشاندهندۀ تأثیر ذهنآگاهی بر استرس شغلی و

) Ding, Li, (2013تأثیر ذهنآگاهی بر عملکرد شغلی است.

سؤاالت انجام گرفت که آیا ذهنآگاهی بر معنا در کار تأثیر

عالوه براین ،پژوهش های انجام گرفته توسط

دارد؟ آیا معنا در کار بر عملکرد شغلی و ادراک استرس

) ,Petchsawang, McLean, (2017و ،)2013( Burrows

شغلی تأثیر دارد؟ و آیا معنا در کار میتواند در تأثیر

نشان دهندۀ تأثیر ذهن آگاهی بر معنا در کار است؛ زیرا از

ذهنآگاهی بر عملکرد شغلی و ادراک استرس شغلی نقش

طریق ذهن آگاهی ،فرد در هر لحظه از حالت ذهنی خود

میانجیگرانه ایفا کند؟ ؛ از این رو فرضیههای پژوهش به

آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه های مختلف ذهنی

شرح زیر تدوین شدند:

متمرکز می کند و در این راستا معنا در کار به عنوان یک

 .1ذهناگاهی بر معنا در کار تأثیر دارد.

منبع فردی به میزان سطح معنا داری شغل فرد کمک کرده

 .2معنا در کار بر عملکرد شغلی تأثیر دارد.

و این دو متغیر در کنار یکدیگر به عنوان یک منبع فردی

 .3معنا در کار بر استرس شغلی تأثیر دارد.

انگیزشی زندگی شخصی و کاری کارکنان را تحت تأثیر

 .1ذهنآگاهی به طور غیر مستقیم از طریق معنا در کار بر

قرار می دهند.

عملکرد شغلی تأثیر دارد.
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 .5ذهنآگاهی به طور غیر مستقیم از طریق معنا در کار بر

(rمربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و  ( r=0/81عامل

استرس شغلی تأثیر دارد.

مشاهده) به دست آمد .همچنین ضرایب آلفا در حد قابل
قبولی (بین  α=0/55مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و

روش 

 α=0/83مربوط به عامل توصیف) به دست آمد

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :این پژوهش از نوع

( .)Ahmadvand et al. 2013در پژوهش حاضر آلفای

همبستگی است که از روش همبستگی ساده و مدل معادالت

کرونباخ این پرسشنامه برابر با  0/11به دست آمد .یک نمونه

ساختاری در آن استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش

از عبارات این پرسشنامه بدین شرح است :زمانی که در حال

حاضر شامل کلیۀ کارکنان کلینیک چشم پزشکی پارسیان

راه رفتنم ،به طور عمدی متوجه احساس حرکت بدنم هستم.

اصفهان در اردیبهشت  1391با تعداد  280نفر است .از

:(Job performance

پرسشنامۀ عملکرد شغلی

جامعۀ آماری مورد اشاره ،بر اساس تناسب حجم نمونه به

)  questionnaireبرای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامۀ

حجم جامعۀ آماری و با استفاده از جدول حجم نمونۀ میچل

( 1963 (Paterson,که شامل  10سؤال با مقیاس پاسخگویی

وجولی ( ،2001ص  ،)235و در سطح اطمینان آماری 95

 5درجهای لیکرت ( بسیار کم= 1تا بسیار زیاد= )5است

درصد 198 ،نفر تعیین و برای کنترل نرخ پاسخدهی 220 ،

استفاده شد .برای سنجش پایایی این پرسشنامه( ،

پرسشنامه به صورت دردسترس (سهلالوصول) توزیع شد که

 2003, cited in Karamiashoftaki, 2011از دو روش آلفای

پس از جمعآوری ،در نهایت 210 ،پرسشنامه مورد تحلیل

کرونباخ و دونیمه کردن استفاده و ضریب آلفای کرونباخ

قرار گرفت.

برابر با  0/88و با روش دو نیمه کردن برابر با  0/18گزارش
نمود .همچنین پایایی این پرسشنامه توسط

(Salehi,

(Mehdad et al.

ابزارسنجش 

) 0/18 ،2014و ) 0/81 ،(Karamiashoftaki, 2011گزارش

پرسشنامۀ ذهنآگاهی ):)Mindfulness questionnaire

شد .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از

Baer,

روش آلفای کرونباخ 0/88به دست آمد .یک نمونه از

 )Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney, 2006استفاده

سؤاالت این پرسشنامه بدین شرح است :حجم کاری که

شد .این پرسشنامه دارای مقیاس پاسخگویی  5درجهای

انجام میدهید چقدر است؟

برای سنجش ذهنآگاهی از پرسشنامۀ  39آیتمی(

لیکرت (=1هرگز تا =5همیشه) است .براساس تحلیل عاملی

پرسشنامۀ

استرس

شغلی

(

stress

Job

اکتشافی انجام گرفته توسط نامبردگان ،عاملهای مشاهده،

 :)questionnaireبرای سنجش استرس شغلی از پرسشنامۀ

عمل توأم با هوشیاری ،غیر قضاوتی بودن به تجربۀ درونی،

 9سؤالی  (Babakus, Yavas, & Ashill, 2009) (2009که

Brown,

سه حوزۀ ابهام ،تعارض و گرانباری نقش (هریک دارای سه

 .) Ryan, 2007بر اساس نتایج ،همسانی درونی عاملها

سؤال) را پوشش میدهد استفاده گردید .این پرسشنامه دارای

مناسب بود و ضریب آلفا در گسترهای بین ( 0/15در عامل

مقیاس پنج درجهای لیکرتی است)Babakus et al.2009 ) .

غیر واکنشی بودن) تا( 0/91در عامل توصیف) قرار داشت.

روایی سازه و پایایی همسانی درونی این پرسشنامه را مستند

همبستگی بین عاملها متوسط و در همۀ موارد معنادار بود و

ساختهاند ،به ترتیبی که آلفای کرونباخ ( 0/81تعارض نقش)

Neuser, 2010,

تا ( 0/85ابهام نقش) را برای این پرسشنامه گزارش نمودهاند.

 .)cited in Ahmadvand et al. 2013همچنین در مطالعهای

این پرسشنامه را در ایران

( Golparvar, Adibi, Mosahebi,

که بر اعتبار و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط

 )2010ترجمه کرده ،ارائه و روایی سازۀ آن را از طریق

( )Ahmadvand et al. 2013انجام گرفت ،ضرایب همبستگی

تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع واریماکس مورد

آزمون  -بازآزمون این پرسشنامه در نمونۀ ایرانی بین =0/51

بررسی قرار دادهاند .بر اساس نتایج تحلیل عاملی گزارش

توصیف و غیر واکنشی بودن استخراج گردید (

در طیفی بین  0/15تا  0/31قرار داشت (

تأثیر ذهنآگاهی بر عملکرد شغلی و استرس شغلی در كاركنان كلینیک چشمپزشکی پارسیان :نقش واسطهای معنا در كار 99 /

شدۀ ( ،)Golparvar et al. 2010یک راه حل سه عاملی در

وتحلیلدادهها 

روشاجرا

پرسشنامۀ انگلیسی در فرم فارسی این پرسشنامه به دست آمد

پرسشنامههای پژوهش را اعضای گروه نمونه ،در محل کار

و آلفای کرونباخ ابهام نقش و گرانباری و تعارض نقش به

خود ،در فاصلۀ زمانی  20تا  25دقیقه ،به صورت خود

ترتیب برابر با  0/1 ˛0/9و  0/1گزارش شده است .در

گزارشدهی پاسخ دادند .پس از جمعآوری پرسشنامهها،

پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با  0/11به

دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده

دست آمد .یک نمونه از عبارات این پرسشنامه بدین شرح

از نرمافزار  AMOSمورد تحلیل قرار گرفت.

است :در شغلم نمیدانم که از من چه انتظاری میرود.
پرسشنامۀ معنا در كار (

meaning in work

یافتهها 


 :)questionnaireبرای سنجش معنا در کار از پرسشنامۀ

برای بررسی مدل پیشفرض پژوهش از شیوۀ تحلیل مسیر

( )Ivtzan, Sorensen, Halonen, 2013استفاده شد؛ این

استفاده گردید که نتایج آن به شرح جدول  2به دست آمده

پرسشنامه بر اساس پرسشنامۀ معنای زندگی ), 2006

است .همچنین ،مدل نظری پژوهش از طریق مدلسازی

Ivtzan et al.

معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .شاخصهای

 ،)2013با تغییر در واژۀ زندگی به کار ،طراحی و مورد

برازش مدل نهایی برای عملکرد شغلی همانگونه که در

استفاده قرار گرفته است .مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامۀ

جدول  1ارائه شده است به این شرح به دست آمدند :خیدو

 5درجهای لیکرت (-1کامالً مخالفم تا -5کامالً موافقم)

مدل نهایی برابر با  1/85و غیرمعنادار ( ،)p>0/05درجۀ

است .پایایی بازآزمون این پرسشنامه توسط سازندگان  0/8و

آزادی برابر با  ،5نسبت خیدو به درجۀ آزادی برابر با ،1/51

در سطح معناداری  ،0/01گزارش شده است .این پرسشنامه

 GFIبرابر با  CFI ،0/99برابر با  IFI ،0/99برابر با ،0/99

برای اولین بار در این پژوهش به کار رفت و روایی محتوایی

 RMRبرابر با  0/58و  RMSEAبرابر با  0/051است.

آن قبل از استفاده توسط دو متخصصن روانشناسی سازمانی

همچنین شاخصهای برازش مدل نهایی برای مدل استرس

بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و سپس متن آن به زبان

شغلی ،به این شرح به دست آمد :خیدو مدل نهایی برابر با

فارسی ترجمه و توسط یک متخصص زبان انگلیسی

 11/38و غیرمعنادار ( ،)p>0/01درجۀ آزادی برابر با ،8

بازترجمه و اندک تفاوتهای آن برطرف گردید و در نهایت

نسبت خیدو به درجۀ آزادی برابر با  GFI ،2/39برابر با

مورد استفاده قرار گرفت .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ

 CFI ،0/98برابر با  IFI ،0/98برابر با  RMR ،0/98برابر با

این پرسشنامه برابر با  0/82به دست آمد .یک نمونه از

 1/11و  RMSEAبرابر با  0/085است .شاخصهای برازش

عبارات این پرسشنامه بدین شرح است :من حس خوبی از

ارائه شده ،حاکی از شرایط مطلوب مدلهای پژوهش

اینکه چگونه شغلم ،زندگیام را معنادار میکند دارم.

حاضرند و در شکل  1مدل نهایی پژوهش ارائه شده است.

 ،)Steger, Frazier, Oishi, Kalerتوسط (

جدول  .1شاخصهای تحلیل مسیر مدل پیشفرض  1و 9و مدل نهایی
شاخص

df

GFI

IFI

CFI

RMSEA

الگوی مسیر

1/85

5

1/51

0/99

0/99

0/99

0/051

الگوی مسیر

11/38

8

2/39

0/98

0/98

0/98

0/085

الگو
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شکل  .1الگوی ساختاری نهایی رابطۀ ذهنآگاهی با معنا در كار ،استرس شغلی و عملکرد
جدول  .1مسیرهای مدل ذهناگاهی ،معنا در كار ،عملکرد شغلی و استرس شغلی
ردیف

مسیرهای مدل

B

SE

β

R2

p

1

ذهناگاهی←معنا در کار

**0/38

0/01

**0/39

0/15

0/001

2

معنا در کار ←عملکرد شغلی

**0/82

0/1

**0/19

0/21

0/001

3

معنا در کار←استرس شغلی

-0/21

0/08

*

*

1

ذهناگاهی← معنا در کار←عملکرد شغلی

**0/29

0/01

5

ذهناگاهی← معنا در کار←عملکرد شغلی

*

0/01

-0/01

-0/11

0/031

0/001

**0/20

0/01

0/01

*

0/03

0/088

0/03

در جدول  2نتایج مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم ارائه

گرفت .یافتههای پژوهش بر اساس یافتههای ارائه شده در

شده است .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود،

جداول  2 ،1و شکل  1نشان داد که ذهناگاهی بر معنا در

ذهنآگاهی ( )β= 0/39 ،p<0/01بر معنا در کار دارای تأثیر

کار ،عملکرد شغلی و استرس شغلی تأثیر معناداری

مستقیم بوده و توانسته است  15درصد از واریانس این متغیر

( )p<0/01دارد .همچنین ،نتایج مدلسازی ساختاری نشان

را تبیین کند .در ادامه ،معنا در کار ( )β=0/19 ،p<0/01بر

داد که ذهناگاهی از طریق معنا در کار بر عملکرد شغلی و

عملکرد شغلی و استرس شغلی دارای تأثیر بوده و توانسته

استرس شغلی تأثیر معنادار ( )p< 0/01دارد .در نتیجه مدل

است تا به ترتیب  21و  3/1درصد از واریانس این متغیرها را

اولیۀ ارائهشده تأیید گردید؛ بدین ترتیب ذهناگاهی از طریق

تبیین نماید .براساس یافتههای ارائه شده در جدول ،2

معنا در کار ،سبب افزایش عملکرد شغلی و کاهش استرس

فرضیههای  1تا  3پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم ذهناگاهی

شغلی میگردد .در ادامۀ فرضیههای پژوهش حاضر یک به

بر معنا در کار و تأثیر مستقیم معنا در کار بر عملکرد شغلی و

یک مورد بررسی و تبیین قرار گرفتهاند.

استرس شغلی مورد تأیید قرار گرفت .همچنین بر اساس

فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر اینکه ذهنآگاهی بر معنا در

یافتههای ارائه شده در جدول  ،2فرضیۀ چهارم و پنجم

کار تأثیر دارد ،مورد تأیید قرار گرفت .این یافته با یافتههای

پژوهش مبنی بر تأثیر غیرمستقیم ذهنآگاهی از طریق معنا در

( )et al. 2017, Burrows, 2013Petchsawangمبنی بر تأثیر

کار بر عملکرد شغلی و استرس شغلی نیز مورد تأیید قرار

ذهنآگاهی بر معنا در کار همسوست .در تبیین این یافته

میگیرند.

چنین میتوان بیان نمود که فرد از طریق ذهنآگاهی ،در هر
لحظه از حاالت ذهنی خودآگاهی داشته و توجه خود را به

نتیجهگیری 

بحثو

شیوههای مختلف ذهنی متمرکز میکند و در نتیجه کاری را

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ذهنآگاهی بر عملکرد

که انجام میدهد با معنا ادراک میکند و در این راستا معنا در

شغلی و استرس شغلی با نقش واسطهای معنا در کار انجام

کار به عنوان یک منبع فردی به میزان سطح معناداری شغل
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فرد کمک کرده و این دو متغیر در کنار یکدیگر به عنوان

شغل در زندگی ،میزان سطح رضایتبخشی شغل کارکنان

منابع فردی ،زندگی شخصی و کاری کارکنان را تحت تأثیر

میزان سطح رفتارهای فراشغلی کارکنان را در سازمان افزایش

قرار میدهد.

و استرسهای شغلی را کاهش میدهد .به طور کلی میتوان

فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر اینکه معنا در کار بر عملکرد

گفت افزایش درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک

شغلی تأثیر دارد ،مورد تأیید قرار گرفت .در راستای تطبیق و

فرد که درونی است و به واسطۀ انجام کارهای با معنا در

مقایسۀ یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشگران

زندگی اجتماعی ایجاد میشود ( )Ashmos et al. 2000و

دیگر میتوان گفت که یافتۀ این پژوهش با یافتههای

نیرویی الهامبخش و برانگیزاننده برای یافتن معنی و هدف در

پژوهشهای (  ( Ivtzan et al. 2013،مبنی بر تأثیر معنا در

زندگی کاری ،درک عمیق و ژرف از ارزش کار ،پهناوری

کار بر تعهد شغلی؛ ) )Sparks et al. 2001مبنی بر تأثیر معنا

( Ivtzan

در کار بر خشنودی شغلی و تالش

عالم هستی ،موجودات طبیعی و نظام باور شخصی

شغلی؛ )Britt et al.2001

 ،)et al. 2013موجب افزایش سطح رفتارهای فراشغلی فرد

) ،مبنی بر تأثیر معنا در کار بر جسارت و سرسختی و

در سازمان و کاهش استرس شغلی میگردد؛ بنابراین هرچه

مقاومت و ) ) May et al. 2004مبنی بر تأثیر معنا در کار بر

سطح معنا در کار در محیط کاری افزایش یابد ،در مقابل آن

اشتیاق شغلی همخوان است .در تبیین این یافته میتوان

سطح استرس شغلی ناشی از محیط کار کاهش مییابد.

چنین بیان نمود که معنا در کار از طریق تأثیر بر نگرشهای

فرضیۀ چهارم پژوهش مبنی بر اینکه ذهنآگاهی از طریق

افراد به دلیل احساس معناداری بر کار ،احساس پیوند با

معنا در کار بر عملکرد شغلی تأثیر غیرمستقیم دارد ،مورد

سازمان و اطرافیان ،احساس همسویی و یگانگی ارزشها و

تأیید قرار گرفت .در راستای تطبیق و مقایسۀ این یافتۀ

اهداف خود با سازمان و دیگران ،سبب باال رفتن انگیزۀ

پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ،بر اساس جستجوهای

درونی در افراد خواهد شد .انگیزۀ درونی بسیار هم به طور

انجام گرفته در منابع معتبر علمی ،یافتهای همسو و یا ناهمسو

مستقیم سبب انجام وظایف محوله (عملکرد وظیفه) میگردد؛

با یافتۀ پژوهش حاضر یافت نشد .در تبیین این یافته،

بنابراین کارکنان بسته به شدت انگیزش و شدت نیرویی که

همانگونه که در تبیین فرضیۀ اول پژوهش نیز بیان شد،

در آنان به وجود آمده است ،از طریق احساس معناداری در

ذهنآگاهی به دلیل اگاهی فرد از حاالت ذهنی خود و از

کار ،فعالیتها و اعمال خود را سازماندهی میکنند تا جایی

طریق تمرکز بر شیوههای مختلف ذهنی سبب میشود تا فرد

که بتوانند نقش خود را به خوبی و به طور صحیح در رابطه

کار خود را با معنا ادراک کند؛ در نتیجه به دلیل ادراک معنا

با وظایف محوله انجام دهند؛ زیرا فرد با کار خود برانگیخته

در کار ،لذت و رضایتی که از انجام تکالیف کاری خویش

میشود و همین انگیزه ،سبب انجام عملکرد وظیفه در او

دارد ،تکالیف و وظایف خود را با تمام توان و تالش انجام

میگردد.

میدهد و در نتیجه عملکرد فرد افزایش پیدا میکند.

فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر اینکه معنا در کار بر استرس

فرضیۀ پنجم پژوهش مبنی بر اینکه ذهنآگاهی از طریق

شغلی تأثیر دارد ،مورد تأیید قرار گرفت .در راستای تطبیق و

معنا در کار بر استرس شغلی تأثیر غیرمستقیم دارد ،مورد

مقایسۀ یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشگران

تأیید قرار گرفت .در راستای تطبیق و مقایسۀ این یافتۀ

دیگر میتوان گفت که یافتههای این پژوهش با پژوهشهای

پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ،بر اساس جستجوهای

) ،)Arnold et al. 2007مبنی بر تأثیر معنا در کار بر بهزیستی

انجام گرفته در منابع معتبر علمی ،یافتهای همسو و یا ناهمسو

کارکنان و ) ،)Britt et al.2001مبنی بر تأثیر معنا در کار بر

با یافتۀ پژوهش حاضر یافته نشد .در تبیین این یافته ،میتوان

جسارت ،سرسختی و مقاومت در بین کارکنان همخوان

گفت ذهنآگاهی به دلیل آگاهی فرد از حاالت ذهنی خود و

است .در تبیین یافتۀ فوق میتوان بیان نمود که چگونگی

از طریق تمرکز بر شیوههای مختلف ذهنی سبب میشود تا

نقش شغل فرد در زندگیاش ،احساس روشنی از معنای

فرد کار خود را با معنا ادراک کند و در نتیجه ،به دلیل ادراک
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معنا در کار به عنوان یک حالت روانشناختی مثبت که از
 مهم و مفید، افراد احساس میکنند که سهمی مثبت،طریق آن
برای یک هدف ارزشمند که از طریق انجام کارشان ایجاد
 کارکنان فشار،میگردد را دارند و به دنبال چنین احساسی
واقعی را که به دالیل مختلف شغلی و سازمانی در شغل خود
 ادراک استرس،دارند ادراک نخواهند نمود و به همین دلیل
.کاهش پیدا میکند
با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تأثیر ذهنآگاهی بر معنا
در کار به مدیران سازمان مورد مطالعه به طور خاص و سایر
 چنین پیشنهاد میگردد که اقدام به،سازمانها به طور عام
برگزاری دورههای آموزشی ذهنآگاهی برای کارکنان نموده
،تا از طریق چنین آموزشی کارکنان بتوانند با درک معنای کار
در کاهش ادراک استرس شغلی و افزایش عملکرد شغلی
 همچنین براساس یافتۀ دیگر پژوهش.کسب مهارت نمایند
مبنی بر تأثیر معنا در کار با عملکرد شغلی و استرس شغلی
چنین پیشنهاد میگردد که مدیران تمرکز خود را بر
 احساس،شاخصهایی چون ارزشمندی همکاری با دیگران
، حمایت افراد از یکدیگر،فرد مفیدی برای جامعه بودن
، پیشرفت، چالش، کنترل، استقالل،داشتن مقصود یا هدف
 ادراک، اشتیاق، تعهد، کسب مهارت،ادراک شایستگی
، خودشکوفایی،سازندگی از طریق ارائۀ خدمت به دیگران
رشد و تحقق هدف و زندگی کردن بر اساس ارزشها و
.اهداف خود برای کارکنان توجه ویژه داشته باشند
 این تحقیق نیز دارای،همچون سایر پژوهشها
محدودیتهایی است که میتوان به انجام آن در بین کارکنان
کلینیک چشم پزشکی پارسیان اشاره نمود؛ بنابراین در تعمیم
نتایج به دیگر سازمانها و یا دیگر مراکز چشم پزشکی الزم
 روش پژوهش از نوع همبستگی، همچنین.است احتیاط شود
 محدودیت.بوده که نمیتوان استباط علی از نتایج نمود
 روش نمونهگیری دردسترس،استفاده از ابزار خودسنجی
.(سهلالوصول) از دیگر محدویتهای پژوهش حاضر است
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