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Objectives This study examined basic psychological needs satisfaction (i.e. the need for autonomy, com-
petence and relatedness) as a mediator between social support, responsibility and organizational pro-
crastination among school counselors. 
Methods A descriptive correlational study design was used. Using the census method, all the school 
counselors of Sabzevar were selected. The subjects completed the Vaux Social Support Appraisals Scale 
(SS-A), Tuckman Procrastination Scale (TPS), responsibility subscale of the California Personality Inven-
tory (CPI) and the Basic Needs Satisfaction in Relationships Scale.
Results There is a statistically significant negative relationship between components of social support 
and organizational procrastination (P<0.05). Structural equation modeling analysis indicates that satis-
faction of basic psychological needs mediates the relationship between social support and organizational 
procrastination (P<0.05). The mediator role of basic psychological needs satisfaction in the relationship 
between responsibility and organizational procrastination was not confirmed.  
Conclusion Basic psychological needs satisfaction play a significant mediating role in the relationship be-
tween social support and organizational procrastination of the school counselors.
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Extended Abstract

1. Introduction

rocrastination is a gap between intention 
and behavior, characterized by doing less 
urgent tasks compared to more urgent ones, 
or preferring more pleasurable things over 
less pleasurable ones and thus postponing 

impending tasks for a later time. Procrastination in the long 
run affects a person's physical and mental health and is as-
sociated with many social and economic damages. Thus, 
it is important to understand what reduces procrastination 
and consequently decreases the psychological distress or 

P
sufferings of the individuals. Some researchers suggest 
that some factors such as irrational beliefs, self-esteem, 
self-prevention strategies, distress, anxiety and loneliness 
are predictor variables of procrastination. Multiple studies 
have considered social support as an important predictive 
factor for mental and physical health. Many investigations 
have demonstrated the association between procrastination 
and the component of social support. These studies have 
suggested social support as a factor that reduces job pro-
crastination. In addition to the social support, responsible 
individuals are one of the factors reducing job procrastina-
tions, since responsibility enables the individual to do more 
in minimum time by strengthening the attributes such as 
prudence, thoughtful actions, effective organization and 
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optimal time management. Responsibility acts as a factor 
to satisfy the mutual needs of people in the society and pro-
motes social solidarity. Basic psychological needs provide 
the necessary conditions for psychological growth, coher-
ence and well-being of the people and explains the wide-
spread underpinnings in the human behavior. It seems that 
basic psychological needs play an important role in job ef-
ficiency. This study aims to investigate the mediator role 
of basic psychological needs in the relationship between 
social support and responsibility with job procrastination 
among the school counselors.

2. Method

The present research is based on the structural equation 
model. All school counselors in Sabzevar were selected by 
the census method. It should be noted that the population 
size has been estimated to be 130 individuals according to 
the studies performed. Out of 130 counselors, 7 people re-
fused to cooperate and the research sample was reduced to 
123 subjects. The tools applied in this study included the So-
cial Support Questionnaire (SSQ), Tuckman Procrastination 
Scale, Responsibility subscale of California Psychological 
Inventory and Basic Psychological Needs Satisfaction Scale-
Relationship Domain . To analyze the data, structural equation 
analysis and path analysis methods were employed using the 
statistical software of SPSS-24 and AMOS-22.

3. Results

The results indicated that basic psychological needs play a 
significant mediating role in the relationship between social 
support and job procrastination (P<0.05). But basic psycho-
logical needs have no mediator role in the relationship between 
responsibility and job procrastination (P>0.05). Further, there 
was a significant relationship between social support and its 
components with job procrastination (P<0.05), but no signifi-
cant relationship was found between responsibility and job 
procrastination (P>0.05).

4. Discussion

Based on the results of this study, it seems that social sup-
port among the school counselors is even more crucial than 
responsibility and unlike responsibility, which had no sig-
nificant relationship with job procrastination. Social support 
can have a determining role in job procrastination since its 
existence improves confidence and self-competence and tests 
new experiences so that social support can be regarded among 
the strategies to modify the negative psychological pressures 
caused by the job. A supportive working environment is the 
most important factor to create job satisfaction for teachers 
and counselors because social support decreases the impact 

of psychological pressures and minimizes the effects of an 
unpleasant experience by increasing the proper understand-
ing of stressful events. Besides, it creates mutual obligations 
because of which the individual feels that he is loved, cared 
and is valuable, these are directly related to reduced job pro-
crastination and increased internal motivation to work.

As a result, the importance of providing such support on the 
part of educational officials is quite clear. Moreover, it was 
determined in the present research that basic psychological 
needs play a significant mediating role in the relationship be-
tween social support and job procrastination. In explaining 
this finding, it can be stated that according to the self-deter-
mination theory developed by Deci and Ryan, humans are 
motivated intrinsically and internally to engage in activities 
that are interesting to them, have an optimal challenge that is 
naturally pleasurable. This theory assumes that basic psycho-
logical needs satisfaction is essential for effective internaliza-
tion of behaviors, psychological growth, motivation and well-
being. For example, the need for self-command refers to the 
experience of a sense of choice, approval and free will in the 
beginning and completion of behavioral activities. 

With respect to the raised concepts and the motivational 
forces created by the basic needs in the individuals, basic 
needs can be seen as an effective factor in reducing procras-
tination. Therefore, if the organization is a source that meets 
the need of employees, then a give and take relationship is 
formed in connection with the relationships between em-
ployees and the employer. In this context, the organizational 
support theory states that the creation of supportive relation-
ships among employees leads to the formation of employees’ 
overall view about the organization’s support for themselves. 
In exchange for this support, they pay attention to the goals of 
the organization and their realization. In other words, when 
the organization considers the welfare of its employees, they 
mutually show more commitment and better performance in 
return for this consideration. Hence, it can be said that ba-
sic needs have a significant mediating role in the relationship 
between social support and job procrastination. So, it is bet-
ter to put the satisfaction of these needs on the agenda of the 
relevant authorities. Given the small sample size and use of 
the correlation method which make causal conclusions im-
possible, further research is needed to confirm the accuracy 
of the results obtained in this study.
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اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرانه ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مسئولیت پذیری 
با اهمال كاری شغلی مشاوران مدارس انجام شد.

مواد و روش ها روش این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. تمام مشاوران مدارس شهر سبزوار به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای 
استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه حمایت اجتماعی واكس و همكاران، پرسش نامه اهمال كاری شغلی تاكمن، خرده مقیاس مسئولیت پذیری 
پرسش نامه روان شناختی كالیفرنیا و پرسش نامه ارضای نیازهای بنیادی در روابط بودند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 23 

و AMOS نسخه 22 و به روش تحلیل معادالت ساختاری تحلیل شد.
یافته ها بین مؤلفه های حمایت اجتماعی با اهمال كاری شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد (P<0/05). نقش میانجی گرانه نیازهای بنیادین 
روان شناختی در رابطه بین حمایت اجتماعی با اهمال كاری شغلی تأیید شد (P<0/05)، ولی نقش میانجی گرانه نیازهای بنیادین روان شناختی 

در رابطه بین مسئولیت پذیری با اهمال كاری شغلی تأیید نشد.
نتیجه گیری نیازهای بنیادین روان شناختی نقش میانجی گرانه معنی داری در رابطه بین حمایت اجتماعی با اهمال كاری شغلی 

مشاوران ایفا می كند.
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پروانه عمارلو1، *حسین شاره2

مقدمه

با  و  است  رفتار  و  كار  انجام  نیت  بین  شكاف  اهمال كاری1 
تأخیر انداختن و جایگزین كردن تكالیف ضروری با فعالیت های 
غیرضروری مشخص می شود ]1[. اهمال كاری یعنی به تعویق 
انداختن امری كه از غفلت عادی یا سهل انگاری یا تأخیر غیرموجه 
محول  آینده  به  اهمال كاری،  درمجموع   .]2[ باشد  ایجاد شده 
كردن كاری است كه به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی از زیر بار 
انجام آن شانه خالی می كنیم؛ به همین دلیل اغلب اهمال كاری با 

رنج و ناراحتی روان شناختی همراه است ]3[. 

استیل2 ]4[ در خصوص پیامدهای اهمال كاری بر افراد بیان 
كرده است كه اهمال كاری در بلندمدت، سالمت جسمی و روانی 
فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و صدمات اقتصادی و اجتماعی 
زیادی را به همراه دارد. عالوه بر این ها می توان به پیامدهایی 

1. Procrastination
2. Steel

همچون آسیب رساندن به پیشرفت شغلی فرد، از دست دادن 
فرصت ها و یا تیره و تار شدن روابط با دیگران نیز اشاره كرد ]5[.

فهم این نكته كه چه چیزی باعث كاهش اهمال كاری و درنتیجه 
كاهش رنج و ناراحتی روان شناختی افراد می شود اهمیت دارد. 
برخی پژوهشگران معتقدند عواملی همچون باورهای غیرمنطقی، 
و  اضطراب،  پریشانی،  خودپیشگیری،  راهبردهای  عزت نفس، 
احساس تنهایی متغیرهای پیش بینی كننده اهمال كاری هستند 
]7 ،6[. مطالعات متعدد حمایت اجتماعی را عامل پیشگویی كننده 

مهمی برای سالمت روانی و جسمانی دانسته اند ]8[. 

حمایت  مؤلفه  با  را  اهمال كاری  ارتباط  زیادی  تحقیقات 
به عنوان عامل  را  اجتماعی  داده اند و حمایت  نشان  اجتماعی 
كاهنده اهمال كاری شغلی مطرح كرده اند. در این بین می توان به 
تحقیقاتی اشاره كرد كه عنوان كرده اند بین حمایت ادراك شده از 
سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری كاركنان، 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت  كه 
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با وجود تعهد عاطفی و هنجاری كاركنان به كار، اهمال كاری 
در آنان كاهش خواهد یافت ]9[. همچنین محققان در پژوهشی 
سازمانی  حمایت  بین  رابطه  بررسی  محوریت  با  فراتحلیلی 
ادراك شده و پیامدهای كاری نشان دادند كه دریافت حمایت 
سازمانی، تعهد و مشاركت را در سازمان به شدت افزایش می دهد 
و باعث افزایش عملكرد باالی كاركنان و كاهش اهمال كاری در 

آنان می شود ]10[. 

و  ابزاری  عاطفی،  كمک های  اجتماعی،  حمایت  از  منظور 
اطالعاتی است كه توسط دیگران تأمین می شود ]11[. بر اساس 
نظریه كنترل اجتماعی هیرشی3، حمایت اجتماعی دربرگیرنده 
متغیرهایی چون میزان دلبستگی و تعهدات خانوادگی، حمایت 
عاطفی، اطالعاتی و مادی است كه فرد از دیگران دریافت می كند 
كه در تقویت دلبستگی و تعهد و باور نسبت به هنجارهای جامعه 
و درنهایت كاهش انحراف و جرم مؤثر خواهد بود و به تقویت 
پیوند فرد با جامعه منجر می شود ]12[. برخی از پژوهشگران 
همچون سرافینو4 ]13[ و كیویتكی5 ]14[ حمایت اجتماعی را 
میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و 
كمک دریافت شده از سوی افراد یا گروه های دیگر نظیر اعضای 
به  توجه  با  كرده اند.  تعریف  مهم  دیگراِن  و  دوستان،  خانواده، 
القای  با  اجتماعی  بیان شده می توان گفت كه حمایت  مطالب 
احترام، توجه و همراهی با افراد، احتماالً حس مسئولیت پذیری6 

متقابل را در آنان تقویت می كند. 

می توان فرض كرد كه عامل مسئولیت پذیری در افراد یكی از 
عوامل كاهنده اهمال كاری شغلی است؛ چراكه مسئولیت پذیری با 
تقویت صفاتی چون تدبیر، اعمال متفكرانه، سازماندهی اثربخش 
و مدیریت بهینه زمان، فرد را قادر می سازد كه در كمترین زمان 
بیشترین كار را انجام دهد ]15[. در پژوهشی این نتیجه به دست 
آمد كه هر اندازه افراد روحیه مسئولیت پذیری داشته باشند، به 
اندازه در تأمین سالمت و رفاه مددجویانی كه عهده دار  همان 
خدمت رسانی به آن ها هستند، كارآمدتر خواهند بود و درنتیجه 
اهمال كاری آنان كاهش می یابد ]16[. از طریق مسئولیت پذیری، 
رابطه انسان با خود، همنوعان و طبیعت متعادل می شود ]17[. 
و  خود  نیازهای  برآوردن  توانایی  را  مسئولیت پذیری  گالسر7 
پذیرفتن پیامد رفتارها عنوان می كند، به گونه ای كه مانعی در 
برآوردن نیازهای افراد جامعه نباشد. طبق نظر او مسئولیت پذیری 
و  جامعه  افراد  متقابل  نیازهای  ارضای  برای  عاملی  عنوان  به 

همچنین همبستگی اجتماعی عمل می كند ]18[.

رشد  برای  را  الزم  شرایط  روان شناختی،  بنیادین  نیازهای 

3. Hirschi
4. Sarafino
5. Çivitci
6. Responsibility
7. Glasser

روان شناختی، انسجام یافتگی و بهزیستی شخص فراهم و زیربنای 
گسترده ای از رفتارهای انسان ها را تبیین می كند ]19[. 

به عقیده دسی و رایان سه نیاز اصلی انسان ها خودمختاری، 
شایستگی و توانایی ارتباط است ]20[. دسی و رایان در سال 2000، 
این نیازها را در نظریه خود تحت عنوان نظریه خودتعیین گری8 
مطرح كردند. اساس نظریه خودتعیین گری را نیازهای بنیادین 
برای  الزم  انرژی  عنوان  به  كه  می دهد  تشكیل  روان شناختی9 
كمک به درگیری فعال با محیط، پرورش مهارت ها و رشد سالم 
در نظر گرفته می شود ]21[. به نظر می رسد نیازهای بنیادین 
روان شناختی نقش مهمی در كارآمدی شغلی دارد. همان طور 
كه دسی و همكاران ]22[ در پژوهش خود روی 10 كارخانه 
بلغارستانی نشان دادند، نیازهای بنیادی روان شناختی عالوه بر 

انگیزه شغلی، سازگاری شغلی را نیز پیش بینی می كند. 

نیازهای  بین  رابطه  و همكاران ]23[ در مطالعه ای  فتحی 
با سازگاری اجتماعی را بررسی  بنیادین و حمایت اجتماعی 
كردند و به این نتیجه رسیدند كه بین این سه مؤلفه با یكدیگر 
با توجه به مطالب عنوان شده  ارتباط معنی داری وجود دارد. 
در  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  كه  نقشی  و  اهمیت  و 
این  در  می كنند،  ایفا  كاری  محیط های  در  حاكم  مؤلفه های 
تحقیق نقش میانجی گرانه نیازهای بنیادین روان شناختی در 
رابطه بین حمایت اجتماعی و مسئولیت پذیری با اهمال كاری 

شغلی مشاوران مدارس بررسی شده است.

روش

روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور 
مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بود كه در سال 1396 
انجام شد. پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهر سبزوار 
و توجیه كردن آن ها در زمینه هدف پژوهش، به دلیل پایین بودن 
حجم جامعه، نمونه گیری به صورت سرشماری اجرا شد. بدین 
صورت كه به مدارس مراجعه و از مشاورانی كه حاضر به همكاری 
در پژوهش بودند برای همكاری دعوت شد. طی اعالمیه ای از 
مشاوران درخواست شد تا برای پژوهش همكاری الزم را به عمل 
آورند و نیز در مورد محرمانه بودن نتایج به آنان اطمینان كافی 
داده شد. از بین 130 مشاور، 7 نفر حاضر به همكاری نشدند و 

نمونه پژوهش به 123 نفر كاهش یافت. 

بود:  موارد  این  پژوهش  به  آزمودنی ها  ورود  معیارهای 
مشاور، تنها مشاور مدرسه باشد؛ در كلینیک های مشاوره در 
خارج از ساعات مدرسه فعالیت نداشته باشند؛ تنها به فعالیت 
مشاوره مشغول باشد و به حرفه دیگری اشتغال نداشته باشد. 
معیارهای خروج آزمودنی ها از پژوهش این موارد بود: مشاور 

8. Theory of self-determination
9. Basic psychological needs
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بارز  روان شناختی  بیماری های  به  باشد؛  تحصیل  به  مشغول 
نظیر اختالل وسواس بی اختیاری، افسردگی اساسی، دوقطبی 
و اختالل های شخصیت مبتال باشد. این اختالالت توسط یک 
بالینی (نویسنده دوم مقاله) و طی  نفر دكترای روان شناسی 
مصاحبه تشخیصی بر مبنای نسخه پنجم راهنمای تشخیصی 

و آماری اختالل های روانی سنجیده شد.

ابزارهای پژوهش

مقیاس حمایت اجتماعی واکس و همکاران10

تهیه  را  اجتماعی  پرسش نامه حمایت  و همكاران  واكس11 
حیطه  سه  كه  دارد  ماده   23 مقیاس  این   .]24[ كرده اند 
خانواده، دوستان و سایرین را دربر می گیرد. سؤاالت 3، 10 
و 13 به صورت معكوس نمره گذاری می شود. این مقیاس با 
طیف چهار درجه ای لیكرت از خیلی زیاد (5) تا خیلی كم (1) 
نمره گذاری می شود. كمترین و بیشترین نمره بین 23 تا 115 
متغیر است و باال بودن نمره در این پرسش نامه بیانگر حمایت 
اجتماعی زیاد و پایین بودن نمره بیانگر حمایت اجتماعی كم 
آلفای  روش  دو  به  پایایی  مشاك، ضرایب  پژوهش  در  است. 
كرونباخ و تنصیف برای كل مقیاس به ترتیب 0/72 و 0/70 
به دست آمد ]25[. وودی و وودی12، ضریب آلفای كرونباخ 
پرسش نامه مذكور را برای كل مقیاس و خرده مقیاس های آن 
از 0/83 تا 0/90 گزارش كردند ]26[. در تحقیق عسگری و 
شرف الدین نیز ضرایب پایایی پرسش نامه حمایت اجتماعی با 
استفاده از روش آلفای كرونباخ و تنصیف محاسبه شد كه به 
ترتیب 0/75 و 0/71 به دست آمد ]27[. در پژوهش حاضر 

ضریب آلفای كرونباخ 0/78 به دست آمد.

پرسش نامه اهمال کاری تاکمن13

تاكمن این مقیاس را ساخته است ]28[. این پرسش نامه از 
16 ماده و یک عامل تشكیل شده است كه آزمودنی به یكی از 
چهار گزینه »مطمئناً این چنین نیستم؛ این تمایل در من وجود 
ندارد؛ این تمایل در من وجود دارد؛ و مطمئناً این چنین هستم« 
پاسخ می دهد. پاسخ ها به ترتیب بر اساس مقادیر 1، 2، 3 و 4 
نمره گذاری می شوند. 12 ماده به صورت مستقیم و 4 ماده (7، 
12، 14 و 16) به صورت وارونه نمره گذاری می شوند. چنانچه نمره 
محاسبه شده بین 16 تا 32 باشد، نشانه اهمال كاری كم در فرد 
است. چنانچه نمره محاسبه شده بین 32 تا 48 باشد، نشان دهنده 
اهمال كاری متوسط در فرد است. چنانچه نمره محاسبه شده 48 

10. Social support
11. Vaux
12. Woody
13. Tuckman Procrastination Scale

به باال باشد، نشان دهنده اهمال كاری زیاد در فرد است. تاكمن14 
]28[ پایایی این پرسش نامه را 0/86 و آكینسوال و تال15 نیز طی 
مطالعه ای آلفای كرونباخ آن را 0/88 گزارش كرده اند ]29[. لی16 
نیز از این آزمون برای سنجش اهمال كاری استفاده و مقدار آلفای 
كرونباخ آن را 0/83 برآورد كرد ]30[. مقدس بیات ]31[ این 
پرسش نامه را ترجمه و روی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن 
اجرا كرد. او هنجاریابی و پایایی پرسش نامه را 0/73 به دست آورد. 

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای كرونباخ 0/81 به دست آمد.

پرسش نامه نیازهای بنیادی روان شناختی گاردیا و همکاران17

گاردیا، دسی و رایان18 در سال 2000 این مقیاس را ساختند 
كه میزان احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، شایستگی 
و ارتباط با دیگران را می سنجد. مقیاس مذكور شامل 21 ماده 
است كه براساس مقیاس هفت درجه ای لیكرت درجه بندی شده 
است و سه خرده مقیاس احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، 
مقیاس  این  در  می سنجد.  را  دیگران  با  ارتباط  و  شایستگی 
صورت  به  و20   19 ،18 ،16 ،15 ،11 ،7  ،4  ،3 پرسش های 
معكوس نمره گذاری می شوند. حداقل امتیاز ممكن 21 و حداكثر 
147 است. نمره بین 21 تا 42 نشان دهنده این است كه نیازهای 
بنیادی روانی در فرد كم است. نمره بین 42 تا 105 نشان دهنده 
این است كه نیازهای بنیادی روانی متوسط است و نمره باالتر از 

105 نشان دهنده نیازهای بنیادی روانی زیاد است ]22[. 

این  آلفای  ضریب  همكاران  و  بروك19  دن  وان  پژوهش  در 
پرسش نامه برای بُعد شایستگی 0/88، بُعد خودمختاری 0/83 
و بُعد ارتباط 0/84 به دست آمده است ]32[. در ایران قربانی و 
واتسون این مقیاس را در نمونه های مدیران و دانشجویان ایرانی 
اجرا كردند كه روایی و پایایی مطلوبی داشت، به طوری كه آلفای 
آن بین 0/74 تا 0/79 در نوسان به دست آمد ]33[. در پژوهش 
بُعد  شایستگی 0/85،  بُعد  برای  كرونباخ  آلفای  ضریب  حاضر 

خودمختاری 0/80 و بُعد ارتباط 0/87 به دست آمد.

مقیاس مسئولیت پذیری پرسش نامه روان شناختی کالیفرنیا20 

پرسش نامه روان شناختی كالیفرنیا برای سنجش ویژگی های 
شخصیتی پایدار میان فردی در یک جامعه بهنجار تدوین شده 
را در سال 1948  اولیه اش  است. هریسون گاف21 مقیاس های 

14. Tuckman
15. Akinsola & Tella
16. Lee
17. Basic Needs Satisfaction in Relationships Scale
18. Guardia, Deci and Ryan
19. Van den Broeck
20. California Personality Inventory (CPI)
21. Harrison Gough
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منتشر كرد، اما نخستین چاپ 15 مقیاس اولیه در سال 1951 
منتشر شد. در سال 1957 مجموعه كامل 18 مقیاس آن منتشر 
شد. در 1987 بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دو مقیاس 
جدید به آن افزوده شد (همدلی و عدم وابستگی) كه درنتیجه 
مسئولیت پذیری  مقیاس   .]34[ یافت  افزایش  مقیاس   20 به 
پرسش نامه كالیفرنیا 42 سؤال دارد كه با هدف سنجش میزان 
مسئولیت پذیری افراد بهنجار 12 سال به باال تهیه شده است. 
آزمودنی ها به صورت »موافقم و مخالفم« به سؤال های آن پاسخ 

می دهند ]35[. 

پرسش نامه  پایایی  ضریب  كه  كرد  گزارش   ]36[ مگارگی22 
روان شناختی كالیفرنیا با روش بازآزمایی و همسانی درونی در 
مقایسه با دیگر پرسش نامه های شخصیت كاماًل رضایت بخش بوده 
است. درتحقیق پاشا و گودرزیان، ضرایب پایایی پرسش نامه با 
استفاده از روش آلفای كرونباخ و تنصیف محاسبه شد كه به 
ترتیب 0/76 و 0/88 بود ]37[. در پژوهش عاطف وحید، نصر 
اصفهانی، فتح اللهی و شجاعی (2006) ضریب پایایی خرده مقیاس 
روش  به  كالیفرنیا  روان شناختی  پرسش نامه  مسئولیت پذیری 

22. Megargee

آلفای كرونباخ 0/75 و به روش بازآزمایی 0/73 به دست آمد. 
این خرده مقیاس روایی مطلوبی نیز دارد ]38[. در پژوهش حاضر، 

ضریب آلفای كرونباخ 0/73 به دست آمد.

داده های به دست آمده از نمرات این تحقیق با نرم افزار آماری 
توصیفی  و AMOS نسخه 22 در دو سطح  SPSS نسخه 23 
شاخص هایی  از  توصیفی  سطح  در  شد.  تحلیل  استنباطی  و 
همچون فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون 
كولموگوروف اسمیرنوف و همبستگی و روش تحلیل معادالت 

ساختاری استفاده شد.

یافته ها

در این پژوهش بیشتر شركت كنندگان را زنان 40 تا 50 ساله 
با مدرك كارشناسی ارشد تشكیل می دادند. در جدول شماره 
1 مشخصات جمعیت شناختی آزمودنی های تحقیق ارائه شده 
طبیعی  بررسی  برای  اسمیرنوف  كولموگوروف  آزمون  از  است. 
بودن سؤاالت پرسش نامه استفاده شد تا از نتایج آن در انتخاب 
روش تحلیل داده ها استفاده شود. نتایج این آزمون در مورد تمام 
متغیرها بیانگر طبیعی بودن توزیع نمرات بود (آماره كولموگروف 
اسمیرنف از 0/58 تا 1/27 با میانگین 0/95 و سطح معناداری از 

جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مطالعه

فراوانی )درصد( ویژگی

46)37/39( مرد
جنسیت

77)62/60( زن

زیر 30 سال )3/25(4

سن
41)33/33( 30 تا 40 سال

40 تا 50 سال )48/78(60

18)14/63( باالتر از 50 سال

55)44/71( کارشناسی

)52/84(65میزان تحصیالت کارشناسی ارشد

3)2/43( دکترا
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جدول 2. همبستگی بین مؤلفه های پیش بین و میانجی با مؤلفه مالك

ارتباط با 
دیگران

نیاز 
شایستگی نیاز خودمختاری مسئولیت پذیری حمایت 

دیگران
حمایت 
دوستان

حمایت 
خانواده مؤلفه ها

-0/38 -0/25 -0/31 0/03 -0/40 -0/26 -0/43 همبستگی )اهمال کاری شغلی( 

0/001 0/001 0/001 0/72 0/001 0/003 0/001 سطح معنی داری
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P=0/07 تا P=0/89 با میانگین P=0/35 به دست آمد).

جدول شماره 2 همبستگی بین مؤلفه های تحقیق را با یكدیگر 
نشان می دهد. همان طور كه در جدول شماره 2 مشاهده می شود، 
بین مؤلفه های حمایت اجتماعی و مؤلفه های نیازهای بنیادین 
با اهمال كاری شغلی رابطه معنی داری وجود دارد و بین مؤلفه 

مسئولیت پذیری و اهمال كاری رابطه معنی داری وجود ندارد. 

برای آزمون مدل مفهومی تحقیق بر اساس فرضیه های تحقیق، 
ابتدا مدل سازی انجام و سپس رابطه بین متغیرها با معادالت 

ساختاری بررسی شد. در تصویر شماره 1 ضریب تخمین استاندارد 
روابط علّی بین متغیرها نشان داده شده است. در تصویر شماره 
1 نتایج مربوط به الگوی معادله ساختاری آمده است كه نشان 
می دهد حمایت اجتماعی 80 درصد از واریانس نیازهای بنیادین 
را تبیین می كند. همچنین در تصویر شماره 1 مشاهده می شود 
كه مسئولیت پذیری با نیازهای بنیادین ارتباطی ندارد و نیاز های 

بنیادین 67 درصد از واریانس اهمال كاری را تبیین می كند.

همان طور كه در تصویر شماره 2 مشاهده می شود به منظور 

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران  تصویر 1. الگوی معادله ساختاری متغیرها همراه با شاخص ها در حالت تخمین استاندارد
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 t آماره  از  مدل  متغیرهای  از  كدام  هر  معناداری  دادن  نشان 
استفاده می شود. این آماره از نسبت ضریب هر متغیر به خطای 
انحراف معیار آن متغیر به دست می آید كه باید قدرمطلق آن از 2 
بیشتر باشد تا این تخمین ها از لحاظ آماری معنادار شود. با توجه 
به خروجی نرم افزار آموس، میزان قدر مطلق t محاسبه شده در 
تمام متغیرها به غیر از مسئولیت پذیری بیشتر از 2 است. بنابراین 
تمام تخمین های ارائه شده به غیر از مسئولیت پذیری، از لحاظ 
آماری معنادار هستند. مدل اندازه گیری با تحلیل عاملی تأییدی و 
با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 22 و برآورد بیشینه احتمال 

(ML) بررسی شد.

ریشه  همچنین  است.  معنادار  كای  مجذور  تحقیق  این  در 
خطای میانگین مجذورات23 0/07 به دست آمد و به علت اینكه از 
0/1 كمتر است، دلیلی دیگر بر برازنده بودن مدل است. همچنین 
شاخص تطبیقی24 و شاخص تعدیل شدگی برازندگی25 برابر با 

23. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
24. Comparative fit index (CFI)
25. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

0/90 و 0/91 به دست آمد. این شاخص برای مدل های مناسب 
بین 0/9 و 0/95 است. شاخص دیگری كه نماینده برازش مدل 
تحقیق است، شاخص RMR است. این شاخص معیار اندازه گیری 
متوسط باقی مانده هاست و هرچه این معیار كوچک تر باشد، حاكی 
از برازش بهتر مدل است. بنابراین با توجه به مقادیر ذكرشده، 

مدل برازش مناسبی دارد.

جدول شماره 4 بار های عاملی استانداردنشده (b)، بار عاملی 
استانداردشده (β)، خطای استاندارد و نسبت بحرانی را برای هر 
یک از نشانگرها و متغیر مكنون مدل اندازه گیری نشان می دهد. 
عاملی  بارهای  می دهد،  نشان   4 شماره  جدول  كه  همچنان 
استاندارد همه نشانگرها بیشتر از 0/32 است. طبق نظر تاباچینک 
و فیدل26 ]39[، بارهای عاملی كمتر از 0/32 ضعیف محسوب 
می شود و می توان گفت چنین نشانگرهایی توان الزم را برای 
سنجش متغیر مكنون خود ندارند. با استناد به نتایج جدول شماره 
4 می توان گفت كه همه نشانگرها قابلیت الزم را برای اندازه گیری 
متغیرهای مكنون حمایت اجتماعی و نیازهای بنیادین دارند، 

26. Tabachink & Fidel

جدول 3. برازش مدل ساختاری تحقیق

نتیجهمعیارها در تحقیق حاضرمعیار های مدل برازندهنام آزمونردیف

1X2.مدل برازنده0/001معنادار باشد

2RMR.مدل برازنده0/011هر چه به صفر نزدیک تر باشد

3GFI0/9 مدل برازنده0/90بین صفر و یک، برابر یا بزرگ تر از

4AGFI0/9 مدل برازنده0/92بین صفر و یک، برابر یا بزرگ تر از

5RMSEA.مدل برازنده0/07کوچک تر از 0/1 باشد

6NFI.مدل برازنده0/9باید بزرگ تر از 0/9 باشد

7CFI.مدل برازنده0/91باید بزرگ تر از 0/9 باشد
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جدول 4. متغیرهای مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی

نسبت بحرانیخطای استانداردبارعاملی استاندارد )β(بار عاملی استانداردنشده )b(متغیرهای مکنون -  نشانگر

10/59حمایت اجتماعی، حمایت خانواده

1/270/620/0186/11حمایت اجتماعی، حمایت دوستان

1/350/630/0125/98حمایت اجتماعی، حمایت دیگران

10/58نیاز های بنیادین، خودمختاری

1/410/610/0206/23نیاز های بنیادین، شایستگی

1/390/590/0176/02نیاز های بنیادین، ارتباط
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درنتیجه تحلیل معادالت ساختاری امكان پذیر است.

آزمون مدل ساختاری 

پس از اطمینان از توان نشانگرها در اندازه گیری متغیرهای 
مدل یابی  روش  از  استفاده  با  پژوهش  ساختاری  مدل  مكنون، 
می توان  یافته ها  به  توجه  با  شد.  آزموده  ساختاری  معادالت 
بیان كرد كه نیازهای بنیادین در رابطه بین حمایت اجتماعی 
با اهمال كاری شغلی نقش میانجی گرانه دارد، اما در رابطه بین 

مسئولیت پذیری با اهمال كاری شغلی نقش میانجی گرانه ندارد. 

بحث

نیازهای  میانجی گرانه  نقش  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
و  اجتماعی  حمایت  بین  رابطه  در  روان شناختی  بنیادین 
انجام  مدارس  مشاوران  شغلی  اهمال كاری  با  مسئولیت پذیری 
شد. نتایج كلی پژوهش حاكی از آن بود كه نیازهای بنیادین 
روان شناختی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اهمال كاری شغلی 
نقش میانجی گرانه معنی داری ایفا می كند، اما نیازهای بنیادین 
روان شناختی در رابطه بین مسئولیت پذیری با اهمال كاری شغلی 
نقش میانجی گرانه ندارد. همچنین نتایج حاصل از همبستگی 
نشان داد بین حمایت اجتماعی و مؤلفه های آن با اهمال كاری 
با  مسئولیت پذیری  بین  دارد.  وجود  معنی داری  رابطه  شغلی 

اهمال كاری شغلی رابطه معنی داری یافت نشد.

نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه بین حمایت اجتماعی 
و مؤلفه های آن با اهمال كاری شغلی، با پژوهش های هانگ هسو، 
نیكل زاده28 ]41[،  چانگ هانگ و سو هانگ27 ]40[، هیكل و 
ریگگل، ایموندسون و هانسن29 ]42[ و ایردوگان و ایندرز30 ]43[، 
همسو است، به گونه ای كه این پژوهشگران در مطالعات شان عنوان 
كردند كه معلمانی كه از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند، 
رضایت بیشتر و اهمال كاری كمتری در شغل خود خواهند داشت. 

27. Hung Hsu, Chung Huang, and Sue Huang
28. Hikel and Nekelzadeh
29. Riggle, Edmondson, and Hansen
30. Erdogan and Endres

بركمن و سیم31 ]44[ به عنوان نظریه پردازان ایده تأثیر حمایت 
اجتماعی بر سالمتی و كارآیی فردی بر این نظر هستند كه هرچه 
یگانگی فرد با اطرافیانش بیشتر باشد، حمایت اجتماعی بیشتری 
از او صورت می گیرد. به همین دلیل فرد كمتر در معرض بیماری 
و ناكارآمدی قرار می گیرد. بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای 
مازلو، نیاز به امنیت (اشتغال، رفاه، سالمت) به عنوان یكی از 
عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان رضایت از زندگی بررسی می شود. 
بر اساس این نظریه، نیازهای اجتماعی احساس تعلق به دیگران 
و نیاز به احترام و تحقق خویشتن در چارچوب حمایت اجتماعی 

قابل بررسی هستند ]45[. 

وجود حمایت اجتماعی به اطمینان و خودشایستگی ها برای 
آزمودن تجارب جدید می افزاید، به گونه ای كه می توان حمایت 
اجتماعی را ازجمله راهكارهای تعدیل فشارهای روانی منفی ناشی 
از شغل دانست. محیط های كاری توأم با حمایت، مهم ترین عامل 
ایجاد رضایت شغلی برای معلمان و مشاوران است، چراكه حمایت 
اجتماعی با افزایش درك صحیح از رویدادهای استرس زا، باعث 
كاهش تأثیر فشار روانی می شود و عوارض ناشی از یک تجربه 
ناخوشایند را به حداقل می رساند. عالوه بر آن تعهدات متقابلی را 
به وجود می آورد كه در آن شخص احساس دوست داشته شدن، 
مراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن می كند ]46[ و این ها با 
كاهش اهمال كاری شغلی و افزایش انگیزه درونی برای كار كردن 

ارتباط مستقیمی دارد. 

عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین مسئولیت پذیری 
با اهمال كاری شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. این یافته با 
نتایج پژوهش های كریمی و همكاران ]47[، كیم و سو32 ]48[ 
و نصیری ]49[ همسو نیست. بنابر نظریه عقالنی هیجانی الیس، 
برای داشتن رفتارهای مسئوالنه باید طرز فكر مثبت و منطقی 
تفكر  این طرز  باشیم.  و سرنوشت داشته  دنیا  به خود،  نسبت 
می تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار بگیرد و تحت تأثیر این 
عوامل مسئولیت پذیری كم یا زیاد شود. در خصوص مشاوران 
تأثیر حقوق  آنان تحت  مدارس، ممكن است مسئولیت پذیری 
پایین قرار بگیرد و اثربخشی خود را از دست بدهد؛ به عنوان مثال، 

31. Berekman and Sim
32. Kim and Seo

جدول 5. جدول كلی آزمون فرضیات تحقیق بر اساس مدل معادله ساختار تحقیق

نتیجهTضریبادعای فرضیه تحقیقشماره

تأیید0/806/72حمایت اجتماعی ⤌ نیازهای بنیادین1

رد0/060/71مسئولیت پذیری ⤌ نیازهای بنیادین2

تأیید0/675/29-نیازهای بنیادین ⤌ اهمال کاری شغلی3
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افرادی كه زمینه بیشتری برای اهمال ورزی دارند، در اثر پاداش 
اهمال ورزی آنان كاهش پیدا می كند. درنتیجه زمانی كه حقوق 
فرد پایین باشد، اهمال ورزی نیز بیشتر خواهد بود. عالوه بر این، 
در محیط های كاری یكی از عواملی كه می تواند مسئولیت پذیری 
افراد را تحت تأثیر قرار دهد، همكاران هستند. به گفته لونرگان33 
داشته  معاشرت  كارا  و  پویا  همكارانی  با  كه  كاركنانی   ،]50[
باشند احتماالً كارایی بیشتری خواهند داشت و تحت تأثیر آن ها 
مسئول تر خواهند بود. در چنین وضعیتی افراد اشتیاق بیشتری به 

كار پیدا می كنند و اهمال كاری آنان كاهش می یابد. 

از آنجایی كه مشاوران در مدارس به علت ساعت كاری كم، 
حضور كم رنگ تری در مدرسه دارند، تعامل چندانی با همكاران 
مدرسه ندارند و عدم معاشرت پویا می تواند عامل پایین بودن 
حس مسئولیت پذیری آنان باشد. با توجه به مطالب عنوان شده 
می توان گفت كه مسئولیت پذیری مشاوران در پژوهش حاضر 
عامل كم رنگی بود كه احتماالً تحت تأثیر عوامل بیرونی همچون 
حقوق و مزایا و همكاران، تأثیر و ارتباط خود را با اهمال كاری 

شغلی از دست داده است. 

مؤلفه  میانجی گرایانه  نقش  بر  مبنی  حاضر  نتایج  تبیین  در 
نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه بین حمایت اجتماعی با 
اهمال كاری شغلی باید گفت كه طبق نظریه خودتعیین گری دسی 
و رایان، انسان ها به طور ذاتی و درونی برانگیخته می شوند تا به 
فعالیت هایی روی آورند كه برای آن ها جالب، دارای چالش بهینه 
و به طور طبیعی خشنودكننده است. این نظریه فرض می كند كه 
برآورده ساختن نیازهای اساسی روان شناختی برای درونی ساختن 
مؤثر رفتارها، رشد روان شناختی، انگیزش و بهزیستی الزم است. به 
عنوان نمونه، نیاز به خودفرمانی به تجربه احساس انتخاب كردن، 
تأیید و اختیار در آغاز و اتمام فعالیت های رفتاری اشاره دارد كه 
با توجه به مفاهیم مطرح شده و نیروی انگیزشی ای كه نیازهای 
بنیادین در افراد به وجود می آورند می توان نیازهای بنیادین را 
اگر  بنابراین   .]21[ دانست  اهمال كاری  كاهش  در  مؤثر  عاملی 
سازمان منبعی باشد كه نیاز های كاركنان را برآورده كند، رابطه 

بده بستان در روابط بین كاركنان و كارفرما شكل می گیرد. 

كه  می كند  بیان  سازمانی  حمایت  نظریه  راستا  همین  در 
شكل گیری روابط حمایتی بین كاركنان منجر به شكل گیری 
دیدگاه كلی كاركنان از میزان حمایت سازمان نسبت به خود 
می شود كه در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آن ها 
توجه می كنند. به عبارت دیگر، وقتی سازمان به رفاه كاركنان 
توجه كند، كاركنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملكرد بهتر 
بنیادین  نیازهای  كه  گفت  می توان  بنابراین  می كنند.  جبران 
نقش میانجیگرانه معنی داری در رابطه بین حمایت اجتماعی و 

اهمال كاری شغلی دارد.

33. Lonergan

بنیادین در  نیازهای  در خصوص نداشتن نقش میانجیگرانه 
رابطه بین مسئولیت پذیری و اهمال كاری شغلی باید گفت كه 
طبق برخی نظریات همچون والرند34، نیازهای بنیادی ممكن است 
تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد و اثر خود را بر زندگی افراد 
از دست بدهد ]51[. در ادامه باید اضافه كرد كه مشاوران مدارس 
با مشكالت زیادی در محیط كار خود مواجه اند كه ممكن است 
نیازهای روان شناختی آنان را با كاستی مواجه كند. به گونه ای 
كه مشاوران غالباً نه تنها در محیط كاری خود حمایتی دریافت 
نمی كنند، بلكه با مشكالتی از جانب والدین، اولیای مدرسه و 
همكاران، و دانش آموزان و دستمزدهای پایین رو به رو می شوند 
كه این مسائل می تواند تأثیر مخربی بر فعالیت مشاوران بگذارد و 

انگیزه آنان را برای كار كاهش دهد ]52[. 

در عصری كه سازمان ها و محیط های كاری هر روز با چالش ها 
و فشارهای زیادی روبه رو هستند و كاركنان این سازمان ها فشار 
كاری فراوانی را تحمل و با مشكالت، دست و پنجه نرم می كنند، 
تأمین نیازها با كاستی روبه رو شده است. بنابراین، احتماالً زمانی 
كه برآورده شدن نیازهای بنیادین روان شناختی در محیط های 
كاری با خلل روبه رو شود، روابط بین فردی افراد و میل به برقراری 
روابط صمیمانه نیز كم رنگ می شود و فرد تمایلی به دنبال كردن 
چالش های بهینه و به كار بردن استعدادهایش ندارد و درنتیجه 

حس مسئولیت پذیری او برای انجام كار كاهش می یابد.

حجم نمونه كم محدودیت اصلی پژوهش حاضر است و استفاده 
از روش همبستگی كه امكان نتیجه گیری های علت و معلولی 
را میسر نمی سازد از دیگر محدودیت های این پژوهش به شمار 
می رود. پیشنهاد می شود پژوهش روی نمونه های گسترده تر و 
با رویكردهای تجربی یا طولی انجام شود تا امكان تعمیم بیشتر 

نتایج میسر شود و برای تأیید نتایج كمک كننده باشد.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حمایت اجتماعی با اهمال كاری 
شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش 
به نظر می رسد حمایت اجتماعی در بین مشاوران مدارس، حتی 
از مسئولیت پذیری مهم تر است. بر خالف مسئولیت پذیری كه با 
اهمال كاری شغلی رابطه معنی داری نداشت، حمایت اجتماعی 
می تواند نقشی تعیین كننده در اهمال كاری شغلی داشته باشد. 
اهمیت فراهم كردن این گونه حمایت ها از سوی مسئوالن آموزش 
و پرورش كاماًل محرز است. در پژوهش حاضر مشخص شد كه 
نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه بین حمایت اجتماعی 
و اهمال كاری شغلی نقش میانجیگرانه معنی داری ایفا می كند. 
بنابراین برطرف كردن این نیازها باید در دستور كار مسئوالن 
مربوطه قرار گیرد. پژوهش های بیشتری الزم است تا صحت نتایج 

34. Vallarand
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به دست آمده در این پژوهش را روی نمونه های دیگر تأیید شود.

سپاسگزاری

این مقاله از پایان نامه كارشناسی ارشد نویسنده اول در دانشكده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور گرفته 
شده است. بدین وسیله از مسئوالن محترم اداره آموزش و پرورش 
شهرستان سبزوار و مشاورانی كه در انجام این پژوهش، محققان را 

یاری كردند تقدیر و تشكر به عمل می كنیم.

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی از پژوهش و 
تعارض منافع وجود نداشته است.
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