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Abstract
The present study aimed to determine the role of Assertiveness and
perfectionism in the flexibility of Action (Resiliency) of employees of a
military complex.
The present research is a descriptive-cross sectional study. From this, 100
personnel of two military complex, 80 employees were selected by simple
random sampling and responded to Gambrill & Richey's Assertiveness
Questionnaires (1975), Positive and Negative Perfectionism of Terry-Short
et al. (1995), and the resilience scale of Connor and Davidson (2003). Data
analysis was done using Pearson correlation coefficient and multiple linear
regression with the enter method and SPSS20 software.The results indicated
that there is a direct and significant relationship between Assertiveness and
positive perfectionism with employee's Resiliency and there is a significant
indirect relationship between negative perfectionism and Resiliency (P
<0.01). Regression analysis showed that positive perfectionism (β = 0.034, P
= 0.005) and negative (β = -0.19, P = 0.004) and assertiveness (β = 0.20, P =
0.007) predicted a total of 27% of the changes in employee's
Resiliency.Military personnel can enhance personal self-efficacy by
improving Assertiveness and positive perfectionism, and increase their
resiliency through prevention of negative perfectionism.
Keywords: Assertiveness, Perfectionism, Resiliency, Military Staff
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انعطافپذیری کنشی کارکنان یک واحد نظامی

ایران.
عباس محمدزاده

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،خراسان
رضوی ،ایران.

سجاد رضائی

دکتری روانشناسی ،استادیار ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن،

تاریخ دریافت1400/06/01 :

امیر قربان پور لفمجانی



دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،گیالن،

دکتری مشاوره ،استادیار،

گیالن ،ایران.

تحلید رگرسیون نشان داد که کما گرایی مثبو ( )β=0.034, P=0.005و منیوی ()β=-0.19, P=0.004
و ابراز وجود ( )β=0.20, P=0.007مجموعاً  27درصد از تغییرات در انعطافپییری کنشوی را پویشبینوی

کلیدواژهها :ابراز وجود ،کمالگرایی ،انعطافپذیری کنشی ،پرسنل نظامی.
 نویسنده مسئول
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مینمایند .پرسند مجموعههای نظامی میتوانند بوا ارتقوای مروارت ابوراز وجوود و نیوز کموا گرایوی مثبوو،
خودکارآمدی شخای را ا زایش داده و با پیشگیری از کما گرایی منیی ،انعطوافپوییری کنشوی خوود را
بییزایند.

 5162ـ ISSN: 2588

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ابراز وجوود و کموا گرایوی در انعطوافپوییری کنشوی کارکنوان یو
مجموعهی نظامی انجام شد .طرح پژوهش توصوییی -مقطعوی اسوو و بودین منظوور از  100نیور پرسوند دو
مجموعهی نظامی ،تعداد  80نیر از کارکنوان بوه صوورت نمونوهگیوری تاواد ی سواده انتخوان شودند و بوه
پرسشنامههای جرأتورزی گمبرید و ریچی ( ،)1975کما گرایی مثبو و منیوی توریشوورت و همکواران
( )1995و انعطافپییری کنشی کانر و دیویدسون ( )2003پاسخ دادند .تجزیه و تحلید دادهها نیز با اسوتیاده
از ضریب همبسوتگی پیرسوون و تحلیود رگرسویون خطوی چندگانوه بوه رو ورود همزموان و بوا نورما وزار
 SPSS20انجام شد .بین ابراز وجود و کما گرایی مثبو با انعطافپییری کنشی کارکنوان رابطوه مسوتقی و
بین کما گرایی منیی و انعطافپییری کنشی ی رابطوهی غیرمسوتقی و معنویدار وجوود دارد (.)P<0/01

تاریخ پذیرش1400/17/17 :

چکیده
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مقدمه
یکی از اهداف اصلی هر سازمان ،دستیابی به مو قیو و پیشر و مویباشود .تغییورات سوریر در
دنیای امروز ،سازمانها را با چالشها و استرسهای مختلیی روبهرو کرده اسو .شورای محیطوی و
شغلی در بین سازمان ها و نرادهای دولتی و خاوصی یکسان نیسو و برخی از سوازمانهوا شورای
خاصی دارند و در معرض شارها و استرس های زیادتری قرار دارنود کوه از ایون بوین مویتووان بوه
زندانها اشاره نمود.
ثابو شده اسو که کارکردن تحو شرای خاص ،ا راد را نسبو به استرس و شار حسواستور
میکند و میتواند بهطور بالقوه منجر به مشوکالتی بورای سوالمو روان ا وراد از جملوه ا سوردگی،
اضطران ،اختالالت خلقی و اختالالت شخایتی بشود .یکی از این محی ها که مشکالت مربوو
به سالمو روانی در بین پرسند آن شایرتراسو زندان هوا و مراکوز نگروداری از خال کواران اسوو
(برینگاس -مولدا و همکاران .)2015 ،1اگرچه مراکز بازپروری و زندانها رو هایی برای حوب
کردن و کنتر انواع خال کاران به کار میبرند؛ اما با این حا محی زندانها ذاتاً خامانه و خشن
هسو بهگونهای که زندگی و کار کردن در آن را بسیار دشوار میکند (استولیکر.)2016 ،2
کارمندان زندانها نقش مرمی در کارایی این نرادها دارنود؛ زیورا بوهطوور مسوتقی بوا جمعیوو

زندانی در ارتبا هستند و مسئولیو ر تارهای آنها را به عرده دارند (بزرا ،اسی و کونسوتانتینو،3
 .)2016شرای کاری سخو مشکالت زیوادی را بورای پرسوند زنودانهوا ایجواد مویکنود (بیریوه،4
 .)2012بهگونه ای که ی تحقیق در انگلستان نشان داد سالمو روانی و رضایو شغلی در پرسوند
زندانها در مقایسه با دیگر گروههای شغلی که در بخش های امنیتی و اضوطراری مشوغو خودمو
هستند پائین تراسو (کینمن ،جیمز کلمنت و هارت .)2016 ،5درک چگونگی غلبه بر نامالیموات
و سختیها و داشتن کارایی مناسب توس سازمانها و پرسند آنها ذهن و خیوا محققوان را بورای
سا ها بوه خوود مشوغو کورده اسوو ( انو  ،لیوو .)2012 ،6بنوابراین ،نیوروی انسوانی موجوود در
سازمانهایی همچون زندانها باید از ویژگی هایی برخوردار باشند که در شورای کواری سوخو و
طاقو رسا آسیب کمتری را متحمد شوند .از جمله متغیرهوایی کوه بوه ا وراد بورای کنوار آمودن بوا
موقعیوهای پر شار کم

میکند انعطافپییری کنشی (تانآوری) 7اسو .انعطافپییری منوابر
1. Bringas-Molleda et al
2. Stoliker
3. Bezerra, Assis & Constantino
4. Bierie
5. Kinman, James Clements & Hart
6. Zhang, & Liu
7. Resilience
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انسانی ،یکی از چالشهای مرمی اسو که مدیریو منابر انسانی در سا های اخیر با آن مواجه بوده
اسو .انعطافپییری به عنوان توانایی سازمانها و پرسند آنها برای سازگاری با تغییورات غیرقابود
پیشبینی محیطی تعریف شده اسو و نیازمند توانایی و قابلیو الزم برای واکنش سوریر نسوبو بوه
محی میباشد که تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمانها دارد (اعرابی و دانشپرور.)1388 ،
تحقیقات اولیه پیرامون انعطافپییری کنشی (تانآوری) این میروم را به عنووان یو صویو
شخایتی میرومسازی کرده اسو که به ا راد اجازه میدهد تحو شرای بسیار سخو به پیامدهای
مثبتی برسند (گرابر ،پیچون و کارابین .)2015 ،1انجمن روانشناسی امریکا انعطافپییری کنشی را
اینگونه تعریف کرده اسو :رآیند انطباقپوییری یوا سوازگاری خوون در مواجروه بوا نامالیموات،
آسیب ،تردید و منابر استرسزای بسیار (ساوت وی و همکاران .)2014 ،2انعطافپییری کنشوی
میزان توانایی رد برای مقابله با شرای در حا تغییر اسو که خود را در راههوای خالقانوه تیکور و
عمد درباره موقعیو جدید نشان میدهد .در واقر ی مرارت تیکوری اسوو کوه بوه توانوایی ورد
برای سازگاری با موقعیو جدید اشاره دارد (ریی سادات و همکاران.)2019 ،
انعطافپییری کنشی یا تانآوری روانشناختی در دو وجه ه به معنای توانایی مقابلهی مو ق
با تغییر ،نامالیمات و بدشانسی و ه به معنای رآیند غلبه بر اثرات منیی تجارن تلوخ و خطرنواک
به انضمام پیامدهای مثبو تعریف و معنا شده اسو (ساگونی و کارولی .)2016 ،در واقر این سازه،
میرومی ترکیبی اسو و تجربهی خطرات جدی و پیامدهای روان شناختی نسبتاً مثبو را با ه در بر
میگیرد (شین .)2015 ،3ریشهی این کلمه به یزی جامدات بر میگوردد و بعود از آن در اواخور
دهه 1950در روانشناسی توس امی ورنر 4به کار ر و (برنارد و باربوسا .)2016 ،5انعطافپوییری
کنشی را ی رآیند ،توانایی یا پیامود سوازگاری مو قیووآمیوز بوا شورای تردیودکننوده تعریوف
نمودهاند .به بیان دیگر انعطافپییری کنشی ،سازگاری مثبو در واکنش بوه شورای نواگوار اسوو
(نادری ،حیدری ،مشعدپور .)1389 ،انعطافپییری کنشی به عنوان سازگاری با شارزاهای روانوی
و تغییرات زندگی که کاهندهی سالمتی هستند ،تعریف مویشوود (گووئین و همکواران.)2013 ،6
میروم انعطاف پییری کنشی به عنوان ظر یو ا راد برای مقابله با رویدادهای آسیبزا ،حیظ ثبوات
نسبی ،سطوح سالمتی روانشناختی و کوارایی جسومانی و ایجواد تجوارن مولود و عواطوف مثبوو
1. Graber, Pichon, & Carabine
2.Southwick et al
3. Shean
4. Emmy Werner
5. Bernard, & Barbosa
6.Goinset al
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تعریف شده اسو (اسکالی و همکاران .)2012 ،1توانایی حیظ کوارایی خوون پو از مواجروه بوا
استرس و شار کاری ،امروزه بیش از گیشته اهمیو یا ته اسوو و لویا بورای کسوب درکوی جوامر
درباره ی پاسخ انسان به استرس و آسویب ،مطالعوهی انعطوافپوییری کنشوی اهمیوو زیوادی دارد.
مطالعووات تجربووی نشووان موویدهنوود کووه انعطووافپووییری کنشووی بووه عواموود نتیکووی ،بیولووو یکی،
2
روانشناختی و محیطی بستگی دارد .بنابراین بررسیهای ادامهدارِ جنبههای زیستی روانی اجتماعی
این متغیر میتواند بوه توال هوایی کوه بوه منظوور کمو بوه ا وراد جروو بازیوابی از رویودادهای
استرسآور انجام میشود ،کم کند (کمپبد -سیلز و استین.)2007 ،3
تحقیق اسکالی و همکاران ( )2012نشان داد که بین انعطوافپوییری کنشوی بواال و اخوتالالت
روانپزشکی از جمله اضطران و اختالالت خلقی رابطهای منیی وجود دارد .همچنین تحقیق الی و
همکوواران )2013( 4نشووان داد کووه بووین تووانآوری کنشووی و ویژگوویهووای شخاوویتی همچووون
خودرهبری ،مقاومو و مشارکوجویی رابطه ای مثبو وجود دارد .تحقیقات انجوام شوده در ایوران
ه اهمیو و کارایی انعطافپییری کنشی را به خووبی نشوان دادهانود .بوه عنووان مثوا خودیوی و
صیرزاده ( )1396در تحقیق خود به این نتیجه رسویدند کوه سوب هوای مقابلوهای ،انعطوافپوییری
کنشی و هو معنوی به ترتیب قادر به پیشبینی گرایش ا راد به اعتیاد اسو.
نادری و صیوی ( )1390در تحقیق خود نشان دادند که انعطافپییری کنشوی و سوب تیکور
محا ظهکارانه برترین پیشبینیکننده های اختال در سالمو روانی زنان آسیبدیودهی شورر اهوواز
میباشند .تقی زاده و رمانی ( )1392در تحقیق خود نشان دادند انعطوافپوییری کنشوی مویتوانود
تانآوری و ناامیدی را در دانشجویان پیش بینوی کنود .جموالی گلوه ،جبواری و تواح پوور مرنودی
( )1394نیز در تحقیق خود نشان دادند استرس رسانه و انعطافپییری کنشی قادر به پیشبینی تعرد
سازمانی داوران لی برتر ایران اسو .همانطور که مطالب و تحقیقات وق نشان میدهند یکی از
متغیرهایی که می تواند به ا راد در مقابله با شارهای محیطی و شغلی کمو کنود انعطوافپوییری
کنشی اسو.
یکوی از راههوای ارتقوای یو ویژگوی و صویو روانشوناختی در ا وراد ،شناسوایی و ا ووزایش
ویژگی های همبسته با آن متغیر اسو .از جمله مرارت های ضروری برای کنار آمدن بوا تقاضواهای
شغلی و سازمانی کوه بوا انعطوافپوییری کنشوی نیوز ارتبوا دارد ،مروارتهوای ارتبواطی از جملوه
جرأتورزی اسو .تحقیق بشارتیپور ( )1389نشان داد که بین انعطافپییری اعضوای خوانواده بوا
1. Scali et al
2. Bio psycho social
3. Campbell-Sills & Stein
4. Eley et al
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ابراز وجود رابطه وجود دارد .یکی از مرارتهای الزم برای مدیریو رواب کاری و جلووگیری از
رسودگی شغلی و بیان خواسته ها و نظرات خویشتن در محی شوغلی ،کسوب جورأتورزی اسوو
(هورنبای ،ها و ها  .)1389 ،مرارت ابراز وجود در ورد ،توانوایی الزم را بورای رویوارویی واقور
بینانه با شرای بیرونی ،که میتوانند تنشآ رین و شارزا باشند ،ایجاد میکند و از این رهگویر بوه
بربودی ارزیابی شناختی مثبو رد از خود و در نتیجه نید به هیجانات و عواطف مثبوترکمو
میکند (کیخای رزانه.)1390 ،
ابراز وجود از مر ترین و اساسیترین مرارت هوای اجتمواعی اسوو کوه در برقوراری ،حیوظ و
انسجام رواب بین ردی اهمیو دارد و وجوود مروارت ابوراز وجوود در کارکنوان در سوازمانهوای
مختلف موجب کارایی برتر سازمان می گوردد .قودرت ابوراز وجوود ،بوه توانوایی ا وراد بورای بیوان
احساسات ،عقاید و نیازها به صورت صادقانه ،مسوتقی  ،صوری  ،قواطر و بودون تعورض بوه حقووق
دیگران همراه با جرأتمندی اشاره دارد و به عنووان توانوایی یو ورد بورای د واع از خوود و نیوز
توانایی "نه گیتن" به تقاضاهایی که نمیخواهد انجام دهد ،در نظر گر ته میشود (حاجی حسونی،
اعتمادی ،آرین .)1391 ،جرأتورزی شامد احقاق خود ،ابراز ا کار ،احساسات و اعتقوادات خوود
به شیوهای مستقی و صادقانه اسو بهگونهای که باعث میشود رد به نیر خود عمد کنود و بودون
هیچ اضطرابی ر تاری متکی به خود داشته باشد (عظی پور و همکاران .)1400 ،جرأتورزی یو
ر تار بین ردی اساسی اسو و هسوتهی کلیودی روابو انسوانی اسوو (مواریچ و رجوان.)2010 ،1
جرأتورزی یعنی اینکه ا راد ایدهها ،احساسات و مرزبندیهای خویش را در عین حیظ حقووق و
رعایو احساس مثبو دیگران ،اظرار کنند و پیامدهای بالقوهی این ابرازگری را در نظر بگیرند (پی
ا من .)2017 ،2روانشناسان آمریکایی جرأتورزی را به عنوان شیوهای برای حیاظوو از حقووق
ردی مطرح کردند .برخی دیگر آن را توانایی حیاظوو از حقووق خوود بوه شویوهی دمووکرات و
انسانی بدون پیشداوری نسبو به حقوق بنیادی دیگران تعریف کردند (پنوا و ماورودیف.)2013 ،3
جرأتورزی ویژگی کلیدی اسو که در همهی رواب اثربخش و مثبو دیده مویشوود و مروارتی
قابد آموختن اسو (گارنر .)2012 ،4تعامالت جرأتمندانه یعنی توانوایی صوحبو کوردن و تعامود
کردن به شیوه ای که در عین ایستادگی کردن بر حقوق ،نیازها و مرزهای شخایمان ،به حقووق و
عقاید دیگوران نیوز احتورام بگویاری (پیپواس ،جوارادات .)2010 ،5جورأتورزی مروارت ارتبواطی
1.Maric & ferjan
2.Pfafman
3. Peneva, & Mavrodiev
4. Garner
5.Pipas, & Jaradat
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میکند تا خواستههای اجتماعیِ اجتماع را به نحو مطلون

بین ردی بنیادی اسو که به ا راد کم
برآورده کنند (کرسو.)2011 ،1
پائیزی ،شررآرای و عبدی ( )2010در تحقیق خود نشان دادند که آموز جرأتورزی منجور
به بربود جرأتورزی ،برزیستی روانی و پیشر و تحایلی دختران دانشآموز شوده اسوو .حواجی
حسنی و همکاران ( ) 1391در تحقیق خود نشوان دادنود کوه ابوراز وجوود در دانشوجویان دختور بوا
آمادگی به اعتیاد ارتبا دارد و دانشجویان دختری که توانایی نه گیتن بوه خواسوتهی غیور منطقوی
دیگران را ندارند بیشتر مستعد ابتال به اعتیاد هستند .کرسو ( )2011در تحقیق خوود بوه ایون نتیجوه
رسید که بین جرأتورزی با عزت نی  ،برون گرایی ،گشودگی نسبو به تجارن و وظییهشناسی
رابطهای مستقی و بین جرأتورزی بوا رواننژنودی ،کمرویوی و تورس از ارزیوابی توسو دیگوران
رابطه ای منیی وجود دارد .اگبکوورو و استال  )2012(2در تحقیق خوود نشوان دادنود کوه آمووز
جرأتورزی بر بربود انعطافپییری کنشی دانشآموزان دختر تأثیرگیار اسو .آنها معتقدند کوه
توانایی ابراز وجود به دانشآموزان کم میکند توا در موقعیووهوا برتور عمود کننود و از طریوق
ا زایش اعتماد به نی دانشآموزان ،مقابلهی آنها با شرای دشوار را بربود میبخشود و در نتیجوه
انعطافپییری کنشی دانشآموزان بربود مییابد .آناستاسیو )2016(3نیز در تحقیق خوود نشوان داد

که بین عزتنی  ،جرأتورزی و انعطافپییری کنشی رابطه وجود دارد .هرلی و اُ ریلی)2017( 4
نیز در تحقیق خود نشان دادند کوه بوین سوالمو روان ،انعطوافپوییری کنشوی و برناموهی درموانی
جرأتورزی رابطه وجود دارد.
گیته شد که انعطاف پییری کنشی ،انطباق با شرای سخو و نامالیمات اسو .برای اینکه ا راد
در معرض شارها و مطالبات محی کار آسیب نبیننود نیواز اسوو کوه در موواقعی بوه خواسوتههوای
دیگران پاسخ منیوی بدهنود؛ اموا برخوی از ا وراد بوه دلیود برخوورداری از برخوی صویات از جملوه
کما گرایی 5قادر به انجام این کار نیستند .ا راد کما گرا برای خود معیارهوای سویو و سوختی را
تدوین میکنند و تدوین همین معیارهوای سوخو بوه نظور مویرسود کوه در انعطوافپوییری آنهوا
تأثیرگیار باشد؛ زیرا در محی های کاری همانند زندانها ،برخی پرسند ممکن اسو به دلید ح
نوع دوستانه ،ر تارهای کما گرایانه (تمامیوخواهانه) نشان دهند .کما گرایوی انتظوارات و ر توار
رد را در محی های مختلف متأثر مویسوازد .وردی کوه کموا گراسوو مجموعوهای از ر تارهوا و
1. Kirst
2. Agbakwuru & Stella
3. Anastácio
4. Hurley & O’Reilly
5. Perfectionism
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ا کارها دارد که وی را به سمو تال برای بینقص بودن و داشتن معیارهای بسیار ا راطویِ عمود،
سوق می دهد .در ضمن چنین ا رادی تماید زیادی دارند که به خاطر نرسیدن بوه پیامودهای کامود
خود را سرزنش کنند (سئو.)2008 ،1
کما گرایی تال وسواسی یا ا راطی برای کموا و تحقوق اموور اسوو (کوانتن و یسویلتاس،2
 .)2015کما گرایی ی استعداد شخایتی چندوجری اسو که با توال بورای بوینقوص بوودن و
تحقق باالترین استانداردهای عملکردی و ارزشیابی انتقادی آشکار از عملکورد شخاوی مشوخص
میشود (استوئه بر2018 ،3؛ کوران و هید.)2019 ،4
اگرچه منابر مختلف تأکید دارند که کما گرایی ماهیتی چندبعودی دارد و بوین کموا گرایوی
انطباقی و غیرانطباقی تمییز قائد شدهاند اما تال میکنند تا کما گرایوی را بوه عنووان یو سوائق
بنیادی ضروری برای مو قیو معر ی کنند .با این حا وقتی کما گرایی به عنوان پیشایند حرکوو

5

به سمو مو قیو قلمداد شود ،ویژگیهای آسیبشناختی آن نیز در قالب کما گرایی غیرانطباقی
ظرور میکند که شاخاه ی آن نیز داشتن استانداردهای وق العواده غیرمنعطوف علیورغ هور نووع
شرای بیرونی اسو (هیک  ،وو .)2018 ،6بهگونهای که تحقیقات کمّی بسیاری بین کموا گرایوی
آسیبهای روانشناختی از جمله اضطران ،ا سردگی و اختالالت خوردن همبستگی مثبتی یا تهانود

( ارمر ،م کینون و کووی .)2017 ،7تمییز بین کما گرایی انطباقی و غیرانطباقی از طریوق توجوه
به مؤلیه هایی چون انگیزه برای کامد بودن ،کنار ه قرار دادن ترس از شکسو و مید به پیشور و
و مو قیو ،به روشنی مشخص شده اسو .البته الزم به ذکر اسو که باید بین پیگیری سال مو قیو
و عالی بودن با سائق تکانشی و خودمغلونکنندهی 8نید به انتظارات باال تیاوت ایجاد کنی کوه در
واقر تمایز بین دو نوع کما گرایی در همین نکته نریته اسو (ویلیام ،کراپلوی .)2014 ،9زیورا تموام
کما گراییها بد نیستند و مؤلیههوای خاصوی از کموا گرایوی مویتوانود در ارتقوای برورهوری و
رضایو از زندگی مؤثر باشد .همین نکته باعث تمییز کما گرایی انطبواقی و غیرانطبواقی مویشوود
(لسین و پاردو .)2017 ، 10کما گرایی غیرانطباقی به عنوان تال برای تحقق معیارهوای ا راطوی و
1. Seo
2. Kanten&Yesıltas
3. Stoeber
4. Curran & hill
5.Maladaptive
6. Hicks & Wu
7. Farmer, Mackinnon, & Cowie
8. Compulsive and self-defeating drive
9. Williams & Cropley
10.Lessin, & Pardo
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باال و خودارزیابی منیی نسبو به عملکردها تعریف می شود .این ویژگی ،خود را در نگرانی میر
از اشتباه کردن و تنظی اهداف غیرقابد حاو نشان میدهد (انز و کوک  .)2002 ،1درحوالیکوه
کما گرایی انطباقی به عنوان نگرانی در مورد اشتباهات و تردیود پیراموون اقودامات تعریوف شوده
اسو (شپرد و هیک .)2017 ،2
ردی که کما گرایی منیی دارد شکسوها را تعمی میر میدهد ،خودارزیابی شدید و منیی
دارد و در چارچون دیدگاه همه یا هیچ خود را قضاوت میکند و تنرا ی شکسو یا مو قیو را
مالک ارزیابی قرار میدهد ( الکو و همکاران .)2014،3لو و همکاران )2016( 4،در تحقیق خود
نشان دادند که بین کما گرایی و ا سردگی و مشکالت روزمره رابطه وجود دارد .شپرد و هویک
( )2017در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که کما گرایی غیر انطباقی ،بهطوور قووی و مثبتوی بوا
پریشانیهای روانشناختی در دانشجویان دانشگاه همبستگی دارد .همچنوین در کنوار کموا گرایوی
غیرانطباقی ،هو هیجانی پایین و انعطافپییری کنشی پایین نیز پریشانی روانشناختی را پیشبینی
میکند و میتواند رابطهی بین کما گرایی و پریشانی روانشناختی را میانجیگری نمایود .تحقیوق
الکو و همکاران ( )2014نشان داد که کما گرایی خودمدار و کما گرایی معطووف بوه دیگوران،
بهطور مثبتی با اعتیاد به کار رابطه دارند که در واقر بدین معناسو که ایون دو متغیور بوا رسوودگی

عوواطیی در شووغد رابطووه دارنوود .کلیبوورت و همکوواران )2014( 5در تحقیووق خووود نشووان دادنوود کووه
کما گرایی بهطور چشمگیری با انعطافپییری کنشی رابطه دارد .کرکوز )2017( 6نیوز در تحقیوق
خود نشان داد که بین انعطافپییری روانشناختی و کما گرایی رابطهای قوی وجود دارد.
با توجه بوه توضویحاتی کوه داده شود بوه نظور مویرسود انعطوافپوییری بیشوتر کارکنوان یو
مجموعهی نظامی که در ارتبا مستمر با ا راد و مجرمان و خال کاران مختلف قرار دارند ،میتواند
از طریق کاهش رسودگی شغلی ،موجب رضایو آنها از کارشان و برخورد مناسوب بوا دیگوران
شود .با توجه به اهمیو انعطاف پییری کنشوی و نقوش متغیرهوای مختلوف بور آن و از آنجواییکوه
تاکنون در تحقیقی به بررسی ارتبا ایون متغیرهوا بوا هو بور روی پرسوند ایون مجموعوهی نظوامی
پرداخته نشده اسو ،در تحقیق حاضر بر آن شدی تا به بررسی رابطه ابراز وجود و کما گرایوی بوا

1. Enns, & Cox
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انعطاف پییری کنشی کارکنان ی نرواد نظوامی بپوردازی و بوه ایون سوؤا پاسوخ بودهی کوه آیوا
کما گرایی مثبو و منیی و نیز ابراز وجود میتوانند انعطافپییری کنشی را پیش بینی کنند.

روش
با توجه به اینکوه هودف پوژوهش حاضور بررسوی رابطوه بوین ابوراز وجوود و کموا گرایوی بوا
انعطاف پییری کارکنان ی واحد نظامی میباشد و ه چنوین باتوجوه بوه ماهیوو پوژوهش ،رو
تحقیق حاضر از نوع همبستگی اسو .جامعهی آماری این پژوهش شامد کلیوه کارکنوان دو واحود
نظامی میباشند .تعداد کد این کارکنان شامد 100نیر میباشند کوه در شررسوتان قوچوان و درگوز
(استان خراسان رضوی) شاغد به کار هستند .حجو نمونوه ایون پوژوهش  80نیور از کارکنوان ایون
مجموعه میباشند ،که از طریق جدو مورگان حج نمونهی موورد نظور تعیوین شود .پو از اخوی
مجوز از حراسو و هماهنگی با این دو مجموعه نظامی در شررهای قوچان و درگوز از بوین تعوداد
کد کارکنان 80 ،نیر به شیوه تااد ی ساده انتخان شدند .بعد از تریه ررسو ا وراد جامعوه موورد
نظر و انتخان نمونه آماری ،ابتدا هدف تحقیق برای آزمودنیها بیان شد و به آنها اطمینان داده شد
که اطالعات پرسشنامههای آنها محرمانه بواقی خواهود مانود .همچنوین بورای تحکوی محرموانگی
اطالعات آزمودنیها ،از آنها خواسته شد به جای نوشتن اسامی خود بر روی پرسشنامهها از اعداد
یا حروف مشابه استیاده کنند .همچنین به پرسند گیته شد کوه در صوورت عودم تمایود مویتواننود
پرسشنامهها را پر نکنند و لیا همهی پرسند با رضایو آگاهانه در این تحقیوق شورکو کردنود و بوا
پژوهشگر همکاری نمودند .سپ پرسشنامه های پژوهش در اختیار آنها قرار داده شود و از آنهوا
خواسته شد نظر خود را با دقو بیان کنند .آنها نیز اقدام به پرکردن پرسشنامهها نمودند .نوشتن نام
در پرسشنامه الزامی نبود و کلیه اطالعات کارکنان محرمانه تلقی میگردید .در پوژوهش حاضور از
پرسشنامههای زیر استیاده شد:
پرسشنامهی ابراز وجود :به منظور سنجش میزان ابراز وجود از پرسشنامهی ابراز وجود گمبریود
و ریچی )1975( 1استیاده شد .این پرسشنامه توس گمبرید و ریچی ( )1975ساخته شوده اسوو و
دارای  40سوا اسو .هر سوا بیانکنندهی ی موقعیو اسو که آزمودنی بایستی درجه نگرانوی
و احتما پاسخ خود را در قبا هر سوا مشخص سازد .درجه نواراحتی ذهنوی بوه میوزان و شودت
اضطران و ناراحتی آزمودنی در مواجره با این موقعیوها اشاره دارد و نرخ بوروز ر توار بوه امکوان
بروز چنین ر تارهایی اشاره میکند .هر سوا دارای  5گزینه میباشد که به ترتیب بهصورت خیلی
1. Gambrill & Richey
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زیاد= ،5زیاد= ،4متوس =  ،3ک =  ،2خیلی ک =  1نمرهگیاری مویشوود .پرسشونامه ابوراز وجوود
گمبرید و ریچی برخالف سایر پرسشنامه های ابراز وجود برای ا راد خاصی سواخته نشوده اسوو و
سواالت آن محدوده وسیعی از موقعیوهای مختلف را در بر میگیورد .بورای تیسویر نمورات ،بایود
نمرههای به دسو آمده را جمر کرده و سپ براساس معیار زیر قضاوت نمود .نمره بین  40توا :80
میزان جرأتورزی در رد پایین اسو .نمره بوین  80توا  :120میوزان جورأتورزی در ورد متوسو
اسو .نمره باالتر از  :120میزان جرأتورزی در رد باال اسو .گمبرید و ریچوی ( )1975معتقدنود
از نظر میزان اعتبار ،همبستگی زیادی بین مادههای این آزمون با یکدیگر وجود دارد .اعتبار عواملی
مادههای مختلف آزمون اصلی به وسیله آنها بین  0/39تا  0/70و ضریب پایایی ایون آزموون 0/81
گزار شده اسو (گمبرید و ریچوی .)1975 ،روایوی ایون آزموون را متخااوان دانشوگاه علووم
تربیتی و روانشناسی عالمه طباطبوایی بررسوی و همسوانی درونوی آن  0/80گوزار شود (حواجی
حسنی ،اعتمادی ،آرین .)1391 ،در تحقیق حاضور آلیوای کرونبواخ بورای ایون پرسشونامه  0/78بوه
دسو آمد.
پرسشنننامهی کمننالگرایننی :همچنووین بوورای سوونجش کمووا گرایووی آزمووودنیهووا از پرسشوونامه
کما گرایی مثبو و منیی تری شورت و همکاران ( )1995استیاده شد .این پرسشنامه توسو توری
شورت و همکاران در سا  1995برای سنجش سطوح مختلف کما گرایی مثبو و منیوی طراحوی
گردید .این مقیاس ی آزمون  40سوالی اسو که  20ماده آن کما گرایوی مثبوو و  20مواده آن
کما گرایی منیی را میسنجد .در ی بررسی مقدماتی آلیای کرونبواخ بورای بعود مثبوو و منیوی
کما گرایی  0/77و  0/79گزار شوده اسوو (توتوونچی ،سوامانی ،زنودی قشوقایی .)1391 ،ایون
پرسشنامه در ی طیف لیکرت پنج درجهای نمرهگیاری میشوود و بور اسواس طیوف  5درجوهای
لیکرت از کامالً موا ق تا کامالً مخالی پاسخ داده میشود 20 .گویه کما گرایی مثبوو (،9 ،3 ،2
 )40 ،37 ،35 ،34 ،32 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،6و بیسو گویه دیگور (،1
 )39 ،38 ،36 ،33 ،31 ،27 ،26 ،22 ،20 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4کمووا گرایووی منیووی
را ارزیابی مینمایند .حداقد نمره آزمودنیها در هری از مقیواسهوای آزموون  40و حوداکثر آن
 200خواهد بود .آلیای کرونباخ کما گرایی مثبو و منیی به ترتیوب  0/83و  0/81گوزار شوده
اسو (تری شورت ,و همکاران .)1995 ،1در تحقیق حاضر آلیای کرونبواخ کموا گرایوی مثبوو و
منیی به ترتیب  0/83و  0/81به دسو آمد.

1. Terry-Short et al
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پرسشنامهی انعطافپذیری کنشنی :بورای انودازهگیوری انعطوافپوییری کنشوی آزموودنیهوا از
پرسشنامه انعطافپییری کنشی کانر و دیویدسوون )2003( 1اسوتیاده شود .مقیواس انعطوافپوییری
کنشی کانر و دیویدسون ( )2003دارای  25گویه پنج گزینهای (هرگز ،به نودرت ،گواهی اوقوات،
اغلب وهمیشه) اسو که محمدی و همکاران ( )1384آن را برای استیاده در ایران انطباق داد .ایون
پرسشنامه دارای  5خرده مقیاس:
 -1شایستگی/استحکام شخای؛
 -2اعتماد به غرایز شخای/تحمد عواطف منیی؛
 -3پییر عواطف مثبو /رواب امن؛
 -4مرار و
 -5معنویو میباشد.
محمدی با استیاده از ضریب آلیای کرونباخ ،ضریب پایایی مقیاس را  0/89بوه دسوو آورد و
اعتبار مقیاس را به رو همبستگی هر گویه با نمره کد مقوله ضوریبهوای بوین  0/41توا  0/64بوه
دسو آورد (محمدی و همکاران .)1384 ،سامانی ،جوکار و صحراگرد (  )1386در یو بررسوی
مقطعی پایایی مقیاس را در دانشجویان شیراز و به کم ضریب آلیای کرونباخ برابور بوا  0/87بوه
دسو آوردند .پایایی مقیاس انعطافپییری کنشی به دو رو آلیای کرونباخ و تناویف محاسوبه
شد .ضریب پایایی به رو آلیای کرونباخ برابر با  0/83و با رو تنایف ضریب پایایی برابور بوا
 0/77به دسو آمد (نایر ،نادری .)1393 ،در تحقیق حاضر آلیوای کرونبواخ بورای ایون پرسشونامه
 0/79به دسو آمد.
تحلیلهای آماری :پ از گردآوری پرسشنامهها ،دادههای ایون پوژوهش بوه رایانوه در محوی
نرما زار  SPSS20منتقد گردید و با استیاده از تحلیدهای آمار توصییی (میانگین ،انحراف معیوار)،
آزمون نرما بودن کولموگروف -اسومیرنوف و همچنوین ضوریب همبسوتگی پیرسوون بوه منظوور
محاسبه میزان همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گر تنود .در نرایوو از تحلیود رگرسویون بوه
رو ورود همزمان به منظور تدوین الگوی پیشبینی انعطافپییری کنشی کارکنان براساس ابراز
وجود و کما گرایی در ی واحد نظامی استیاده شد .پرداز
قابد قبو ِ  α >0/05انجام پییر و.

تمامی دادهها با سوط معنوی داری

1. Connor & Davidson
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یافتهها
جدو  1به بررسی شاخصهای توصییی متغیرهای مقولهای و جمعیتی کارکنان میپردازد.
جدول .1توزیع فراوانی و درصد کارکنان به تفکیک دامنه سنی ،جنسیتی و سطح تحصیالت
طبقات متغیرها

درصد

فراوانی

دامنه سنی
 21-30سا

1

1/25

 31-40سا

40

0/50

 41-50سا

34

42/5

51سا و بیشتر

5

6/25

کد

80

100

جنسیو
آقا

72

90

خان

8

10

کد

80

100

تحایالت
دیپل و زیر دیپل

8

10

کاردانی

12

0/15

کارشناسی

54

67/5

کارشناسی ارشد و باالتر

6

7 /5

کد

80

100

همانطور که در جدو  1مشاهده میشود ،بیشترین شرکوکنندگان مربو به رده سنی  31توا
 40می باشند .اکثر کارکنان مرد هستند و سط تحایالت کارشناسی دارای بیشترین راوانی اسو.
جدو  2میانگین ،انحراف معیار و وضعیو تبعیو متغیرهای پژوهش را از توزیر نرما با استیاده از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sنشان میدهد.
جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ()N=80
متغیرها
کمالگرایی مثبو

میانگین
81/65

انحراف معیار
8/34

K-S Z

P-value

0/45

0/68
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متغیرها
کمالگرایی منیی

میانگین
53/44

انحراف معیار
6/98

K-S Z

P-value

0/35

0/41

ابراز وجود

18/75

152/63

0/25

0/56

انعطاف پییری

20/73

3/41

0/56

0/35

جوودو  2میووانگین و انحووراف معیووار متغیرهووای کمووا گرایووی مثبووو و منیووی ،ابووراز وجووود و
انعطاف پییری کارکنان زندان را نشان میدهد .سط معنیداری آماره  Zآزمون  K-Sبرای تمامی
متغیرها باالتر از  0/05میباشد .لیا توزیر داده ها برای تمامی متغیرها از نرما بودن تبعیو میکنود.
جدو  3ماتری ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .3ماتریس ضرایب همبستگی بین انعطافپذیری کنشی با کمالگرایی مثبت و منفی و ابراز وجود
متغیرها
-1کما گرایی مثبو
-2کما گرایی منیی

1
1

2

**-0/71

1

-3ابراز وجود

**

-4انعطافپییری کنشی

**

0/48
0/39

3

**

-0/57

**

-0/62

4

1
**

0/75

1

** در سطح  0/001معنیدار است.

همووانطورکووه در جوودو  3مشوواهده موویشووود بووین انعطووافپووییری کنشووی بووا ابووراز وجووود و
کما گرایی مثبو رابطه مستقی معنیدار وجود دارد و بین انعطافپییری کنشوی بوا کموا گرایوی
منیی رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد .قبد از اجرای تحلیدهای رگرسیون پیش رضهای آن
یعنی استقال خطاها (تیاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسو مود رگرسویون) از
طریق آزمون دروبین -واتسن 1و وضعیو همخطی چندگانه 2از طریق آمارههای توولران و عامود
تورم واریان  3ارزیابی شد .نتوایج آزموون دوربوین -واتسون بورای تحلیود رگرسویون (پویشبینوی
انعطاف پییری کنشی از روی ابعاد مختلف کما گرایی و ابراز وجود) مقودار  1/658نشوان داد .از
آنجا که این آماره در بازهی  1/5تا  2/5قرار میگیرد ،حاکی از عدم وجود خود-همبستگی 4بود و
میتوان نتیجهگیری کرد که خطاها از یکدیگر مستقد هستند و میتوان از مد رگرسویونی جروو
آزمون رضیه ها استیاده کرد .برای بررسی همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین از عامد توورم
1. Durbin Watson Test
2. Multicollinearity
3. Variance inflation factor
4. Autocorrelation
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واریان  )VIF( 1و تحمد 2استیاده شد که نتایج نشان داد میروضۀ عدم همخطی بین متغیرها برقرار
اسوو .بوه بیوان دیگور دامنوه  VIFکمتور از  10و تحمود بواالتر از  0/20قابود قبوو اسوو (هووایر و
همکاران .)2010 ،3در ادامه جدو  2نتایج تحلید واریان مد رگرسیون نمرات انعطواف پوییری
کنشی از روی ابعاد مختلف کما گرایی و ابراز وجود را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون نمرات انعطافپذیری کنشی از روی ابعاد مختلف کمالگرایی
و ابراز وجود
منابع تغییر
رگرسیون

مجموع مجذورات
23118/836

درجه آزادی
2

میانگین مجذورات
11559/418

خطا

46339/359

77

601/809

کد

69458/195

79

نسبتF
19/207

P-value

0/0001

همانطور که در جدو  4مشاهده میشود اثر رگرسیونی ابعواد مختلوف کموا گرایوی و ابوراز
وجود بر متغیر انعطافپییری کنشی معنادار بوده اسو ( .)F=19/207،P<0/0001بدین میروم کوه
تغییر نشان داده شده بوه وسویله مود رگرسویونی بور اثور شوان و تاوادف نیسوو .خالصوه مود
رگرسیون حاکی از آنسو که ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد مختلوف کموا گرایوی و ابوراز
وجود برابر با  0/577میباشد و ضریب تعیین آن برابر با  0/333اسو .به عبارت دیگر  33درصد از
تغییرات در واریان متغیر مالک انعطافپییری کنشی به وسیله متغیرهای پیشبین (ابعواد مختلوف
کما گرایی و ابراز وجود) تبیین میشود و ضریب تعیین تعدید شده ( )ΔR2برابر با  0/267نشانگر
آن بود که مد پیشبینی مورد استیاده حدود  27درصد از تغییورات در انعطوافپوییری کنشوی را
تبیین نموده اسو .جدو  5نتایج تحلید رگرسیون نمرات انعطوافپوییری کنشوی را از روی ابعواد
مختلف کما گرایی و ابراز وجود کارکنان نشان میدهد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون نمرات انعطافپذیری کنشی از روی ابعاد مختلف کمالگرایی و ابراز وجود
مدل ورود
همزمان
مقدارثابو

ضرایب غیر استاندارد
B

126/133

خطای
استاندارد
55/007

ضرایب
استاندارد

t-value

P-value

Tolerance

VIF

بتا
-

2/293

0/024

-

-

1. Tolerance
2. Variance Inflation Factor
3. Hair et al
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مدل ورود
همزمان
کما گرایی
منیی
کما گرایی
مثبو
ابراز وجود

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب
استاندارد

B

خطای
استاندارد

بتا

-2/087

1/891

-0/194

t-value

1/100

P-value

0/004

Tolerance

0/68

VIF

0/12

0/446

2/177

0/034

0/205

0/005

0/35

0/09

3/144

2/019

0/200

1/557

0/007

0/65

0/11

تابر پیشبینی
)ابراز وجود()) + (3/144کما گرایی مثبو() ) + (0/446کما گرایی منیی() =126/133 + (-2/087انعطافپییری

همانطور که جدو  5روشن میسوازد متغیرهوای کموا گرایوی مثبوو و ابوراز وجوود مقوادیر
انعطافپییری کنشی را به صوورت مسوتقی و کموا گرا یوی منیوی بوا ضوریب بتوای منیوی مقوادیر
انعطافپییری کنشی را به صورت معکوس پیشبینی میکند .عالموهوای ضورایب بتوا مویتوانود
همانند ضرایب همبستگی به دسو آمده در این پژوهش تیسیر شود ،با این وجود میتوان گیو بوا
ی واحد ا زایش در انحراف استاندارد نمره کما گرایی مثبو و ابراز وجود ،نمره انعطافپییری
کنشی به ترتیب به میزان  0/03و  0/20انحراف استاندارد ا زایش مییابد و با ی واحد ا زایش در
نمرات کما گرایی منیی ،نمره انعطافپییری کنشوی بوه میوزان  0/19انحوراف اسوتاندارد کواهش
مییابد.

بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ابراز وجود و کموا گرایوی در پویشبینوی انعطوافپوییری
کنشی کارکنان ی واحد نظامی و در قالب ی تحقیق توصییی -مقطعی انجام شد .نتایج تحلیود
همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابوراز وجوود و کموا گرایوی مثبوو بوا انعطوافپوییری کنشوی
کارکنان زندان رابطه مستقی وجود دارد .عالوه بر آن مشخص شد که ی رابطوهی غیرمسوتقی و
معنیدار بین کما گرایی منیی و انعطاف پییری کنشی وجود دارد .نتایج تحلید رگرسیون نشوانگر
آن بود که کما گرایی مثبو و منیی و ابراز وجود  0/38درصد واریوان نمورات انعطوافپوییری
کنشی کارکنان زندان را پیشبینی مینماید.
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یکی از یا ته های تحقیق حاضر این بود که بین ابراز وجود و انعطوافپوییری کنشوی کارکنوان
زندان رابطه معناداری وجود دارد و نمرات انعطافپییری کارکنان از طریوق آن بوهطوور معنویدار
پیشبینی میشود (جدو  3و  .)5ایون نتوایج بوا یا توههوای اگبکووورو و اسوتال ( ،)2012آناستاسویو
( ،)2016کرسو ( )2011و هرلی و ریلی ( )2017همخوانی دارد .به عنوان مثا  ،اگبکوورو و استال
( )2012در تحقیووق خووود نشووان دادنوود آموووز ِ جوورأتورزی بوور بربووود انعطووافپووییری کنشووی
دانشآموزان دختر تأثیرگیار اسو .آنها معتقدند که توانایی ابراز وجود به دانشآمووزان کمو
میکند تا در موقعیو ها برتر عمد کنند و از طریق ا زایش اعتماد به نی دانوشآمووزان ،مقابلوهی
آنها با شرای دشوار را بربود میبخشد و در نتیجوه انعطوافپوییری کنشوی دانوشآمووزان بربوود
مییابد .آناستاسویو ( ) 2016نیوز در تحقیوق خوود نشوان داد کوه بوین عوزت نیو  ،جورأتورزی و
انعطاف پییری کنشی رابطه وجود دارد .همچنین هرلی و ریلی ( )2017نیوز در تحقیوق خوود نشوان
دادند که بین سالمو روان ،انعطافپییری کنشوی و برناموهی درموانی جورأتورزی رابطوه وجوود
دارد.
در تبیین این نتایج میتوان بیان نمود که ابراز وجود شکلی از ارتبا اسو که شخص در آن از
حقوق شخایا بدون نادیده گر تن و یا تخریب حقوق دیگران د اع میکنود .ایون ا وراد بودون
احسوواس گنوواه ،در مووواقعی کووه خواسووتههووا و مطالبووات بیرونووی راتوور از توووان و در تعووارض بووا
برنامههایشان باشد محترمانه پاسخ منیی میدهند؛ زیورا ایون ا وراد قادرنود کوه بوه بیوان تیکورات،
احساسات و باورها به شکلی مستقی و صادقانه بپردازند بدون اینکه به دیگران بیاحترامی کنند .در
نتیجه در اثر به کارگیری این مرارت ارتباطی و اجتماعی ،از تجمر بیش از حد انتظارات ،توقعوات
و تعردات و مسئولیو های راتر از توان ،بر روی دو رد کاسوته مویشوود ،لویا از رسوودگی و
خستگی کاری ک میشود؛ زیرا یکوی از مروارتهوای الزم بورای مودیریو روابو کواری و بیوان
خواسته ها و نظرات خویشتن در محی شغلی و جلوگیری از تعارضوات و اسوترسهوا و رسوودگی
شغلی ،کسب جرأتورزی اسو (هورنبای ،ها وها .)1389 ،
اسالمی و همکاران ( )2016در تحقیق خود نشان دادنود کوه آمووز جورأتورزی مویتوانود

سطوح استرس و اضطران و ا سردگی را در دانشآموزان دبیرستان ک کند .بات و زاهد)2015( 1
در تحقیق خود نشان دادند که با ا زایش جورأتورزی ،اعتمواد بوه نیو و ثبوات در ورد ا وزایش
مییابد و تعارضات و استرسهایی که منجور بوه رسوودگی مویشووند کواهش موییابنود .دربوان و
همکاران ( )2016در تحقیق خود نشان دادند که آموز مرارتهای ارتباطی میتواند رسوودگی
1. Butt & Zahid

امیر قربانپور لفمجانی و همکاران |125

شغلی پرستاران را ک کند .کریمی ،محمودی و هاشمی ( )2014نیز در تحقیوق خوود نشوان دادنود
که آموز جرأتورزی ،اضطران ،پرخاشگری و رسودگی را ک میکند .بنابراین جرأتورزی
مناسب از رسودگی شغلی و کاری ک میکند .از طر ی دیگر تحقیقات زیوادی نشوان دادنود کوه
رسودگی شغلی با انعطافپییری کنشی ارتبا دارد .به عنوان مثا گووو و همکواران )2018( 1در
تحقیق خود نشان دادند پرستارانی که رسودگی شغلی زیادی را تجربه کردهانود سوطوح پوائینی از
انعطافپییری کنشی را از خود نشان دادهاند .اسمیو )2016( 2نیوز در تحقیوق خوود نشوان داد کوه
راهکارهای کاهش رسودگی شغلی میتواند انعطافپییری کنشی کارکنان را ارتقاء دهد .کوکه،
دوسو و استیله ) 2013( 3در تحقیق خود نشان دادند که بوین رسوودگی شوغلی و انعطوافپوییری
کنشی رابطه ای منیی وجود دارد .راشتون ،باتچلر ،شرودر و دوناهو )2015( 4در تحقیق خود نشوان
دادند که شارهای کاری زیاد یکی از پیشبینهای عمدهی رسوودگی اسوو و بوین رسوودگی و

انعطافپییری کنشی رابطه ای بسیار قوی وجوود دارد .بوه نحووی کوه انعطوافپوییری کنشوی بواال
می تواند از رد در برابر رسودگی عاطیی حیاظو کند و به انجام درسوو وظوایف شوغلی کمو
کند .سطوح باالی انعطافپییری کنشی با کاهش استرس رابطه دارد.
بنابراین میتوان اینگونه گیو که اگر رسودگی شغلی کاهش پیدا کند انعطافپییری کنشوی
ا زایش مییابد .زیرا همانطور که میدانی انعطافپییری کنشوی نووعی بوازآ رینی و برگشوو بوه
وضعیو با ثبات پ از مواجره با شارها و نامالیمات بسیار اسو .بدیری اسو اگر این شارها ک
شود ،انعطافپییری کنشی رد نیز بربود قابد مالحظه ای خواهد داشو .محی زندان نیز با شارها
و مطالبات بسیاری همراه اسو به نحوی کوه شواید بسویاری از تقاضواهایی کوه زنودانیان از پرسوند
زندان ها دارند به نوعی توقعات خارج از توان پرسند باشد .بنابراین ،کارکنانی که در محی کاری
زندان از قدرت ابراز وجود بیشتری برخوردارند ،برتر میتوانند بر خواستهها و اهداف خود پایودار
و ثابو بمانند و با قدرت بیشتری در محی کار بر وظایف کاری خود مسول هسوتند و زموانی کوه
قبو ی خواسته یا مسئولیو بار اضا ی بر آنها تحمید کند به راحتوی مویتواننود بوه آن خواسوته
پاسخ منیی ب دهند .در نتیجه از اضا ه بار و شار کاری کاسته شده و رد به رسودگی شوغلی مبوتال
نخواهد شد و در نتیجه با کاهش شارها و مطالبوات شوغلی ،انعطواف بیشوتری نشوان مویدهنود کوه
انعطاف پییری باال موجب مو قیو بیشتر در محی کاری زندان خواهد شود .در مجمووع مویتووان
گیو جرأتورزی باعوث اتخواذ ر تارهوای مناسوب و کسوب مو قیووهوای بیشوتر شوده و تکورار
1. Guo et al
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ر تارهای جرأتورزانه و مو قیوهای بیشتر با ا زایش عزت نی بیشتر بر عملکرد ا وراد اثرگویار
اسو (عظی پور و همکاران .)1400 ،در نتیجه ردی که عزت نیسش باال باشود در خوود احسواس
شایستگی/استحکام شخای میکند ،به غرایز و انتخانهای شخایا اعتماد مویکنود ،عواطوف
مثبو و رواب امن را میپییرد و مرار بیشتری بر ر تارهای خود خواهد داشو که همهی این موارد
جزء مولیههوای انعطوافپوییری کنشوی اسوو و نرایتواً ایون متغیور ا وزایش موییابود .لویا آمووز
جرأتورزی گام مرمی در ایجاد مرارتها و تواناییهای مرتب با انعطافپوییری کنشوی خواهود
شد.
یا تهی دیگر این تحقیق این بود که بین کما گرایی مثبو با انعطوافپوییری کنشوی کارکنوان
زندان رابطه مستقی و معنیدار و بین کموا گرایوی منیوی و انعطوافپوییری کنشوی یو رابطوهی
غیرمستقی و معنیدار وجود دارد .این یا تهها با تحقیقات لو و همکاران ( ،)2016شوپرد و هیکوز
( ،)2017الکو و همکاران ( ،)2014کلیبرت و همکاران ( )2014و کرکز ( )2017همخووانی دارد.
به عنوان مثا تحقیق الکو و همکاران ( )2014نشان داد که کما گرایی خود مدار و کما گرایوی
معطوف به دیگران ،بهطور مثبتی با اعتیاد به کار رابطه دارند که در واقر بدین معناسو کوه ایون دو
متغیر با رسودگی عاطیی در شغد رابطوه دارنود .رسوودگی شوغلی نیوز بوا انعطوافپوییری کنشوی
رابطووهای منیووی و معنوویدار دارد .کلیبوورت و همکوواران ( )2014در تحقیووق خووود نشووان دادنوود کووه
کما گرایی بهطور چشمگیری با انعطافپییری کنشی رابطوه دارد .کرکوز ( )2017نیوز در تحقیوق
خود نشان داد که بین انعطافپییری روانشناختی و کما گرایی رابطهای قوی وجود دارد.
در تبیین کلی این نتایج میتوان گیو روانشناسان از دو نوع کما گرایوی صوحبو مویکننود:
کما گرایی مثبو و کما گرایی منیی .آنان معتقدند آنچه که در بسویاری از مواقور تحوو عنووان
کما گرایی یاد میشود کما گرایی از نوع منیی اسو .در این نوع از کما گرایی ،ورد بوه دنبوا
بینقص و کامد بودن در همه زمینهها بووده و بویش از حود نگوران ارزیوابی و قضواوتهوای منیوی
دیگران اسو و با نادیده گر تن خود واقعی خوویش و آرموانی کوردن ا راطوی آن در نظور خوود و
دیگران ،به طرق مختلف تحو استرس و شار روانی قرار میگیرد .چنوین وردی ممکون اسوو بوا
بسیاری از مشکالت روانی چون اضوطران ،ا سوردگی مواجوه شووند (برنوز .)1394 ،کموا گرایوی
غیرانطباقی یا منیی به عنوان تال برای تحقق معیارهای ا راطی و باال و خودارزیابی منیی نسبو به
عملکردها تعریف می شود .این ویژگی ،خود را در نگرانی میر از اشتباه کوردن و تنظوی اهوداف
غیرقابد حاو نشان می دهد (انز و کوک  .)2002 ،1بنابراین ا راد دارای کموا گرایوی منیوی در
1. Enns & Cox
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شرای سخو ،مقاومو و سرسختی کمتری از خود نشان می دهنود و ایون اعتقواد بوه برتور بوودن و
مطلق بودن ،از طریق ایجاد شار روانی ،لطمات عدیدهای را بر رد وارد میکند در نتیجه این دسته
از ا راد در رواب بین ردی خود ،انعطافپییری کنشی کمتری خواهند داشو.
در توجیه این قضیه می توان گیو که کما گرایی منیی بوا طرحووارههوای ناسوازگار اولیوه در
ا راد ارتبا دارد .سلمانپور و همکاران ( ) 1393در تحقیق خود نشان دادند که بوین ابعواد مختلوف
کما گرایی مثد تمرکز بر اشتباهات و تدوین معیارهای بسیار باال با طرحوارههوای ناسوازگار اولیوه
رابطه وجود دارد و ابعاد مختلف کما گرایی از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه قابد پیشبینوی
اسو .منتظری و همکاران ( ) 1395در تحقیوق خوود نشوان دادنود کوه طرحوواره درموانی بور بربوود
کما گرایی و طرحواره های ناسازگار اولیه اثربخش اسو .زنگنه و همکاران ( )1395نیز در تحقیق
خود نشان دادنود کوه بوین طرحووارههوای ناسوازگار اولیوه ،کموا گرایوی و اضوطران در دختوران
دانشآموز رابطه وجود دارد .ا رادی که طرحوارههای ناسازگارشان در حوزهی پنج طرحوارههوا
یعنی گو به زنگوی بویش از حود و بوازداری قورار دارد توال مویکننود توا بتواننود طبوق قواعود
انعطافناپییر و درونیشدهی خود عمد کنند .ا رادی که طرحوارهی معیارهوای سرسوختانه /عیوب
جویی ا راطی دارند معتقدند که باید تال کنند تا به معیارهوای بلندپروازانوهی خوود برسوند .ایون
طرحواره معموالً به احساس شار مداوم و عیبجویی ا راطوی از خوود و دیگوران منجور مویشوود.
قواعد و بایدها و معیارهای انعطافناپییر و غیرواقر بینانوه و توال بورای انجوام بوینقوص کارهوا،
اشکا بروز این نوع طرحواره اسو (یان  ،کلوسکو و ویشار.)1396 ،
همانطور که مشخص اسو این ویژگیها در ا رادی که کما گرایی منیی دارند نیوز مشواهده
میشود زیرا وقتی کما گرایی به عنوان پیشایند حرکو به سمو مو قیو قلمداد شود ،ویژگیهای
آسیبشناختی آن نیز در قالب کما گرایی غیرانطباقی ظرور میکند که شاخاهی آن نیوز داشوتن
استانداردهای وق العاده غیرمنعطف علیرغ هر نوع شورای بیرونوی اسوو (هویک  ،وو.)2018 ،1
بنابراین ا راد دارای کما گرایی غیرانطباقی یا منیی ،طرحووارههوای ناسوازگار اولیوه نیوز دارنود .از
طر ی تحقیقات بسیاری نشان دادند که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه بوا انعطوافپوییری کنشوی
رابطه وجود دارد .به عنوان مثا سلطانخواه و همکاران ( )2013در تحقیق خود نشان دادند که بوین
طرحوارههای ناسازگار اولیه بوا انعطوافپوییری روانشوناختی در مجرموان محکووم بوه قتود ،موواد
روشان و متجاوزان به عنف رابطه وجود دارد .موبد و نادری ( )2016در تحقیق خود نشوان دادنود
که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با انعطافپییری کنشی و ا کوار خودکشوی در بیمواران دارای
1. Hicks & Wu
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اختالالت خلقی در شورر اهوواز رابطوه وجوود دارد .ریودمن ( )2013و ریودمن ،الملوی و لورمن
( )2016نیووز در تحقیووق خووود نشووان دادنوود کووه محتوووای طرحوووارههووای ناسووازگار منیووی ،تنرووا
پیشبینیکننده ی نشانگان ا سردگی و انعطافپییری کنشی اسو .م داند و همکواران)2018( 2
نیز در تحقیق خود نشان دادند طرحوارههای ناسازگار اولیه پیش بینیکنندهی مستقلی در رابطوه بوا
بیتنظیمی عاطیی ،مقابلههای ناسازگار ،مقابلهی انطباقی و انعطافپییری کنشی اسو.
بنابراین ا راد دارای کما گرایوی منیوی کوه طرحوواره هوای ناسوازگار اولیوه نیوز دارنود ،چوون
معیارهای غیرقابد دسترسی برای خود تنظی میکنند ،هیچ وقوو از خوود راضوی نمویشووند .زیورا
ردی که کما گرایی منیی دارد شکسوها را تعمی میر مویکنود ،خودارزیوابی شودید و منیوی
دارد و در چارچون دیدگاه همه یا هیچ خود را قضاوت میکند ( الکو و همکاران .)2014،لو و
همکاران ( )2016در تحقیق خود نشان دادند که بین کما گرایی و ا سردگی و مشکالت روزموره
رابطه وجود دارد .بنابراین کموا گرایوی منیوی و بایود اندیشویهوای کوری کوه بوا طرحووارههوای
ناسازگار اولیه رابطه دارند باعث می شود که ا راد به خودشان سخو بگیرند و خودشان را قضاوت
غیرمنایانه کنند؛ لیا شار روانی وارده بر رد ا زایش مییابد و رد در بازیابی خود از مشکالت و
نامالیمات دچار مشکد میشود و انعطافپییری کنشیا کاهش مییابد .ا رادی که کما گرایی
منیی دارند سعی میکنند احساسات ،توانمندیها و محدودیوهای خود را نادیده گر ته و به عنوان
ردی منطقی جلوهگر شوند .آنها به دلید همان کما گرایی ا راطی توانایی نه گیتن به انتظارات و
خواستههای دیگران را ندارند و تال میکنند انتظارات و خواستههوای دیگوران را بودون عیوب و
نقص و بسیار راتر از توان خود به سورانجام برسوانند .از ایون رو متحمود شوار و تنیودگی بسویاری
میشوند و زودتر رسوده میشوند .این ا راد به خاطر ترس از اشتباه و توجه بیش از حد به انتقاد و
انتظارات دیگران خود را ملزم به پاسخگویی به خواسوته و تقاضوای مکورر دیگوران مویداننود .لویا
استرس زیادی را تجربه خواهند کرد و در صورت مواجره مکرر با استرس ،تجربه عاطیی منیوی و
مخرب وی را خواهنوود داشووو کووه تکوورار ای ون موووارد منجوور بووه کوواهش تحموود و توووان مقابلووهای و
انعطافپییری کنشی رد خواهد شد.
در قطووب مقابوود کمووا گرایووی منیووی ،کمووا گرایووی مثبووو قوورار دارد کووه وورد موویتوانوود بووا
ایدهآ گرایی درسو و بهجا و بر اساس تجارن بهدسو آمده ،احساسات مثبتی در خود شکد دهد
و به نتایج خوشایندی نیز دسو یابد .کما گرایی مثبوو از طریوق ویژگویهوایی ماننود واقور بینوی،
پییر محدودیوهای شخای ،انعطافپییری ،احساس رضایو و خرسندی از عملکرد شخای،
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تقویو عزت نی و اعتماد به نی و همچنین برداشو مثبو ورد از حمایووهوا و ارزشویابیهوای
اجتموواعی بووا مو قیووو عملکووردی رابطووه دارد ( اضوود کلخوووران ،عوووض پووور و علیووزاده.)1395 ،
کما گرایی مثبو همبستگی معناداری با معیارهوای شخاوی بواال ،عملکورد مطلوون و سوازگاری
مثبو دارد (عباسی ،پیرانی و صالحی.)1396 ،
ا رادی که کما گرایی انطباقی یا مثبو دارند در موقعیوها برتر عمد کنند و از طریق ا وزایش
اعتماد به نی  ،مقابلهی آنها با شرای دشووار بربوود موییابود .ا وراد دارای کموا گرایوی مثبوو،
معیارهای منطقوی و دسوو یوا تنی بورای عمود دارنود در نتیجوه بوا عملکورد مناسوب بوه معیارهوای
تنظی شدهی خود میرسند و در نتیجهی احساس مو قیو ،به خودکارآمدی مویرسوند و در نتیجوه
انعطافپییری کنشی آنها بربود موی یابود .ایون نکتوه هموان چیوزی اسوو کوه نوادری؛ حیودری و
مشعدپور ( )1389در تحقیق خود نشان دادند .آنها نشان دادند که بوین انعطوافپوییری کنشوی بوا
خودکارآموودی و رضووایو شووغلی در کارکنووان شووررداری اهووواز رابطووه وجووود دارد .سوواگونه و
دیکارولی )2013( 1در تحقیق خود نشان دادند کوه بوین خودکارآمودی و انعطوافپوییری کنشوی
رابطه مثبو وجود دارد .کیییتز و همکاران )2013( 2در تحقیق خود نشان دادند که خودکارآمدی،
قویترین پیشبینیکنندهی اضطران و انعطافپییری کنشی اسو .هامید )2003( 3در تحقیق خود
نشان داد که خودکارآمدی ی شاخاوه ی شخاویتی مرو اسوو و ا وراد دارای انعطوافپوییری
کنشی را از ا راد اقد آن جدا میکند .اسون و گریوز )2013( 4نیز در تحقیق خوود نشوان دادنود
که سطوح باالی خودکارآمدی مدیران با انعطافپییری کنشی باال رابطه دارد.
خودکارآمدی به ادراک ا راد از قابلیوهای خوود بور مویگوردد .ادراک درسوو و منطقوی از
قابلیوها می تواند به خودکارآمودی بواال بیانجامود (کاسویدی .)2015 ،5بور اسواس دیودگاه بنودورا
( )1986خودکارآمدی باوری اسو که رد بر اساس آن میتواند تکالیف دشوار و جدید را انجوام
دهد که در نتیجهی مو قیوهای گیشته به دسو میآید (هادسوون .)2007 ،6در نتیجوه کارکنوانی
که از کما گرایی مثبو بیشتری برخوردارند ،در شغد خود میتوانند انعطافپییری بیشتری داشته
باشند؛ زیرا محی کاری زندان و برخورد و تعامد با زندانیان و مجرمان ایجوان مویکنود ا وراد در
برابر سختی ها و مشکالت صوبر و اسوتقامو بیشوتری داشوته باشوند .کموا گرایوی مثبوو مویتوانود
1. Sagone & De Caroli
2. Keyfitz et al
3. Hamill
4. Svence & Greaves
5. Cassidy
6. Hudson
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کارکنان را در برابور سوختیهوا منعطوفترکنود و باعوث شوود کوه آنهوا در شوغد خوود عملکورد
مطلونتری داشته باشند .در نتیجهی تنظی معیارهای واقعی ،دسویابی به مو قیوو تسورید شوده و
نید به مو قیو ،خودکارآمدی آنها را ا زایش میدهد و در نتیجه ،انعطوافپوییریشوان را ارتقواء
می دهد .چرا که اگر ا راد معیارهای غیرواقعی برای خود تنظی کنند احتما نرسیدن به آن معیارها
زیاد اسو و نرسیدن به معیارهای راتر از توان و غیرواقعی ،یکی از دالید رسودگی اسوو (پواینز،
ترجمووه شووادان )1383 ،و همووانطوووری کووه در رضوویهی او گیتووه شوود رسووودگی شووغلی بووا
انعطافپییری کنشی رابطه ی منیی دارد .در نتیجه ،تنظی معیارهای واقعی که یکی از شاخاههای
ا راد دارای کما گرایی مثبو اسو می تواند از رسودگی شغلی جلوگیری نماید و انعطافپییری
کنشی ا راد را ارتقاء دهد .ا رادی که کما گرایی مثبو و انطباقی دارند مشارکو برتری در حیطه
شغلی خود خواهند داشو ،برزیستی روانی برتری خواهند داشو ،رضوایو شوغلی و زنودگیشوان
ا زایش خواهد یا و در نتیجه استرس و رسودگی شغلیشان کاهش مییابود (کوانتن و یسویلتاس،
 .)2015ا رادی که کما گرایی منطقی و انطباقی دارند استاندارهای منطقی و معقوولی بورای خوود
تعیین میکنند و نیاز شدیدی به تایید دیگران ندارند و لیا به دنبا تحقق معیارهای دیگران نیستند،
دنبا تمامیو خواهی در تمام زمینهها و حیطههای عملکردی نیستند و جویای قضاوتهوای مثبوو
دیگران به شکد ا راطی نیستند بنابراین استرس و تنیدگی کمتری را تجربه میکنند و واقرگرایانهتر
به دنبا تحقق اهداف خود هستند و عملکرد برتری از خود در موقعیوهای مختلف نشان میدهند.
بنابراین توانایی تانآوری آنها کاهش پیدا نمیکند (ریی سادات و همکاران.)2019 ،
به عنوان نتیجهگیری می توان به این نکته اشاره نموود کوه آمووز ا وراد بورای ا وزایش سوط
کما گرایی مثبو و کاهش کما گرایی منیی باعث میشود اهداف واقرگرایانوهای در زنودگی و
محی کاری خود برگزینند و به سطحی از تعاد در خواسته های خود برسند .تعواد در اهوداف و
خواستهها باعث میشود ا راد در امور کاری و چالشهای آن انعطافپییری بیشتری داشته باشوند.
محی کار زندان ها با توجه به ماهیو آن که بیشتر با ا راد مجرم و بزهکار سروکار دارد ،بوه نسوبو
انعطافپییری بیشتری را طلب می کند .همچنین ا وزایش ابوراز وجوود شورای را بورای ا وراد مریوا
میسازد که سط اعتمادبهنی خود را باال ببرند و در برابر دشواریهای محوی کواری سوازگارتر
باشند .کارکنان زندان هرچه قدرت ابراز وجود بیشتری داشته باشند می توانند برای انجوام وظوایف
کاری آماده و مریاتر باشند و در برابر سختیها و نامالیمات محی کواری انعطواف بیشوتری داشوته
باشند و در نرایو به سط عملکرد و برره وری مطلوبی در محی کاری زندان برسند.
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از جمله محدودیوهای تحقیقهای توصییی -مقطعی آن اسو که نمیتوان از آنها رابطه علی
استنبا کرد ،بنابراین باید به این نکته دقو نمود .مجموعهی متغیرهای ابراز وجود و کما گرایوی،
بخشی از واریان انعطافپییری کنشی را پیشبینی میکنند و احتمواالً متغیرهوای دیگوری نیوز در
پیشبینی انعطافپییری کنشی نقش داشته باشند؛ لیا در استیاده از نتایج ایون تحقیوق نبایود اغوراق
نمود و میبایسو واقر بین بود چرا که تنرا متغیرهای پیشبینیکنندهی متغیر وابسوته ،ابرازوجوود و
کما گرایی نیستند .همچنین با توجه بوه اینکوه اکثریوو آزموودنیهوای تحقیوق را آقایوان تشوکید
میدادند در تعمی یا ته به خان های کارمند دیگر دستگاهها باید احتیا نمود.

تعارض منافع:
در پژوهش حاضر تعارض منا ر بین نویسندگان وجود ندارد.

تشکر و قدردانی:
از مجموعهی پرسند این دو واحد نظامی که با همکاری خود پژوهشگران را در انجام تحقیوق
یاری رساندند سپاسگزاری میشود.
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