رابطه بین انعطاف پذیری کنشی،
عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی و رضایت شغلی
در کارکنان شهرداری اهواز
دکتر فرح نادری
دکتر علیرضا حیدریی
***
مرضیه مشعل پور
*

**

چكيده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی
و رضایت شغلی و ابعاد این روابط احتمالی در کارکنان شهرداری اهواز بود .حجم نمونه 222
نفر بود و آزمودنی ها به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری عبارت بودند از:
پرسشنامه انعطاف پذيري کنشي ،مقیاس عاطفه مثبت ومنفي ،پرسشنامه خودکارآمدي و پرسشنامه
توصيف شغلي .طرح تحقیق همبستگی از نوع کانوني(متعارف) بود .برای تحلیل آماری از ضریب
همبستگی کانونی استفاده شد که ضریب همبستگی کانونی به دست آمده  0/70بود .نتایج نشان داد
که :خودکارآمدی و رضایت از کار و ترفیعات با انعطاف پذیری کنشی و عواطف مثبت و منفی
رابطه معنی داری دارند .ازاین سه متغیر پیش بین تنها انعطاف پذیری کنشی و عاطفه منفی پیش بینی
کننده خودکارآمدی و رضایت از کار و ترفیعات میباشند .همچنین این نتایج نشان داد با وجودی
که رضایت از حقوق جزئی ،از رضایت شغلی است ،اما دارای اهمیت یکسانی با سایر متغیرهای
مرتبط با رضایت شغلی نمیباشد.
كليد واژگان :انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی ،خودکارآمدی و رضایت شغلی

* استادیار واحد علوم و تحقیقات خوزستان
**استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
*** کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

مقاله مستخرج از پایان نامه مرضیه مشعل پور به راهنمایی دکتر فرح نادری؛ دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
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مقدمه

رويکردروانشناسيمثبتگرا،باتوجهبهاستعدادهاوتوانمندي هايانسانبهجايپرداختنبهناهنجاري ها
و اختالل ها ،هدف نهايي خودرا شناسايي سازه ها وشيوه هايي می داند که بهزيستي وشادکامی انسان ها
را به دنبال دارند .از اين رو عواملي که سبب سازگاري هرچه بيشتر آدمی با نياز ها وتهديدها ي زندگي
مي گردند بنيادي ترين سازه هاي اين رويکرد می باشند.دراين ميان انعطاف پذيري کنشي 1جايگاه ويژه
اي در حوزه هاي روان شناسي تحول ،روانشناسي خانواده و بهداشت رواني يافته است .انعطاف پذيري
کنشي را يک فرايند ،توانايي ،يا پيامد سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديد کننده تعريف نموده
اند .به بيان ديگر انعطاف پذيري کنشي سازگاري مثبت در واکنش به شرايط ناگوار است(ساماني،
جوکار و صحراگرد .)1386 ،هاميل )2002( 2انعطاف پذيري کنشي را به عنوان شايستگي افراد در
مواجهه با رويداد هايي که به صورت معنی داري مصیبت بار هستند تعريف نمود .ارک،3زيمونس،4
وينکيلمن5وهمکاران( )2008در پژوهشي نشان دادند ،افراد داراي ويژگي انعطاف پذيري کنشي در
مواجهه با رویدادهای هیجانی با ماهیت خنثی و نامعلوم ،بیشتر تمایل به نشان دادن هیجانات مثبت داشتند؛
به اعتقاد آنها این ممکن است به علت توانایی این افراد برای کنار آمدن موفقیت آمیز به هنگام روبه رو
شدن با موقعیت های دشوار ،بخصوص موقعیت هایی با ماهیت بین فردی باشد.
نتايج تحقيقات فردریکسون 6و توگد )2002(7به نقل از مارشال ريو ،2005،8ترجمه سيد محمدي1386،
گوياي آن بود که صفت انعطاف پذيري کنشي با هيجانات مثبت داراي همبستگي مثبت بوده وبا هيجانات
منفي خشم وغمگيني داراي همبستگي منفي می باشد .هيجان ها باهماهنگ کردن عاطفه ،انگيختگي،
هدف و بيانگري وضعيت ما را در ارتباط با محيط مان تثبيت می کنند و ما را به پاسخ هاي اختصاصي
وکارآمد ي مجهز می کنند که با مسایل بقاي جسماني واجتماعي متناسب هستند.
هامیل ( )2002عوامل اصلي که به طور ثابت شايستگي فرد را در مقابل ناماليمات افزايش می دهند
شامل مهارت ها ي حل مسئله وعملکرد هوشي خوب معرفی می کند .اين صفات ارتقای شايستگي
فرد طي رشد طبيعي را موجب می گردند .چنين سيستم هايي موجب حمايت فرد در مقابل تهديدهاي
حاصل از ناماليمات ومصائب زندگي می شوند(هاميل .)2002 ،خود کارآمدي 9نوعی توانايي است
که به موجب آن فرد مهارت هاي خود را براي مقابله با ضروريات وشرايطي که مواجه می شود،
سازمان مي دهد وهماهنگ می کند .احساس خود کارآمدي به طور رسمي ،به اين صورت تعريف
 - 1انعطاف پذیری کنشی برای اولین بار در برابر واژه  resiliencyپیشنهاد می شود تا هم ویژگی ها و هم تمایزات آن از سایر سازه ها مشخص
شود resilience .از کلمه التین  salireبه معنی "جهیدن" و "خیز برداشتن" مشتق شده است .بدین ترتیب  resilireبه معنی دوباره خیز برداشتن
است .بنابراین واژه تاب آوری که از ادبیات مرتبط با مقاومت مواد و مصالح اقتباس شده به نظر ترجمه و معادل مناسبی نباشد( .نادری ،فرح)1389،
2 Hamill
3 Arce
4 Simmons
5 Winkielman
6 Fredrickson
7 Tugade
8 Marshal Rio
9 self- efficacy
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مي شود :قضاوت فرد درباره اينکه با توجه به مهارت هايي که دارد وموقعيت هايي که با آن مواجه
مي شود،چگونه با يک موقعيت خوب يا بد عمل می کند .بندورا )2001( 1مقتقد است ،خود
کارآمدي مهمترين عامل تعيين کننده فعاليت هايي است که ما بر می گزينيم وهمچنين تعيين کننده
شدتي است که ما اعمال مان را انجام می دهيم و همچنين خود کارآمدي است که موجب می شود
تا پس از رويارويي باتجربه ناکامی زا ،هنوز به فعاليت ادامه دهيم و يادگيري عمدي ما به وسيله
خودکارآمدي تصوري سطح پايين محدود می شود وبه وسيله خودکارآمدي سطح باال افزايش
مي یابد(هرگنهان 2و السون،20053،ترجمه سيف.)1387،
درپژوهشی عوامل مؤثر بر احساس بهزیستی محیط کار در کارکنان صنعت فن آوری اطالعات
توسط تسی )2007 ( 4مورد بررسی واقع شد .نتایج نشان داد که صفات مثبت و ثبات حالت های عاطفی
از طریق انعطاف پذيري کنشي و احساس خود کارآمدی بر احساس ذهنی بهزیستی از محیط کار تاثیر
می گذارند .پیش از هرچیز دیگری انعطاف پذيري کنشي از همدلی و عواطف مثبت و منفی تاثیر
می پذیرد .همچنین احساس خود کارآمدی از نوع -دوستی ،عاطفه مثبت و منفی و انعطاف پذيري
کنشي تاثیر می پذیرد که از این میان تاثیرانعطاف پذيري کنشي از همه بیشتر است .و باالخره اینکه
انعطاف پذيري کنشي بر رضایت روان شناختی و اجتماعی تاثیر دارد و خود کارآمدی بر رضایت
روانشناختی و اجتماعی و رضایت شغلی اثر می گذارد.
در مطالعه اي اسنلر و واندسبورگر ) 2008( 5به بررسي نقش خود کارآمدي به عنوان منبعي براي
انعطاف پذيري کنشي در جهت کاهش فشار رواني بزرگساالن آسيب پذيري که می کوشند تا در
رويدادها ،زندگي فعال وتعامالت معنی داری با خويشاوندان شان را حفظ کنند ،پرداختند .نتايج ،سودمند
بودن رفتارهاي تاثير گذاري از قبيل رسيدگي به بستگان و دوستان ،اشتغال به رفتار هاي آرامبخش
وحفظ رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت افراد را نشان داد.
درپژوهشي چهار ساله گو و دی )2006( 6نقش انعطاف پذيري کنشي را در کارآمدی معلمين مورد
بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که دارا بودن ویژگی انعطاف پذيري کنشي در مديريت کنش متقابل
بين کار و زندگي معلمين در سراسر دوره ي استخدامي ،بر معیارها ،کیفیات و تداوم امور مربوط
به کار و زندگی مؤثر است .کاردماس  ) 2005( 7در پژوهشی رابطه خود کارآمدي،خوش بيني
وحمايت اجتماعي با سالمت وعملکرد افراد را مورد بررسي قرار داد .نتايج به دست آمده نشان داد
که خودکارآمدي،خوش بيني وحمايت اجتماعي به صورت پايداري با عملکرد وسالمت افراد رابطه
دارد .در اين تحقيق خوش بيني به صورت بالقوه اي در رابطه خودکارآمدي وادراک حمايت اجتماعي
با احساس بهزيستي نقش ميانجي ايفا نمود و خودکارآمدي وحمايت هيجاني روزانه ،خوش بيني را
1 Bandura
2 Hergenhan
3 Olson
4 Tsai, Hsien
5 Schneller & Vandsburger
6 Gu& Day
7 Karademas
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پيش بيني کردند .کاردماس ،کافتسيوس ،سايدريديس )2006( 1تحقيقي را بر روي  100نفر از دانشجويان
انجام دادند،آنها پس از آن که خلق روزانه آزمودني ها را طي دوره تحقيق کنترل کردند به نتايج زير دست
يافتند :خودکارآمدي کلي وخوشبيني با خوشنودي ورضايت مرتبط با محرک ها وسازگاري همبستگي قوي
را نشان داد که اين همبستگي از طريق تنظيم افکار ،اعمال ورفتار وهيجانات حاصل می شد .اين تحقيق همبسته
بودن خود کارآمدي کلي وخوشبيني افراد را با پردازش آگاهانه افراد از محرک ها به صورت تهديد آميز
بودن ويا خوب وخوشايند بودن محرکها نشان داد .وايت و ریچاردسون )2004(2پژوهشي تجربی با هدف
تعيين اثر يک برنامه آموزش انعطاف پذيري کنشي بر عزت نفس؛ جایگاه مهار ،هدف در زندگی ،روابط بین
فردی و رضایت شغلی در محيط کاري یکی از ادارات خدمات دولتی انجام دادند .درپايان تغيير مثبت معني
داري در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در تمام متغیرها به جز رضایت شغلی مشاهده شد .در کل ،نتايج
تحقيق گوياي کارآیی آموزش انعطاف پذيري کنشي بود.
نتایج پژوهش های فیاضی و سیمار اصل( )387در زمینه رفتار سازمانی مثبتگرا حاکی از آن است که
ظرفیتهای روان شناختی از قبیل :امیدواری ،انعطاف پذيري کنشي ،خوش بینی و خودکارآمدی ،در کنار
هم ،عاملی را با عنوان :سرمایه روانشناختی تشکیل می دهند .به عبارت دیگر ،برخی متغیرهای روانشناختی
از قبیل :امیدواری ،انعطاف پذيري کنشي ،خوش بینی و خودکارآمدی ،در مجموع یک منبع یا عامل نهفته
جدیدی را تشکیل می دهند که درهر یک از این متغیرها ،نمایان است .بنا براین ،سرمایه روانشناختی از
متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی تشکیل شده است که قابل اندازه گیری ،توسعه و پرورش هستند و امکان
اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد (فياضي و سیمار اصل.)1387
کاربرد روان شناسی مثبت گرا در عرصه سازمان و مدیریت منجر به ایجاد و توسعه دو رویکرد جدید در
این زمینه شده است:
 )1رفتار سازمانی مثبت گرا که بیشتر بر جنبه های خرد رفتار سازمانی و آن دسته از حاالت مثبت
شخصیت انسانی که قابل توسعه و پرورش هستند ،تاکید می کند
 )2پژوهش های سازمانی مثبتگراکه بیشتر بر جنبه های کالن رفتار سازمانی تاکید می دارد .رفتار
سازمانی مثبت گرا چنین تعریف می شود “ :مطالعه و کاربرد توانمندیهای مثبت روانشناختی و نقاط
قوت منابع انسانی که قابل توسعه و اندازه گیری باشند و بتوان برای بهبود عملکرد کارکنان ،آنها را به
صورت اثر بخش مدیریت کرد (فياضي ،سيمار اصل.)1387
در تحقیقی که توسط سیو ،هیوي ،فيليپس،لين ،وانگ و شاي 3در سال 2009به منظور مطالعه انعطاف پذيري
کنشي برای مقاومت در برابر فشارهای روانی محیط های کاری در میان کارگران تحت مراقبت سالمت چینی
صورت گرفت ،نتایج حاصله نشان داد که :انعطاف پذيري کنشي همبستگی مثبت با رضایت شغلی ،تعادل
زندگی کاری و کیفیت زندگی داشته و با نشانه های روان نژندی و بیماری های جسمی و جراحت در کار
همبستگی منفی داشته است.
1 Karademas, Kafetsios, Sideridis
2 Waite & Richardson
3 Siu, Hui, Phillips, Lin, Wong & Shi
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پژوهش حاضر با جمع آوری داده هایی در زمینه متغیرهای روانشناختی و شغلی در باره کارکنان
یکی از ادارات دولتی به دنبال یافتن پاسخی برای چگونگی روابط بین متغیرهای روانشناختی با
متغیرهای شغلی بوده است .به ویژه این تحقیق درپی روشن ساختن این موضوع بودکه برای درک و
تبیین رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای مورد بررسی ،یعنی انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی
و خودکارآمدی و متغیرهای شغلی یا رضایت شغلی ( رضایت از کار ،رضایت از سرپرست ،رضایت
از همکاران ،رضایت از حقوق ،رضایت از ترفیعات) چند بعد 1این روابط احتمالی الزم و ضرروی
است .پرسش بنیادی این پژوهش عبارت بود از :آیا انعطاف پذیری کنشی ،عواطف مثبت و منفی
می تواند خودکارآمدی و رضایت شغلی را در کارکنان شهرداري پيش بيني کند؟ و اینکه چند بعد به
منظور روشن ساختن رابطه احتمالی بین دو مجموعه از متغیرهای مورد پژوهش الزم است؟ بدین ترتیب
فرضیه پژوهش به صورت ذیل صورت بندی شد :بین انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی با
خودکارآمدی و رضایت شغلی ( رضایت از کار ،رضایت از سرپرست ،رضایت از همکاران ،رضایت
از حقوق ،رضایت از ترفیعات) رابطه وجود دارد.
روش پژوهش

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه زنان ومردان شاغل در شهرداري شهر اهواز بوده که درمجموع
 500نفر را شامل می شد .بر اساس جدول مورگان  222نفر از بین لیست کامل پرسنل به صورت
تصادفي ساده انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری

)1پرسشنامه انعطاف پذيري کنشي کانر وديويدسون
3
 )2مقیاس عاطفه مثبت وعاطفه منفي
4
 )3پرسشنامه خودکارآمدي
5
)4پرسشنامه توصيف شغلي
مقیاس انعطاف پذيري کنشي کانروديويدسون :اين مقياس داراي  25گويه پنج گزينه اي (هرگز،
به ندرت،گاهي اوقات ،اغلب وهميشه) است که محمدي ()1384آن را براي استفاده درا يران انطباق
داد .محمدي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ،ضريب پايايي مقياس را  0/89به دست آورد و اعتبار
مقياس را به روش همبستگي هر گويه با نمره کل مقوله ضريب هاي بين  0/41تا  0/64به دست آورد.
ساماني،جوکار وصحراگرد( )1386در يک بررسي مقطعي پايايي مقياس را در دانشجويان شيراز و
2

1 dimension
)2 Conner& Davidson Resiliency Scale(CD-RISC
3 Positive and Negative Affect Scale
4 General Self Efficacy Scale
)5 Job Description Index (JDI
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به کمک ضريب آلفاي کرونباخ برابر با  0/87به دست آوردند .در پژوهش حاضر اعتبار همزمان این
مقیاس از طریق همبسته نمودن آن با" مقیاس سرسختی روان شناختي اهواز" و محاسبه ضریب همبستگی
مورد سنجش واقع شد .ضریب اعتبار به دست آمده برابر با  0/64که در سطح  p<0/001معنی دار
می باشد که ضریب اعتبار نسبتا باالیی است .همچنین پایایی مقیاس انعطاف پذيري کنشي به دو روش
آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد .ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/83و با روش
تنصیف ضریب پایایی برابربا  0/77به دست آمد.
1
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی :این مقياس توسط مروزک وکوالرز ( )1998ساخته شد .این ابزار
یک مقیاس خود گزارش دهي  12گويه اي است که براي اندازه گيري اين دو بعد خلقي طراحي شده
است .هر زير مقياس  6گويه دارد که بر مبناي يک مقياس پنج درجه اي (=1هيچ وقت تا  =5هميشه)از
سوي آزمودني نمره گزاري می شود(نقل ازبخشی ،دائمی ،آجیل چی .)1388
در پژوهش بخشي ،دائمی وآجيل چي ( )1388ساختار عاملي و اعتبار سازه مقياس هاي عاطفه مثبت
و منفي (مروزک و کوالرز )1998 ،در دانشجويان ايراني را بررسي کردند .بدين منظور  205دانشجوي
دانشگاه تهران ( 88مرد و  117زن) عالوه بر مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي به مقياس هاي
بهزيستي روان شناختي (ريف )1989 ،2و بهزيستي اجتماعي (کيز )1998 ،3پاسخ دادند .نتايج تحليل
عاملي اکتشافي ،ساختار عاملي تک بعدي هر دو مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي را نشان دادند ،اما
شاخص هاي پردازش تحليل عاملي تاييدي به ويژه براي مقياس عاطفه منفي مطلوب نبود .اعتبار همگرا
و واگرا (با مقياس هاي بهزيستي روان شناختي و بهزيستي اجتماعي) و همساني دروني هر دو مقياس
مناسب بودند .در پژوهشي دوستي ،علي نيا ،دهشيري وحيدري( )1387ضريب آلفاي کرونباخ را براي
عاطفه مثبت ومنفي به ترتيب برابر 0/9و  0/83به دست آوردند .در پژوهش حاضر ضریب پایایی به
روش آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت برابر با  0/64و برای عاطفه منفی برابر با  0/89به دست آمد.
اعتبار همزمان این مقیاس در این تحقیق از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس شادکامی آکسفورد 4مورد
ارزیابی واقع شد .و ضریب همبستگی آن با مقیاس مذکور محاسبه گردید .ضریب اعتبار حاصله برابر با
 -0/55که در سطح p<0/001معنی دار می باشد .ضریب اعتبار به دست آمده ضریب نسبتا باالیی است.
مقیاس خودکارآمدی :به نقل از صفرزاده( )1385این مقياس توسط اولنديك 5و همكاران (اولنديك
 ،1984اوزولدوكرو )1986 ،6ساخته شد .این مقیاس دارای  17گویه پنج گزینه ای است(کامال مخالفم،
مخالفم ،حد وسط ،موافقم وکامال موافقم) .براي سنجش اعتبار سازه اي این مقیاس با مقياس كنترل
دروني بيروني راتر ،مقياس بيگانگي از خود (بارون ،)1953 ،7مقياس شايستگي بين فردي (روزنبرگ،8
 )1965همبسته شد .بر اساس بررسي انجام شده همبستگي منفي بين نمرات مقياس خود کارآمدی و
1 Mroczek & Kolarz
2 Ryff
3 Keyes
)4 Oxford Happiness Inventory(OHI
5 Oalandic
6 Ozold, Croow
7 Baroon
8 Rosenberg
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نمرات مقياس كنترل دروني بيروني راتر ( )r= -0/40به دست آمد .همبستگي مثبت بين مقياس بيگانگي از
خود ( r=0/60و  )p=0/05و مقياس شايستگي بين فردي با امتيازات خود کارآمدی داراي همبستگي مثبت
( )r=0/46بود .ضريب پايايي مقیاس از طريق اسپيرمن -براون 1با طول برابر  0/76و با طول نابرابر  0/76و
از روش دو نيمه كردن گاتمن 2برابر با  0/76به دست آمد و آلفاي كرونباخ با همساني كلي سؤاالت برابر
 0/76به دست آمد كه رضايت بخش می باشد (نقل از براتي بختياري .)1375 ،در تحقيق مقدميان(،)1387
براي تعيين پايايي مقياس خود کارآمدی نيز از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه به
ترتيب برابر با  0/85و  0/82می باشد .اعتبار همزمان مقیاس خودکارآمدی در اين پژوهش از طریق همبسته
نمودن مقیاس مذکور با مقیاس عزت نفس کوپر اسميت 3محاسبه شد و ضریب اعتبار به دست آمده
برابر با0/40که در سطح  p< 0/025معنی دارمی باشد .در این پژوهش نیز ضریب پایایی به روش آلفای
کرونباخ برابر با  0/88و با روش تنصیف برابربا  0/88به دست آمد.
4
مقیاس توصیف شغلی :به نقل ازآزادیان و کتکی( )1388اين پرسشنامه توسط اسميت ،کندال وهيولين
()1963تهيه گرديدو براي نخستين بار توسط شکرکن و ارشدي ()1369در دانشگاه شهيد چمران اهواز به
فارسي اجرا شد .در سال  ،1371بار ديگر توسط گروه مطالعات وپژوهش اداره بر نامه ريزي نيروي انسا ني
شركت نفت ا هواز با را هنمايي شكر كن ،اعتبار وپايايي "مقیاس رضایت شغلی" مورد سنجش قرار گرفت
كه دامنه ي ضرايب پايايي مربوط به كل آزمون وبخش هاي گوناگون آن بين  0/74تا  0/94بوده است.
كليه ي اين ضرايب در سطح آماري 0/05معني دار بودند .دامنه ي اعتبار مربوط به كل" مقیاس رضایت
شغلی" و بخش هاي گوناگون آن بين  0/61تا  0/76بود كه كليه ي ضرايب در سطح آماري  0/05معني
دار بودند  .در این پرسشنامه آزمودني ها گزينه هاي بله ،خير و يا نمي دانم را براي پاسخ انتخاب می کنند.
این مقیاس شامل مؤلفه های رضایت از کار ،رضایت از سرپرست ،رضایت از همکاران ،رضایت از
حقوق و رضایت از ترفیعات می باشد(آزاديان وكتكي.)1388،دراين پژوهش از مقياس توصيف شغلي به
دليل باال بودن اعتبار وپايايي اين مقياس جهت سنجش رضايت شغلي استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل آماری

عالوه بر محاسبه شاخص های نظیر میانگین ،انحراف معیار و ...با استفاده از "تحلیل همبستگی کانونی "
یا متعارف روابط بین متغیرهای روانشناختی با متغیرهای شغلی مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.
5

نتایج پژوهش

الف) یافتههای توصیفی :یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین،
انحراف معیار ،حداکثر و حداقل و همچنین واریانس و دامنه نمرات کسب شده برای کلیه متغیرهای
1 Spearman-Brown
2 Gutman
3 Copper Smith
4 Kendall & Hulin
5 Canonical correlation analysis
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جدول .1شاخص های آماری متغیرهای مورد پژوهش
آمار توصیفی
واریانس

انحراف استاندارد

میانگین

حداکثر حداقل

دامنه

207/15

14/39

91/ 3

125

26

99

تعداد
 222انعطاف پذیری کنشی

13/14

3/62

24

30

6

24

222

عاطفهمثبت

21/54

4/64

14/7

30

6

24

222

عاطفهمنفی

77/76

8/82

66

85

21

64

222

خودکارآمدی

106/64

10/33

35/8

54

1

53

222

رضایت از کار

132/24

11/50

41/7

54

3

51

222

رضایت از سرپرست

146/15

12/10

35/2

54

4

50

222

رضایت از همکاران

56/56

7/52

8/8

49

0

49

222

رضایت از حقوق

44/58

6/68

10/ 5

27

0

27

222

رضایت از ترفیعات

 222تعداد کل آزمودنی ها

مورد مطالعه در این پژوهش می باشد که در جدول شماره  1ارائه شده است.
همان طوری که در جدول شماره ( )1نشان داد شده است میانگین ،انحراف معیار ،حداکثر و حداقل
نمرات کسب شده توسط آزمودنیها در متغیرهای انعطاف پذیری به ترتیب برابر با ،125 ،14/39 ،91/3
 26و عاطفه مثبت  6 ،30 ،3/62 ،24و عاطفه منفی 6 ،30 ،4/64 ،14/7به دست آمد .آزمودنی ها برای
شاخص های فوق الذکر در مجموعه اول یعنی خودکار آمدی نمرات  ،21 ،85 ،8/82 ،66در متغیر های
رضایت از کار نمرات  ،1 ،54 ،10/33 ،35/8رضایت از سرپرست نمرات ،3 ،54 ،11/50 ،41/7
رضایت از همکاران نمرات  ،4 ،54 ،12/10 ،35/2رضـایت از حقوق نمرات ،0 ،49 ،7/52 ،8/8
رضایت از ترفیعات نمرات  0 ،27 ،6/68 ،10/5کسب کردند.
ب :یافتههای مربوط به فرضیه پژوهش :ابتدا نتایج آزمون های معنی داری چند متغیری کلی برای کل
مدل به کار رفته با استفاده از چهار شاخص معنی داری چند متغیری مختلف یعنی آزمونهای پیالیی،
جدول  .2نتایج آزمون های چند متغیری معنی داری
برای مدل کامل تحلیلی کانونی(متعارف)

نام آزمون

مقدار

درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا
DF

DF

F

سطحمعنی داری
p

آزمون اثر پیالیی 0/523

18

645/00

7/57

0/001

آزمونهتلیننگ

0/994

18

635/00

11/69

0/001

آزمون ویلکز

0/493

18

603/00

9/51

0/001

آزمون روی

0/490
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هتلینگ ،ویلکز و روی 1ارایه می شود .سپس " ضرایب همبستگی کانونی" 2و آزمون های چند متغیری
برای هریک از ابعاد نشان داده می شود.
با توجه به معنی داری آزمون های معنی داری چندمتغیری ،متغیرهای مورد پژوهش حداقل دارای یک
رابطه معنی داری باشند.
جدول .3مقدار ویژه و همبستگی کانونی
درصد

مقدار ویژه

شماره توابع یا ریشه ها

مجذورهمبستگی همبستگیکانونی درصد تراکمی
0 /49

0 /70

96/59

96/59

0/960

1

0 /025

0 /16

99/14

2/55

0/025

2

0 /01

0/ 10

100

0/86

0 /008

3

دو مجموعه متغیرهای مورد پژوهش به صورت معنی داری توسط همبستگی کانونی با هم مرتبط
می باشند .این آزمون معنی داری اولین همبستگی کانونی را نشان می دهد اما لزوما معنی داری دومین و
یا سومین بعد را بیان نمی کند .درصورتی که اولین همبستگی کانونی معنی دار نباشد ،سایر همبستگی ها

نیز معنی دارنخواهند بود .به این آزمون " ،آزمون بزرگترین ریشه شاخص " 3نیز گفته می شود.
به صورت متعارف اولین همبستگی کانونی از سایر همبستگی ها حائز اهمیت بیشتری است .طبق نتایج
این پژوهش برای اولین همبستگی کانونی یا متعارف متغیر کانونی "متغیر همگام " 4یا مستقل تنها0/49
درصد واریانس در متغیر کانونی وابسته یا مالک را تبیین و توضیح می نماید .به طور کلی تعداد "ابعاد
کانونی "5برابر با تعداد متغیرهای مجموعه کوچکتر متغیرهای مورد بررسی می باشد .باید اضافه کرد که
تعداد ابعاد معنی داراز نظر آماری حتی می تواند کمتر از تعداد متغیرهای مجموعه کوچکتر باشد ".ابعاد
7
کانونی" که" متغیرهای کانونی "6نیز گفته می شوند؛ متغیرهای پنهانی هستند که قابل قیاس با "عوامل"
به دست آمده در "تحلیل عاملی" 8می باشند.
جدول  .4نتایج تحلیل کاهش بعد
سطحمعنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه

F

المبادایویلکز

ریشه ها

0 /493

 1تا 3
 2تا 3
 3تا 3

F

DF

DF

0 /001

602/94

18

9/50

0 /703

428/00

10

0/72

0 /967

0 /767

215/00

4

0 /46

0 /992

1 Pillais; Hotellings; Wilks and Roys
2 canonical correlation coefficients
3 greatest characteristic root test
4 covariate
5 canonical dimensions
6 canonical variates
7 factor
8 factor analysis
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نتایج آزمون  Fنشـــان میدهد که تنـــها یک مـــورد از همبستگی کانونی از نظر آماری معنی دار
( )F=9/50،p≥0/0001میباشند .دومین( )F=0/46 ،p<0/05وسومین ( )F=0/46 ،p<0/05همبستگی از
نظر آماری معنی دارنمیباشد .در مدل کنونی پژوهش حاضر سه بعد کانونی در نظر گرفته و محاسبه شد که تنها
یکی از آنها از نظر آماری معنی دار میباشد .اولین آزمون ابعاد به این امر میپردازد که آیا هر سه بعد به دست
آمده از نظر آماری معنی دار هستند( .)F=9/50 ،p≥0/001آزمون بعدی ترکیب ابعاد دو و سه را از نظر معنی
داری آماری آزمایش مینماید (  .)F=0/72 ،p≤0/05و باالخره آخرین آزمون به این موضوع میپردازد که
آیا سومین بعد به تنهایی از نظر آماری معنی دار میباشد یا خیر ( .)F=0/46 ،p≤0/05در پژوهش حاضر فقط
اولین بعد از نظر آماری معنی داربه دست آمد در حالی که دو بعد دیگر از نظر آماری معنی دار نمیباشند.
جدول .5ضرایب کانونی اولیه برای متغیرهای مجموعه اول
یا وابسته (خودکارآمدی ،رضایت شغلی و مؤلفه های آن)
تعداد توابع

متغیر

3

2

1

-0/012

-0/004

-0/110

خودکارآمدی

-0/025

-0/069

-0/010

رضایت از کار

0  /046

0 /011

0 /002

رضایت از سرپرست

-0/010

-0/004

-0/007

رضایت از همکار

-0/114

0/059

0 /009

رضایت از حقوق

0  /061

0 /116

-0/025

رضایت از ترفیعات

نتایج به صورت جداگانه برای هریک از مجموعه متغیرها ی مورد بررسی (متغیرهای روانشناختی و
متغیرهای شغلی) نشان داده شده است .در هریک از این مجموعهها ضرایب کانونی اولیه ،1ضرایب استاندارد،2
همبستگی بین متغیرهای مشاهده 3شده و توابع کانونی 4و درصد واریانس 5مرتبط باهریک از توابع کانونی ارایه
گردیده است.

ضرایب کانونی اولیه را می توان همانند ضرایب رگرسیون در نظر گرفت و تفسیر کرد .برای مثال
برای متغیر خودکارآمدی افزایش یک واحد در خودکارآمدی به افزایش 0/11در متغیر کانونی
مجموعه دوم منتهی می شود در حالی که سایر متغیرها ثابت نگه داشته می شود.
پس از ضرایب کانونی اولیه ضرایب کانونی استاندارد ارایه شده اند .ضرایب کانونی استاندارد
را می توان همانند ضرایب رگرسیون استاندارد در نظر گرفت .برای مثال متغیرخودکارآمدی را
د رنظر بگیرید .افزایش یک واحد انحراف استاندارد در خودکارآمدی به افزایش 0/94انحراف
1 raw canonical coefficients
2 standardized canonical coefficients
3 observed variables
4 canonical functions
5 variance
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جدول  .6ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مجموعه اول
یا ( خودکارآمدی ،رضایت شغلی و مؤلفه های آن)
متغیرهایکانونی

متغیر

3

2

1

-0/10

-0/03

-0/94

خودکارآمدی

-0/26

-0/71

-0/12

رضایت از کار

0 /53

0 /12

0/02

رضایت از سرپرست

-0/12

-0/04

-0/08

رضایت از همکار

-0/86

0/44

0 /07

رضایت از حقوق

0/41

0 /77

-0/17

رضایت از ترفیعات

استاندارد در نمره اولین متغیر کانونی مجموعه دوم در شرایطی که سایر متغیرها ثابت نگه داشته
شوند ،ختم می شود.
همبستگی های ذیل ،همبستگی های ساختاری هستند که بارهای متغیرهای اولیه را در هریک
از سه متغیر کانونی برای مجموعه متغیرهای وابسته در هر سه همبستگی کانونی نشان می دهند.
مطابق نتایج ذیل متغیر کانونی "وابسته" در اولین همبستگی کانونی ،قوی ترین رابطه را با
خودکارآمدی وسپس رضایت شغلی(به ترتیب رضایت از ترفیعات ،رضایت از کار ،رضایت
از همکار و رضایت از سرپرست)دارد .به دلیل اینکه دومین و سومین همبستگی کانونی از نظر
آماری معنی دارنمی باشد بنابراین نادیده گرفته می شوند.
جدول شماره :7همبستگی (ضرایب ساختاری) بین متغیرهای مجموعه اول یا وابسته و متغیرهای کانونی
متغیرهایکانونی

متغیر

3

2

1

-0/07

-0/04

-0/96

خودکارآمدی

-0/18

-0/34

-0/30

رضایت از کار

0/44

0/18

-0/16

رضایت از سرپرست

0/12

0/13

-0/20

رضایت از همکار

-0/76

0 /52

-0/003

رضایت از حقوق

0 /12

0/66

-0/30

رضایت از ترفیعات

پس از ضرایب کانونی استاندارد ،ضرایب همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و توابع
کانونی که با عنوان " بار کانونی" شناخته شده اند ،ارایه گردیده است .توابع کانونی که همچنین
متغیرهای کانونی خوانده می شوند نوعی" متغیر پنهان" 1می باشند .ضرایب همبستگی متغیرهای
1 latent variable

یافته های نو در روان شناسی
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مجموعه اول یعنی خودکارآمدی و رضایت شغلی (رضایت از کار ،رضایت از سرپرست،
رضایت از همکاران ،رضایت از حقوق ،رضایت از ترفیعات) با بعد کانونی مرتبط با آن(جدول
شماره  )7به ترتیب برابر با -0/30 ،-0/30 ،- 0/003 ،-0/20 ،-0/16 ،-0/30 ،-0/96است.
جدول  .8نتایج واریانس متغیرهای وابسته قابل توضیح و تبیین توسط متغیرهای کانونی
درصد تراکمی

درصد متغیر همگام

درصد تراکمی

درصد متغیر وابسته

متغیرکانونی

9/58

9/58

19/56

19/56

1

9/94

0/36

34/15

14/ 60

2

10/06

0/12

48/44

14/29

3

متغیرهمگام

متغیروابسته

فقط  19/56واریانس متغیرها توسط بعد کانونی( جدول شماره  )8قابل توضیح می باشد .به
عبارتی بعد اول معنی دار مسئول تنها  19/56واریانس متغیرها ی وابسته می باشد .جدول نتایج
مشابهی برای مجموعه متغیرهای همگام ارایه شده اند .در این پژوهش متغیرهای همگام عبارتند
از :انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت ،عاطفه منفی نتایج ذیل مربوط به متغیرهای مستقل ویا
همگام یعنی مجموعه دوم متغیرها ( انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی) می باشد:
جدول .9ضرایب کانونی اولیه برای متغیرهای مجموعه دوم یا همگام
تعداد توابع

متغیرهمگام

3

2

1

0 /058

-0/018

-0/056

انعطاف پذیری کنشی

-0/284

-0/172

-0/034

عاطفهمثبت

0 /050

-0/227

0/060

عاطفهمنفی

بنا به جدول شماره  9ضرایب اولیه برای متغیرهای مجموعه دوم شامل انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه
مثبت و عاطفه منفی با هریک از توابع بیان شده است.
جدول.10ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مجموعه دوم( متغیرهای مستقل) یا همگام

تعداد توابع

متغیرهمگام

3

2

1

0 /83

-0/25

-0/79

انعطاف پذیری کنشی

-1/03

-0/63

-0/12

عاطفهمثبت

0/23

-1/05

0 /28

عاطفهمنفی

در جدول  10ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مجموعه دوم شامل انعطاف پذیری کنشی،
عاطفه مثبت و منفی با بعد کانونی مرتبط با آنها به ترتیب برابر با  -0/12 ،-0/79و  0/28است.
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جدول  .11همبستگی(ضرایب ساختاری) بین متغیرهای مجموعه دوم
( متغیرهای مستقل) یا همگام و متغیرهای کانونی
تعداد توابع

متغیر

3

2

1

0  /24

-0/20

-0/95

انعطاف پذیری کنشی

-0/70

-0/32

-0/64

عاطفهمثبت

0 /36

-0/71

0/60

عاطفهمنفی

بنابر آن چه که در جدول شماره  11ارایه شده است ضرایب همبستگی متغیرهای مجموعه دوم یا
متغیرهای همگام یعنی انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی با بعد کانونی مرتبط با آن به ترتیب
برابر با 0/60 ،-0/64 ،-0/95است.
جدول  .12نتایج واریانس متغیرهای مجموعه دوم ( متغیرهای مستقل) یا همگام
که توسط متغیرهای کانونی توضیح داده می شود.

درصد متغیر وابسته

متغیرکانونی

درصد تراکمی متغیر همگام درصد متغیر همگام درصدتراکمی متغیروابسته
27/33

27/33

55/80

55/80

1

27/87

0/54

77/43

21/63

2

28/06

0/19

100

22/57

3

همان طوری که در جدول شماره 12مالحظه می شود 55/80واریانس متغیرهای همگام توسط
بعد کانونی معنی داراول قابل توضیح می باشد .به عبارتی بعد اول معنی دارمسئول تنها  55/80واریانس
متغیرها ی مستقل یا همگام می باشد.
از آنجایی که متغیرهای کانونی؛ متغیرهای فرضی هستند می بایست آنها را بر حسب متغیرهای اصلی
شناسایی کرد .به عبارتی دیگر چگونگی و میزان نقش هریک از متغیرهای اصلی را در متغیر کانونی
مرتبط با آن مجموعه مشخص نمود .برای باز شناسایی متغیرها می بایست به جداول ضرایب استاندار
متغیرهای کانونی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای کانونی مرتبط با هر مجموعه و متغیرهای اصلی هر
مجموعه از متغیرها مراجعه نمود.
با توجه به جدول شماره  4تنها اولین همبستگی کانونی از نظر آماری معنی داراست؛ بنابراین تنها
شناسایی اولین جفت از متغیرهای کانونی ضروری می باشد.
بنا بر نتایج ارایه شده در جدول ( شماره  ) 6ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مجموعه اول
یا ( خودکارآمدی ،رضایت شغلی و مؤلفه های آن) ،اولین متغیر کانونی برای متغیرهای مجموعه اول؛
مرکب از خودکارآمدی( ،) -0/94رضایت از ترفیعات( )0/17و رضایت از کار( ،)-0/12با تاکید بر
خودکارآمدی می باشد .ضرایب رضایت از همکار( ،)-0/08رضایت از حقوق( )0/07و رضایت از
سرپرست( )0/02نزدیک به صفر است .بنابراین کارمندی که دارای خودکارآمدی باال و رضایتمندی
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بیشتری از ترفیعات و کار باشد نمره باالیی در اولین متغیر کانونی یا بعد اول کسب خواهد کرد.
ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مجموعه دوم ( جدول شماره  )10نشان می دهد که
انعطاف پذیری کنشی( ،) -0/79عاطفه منفی( ) 0/28و عاطفه مثبت( )-0/12به ترتیب در متغیر کانونی
مربوط به مجموعه دوم ایفای نقش می کنند .متغیر غالب انعطاف پذیری کنشی است .عاطفه منفی به
عنوان دومین متغیر از مجموعه دوم متغیرهای پژوهش ،اولین بعد یا متغیرکانونی مرتبط با مجموعه دوم
را تحت تاثیر خود دارد.
در جداول شماره های  7و 11همبستگی بین متغیرهای مجموعه اول یا وابسته و مجموعه دوم (متغیرهای
مستقل یا همگام) با متغیرهای کانونی مربوط به هریک از مجموعه ها ارایه شده است .از آنجایی که این
همبستگی های تک متغیره ،نقش همزمان و مشترک هر یک از متغیرهای اصلی را در تحلیل کانونی
نشان نمی دهند ،می بایست با احتیاط کامل تفسیر و تعبیرگردد .این ضرایب اغلب به منظور بازشناسایی
متغیرها کانونی مورد استفاده قرار می گیرند.
همان طور که در جدول شماره  7نشان داده شده است خودکارآمدی قویا با متغیر کانونی اول مرتبط
است ( .) r =-0/96پس از آن رضایت از ترفیعات( ) r =-0/30و کار( )r =-0/30و سپس رضایت از
همکار (  ) r =-0/20و سرپرست (  ) r =-0/16قرار می گیرند .بنابراین به نظر می رسد که متغیر کانونی
اول بیشتر نشان دهند ه خودکارآمدی ،رضایت از ترفیعات و کار باشد.
همبستگی بین متغیرهای مجموعه دوم ( متغیرهای مستقل) یا همگام و متغیرهای کانونی( جدول شماره
 )11نشان می دهد که متغیر کانونی اول ،با هر سه متغیر انعطاف پذیر کنشی(  ،) r =-0/95عاطفه مثبت
( ) r =-0/64و عاطفه منفی(  ) r =-0/60با تسلط بیشتر انعطاف پذیری کنشی همبسته است.
می توان چنین نتیجه گرفت که دو مجموعه از متغیرهای مورد پژوهش با یکدیگر رابطه ( همبستگی
کانونی) معنی داری دارند .کارمندی که نمره باالیی در انعطاف پذیری کنشی و نمره پایین تری در
عاطفه منفی گرفته است دارای خودکارآمدی باال تر و رضایت از کار و ترفیعات بیشتری است .همچنین
این نتایج نشان می دهند با وجودی که رضایت از حقوق جزئی از رضایت شغلی است اما دارای اهمیت
یکسانی با سایر متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی نمی باشد.
خالصه نتایج :همانطور که آزمون های معنی داری ابعاد برای تحلیل روابط کانونی در جدول شماره  4نشان
می دهد تنها یکی از سه بعد کانونی در سطح  p>0/0001از نظر آماری معنی داری می باشد .بعد اول دارای
ضریب همبستگی کانونی 0/70بین دو مجموعه از متغیرها می باشد؛ در حالیکه دو بعد دیگر ضریب همبستگی
کانونی بسیار کمی دارند که از نظر آماری معنی دارنمی باشند .جداول شماره های  6و  10ضرایب کانونی
استاندارد را برای بعد اول از هر دو مجموعه از متغیرها نشان می دهد .برای متغیرهای مجموعه اول یعنی متغیرهای
شغلی ،خودکارآمدی با ضریب کانونی استاندارد ( )-0/94متغیر مسلط در بعد معنی داراول می باشد .رضایت
از ترفیعات ( )-0/17و رضایت از کار ( )-0/12در درجات پایین تری قرار دارند .ضرایب همبستگی متغیرهای
مجموعه اول با بعد کانونی مرتبط با آن(جدول شماره  )7به ترتیب برابر با،-0/003 ،-0/20،-0/16،-0/30،-0/96
 -0/30 ،-0/30است ،در حالیکه  19/56واریانس متغیرها توسط بعد کانونی( جدول شماره  )8قابل توضیح
می باشد .به عبارتی بعد اول معنی دار مسئول تنها  19/56واریانس متغیرها ی وابسته می باشد.
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برای متغیرهای مجموعه دوم یعنی متغیرهای روانشناختی ،اولین بعد کانونی قویا تحت تاثیر
انعطاف پذیری کنشی می باشد (با ضریب کانونی استاندارد برابر .)-0/79عاطفه منفی( )0/28بعد از
انعطاف پذیری کنشی از مجموعه دوم متغیرها در بعد اول نقش دارند.در این بعد عاطفه مثبت()-0/12
سهم کمتری دارند .ضرایب همبستگی متغیرهای مجموعه دوم یعنی متغیرهای همگام با بعد کانونی
مرتبط با آن(جدول شماره  )11به ترتیب برابر با 0/60 ،-0/64 ،-0/95است ،در حالیکه  55/805واریانس
متغیرها توسط بعد کانونی معنی داراول ( جدول شماره  )12قابل توضیح می باشد .به عبارتی بعد اول
معنی دارمسئول تنها 55/80واریانس متغیرها ی مستقل یا هنگام می باشد .به دلیل فاقد معنی آماری بودن
دومین و سومین بعد متغیرهای غالبی به دست نیامد.
بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر دو مجموعه متغیر مورد بررسی قرار گرفت .یکی مجموعه ای از متغیرهای
مستقل(در اینجا متغیرهای همگام خوانده می شوند) که شامل انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و
منفی و دیگری مجموعه ای از متغیرهای وابسته که خودکارآمدی و متغیرهای رضایت شغلی ( رضایت
از کار ،رضایت از سرپرست ،رضایت از همکاران ،رضایت از حقوق ،رضایت از ترفیعات) را در بر
می گرفت .حاصل تحلیل همبستگی متعارف به مقدار 0/70به دست آمد .دو متغیر هم بیشترین مشارکت
را در این همبستگی داشتند :یک متغیر مستقل که همان شاخص انعطاف پذیری کنشی بود و یک متغیر
وابسته مرکب از سئواالت و گویه های که خودکارآمدی را اندازه می گرفت .این مقدار از همبستگی
متعارف ( ) 0/70مبین رابطه بالنسبه قابل توجه بین ترکیبی از دو مجموعه متغیرها است .به تعبیر دیگر این
همبستگی به صورت ظاهر حکایت از آن دارد که خودکارآمدی و رضایت از کار و ترفیعات تا حدود
بسیار زیادی تحت تاثیر انعطاف پذیری کنشی و عاطفه منفی قرار می گیرد.از میان سه متغیر مستقل
یعنی انعطاف پذیری کنشی ،عاطفه مثبت و منفی تنها انعطاف پذیری کنشی و عاطفه منفی پیش بینی
شونده های خودکارآمدی و رضایت از کار و ترفیعات را به طرزی معنی دار پیش بینی کردند.
یافته های پژوهش حاضر با برخی از جنبه های پژوهشهای ارک وهمکاران( ،) 2008فردریکسون و
توگد (  ،) 2002تسی (  ،)2007اسنلر و واندسبورگر ( ،) 2008کار دماس ( ،) 2005کافتسيوس ،کار
دمانس و سايدريديس ( ،)2006وايتو ریچاردسون ( ،)2004سیو ،هیوي ،فيليپس ،لين ،وانگ و شاي
( )2009و کان سنین تسی ( )2007همخوانی داشت.
به منظور دریافت و تبیین نتایج حاصل از تحلیلی همبستگی کانونی به دست آمده بایسته است به
عوامل ذیل توجه شود تا نقش هر یک از متغیرهای تحت بررسی در رابطه و بعد معنی دار همبستگی
کانونی به درستی فهیمده و توضیح داده شود:
)1رابطه و پیوند انعطاف پذیری کنشی با خود کارآمدی و رضایت شغلی( رضایت از کار و رضایت
از ترفیعات).
)2ویژگی فرهنگی روان شناختی کارکنان در بروز عاطفه( منفی) به عنوان بخشی از شرایط کلی
فرهنگی روان شناختی جامعه ایرانی.
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)3شرایط آب و هوائی و اقلیمی منطقه و تاثیر آن بر بروز عاطفه منفی نظیر پرخاشگری وخستگی بیشتر.
 )4طبیعت کار اداری شهرداریها و مراجعات مکرر و گاه فشرده مراجعان ،وقوع مشاجرات مکرر بنا به
طبیعت کار و موارد ارجاعی به ادارات شهرداریها و احتمال نسبتا باالی بروز عاطفه منفی.
)5رابطه متقابل بین خودکارآمدی و رضایت از کار و رضایت از ترفیعات.
)6رابطه متقابل بین رضایت از کار و رضایت از ترفیعات.
انعطاف پذیری کنشی از سازه های بنیادی شخصیت است که در برگیرنده قابلیت های فردی در
رویاروی ،عقب نشینی و از سر گیری دوباره تالش و مقابله با مشکالت می باشد .بنابراین از نقطه نظر
تئوری و عملی خودکارآمدی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد .همچنین انعطاف پذیری کنشی با به
چالش کشیدن سختی کار و پیچیدگی خسته کننده و مالل آور شرایط کار اداری و به باال بردن تسلط بر
کار و ایجاد رضایت از کار و نیز افزایش راندمان و بهره وری شغلی کارکنان بیانجامد .این امر می تواند
به نوبه خود با افزایش و ارتقاء رضایت مدیران و سرپرستان از کارکنان و فراهم ساختن معیارهای اداری
و حرفه ای برای ارتقاء و ترفیعات اداری به تکوین و توسعه حلقه های دیگر رضایت از کار مانند
رضایت از ترفیعات به عنوان بازخوران این فرآیند نسبتا پیچیده و طوالنی ،یاری رساند.
رضایت از کار خود حاصل تسلط بر محیط کاری ،داشتن مهارت های الزم و انطباق ویژگی های
شخصیتی با خصوصیات کار است .از آنجایی که خود کارآمدي ادراک شده به عنوان باورهاي افراد
در مورد توانايي هايشان براي توليد سطح مشخصي از عملکرد ،بر رويداد هايي که بر زندگي افرادتاثير
می گذارد است ،بنابراین افراد داری خودکارآمدی نسبتا باال با نشان دادن توانایی خود در پیگیری
کارهای خرد و کالن اداری و نمایش اعتماد به نفس در پاسخگویی به مراجعان اداری ،عالوه بر ایجاد
رضایت در نهایت به افزایش راندمان کاری خویش کمک فراوانی می کنند و این حلقه ای است که
نمی توان نقش آن را در ارتقاء و ترفیعات اداری نادیده گرفت .در ادرات ( و ادارات دولتی نیز) معموال
عالوه بر متغیرهای متعدد و شرایط نسبتا پیچیده ای که ترفیع را برای کارکنان شاغل در یک اداره به
ارمغان می آورد ،خود می تواند زمینه و شرایط رضایت از کار را نیز فراهم سازد.
گرچه عالوه بر توانایی های حرفه ای و دانش و مهارت های مرتبط با کار ،نمی توان نقش و تاثیر
عوامل دیگری مانند همنوایی و اشتراک نظر و روحیه با سرپرست و مدیران ادارات رانادیده گرفت ،اما
رضایت از کار خود عاملی در جهت فعالیت بیشتر و افزایش راندمان کاری است .در کنار عوامل بسیار
پیچیده و گاه متضاد ترفیع در یک اداره ،هیچ مدیری برای همیشه نمی تواند راندمان کاری افراد تحت
مدیریت خویش را نادیده بگیرد ویا اقدامی مقتضی درجهت ترفیع آنان اتخاذ ننماید .بنابراین رضایت
از کار می تواند با افزایش راندمان و بهره وری فرد سبب ترفیع وی گردد .به طور خالصه باید گفت
که انعطاف پذیری کنشی عالوه بر قابیلت خود در پیش بینی خودکارآمدی به واسطه رابطه آن با
خودکارآمدی و نیز رابط خودکارآمدی با رضایت شغلی می تواند رضایت از کار و ترفیعات را نیز
پیش بینی نماید.
شاید در جامعه ما ابراز عاطفه منفی در مقایسه با بیان و بروز عاطفه مثبت از تواتر بیشتری برخوردار است.
فشارهای ناشی از شرایط کاری و یا شرایط اجتماعی و حتی وضعیت آب و هوا و شرایط اقلیمی خاص
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منطقه ( گرما و رطوبت زیاد ،گرد و غبارهای مکرر و بسیار باالتر از حدود مجاز آلودگی) ،مراجعات
روزانه فراوان و فشرده اقشار بسیار متفاوت اجتماعی به شهرداری های در ساعات متفاوت و در فصول
مختلف سال و وجود فشارزاهای شغلی ،احتمال بروز و یا ابراز عاطفه منفی در ساعات کاری را بیشتر
می سازد و یک توضیح احتمالی برای نقش بیشتر عاطفه منفی در بعد معنی دار همبستگی کانونی به
دست آمده را مقبولتر و موجه تر می سازد.
عالوه بر آن شاید همه افراد جامعه ایرانی از کودکی و بنابر شرایط فرهنگی ،بیشتر به بیان و ابراز
عواطف منفی خود عادت نموده ایم .این عادت می تواند مبانی برای توضیح حضور و نقش و تاثیر قابل
توجه و معنی دار عاطفه منفی در بعد معنی دار همبستگی کانونی به دست آمده با خودکارآمدی و
رضایت از کار و ترفیعات فراهم سازد.
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