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 چکیده 

 های دستگاه در سازمانی روانی های آسیب و مثبت گرایی کمال بین رابطه بررسی به حاضر تحقیق

 تعداد که است کرمان شهر اجرایی های دستگاه تحقیق این آماری جامعه. پردازد می کرمان شهر اجرایی

 می انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 481 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که باشدمی نفر 11611 آنها

 پایایی و 34/0 روایی با مثبت گرایی کمال پرسشنامه. شد استفاده پرسشنامه  دو از بررسی این در.  شوند

 نرم از هاداده تحلیل و تجزیه برای 853/0 پایایی و 31/0 روایی با سازمانی روانی های آسیب و ، 838/0

  .شد استفاده 13 ویراست SPSS افزار

 همبستگی ضریب و -468/0 برابر پیرسن همبستگی ضریب همبستگی، آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 روانی های آسیب و مثبت گرایی کمال بین است این دهنده نشان که است -418/0 برابر اسپیرمن

 .دارد وجود داری معنی رابطه سازمانی
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 مقدمه  

 بیان مساله -1

، بعد از ارضا شدن نیازهای زیستی و اولیه روانی فرد ایفا می کند.در حقیقتدر زندگی انسان کارنقش مهمی را در بهداشت 

را می گیرند که در سالمت و بهداشت روانی فرد تاثیر گذار می باشند و به انسان، مانند: گرسنگی نیازهای دیگری جای آنها 

یکی از این نیازها ، نیاز به کار و داشتن شغل می باشد)پور نقاش، ای بهداشت روانی محسوب می گردند.عنوان تعیین کننده ه

1481 :1.) 

کار چه تاثیری بر روان انسان دارد نشان دادند که  پژوهش های انجام شده در خصوص اثر روانی اشتغال بر افراد و این که این

کار نه تنها باعث کاهش بسیاری از فشارهای روانی و تعدیل سالمت می شود، بلکه نیازهای اجتماعی فرد مانند: نیازهای تعلق ، 

نداشتن کار و یا بی کاری  ایجاد روابط تازه با اطرافیان، نیازهای ایمنی، خود شکوفایی و عزت نفس را تامین می کند. از این رو

 (.5: 1481می تواند عوارض ناخوشایندی را برای افراد به همراه داشته باشد)پور نقاش ، 

اما بعضی افراد در برهه های مختلفی از دوران کاری خود در مقابل مشکالت کاری آسیب پذیر می باشند، به عنوان مثال در  

ابتدای شروع و ورود به دنیای کار، در زمان ارتقا یا انتقال، دوران بی کاری و در دوران بازنشستگی.موقعیت های خاص مانند 

ن در برابر تقاضاهای متناقض، احساس آشفتگی به علت مشکالت خانوادگی ، داشتن مسئولیت کار زیاد و یا کار کم، قرار گرفت

بدون داشتن اختیارات الزم و داشتن رئیس متوقع و فاقد حس همکاری، نیز باعث ایجاد مشکالت شغلی و آسیب های روانی 

 (.19: 9003محیط کار می شود)لی و چن، 

دانند، اما حوادث، تنش زا نیستند، بلکه، شیوه نگرش، تعبیر، ا دارای منشا خارجی میر آسیب های روانیگر چه اغلب افراد ا

کنند نوع پاسخ شان به آنها متفاوت است. کنند. مردم در حوادثی که تنش زا تلقی میتفسیر و واکنش افراد آنها را تنش زا می

: 1481)عطار، ای دیگر کاری ساده و آرامش آور استبه عنوان مثال، صحبت در میان مردم برای عده ای تنش زا و برای عده

آسیب های روانی سازمانی می تواند پیامدهای نامطلوبی نظیر نرخ ترک خدمت باال، عملکرد پایین، عدم رضایت شغلی و  (.95

زم به نظر با توجه به مشکالت فوق، شناسایی عواملی که سبب کاهش این نوع آسیب ها در محیط کار می شود، ال....می شود. 

 می رسد. سازه کمال گرایی مثبت یکی از این عوامل است. 

در دهه اخیر، مطالعات مرتبط با کمال گرایی به طور چشمگیری رشد کرده است. امروز بعد از گذشت سی سال از انتشار اولین 

اس ها و معیارهای تازه ( پژوهش های علمی بیشماری با استفاده از مقی1388تقسیم بندی از کمال گرایی توسط هماچک)

توسعه یافته، شواهد ثابتی را ارائه می دهند که کمال گرایی ساختار چند بعدی دارد که یک جنبه آن دارای ابعاد غیر انطباقی 

 (.91: 9006)منفی( و جنبه انطباقی )مثبت ( می باشد )رایس و همکاران، 

( ارائه گردیده است. این مدل 1338زش دوگانه اسلد و اوئنز )در خصوص تمایز دو جنبه مثبت و منفی کمال گرایی مدل پردا

که بر مبنای تئوری تقویت رفتار ایجاد شده است ،آشکارا نظراتی درباره نحوه شکل گیری کمال گرایی ارائه می دهد . اسلد و 

عینی ممکن است یکسان به نظر ( بر این باور هستند که ، اگر چه رفتارهایی کمال گرایان مثبت و منفی از دیدگاه 1338اوئنز )

برسد، اما در واقع بر مبنای تقاوت های کارکردی زیربنایی قرار دارد . طبق نظر اسلد و اوئنز ، کمال گرایی مثبت در نتیجه 

وجود تاریخچه ای از تقویت مثبت شکل می گیرد ، آنجا که کودکان با الگوسازی یک فرد کمال گرای مثبت ، خصوصیات او را 

 (.119: 9005زند )ایجان، می آمو

کمال گرایان مثبت پاداش هایی نظیر: تایید، موفقیت شخصی و عزت نفس باال به دست می آورند و بیشتر از اینکه به داشتن 

معیارهای دست نیافتنی تمایل داشته باشند به معیارهای واقع بینانه تمایل نشان می دهند. این افراد برای پیشرفت بسیار می 

در مواجهه با شکست رفتارهای انطباقی نشان می دهند مانند : تغییر معیارها و سخت تر کار کردن )ازبرگمن و کوشند و 

 کارکنان با این ویژگی ها کمتر دچار فشارهای روانی کار می شوند. (.94: 9008همکاران، 
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باالیی هستند، که این نشان می دهد ( افراد با سازه کمال گرایی منفی دارای استرس 1338) 1طبق بررسی میتچلسون و برنز

( نیز در 9008) 9کمال گرایان مثبت دارای استرس و فرسودگی شغلی کمتری در محیط کار خود هستند.  استوبر و رنرت

 مطالعه خود دریافتند که کمال گرایان از نوع مثبت، فشارهای روانی  کمتری را تجربه می کنند. 

ای اخالقی بد در همه سازمان ها وجود دارد اما به محیط، فرهنگ و شیوه رفتار افراد ارزش های اخالقی خوب و ناهنجاری ه

بستگی دارد. رفتار اخالقی کارمند به دو عامل ارزشهای شخصی و جو حاکم بر سازمان وابسته است. برای مثال چنانچه سیستم 

د و حتی آنها را مثبت جلوه دهد، افراد شایسته هم پاداش سازمان به گونه ای باشد که از رفتار نادرست افراد چشم پوشی نمای

هنگامی که سازمان به افراد دروغگو و متقلب و یا کسانی که اعمال خالف را انجام  .ممکن است دست به کارهای نادرست بزنند

قی بازدهی می دهند، ارتقاء مقام بدهد و یا آنها را مورد ستایش قرار دهد، چنین برداشت می شود که رفتارهای غیراخال

  .(83: 1488)نیکوکار و دیگران، مناسبی دارند، اینجاست که اصول غیراخالقی در سازمان ریشه می گیرد

سازمانی موجود، الزم است عواملی که بر این آسیب ها دامن می زند یا سبب  –برای رفع مشکالت ناشی از آسیب های روانی 

گرایی مثبت می تواند به عنوان عاملی اساسی و مثبت در جهت کاهش کاهش این آسیب ها می شود، شناسایی شود. کمال 

 این آسیب ها معرفی شود. 

کمال بین با توجه به مطالب فوق سوال اساسی که تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن است این است که آیا 

 یا خیر؟رابطه وجود دارد  شهر کرمان ییاجرا یدر دستگاه ها یسازمان یروان یها بیمثبت و آس ییگرا

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

طبق بررسی ها، یکی از عوامل مهم که سبب کاهش آسیب های روانی سازمان می شود، ویژگی های مثبت کارکنان نظیر 

کمال گرایی مثبت است. کمال گرایی به عنوان تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق 

ذکر شده در  19: 1486آن ها است که با خود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه می باشد )بشارت و همکاران، 

سازمان هایی که کمال گرا هستند، کار سخت و مداوم برایشان ارزشمند است. اعضاء احساس می کنند که (.  1431غطاوی، 

ی را دنبال می کنند و ساعت های مدیدی برای کسب اهداف تعریف شده )انجام آن ها از هر اشتباه اجتناب می ورزند، هر چیز

اما الزم است بین ویژگی های  (. 1431ذکر شده در غطاوی،  66: 9009وهمکاران،  4کارها بطور کامل( کار می کنند )بولنز

 کمال گرایان مثبت و منفی تمایز قایل شد. 

معیارهایی را برای خود در نظر می گیرند، اما به جای اینکه رسیدن و یا نرسیدن به آن افرادی که کمال گرایی مثبت دارند، 

معیارها برایشان مهم باشد، نفس تالش کردن برای رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد. در واقع این افراد از کار و تالش 

می کنند آن را به بهترین نحو که می توانند انجام دهند.  زیاد لذت می برند و وقتی در انجام دادن یا ندادن  کاری آزادند، سعی

کمال گرایی مثبت نه تنها موجب مشکلی نمی شود، بلکه باعث می شود فرد استعدادهای خویش را شکوفا سازد وبه احساس 

آنها سربزند، آنها  در مقابل، افراد کمال گرای منفی، بیشتر در فکر آنند که مبادا اشتباهی از .رضایت شخصی باالیی دست یابد

هیچوقت احساس پیروزی و موفقیت نمی کنند. کسانی که کمال گرایی منفی دارند، حتی اگر از دیگران بهتر کار می کنند، باز 

هم احساس رضایت نمی کنند، آنها خود را سرزنش می کنند و در نتیجه دچار انواع افسردگی می شوند )ساداتی و همکاران، 

  (. 1431ر غطاوی، ذکر شده د 93: 1488

نتایج این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که افراد با کمال گرایی مثبت در تالش اند استانداردهای شخصی سطح باال اما قابلل  

دسترس را برای خود تعیین کنند. آن ها گرایش به نظم و سلازماندهی در انجلام املور دارنلد و در جسلتجوی تعلالی در املور        

 وضعیت سبب احساس رضایتمندی آن ها از عملکردشان می شود. هستندکه بی شک این 

همچنین آسیب های روانی در سازمان ها دارای اهمیت بسیاری می باشند و بر مدیران سازمان مهم می باشد که این آسیب ها 

آسیب های سازمانی در شناسایی و ریشه یابی شوند و سپس اقدامات الزم برای از بین بردن آنها انجام شود. زیرا این نوع از 

                                                           
1 Mitchelson & Burns 

2 Stoeber & Rennert 

3 Bulens 
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صورت وجود باعث بروز مشکالت جانبی دیگر می شوند و در نتیجه باعث افت اثربخشی و کارایی سازمان می شوند. نکته قابل 

توجه در مورد آسیب های روانی و سازمانی این می باشد که این نوع از آسیب های سازمانی چند بعدی می باشند و هر یک از 

ی توانند برای سازمان مشکالت ایجاد نمایند به عنوان مثال استرس در سازمان ها دارای ابعاد روانی، رفتاری و ابعاد به تنهایی م

 . (943: 1485جسمی می باشد)الوانی، 

در طول ده سال گذشته پژوهش های مربوط به تنش به سمتی رفته است که رابطه بین تنش های مربوط به کار بر رفاه 

زمینه بزرگتری به نام سالمتی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است . بر این اساس سالمت سازمانی دو  بهزیستی کارکنان در

عامل را شامل می شود : عملکرد سازمان )بهره و شایستگی ( و نتایج رضایت از سالمت کارکنان ) سالمت فیزیکی ، روانی( و 

: 1336تعریف شد )مورفی، « سازمان های با سالمت کار» مفهومی که پس از آن سالمت روانی ناشی شد بر حسب سرفصل 

195 .) 

آسیب های روانی موجود در سازمان چالشی بحران زا، برای سالمت سازمان هستند و سازمان را از سالمتی دور نموده و 

اهمیت توجه به (. با توجه به 19: 9005متعاقب آن سازمان را از مزیت های سالمت سازمانی محروم می کنند ) کرستن، 

سازمانی و تالش در جهت کاهش این نوع آسیب ها، شناسایی عواملی که می تواند مشکالتی از این قبیل را  -آسیب های روانی

 مرتفع سازد اهمیت خاصی دارد. کمال گرایی مثبت متغیری است که می تواند در این راستا تاثیرگذار و اثربخش باشد.

 مفهوم کمال گرایی -3

به راستی بخش بزرگی از مسایل جدیدی که بشر امروز با آن روبرو است صرفاً با فن آوری به دست آمده از علوم طبیعی حل 

نخواهد شد و این مسایل مولفه های شخصیتی و رفتاری ویژه ای دارند که برای حل آن ها باید از دانش روان شناسی بهره 

خودشکوفایی است. همه ما نیاز داریم که توانایی های بالقوه خود را تا باالترین  گرفت. نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و

اندازه ممکن شکوفا کنیم و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابیم. گرایش طبیعی ما حرکت در مسیرتحقق توانایی 

اعی روبرو شویم، البته رسیدن به کمال و های بالقوه خویش است، هرچند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و اجتم

خود شکوفا ساختن استعدادها و توانایی های نهفته و بالقوه فرد، به خودی خود بسیار ارزشمند است و در این وادی کمال 

 (. 8: 1489گرایی امری مثبت و پسندیده است )مهرابی زاده هنرمند و وردی،

و کمال گرایان افرادی هستند که اگر نتوانند تکلیف یا فعالیتی را به کمال گرایی حرکت بسوی معیارهای متعالی است 

طور کامل انجام دهند از موقعیت اجتناب می کنند و در انجام عمل تعلل می ورزند زیرا موقعیت طبق معیارهای متعالی 

تردید در چگونگی  ( توصیف می کنند ترس از بروز اشتباه،1335، الهارت و روزنبلت )1آن ها نیست. فراست، مارتین

عملکرد شخصی و گرایش به منظم بودن و سازماندهی از جمله ویژگی های اصلی کمال گرایان است. همچنین فلت و 

( نیز باورهای غیر منطقی مثل انتظارات باال از خود، نیازمند به تأیید اجتماعی، خودسرزنشی و اجتناب 1338)5همکاران

( نیز معتقد 1380) 6ویزمن(. 84-81: 1488گرایی تلقی می کنند )بساک نژاد، از شکست را از دیگر ویژگی های کمال

است کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی باال و غیر واقع بینانه آشکار می 

 (.16: 1481شود )گنجی،

شور ما آن چنان که شایسته است به آن پرداخته یا کامل گرایی یکی از ویژگی های شخصیتی است که در ک 8کمال گرایی

نشده و شمار پژوهش ها و بررسی های انجام شده در این زمینه بسیار محدود است. از آن جایی که این ویژگی با تمام دشواری 

مند و هایی که برای افراد به وجود می آورد، در جامعه کنونی روز به روز در حال رشد و گسترش است )مهرابی زاده هنر

 (. 3: 1489وردی،
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( معتقد است کمال گرایی به خودی خود وجود ندارد بلکه تالش برای کمالی که وجود خارجی ندارد 1381نهایتاً، تری پچ )

باعث ادامه یافتن آشفتگی در افراد شده و با تعدادی از مشکالت روان شناختی در ارتباط است )خسروی و علیزاده 

 (.13: 1488صحرائی،

 ه کمال گراییتاریخچ -4

، 8از لحاظ تاریخی، مفهوم کمال گرایی یک مقوله روان شناختی مورد عالقه بسیاری از روانشناسان است به عنوان مثال: آدلر

(. بیش از یک قرن است که کمال گرایی 11: 1488)هاشمی و لطیفیان،1381، 11؛ پچ10،1350؛ هورنای1365، 3؛ هالندر1356

برای سالیان زیادی بیشتر از این که تحقیقات تجربی به آن توجه کنند، به سادگی پزشکان آن  شناخته شده است. با وجود این

را به عنوان یک سازه مطرح می کردند. اکثر تعاریف اولیه، عمدتاً کمال گرایی را ویژگی ناکارآمدی در نظر می گیرند. 

گرایان را افردی با عقاید محکم و ثابت می  ( اولین فردی بود که در خصوص کمال گرایی نوشت. او کمال 1838)19ژانت

دانست. در نتیجه، سختی عقاید و انعطاف ناپذیری یکی از اولین خصوصیاتی بود که درباره کمال گرایی مطرح شد. در این میان 

یکی از دوازه رفتاری بود که کمال گرایی را شرح داد. او کمال گرایی را به عنوان  -نخستین نظریه پرداز شناختی 14آلبرت الیس

 (.3-10: 1483باور غیرمنطقی اساسی تعریف کرد که به پریشانی روان شناختی منجر می شود )علیزاده صحرایی و همکاران،

مطالعات مرتبط با کمال گرایی در دهه اخیر به طور چشمگیری رشد کرده است. امروزه بعد از گذشت سی سال از انتشار اولین 

(، پژوهش های علمی بیشماری با استفاده از مقیاس ها و معیارهای تازه 1388توسط هماچک )تقسیم بندی از کمال گرایی 

 توسعه یافته، شواهد ثابتی را ارایه می دهند که:

 کمال گرایی ساختار چند بعدی دارد؛ -1

 می تواند به شکل ابعادی یا طبقه ای، مفهوم سازی و درک شود؛ -9

به شکل بحث انگیز در کنار ابعاد غیرانطباقی)منفی( جنبه نسبتاً انطباقی)مثبت( نیز داشته باشد )علیزاده صحرائی و  -4

 (. 19: 1483همکاران،

 تعاریف کمال گرایی -5

ریف سازه کمال گرایی در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است، و هر کدام به فراخور دیدگاه خود تع

متفاوتی از آن ارائه داده اند. با این حال بیش تر پژوهشگران، بر این امر که معیارهای بلند مرتبه برای عملکرد، مفهوم اساسی 

 کمال گرایی است، سازش دارند. 

 عقیده و باوری می داند که بر اساس آن اصالح آرمانی منش اخالقی، هدف اصلی تالش » کمال گرایی را  11فرهنگ وبستر

 (.90: 1489)مهرابی زاده هنرمند و وردی،« ای اخالقی است ه

 وبستر، کمال گرایی غیرقابل قبول دانستن هرچیزی با درجه کمال، نابسنده و مختصر است  -برطبق فرهنگ آنالین مریام

 (.1 :9003تعریف می شود به عنوان بی نقص یا یک درجه عالی از صحت یا برتری)استوبر، اوتو و دالبرت،« کمال»و 

  کمال گرایی در حکمت الهی به این معنی است که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر است )مهرابی زاده هنرمند و

 (.91: 1489وردی،
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 ( کمال گرایی را شیوه ای از زندگی می داند که افراد برای رهایی از اضطراب اساسی آن را به کار می 1350هورنای )

روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن، کوچکترین اشتباه خود، گناهی نا بخشودنی بندند وکمال گرایی را گرایش 

 (.98: 1488پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم داشتن، تعریف می کند )ساداتی و همکاران،

  تفکر یا ( کمال گرایی هم به عنوان یک صفت شخصیتی ثابت تعریف می شود و هم سبک 9: 9011) 15ملرسوبه اعتقاد

 روش هایی که افراد در مورد رفتارهای خود فکر می کنند متصور می گردد.

 ( کمال گرایان مثبت یا بهنجار از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و در عین 1388)16طبق نظر هاماچک

جار به دلیل انتظارات حال محدودیت های شخصی را به رسمیت می شناسد، در حالی که کمال گرایان منفی یا نابهن

 (.65: 1484غیرواقع بینانه، هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهند شد )بشارت و همکاران،

 ( کمال گرایی را مجموعه ازمعیارهای باال در عملکرد تعریف کرده اند که با 1330فراست، مارتین، الهارت و روزنبلیت )

(. به گفته برخی از محققان این معیارهای باال، با 158: 9001مانی،ارزشیابی انتقادی افراطی همراه است )بشارت و میرز

 (.1: 1485ترس از شکست در آن ها ارتباط دارد )عباسپور،

 ( در جمع بندی از تعاریف مختلف، کمال گرایی را به صورت خالصه تالش برای بی عیب بودن 1330هویت و فلت )

 (.101: 1483تعریف می کنند )نیکنام و همکاران،

 وابستگی مفرط خودارزیابی به » را این گونه تعریف کرده اند:  18(، کمال گرایی بالینی9009افران، کوپر و فیربرن )ش

تعقیب معیارهای آمرانه شخصی و خود تحمیل شده، حداقل در یک حوزه برجسته بر خالف پیامدهای منفی آن 

 (.90: 1488)خسروی و علیزاده صحرائی،

  را در سه بعد تعریف می کنند: استانداردهای باال )درجه ای که فرد در آن برای خود  زیادی کمال گراییمحققان

انتظارات عملکردی باال را در نظر می گیرد(، تفاوت )شکاف ادراکی بین انتظارات عملکردی فرد و خود ارزیابی های 

 (. 888: 9010کاران، و هم 18عملکرد جاری(، و نظم و ترتیب ) تمایل فرد برای سازماندهی و نظم( )کالرک

 ابعاد کمال گرایی -6

، کارکردهای متعدد آن در ادبیات تحقیق است. مرز ظریفی بین کوشش برای «کمال گرایی»یکی از دشواری های توضیح سازه 

 هنگام ناتوانی در دست یافتن به انتظارات نامعقول از خود وجود دارد )مندگلیو و« احساس شکست » رسیدن به معیارهای باالو

 (.480: 1485، ترجمه مرادی عباس آبادی،13پیریت

سازه کمال گرایی برای نخستین بار به عنوان یک سازه تک بعدی توسط برنز تعریف گردید. بر پایه این تعریف، فرد کمال گرا 

ون نقص؛ بر این باور است که می توان با تالش و کوشش به نتایج کامل دست یافت؛ این در حالی است که نتایج کامل و بد

( کمال 1388دست نایافتنی است و تالش برای دستیابی به آن آسیب های روان شناختی را در پی خواهد داشت. هماچک )

، فلت و 90گرایی را به عنوان یک سازه دوبعدی در نظر می گیرد که دارای جنبه های عادی و بیمارگونه است. هویت، گائلیان

ایی دارای سه بعد اصلی زیر است: کمال گرایی خویشتن مدار، کمال گرایی دیگر مدار ( بر این باورند که کمال گر9009)91شری

( رویکرد جدیدی نسبت به کمال گرایی ارایه کرده اند که اغلب رویکردهای 9001و کمال گرایی جامعه مدار هیل و همکاران )

عنوان محور پژوهش انجام شده است. در این پیشین را پوشش می دهد و این پژوهش بر پایه تعریف آن ها از کمال گرایی به 

رویکرد کمال گرایی دارای هشت بعد می باشد که جنبه های مثبت و منفی کمال گرایی را تشکیل می دهند )جمشیدی و 

 (. ابعاد کمال گرایی بطور کامل در این بخش تشریح می شوند:900: 1488همکاران،
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 ل گرایی منفی)نروتیك(ابعاد دوگانه کمال گرایی مثبت)بهنجار( و کما -7

( کمال گرایی را بر 9004( و هاس و پراپاویس )1335)99شورت و همکاران -(؛ تری9006(؛ فلت و هویت ) 1388هاماچک )

ومنفی)نا بهنجار( تعریف می کنند که این مولفه ها به ترتیب با انتظارهای شخصی و منطقی   حسب مولفه های مثبت)بهنجار(

از دیدگاه دو بعدی، برای کمال گرایی نام های متفاوتی ذکر (. 93: 1488ند )ساداتی و همکاران، و غیر منطقی مشخص می شو

( سازش یافته و سازش نیافته)رایس، 9005به نقل از اشبی و همکاران، 1388شده است؛ از جمله نورتیک و بهنجار )هاماچک،

( و 91،1336( فعال و منفعل ) ادکینز و پارکر94،1335یشورت، اوئنز، اسلد و دیوی -( مثبت و منفی )تری1338اشبی، اسلنی،

(کوشش مثبت و نگرانی های 9001، 96) رومه، فریستون و همکاران95( کارآمد و نا کارآمد9000سالم و ناسالم)استامپ و پارکر،

 (.1488 غیر سازش یافته از ارزیابی )عزیزی،

 ( سه دلیل برای این تنوع و عدم توافق در سالم، بهنجار و سازش یافته کمال گرایی می آورند: 9006استوبر و اوتو )

اول، این که درکنار استفاده از برچسب های متفاوت، محققان روش های متفاوت یا ترکیبی از روش های متفاوت برای رسیدن 

 استفاده کرده اند.  به مفهوم سازی خاصشان از دو شکل کمال گرایی

دوم، محققان دو رویکرد پایه را دنبال می کنند. یکی، رویکرد ابعادی و دیگری گروهی. در رویکرد ابعادی، شیوه های کمال 

گرایی با هم ترکیب می شوند تا دو بعد مستقل کمال گرایی را شکل دهند. این دو بعد عبارتند از: کوشش های کمال گرایانه و 

مال گرایانه. کوشش های کمال گرایانه با ویژگی های مثبت و نگرانی های کمال گرایانه با ویژگی های منفی نگرانی های ک

رابطه دارد. در رویکرد گروهی به کمال گرایی، شیوه های کمال گرایی با هم ترکیب می شوند تا دو گروه کمال گرا را شکل 

لم و کمال گرایان ناسالم می نامند. فرض شده است کمال گرایان سالم دهند. استوبر و اوتو این دو گروه را کمال گرایان سا

 (.1488ویژگی های مثبت و کمال گرایان نا سالم ویژگی های منفی دارند )عزیزی،

سوم، این که همه مطالعات نشان نداده اند که کوشش های کمال گرایانه در مقایسه با نگرانی های کمال گرایانه و کمال گرایان 

ر مقایسه با کمال گرایان ناسالم و غیر کمال گرایان با ویژگی های مثبت رابطه دارد. بعضی از مطالعات چنین رابطه ای سالم د

را نشان نداده اند. بعضی از مطالعات نیز نشان دادند که کوشش های کمال گرایانه و کمال گرایان سالم با هر دو دسته ویژگی 

اد کمی از مطالعات نشان دادند که این ابعاد فقط با ویژگی های منفی رابطه دارند های منفی و مثبت رابطه دارند و تعد

 (.1488)عزیزی،

( 1331و هویت و فلت، 1330(، روی دو مقیاس چند بعدی کمال گرایی )فراست و همکاران،1335شورت و همکاران ) -تری

عامل وجود دارد این تحلیل عاملی کمال گرایی را به دو تحلیل عاملی انجام دادند و نشان دادند که در ساختار کمال گرایی دو 

مقوله مثبت )تابعی از دست یابی به نتایج مثبت( و منفی) تابعی از اجتناب از نتایج منفی( مجزا می کند. در این دو مقیاس 

ل گرایی دیگرمحور کمال گرایی نمره باال در زیر مقیاس های استانداردهای شخصی، سازماندهی، کمال گرایی خودمحور و کما

بیانگر کمال گرایی مثبت یا بهنجار هستند و کمال گرای منفی و یا نورتیک با نمره باال در زیر مقیاس های نگرانی در مورد 

 (.1488اشتباهات انتقاد والدین انتظارات والدین، تردید در مورد اعمال و کمال گرایی جامعه محور مشخص می شود )عزیزی،

(، کمال گراهای بهنجار از تالش های دشوار و طاقت فرسا خود لذت می برند، به گونه ای 1388هماچک )برحسب نظریه 

انعطاف پذیر برای موفقیت و پیشرفت مبارزه می کنند، محدودیت های شخصی و موقعیتی را می پذیرند و هدف های چالش 

کان مشارکت در فعالیت ها، پیشی گرفتن، کسب انگیز و در عین حال منطقی برای خود وضع می کنند؛ هدف هایی که ام

رضایت و لذت از موفقیت هایشان را فراهم می سازند. کمال گراهای نورتیک با این باور که باید به معیارهای بسیار باال دست 

قع بینانه بودن آن یافت. هیچ اشتباه یا شکستی را نمی پذیرند. اما از آن جا که اغلب به این معیارهای خیلی باال به علت غیر وا
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ها دست نمی یابند، به تنیدگی، افسردگی و اضطراب مبتال می شوند و سطح حرمت خود در آن ها کاهش می یابد. کمال 

گراهای نورتیک نمی توانند از تالش های طاقت فرسای خود در صورت موفقیت احساس رضایت کنند زیرا غالباً موفقیت 

 (.8: 1488ت وهمکاران،هایشان را بی ارزش می دانند )بشار

کمال گراهای بهنجار و نوروتیک هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما گروه اول انعطاف پذیرند و از تالش های 

خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت می کنند، هر چند معیارهای شخصی اشان کامالً محقق نشود. به عبارت دیگر، 

قادرند محدودیت های شخصی و موانع محیطی را که آن ها را از تحقق عملکرد آرمانی باز می دارد،  کمال گراهای بهنجار

(. 59: 1481بپذیرند. در عین حال از نظر ارزشیابی اجتماعی، محیط را نسبتاً حمایت گر و غیرتهدید کننده می بینند )بشارت،

هستند، به همین دلیل از عملکرد خود هر چند از نظر دیگران گروه دوم یعنی؛ کمال گراهای نوروتیک، فاقد انعطاف پذیری 

قابل ستایش باشد، راضی نیستند. آن ها همواره تحت تأثیر ترس و نگرانی شدید از شکست قرار دارند و به همین دلیل محیط 

برای ارتکاب به اشتباه  را از نظر ارزشیابی اجتماعی تهدید کننده و غیرحمایت گر می بینند. کمال گراهای نورتیک حق چندانی

ندارند. در ارزیابی عملکردشان انتقادگرند، تحت تأثیر تصور شکست احساس ناپسندگی می کنند و در موقعیت های پیشرفت 

گرفتار عواطف منفی می شوند. مطالعات اخیر، وجود جنبه های مثبت و منفی کمال گرایی را مشابه آن چه در مدل هماچک 

. نظریه پردازان معتقدند این ابعاد کمال گرایی به طور متفاوت ادراک، تفسیر و پاسخ دهی افراد به آمده، تأیید کرده اند

پیشرفت شخصی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس، کمال گرایی بهنجار و نورتیک به عنوان سازه های مربوط به انگیزه 

تحت تاثیر قرار می دهند و چگونگی تفسیر فرد، احساس وی و عکس پیشرفت، طرح واژه های ادراکی، عاطفی و رفتاری فرد را 

 (.59: 1481العمل او به تالش مربوط به پیشرفت را سازمان می دهند )بشارت،

: 9005همکاران، و98یک مطالعه نشان داد که کمال گرایی مثبت مرتبط با غرور و بطور منفی مرتبط با شرم و نگرانی است )فدوا

ه دیگری نشان داد که کمال گرایی مثبت با پیشرفت دانشگاهی، انگیزه پیشرفت باالتر، و عوامل (. مطالع1616-1615

(. بعالوه، بیشتر 31: 9005، 98شخصیتی مثبت همراه است و کمال گرایی منفی با عوامل شخصیتی منفی در ارتباط است )رام

ی دیگران، قضاوت، احساس ناتوانی برای کسب کمال گرایان منفی به احساسات یا تجربه خاص فردی با توجه به ناامید

انتظارات همراه با احساس شرم و شکست در ارتباطند. کمال گرایان مثبت بر انتظارات پیشرفت، رقابت و توانایی متمرکزند. 

  (.1848: 9001بیشتر کمال گرایان مثبت با احساس یا تجربه مربوط به رضایت و چالش در ارتباطند )هاس و پراپاوسیس، 

( بر این باور هستند اگرچه رفتارهای کمال گرایان مثبت و منفی از دیدگاه عینی ممکن است یکسان به نظر 1338اسلد و اوئنز)

( 1368)93برسد، اما در واقع بر مبنای تفاوت های کارکردی زیر بنایی قرار دارد. این تفاوت ها درحقیقت بازتاب تمایز اسکینر

(، کمال گرایی مثبت در نتیجه وجود تاریخچه ای از تقویت 1338ت. طبق نظر اسلد و اوئنز )درباره تقویت مثبت و منفی اس

مثبت شکل می گیرد؛ آن جایی که کودکان با الگوسازی یک فرد کمال گرای مثبت، خصوصیات او را می آموزد درحالی که 

تقویت به عملکرد درست نشأت بگیرد. کمال گرایی منفی ممکن است از تاریخچه غیاب کامل تقویت یا شرطی کردن کامل 

کمال گرایان مثبت پاداش هایی نظیر تأیید، موفقیت شخصی و عزت نفس باال به دست می آورند و بیشتر از این که به داشتن 

می معیارهای دست نایافتنی تمایل داشته باشند به معیارهای واقع بینانه تمایل نشان می دهند. این افراد برای پیشرفت، بسیار 

کوشند و در مواجهه با شکست رفتارهای انطباقی نشان می دهند مانند: تغییر معیارها و سخت تر کار کردن )علیزاده صحرایی 

 (.19-14: 1483و همکاران،

در مقابل کمال گرایان منفی به دنبال اجتناب یا فرار ازشکست های شخصی بوده و در فعالیت هایی درگیر می شوند که در 

شدن دستیابی به اهداف و استانداردها را باعث می شود مانند اهمال کاری در انجام دادن امور. این راهبردها به  نهایت ضعیف

افراد اجازه می دهند از عملکرد کمتر از کمال اجتناب کنند. چنین تفاوت های کارکردی بین دو جنبه کمال گرایی را با 

همراه می دانند. در دیدگاه آن ها، کمال گرایان مثبت با تأکید به  فرآیندهای شناختی زیرین و حالت هیجانی متفاوت،

                                                           
27 Fedewa 

28 Ram 

29Skinner 
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دستیابی به موفقیت در مسیر جستجو کمال، حتی در زمان شکست می توانند از لحاظ هیجانی ایمن باقی بمانند. در مقابل 

زندگی، همراه خود می  کمال گرایی منفی با انگیزه اجتناب از شکست، از آینده می ترسند و احتمال شکست را درلحظه از

بیند. بنابراین، این گونه تصور می شود که تمایزهای انگیزش درباره این که کمال گرایی به پیامدهای مثبت یا منفی ختم می 

 (.19-14: 1483شود، نقش اصلی را بازی می کنند )علیزاده صحرایی و همکاران،

 سازمانی -آسیب های روانی -8

عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود ه نظرمایلز سالمت سازمانی ب

برای سازگاری بیشتر. ازنظر الیدن و کلینگل سالمت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای 

یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا  انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد.

 .(953: 1485)رضائیان، بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند

تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سالمت سازمانها، خاطرنشان کرد که  1363سالمت سازمانی را مایلز در سال 

د. به نظر او سالمت سازمانی اشاره می کند به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با سازمان همیشه سالم نخواهدبو

 آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر. 

 های سازمانی که جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان می کند: عباس زاده ویژگی

 در مبادله اطالعات قابل اعتماد است؛

 انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم برحسب اطالعات به دست آمده است؛دارای قابلیت 

 نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است؛

حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد، زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف 

 قه به کل نظام، حفاظت از خود را تحریک می کند. را کاهش داده و به جای عال

الیدن و کلینگل درمورد سالمت سازمانی می نویسند؛ سالمت سازمانی مفهوم تقریباً تازه ای است و تنها شامل توانایی سازمان 

ن در سازمانهای سالم برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلکه شللامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد. ناظرا

کارکنانی متعهد و وظیفه شناس، روحیه باال، کانال های ارتباطی باز و موفقیت باال می یابند و یک سازمان سالم جایی است که 

 افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند. 

وید: همه سیستم های اجتماعی، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، باید چهار کارکرد اساسی همان طور که پارسونز می گ

)انطباق(، )کسب هدف(، )یگانگی(، و )دوام(. را با موفقیت انجام دهند. به عبارت دیگر، سازمانها درحل چهار مشکل موفق 

 باشند:

 مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود؛ - 1

 تعیین و اجرای هدف؛ مشکل - 9

 مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان؛ - 4

 مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر سیستم. - 1

بنابراین، سازمان باید با نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد بکند، درواقع 

 .(964: 1485)الوانی، اثربخشللللی هر دو دسته از نیازها را برآورد می کنندفرض بر این است که سازمانهای سالم، به طور 

های سالم قائلند،  براساس ابعاد و ویژگیهایی که مایلز، بنیس، سرجیووانی، آرجریس، پارسونز و دیگران برای سازمان    

 ساعتچی ویللژگیهای سازمان سالم را به شرح زیر بیان می کند:

 کثریت کارکنان سازمان روشن است و کلیه فعالیتها درجهت اهداف انجام می پذیرد؛اهداف موسسه برای ا

کارکنان نسبت بللله سازمان احساس تعلق می کنند و عالقه مند به اعالم نظرات خود درمورد مشکل هستند؛ زیرا نسبت به 

 حل آنها با خوش بینی اقدام می شود؛
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فعال و واقع بینانه برطرف می شود. کارکنان در جهت حل مشکالت به صورت مسائل در چارچوب امکانات موجود به صورت 

غیررسمی و فارغ از عنوان و مقام رسمی با یکدیگر همکاری می کنند و درگیر این نیستند که ببینند مدیران سطح باال چگونه 

 (.65: 1488ی و دیگران، )علیدادفکر می کنند و حتی خواسته ها و نظرات رئیس موسسه را موردسوال قرار می دهند

ود اطالعات، حجم کار، زمان تصمیم گیری برای افزایش کارایی موسسه براساس عواملی از قبیل توانایی، احساس مسئولیت، وج

 اسب و تجزیه وتحلیل منطقی صورت می گیرد؛من

د و در این مورد روحیه همکاری برنامه ریزی در موسسه براساس واقعیتها، آینده نگری، عملکرد و برقراری نظم صورت می گیر

 وجود دارد. به عبارت دیگر، قبول مسئولیت توسط مشلللارکت فعال کلیه اعضا به خوبی مشاهده می شود؛

 قضاوت و خواسته های منطقی کارکنان سطوح پایین سازمان موردتوجه و احترام است؛

 امل نیازهای شخصی و روابط انسانی نیز می شود؛مسائلی کللللله در موسسه موردبررسی و حل و فصل قرار می گیرند، ش

ه درجهت نیل به تشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می گیرد. کارکنان آماده برای کمک و همکاری سازند

 ده هستند، و در این راستا تالش زیادی می کنند؛اهداف تعیین ش

 یکدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می دانند؛هرگاه بحرانی موسسه را تهدید کند، برای رفع آن با 

تضاد در امر تصمیم گیری مهم تلقی می شود و به طور موثر با همکاران مطرح می گردد، کارکنان آنچلللللله را احساس می 

 کنند ابراز می دارند و از دیگران نیز همین توقع را دارند؛

راساس طریق، و کوشش خود یادگیرنده و راهنمایی و توصیه یاددهنده صورت می یادگیری حین انجام کار به مقدار زیادی ب

گیرد. کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه می بینند؛ انتقاد گروهی درارتباط با پیشرفت 

ان نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند کار به طور عادی انجام می گیرد؛ صداقت در رفتار کامالً مشهود است و کارکن

 و خود را تنها حس نمی کنند؛

کارکنان کامالً متحرک هستند. براساس انتخاب و عالقه در فعالیتها مشارکت می کنند و حضور در موسسه برایشان مهم و لذت 

 بخش است؛

اقع لزوم، مدیریت و سازمان خود را با موقعیتها و مدیریت و رهبری به صورت انعطاف پذیری در موسسه اعمال می شود و در مو

 تغییرات محیط تطبیق می دهد؛

حس اعتماد، آزادی ومسئولیت متقابل در بین همکاران زیاد است. افراد واقف هستند که چه چیزهایی برای سازمان مهم است 

 و چه چیزهایی کم اهمیت؛

 دقبول مدیریت و کارکنان موسسه است؛قبول ریسک به عنوان یکی از شرایط توسعه و تغییر، مور

 موسسه معتقد است که افراد باید از اشتباهات گذشته یاد بگیرند که چنین اشتباهاتی اثراتی در کار داشته است؛

 عملکرد ضعیف در موسسه به فوریت تشخیص داده می شود و به طور منللاسب و دسته جمعی برای رفع آن اقدام می گردد؛

ط و مشی ها و دستورالعملها طوری تنظیم شده است که بتواند کارکنان را در انجام وظایف کمک کرده و ساخت سازمانی و خ

بقا و سالمت موسسه را در بلندمدت تضمین کند. درضمن ساخت سللازمانی، دستورالعملها و خط مشی های سازمللان در 

 طی تطبیق دهد؛موارد لزوم تغییر می کند تا موسسلله بتواند خود را با شرایط محی

در موسسه عالوه بر نظم، تحرک سازنده وجود دارد و ابداعات و ابتکارات به مقدار زیادی مشهود است. روشهای سنتی 

 موردسوال قرارگرفته و درصورت عدم کارایی کنار گذاشته می شود؛

سه است تطبیق می دهد، و کارکنان سازمان، سرعت خود را با امکانات و تغییرات بازار که خریدار محصوالت و یا خدمات موس

 سعی در پیش بینی آینده دارند؛

بین مسئولیت و اختیار تعادل و توازن منطقی وجود دارد و امور موسسه به دلیل نداشتن بوروکراسی بیمار، به سرعت انجام می 

 شود.

 :(64، 1439)شربتیان، ندالیدن و کلینگل برخی از نشانه های ضعف سالمت سللازمانی را به شرح زیر بیان می دار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 کاهش سودمندی و منفعت سازمان؛ - 1

 افزایش غیبت کارکنان؛ - 9

 فقدان کانال های ارتباطی باز؛ - 4

 اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛ - 1

 فقدان تعهد کارکنان نسبت به سازمان؛ - 5

 وجود سطوح پایینی از روحیه و انگیزش در کارکنان؛ - 6

 ه انگاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان؛نادید - 8

 فقدان وجود رفتارهای غیراخالقی در سازمان؛ - 8

 اهداف منظم و دسته بندی شده؛ - 3

 فقدان دوستان مجرب و یا اطمینان برای کارکنان در سازمان؛ - 10

 فقدان برنامه های آموزشی و توسعه ای؛ - 11

  فقدان اعتماد بین کارکنان سازمان. - 19

شغل و حرفه به نوعی آسیب روانی و  ناساسا هر شغلی متناسب با شرایط و وضعیت و موقعیت همان شغل به شاغالن در آ

البته  . حتی آسیب های فیزیکی می رساند و یا اینکه حداقل زمینه های آسیب رسانی در آینده را برای آنان فراهم می سازد

میزان تماس ، مدت زمان تماس ، میزان حساسیت افراد ، شخصیت  آسیب های مطرح شده در خصوص هرشغلی به تناسب

فردی افراد ) افراد درون گرا و افرادبرون گرا( و سایر فاکتورها متفاوت از هم می باشد . ولی بطور قطع میزان و اثرات آسیب ، 

و همینطور در ارتباط با هم در زندگی شخصی افراد و همچنین در مراحل مختلف روابط اجتماعی او و در موقعیت شغلی 

 .(965: 1485)الوانی،  . انجام کار می تواند نقش بسزایی را ایفا نماید حین در و مراجعین

 آسیب چیست ؟  -9

 عاملی که باعث بروز و بوجودآمدن اختالل می شود آسیب گفته می شود.

 آسیب شناسی روانی چیست ؟  -11

آسیب شناسی روانی که به آن روانشناس مرضی یا روان شناسی رفتارهای غیرعادی نیزگفته می شود علم و دانشی است که با 

 غیرعادی رفتارهای شناخت به روانپزشکی و  روانشناسی علوم کشفیات و قوانین و اصول و مفاهیم – متدها –استفاده از روشها 

رفتارها و اعمال مختلف و متفاوت انسانها و عوامل موثربرآنها را  مبدا و منشا تا پردازد می اجتماعی محیط یک در انسان

  (9: 1489)چیت ساز، بشناسد

 تعریف رفتار غیرعادی : -11

نیست . رفتار غیرعادی ممکن است ذهنی یا عینی و شدید یا خفیف بوده باشد و به ‹‹ جنون داشتن ›› غیرعادی بودن به معنی 

های شناختی یا کنش های عاطفی ظاهر گردد و یا نابهنجاری هایی در سیستم ادراکی و انگیزشی ، صورت اختالل در فعالیت

 حسی و حرکتی ، کالمی و روابط بین فردی و اجتماعی را شامل شود .

 تعریف رفتارهای عادی : -12

زمان و ادامه روند ثابت یک رفتارهای عمومی افراد جامعه به عنوان رفتار عادی تلقی می شود ولی در واقع ممکن است در طول 

)نیکوکار  شود جوامع درهمان غیرعادی رفتارهی بروز به منجر زمانی و محیطی شرایطی در تغییرپذیری رعایت عدم و نوع رفتار

 .(164: 1488و دیگران، 
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 پیشینه تحقیق: -13

 سالمت و گراییکمال  برای خودپنداره واسطه گری نقش» ( در تحققی تحت عنوان 1431توتونچی و همکاران)  .1

 مستقیم شکل دو به منفی و مثبت ل گرایی کما به این نتیجه دست یافتند که میزان« شیراز شهر نوجوانان در روان

 .(910: 1431می باشد)توتونچی و همکاران،  روان سالمت بر دار معنی تأثیر دارای مستقیم غیر و

 کمال که دلیل این به افسردگی، و گرایی کمال بین که دادند نشان ای مطالعه در (9008استورمن و همکاران ) .9

 . دارد وجود رابطه دانند، می بودن موفق در را خود ارزشمندی نة نشا گرایان

 نایافتگی، سازش های مختلف جنبه با گرایی کمال که دادند نشان خود های در پژوهش (9008) همکاران و رایس .4

 باورهای خوردن، اختالالت روانی، اشتهایی بی افسردگی، اضطراب، از جمله روانی های آسیب و درماندگی

 . دارد ارتباط جبری  وسواسی عالیم و شرمساری احساس رنجورخویی، روان غیرمنطقی،

( در پژوهش خود به بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر آسیب های شغلی کارکنان 1483حسینیان و دیگران) .1

 از محیط ناشی روانی فشار و استرس عواملنتایج پژوهش نشان داد که کالنتری های شهرستان سنندج پرداختند. 

آسیب  بر مؤثر های ترین اولویت مهم ترتیب به سازمانی های پرداخت و آموزش تنبیه، و تشویق مدیریت، سبک کار،

 .می شود محسوب مطالعه مورد کالنتری های پایور کارکنان شغلی پذیری

پژوهش خود به بررسی رابطه میان انواع ساختارهای سازمانی و آسیب های روانی و ( در 9008و دیگران) 40سرتیور .5

اجتماعی پرداختند.نتایج پژوهش نشان دادکه درساختارهای هرمی وسلسله مراتبی میزان آسیب های روانی و 

 اجتماعی بیشتر و همچنین درساختارهای مسطح میزان آسیب های روانی و اجتماعی کمتر می باشد.

 تحقیق روش 

( معتقدند انتخاب 64: 1488در واقع انتخاب روش تحقیق وابسته به موضوع تحقیق و اهداف تحقیق است.نادری و سیف نراقی)

توان در مورد روش روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می

مشخص باشد،در اینجا با ها و نیز وسعت دامنه آنکه ماهیت موضوع پژوهش، هدف گرفتو انجام یک تحقیق تصمیمبررسی

 این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. توجه به موضوع تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاه شده است.

 جامعه آماری -14

 می نفر 11611 آنها تعداد که باشد می کرمان شهر اجرایی های دستگاه کارکنان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه -15

 .شد استفاده گیری نمونه روش از آماری، جامعه گستردگی دلیل به و باشد

 گیری و حجم نمونهروش نمونه -16

 گردید استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین جهت. شد استفاده گیری نمونه روش از آماری، جامعه گستردگی دلیل به

 ای طبقه روش به گیری نمونه از افراد انتخاب وبرای تعیین نفر 481 تعداد نمونه گرفته،حجم صورت محاسبات براساس که

 گردید استفاده طبقه حجم با متناسب تصادفی

 روایی -17

 گرایی کمال پرسشنامه تحقیق این در که است گردیده استناد پیشین تحقیقات به تحقیق های پرسشنامه روایی تعیین برای

 31/0 میزان به( 1434) نخعی توسط سازمانی روانی های آسیب پرسشنامه و 34/0 میزان به( 1434)جعفری توسط مثبت

 .گردید روایی تعیین

 پایایی  -18

های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، برای بررسی همسانی درونی آزمون روش

ها هستند. در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از ریچادسون از جمله این روش-کودرروش موازی محدود، روش 

 آلفای کرونباخ استفاده شده است.
                                                           
30 Sertiv  
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سازگاری درونی -1جدول شماره   

 هاتعداد آزمودنی تعداد سواالت ونباخرآلفای ک متغير

 080 00 798/0 کمال گرایی مثبت

 080 01 759/0 آسيب های روانی سازمانی

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -19

 از قبل. شد استفاده( Stepwise) گام به گام روش به رگرسیون و اسپیرمن و پیرسون همبستگی از فرضیات بررسی برای

 نرمال فرض است شده استفاده اینمونه یک اسمیرنوف -کولموگوروف آزمون توسط مالک متغیر بودن نرمال رگرسیون اجرای

 05/0 داری معنی سطح و شد استفاده 13 ویراست spss افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه برای. بود برقرار هامتغیر تمام برای

 .شد گرفته نظر در

 یافته ها

 های تحقیق:فرضیه -21

 .رابطه وجود دارد شهرکرمان اجرایی های دردستگاه سازمانی روانی هایبین کمال گرایی مثبت وآسیب

 -418/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -468/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

(. >05/0pرابطه معنی داری وجود دارد ) آسیب های روانی سازمانی است که نشان دهنده این است بین کمال گرایی مثبت و 

فی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی با و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده من

 . کاهش پیدا می کند آسیب های روانی سازمانی  افزایش کمال گرایی مثبت،
 آسیب های روانی سازمانیکمال گرایی مثبت و  ینب ی پیر سن و اسپیرمنهمبستگ ریبض -9شماره جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریمعنی  مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 >001/0* -468/0

 معکوس دارد 481 >001/0* -418/0
 دارمعنی 00/0در سطح **دار،  معنی 05/0در سطح *

 :فرضیه های فرعی 

و آسیب های روانی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر  استانداردهای شخصی سطح باال اما قابل دسترسبین 

 .کرمان رابطه وجود دارد

 -995/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -404/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

رابطه  آسیب های روانی سازمانی و  استانداردهای شخصی سطح باال اما قابل دسترساست که نشان دهنده این است بین 

(. و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس >05/0pمعنی داری وجود دارد )

کاهش  آسیب های روانی سازمانی  ،استانداردهای شخصی سطح باال اما قابل دسترسبین این دو متغیر است یعنی با افزایش 

 پیدا می کند. 
 آسیب های روانی سازمانیو استانداردهای شخصی سطح باال اما قابل دسترس ینب ی پیرسن واسپیرمنهمبستگ ریبض -4شماره جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 >001/0* -404/0

 معکوس دارد 481 >001/0* -995/0
 دارمعنی 01/0در سطح **دار،  معنی 05/0در سطح *
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و آسیب های روانی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان رابطه  گرایش به نظم وسازماندهی دراموربین 

 .وجود دارد

 -183/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -998/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

رابطه معنی داری وجود  آسیب های روانی سازمانی و  گرایش به نظم وسازماندهی دراموراست که نشان دهنده این است بین 

ی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر (. و از آنجا که ضریب های همبستگ>05/0pدارد )

 کاهش پیدا می کند. آسیب های روانی سازمانی  ،گرایش به نظم وسازماندهی دراموراست یعنی با افزایش 
 سازمانیآسیب های روانی و  گرایش به نظم وسازماندهی درامور ینب ی پیر سن و اسپیرمنهمبستگ ریبض -1شماره  جدول

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 004/0* -998/0

 معکوس دارد 481 013/0* -183/0
 دارمعنی 01/0در سطح **دار،  معنی 05/0در سطح *

و آسیب های روانی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان رابطه  احساس رضایتمندی از عملکرد خودبین 

 .وجود دارد

 -965/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -449/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

رابطه معنی داری وجود  سازمانی آسیب های روانی و  احساس رضایتمندی از عملکرد خوداست که نشان دهنده این است بین 

(. و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر >05/0pدارد )

 کاهش پیدا می کند.  آسیب های روانی سازمانی  ،احساس رضایتمندی از عملکرد خوداست یعنی با افزایش 
 آسیب های روانی سازمانیو  احساس رضایتمندی از عملکرد خود ینب پیر سن و اسپیرمنی همبستگ ریبض -5شماره جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 >001/0* -449/0

 معکوس دارد 481 >001/0* -965/0
 دارمعنی 01/0سطح در **دار،  معنی 05/0در سطح *

و آسیب های روانی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان رابطه وجود  جستجو برای تعالی در اموربین 

 .دارد

 -983/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  -935/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

رابطه معنی داری وجود دارد  آسیب های روانی سازمانی و  جستجو برای تعالی در اموراست که نشان دهنده این است بین 

(05/0p< و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر است .)

 می کند. کاهش پیدا  آسیب های روانی سازمانی  ،جستجو برای تعالی در اموریعنی با افزایش 
 آسیب های روانی سازمانیو  جستجو برای تعالی در امور ینب ی پیر سن و اسپیرمنهمبستگ ریبض -6شماره جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی   آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 >001/0* -935/0 

 معکوس دارد 481 >001/0* -983/0 
 دارمعنی 01/0در سطح **دار،  معنی 05/0در سطح *

و آسیب های روانی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان  انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبتبین 

 .رابطه وجود دارد

 -413/0من برابر و ضریب همبستگی اسپیر -469/0بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن برابر 

رابطه معنی داری  آسیب های روانی سازمانی و  انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبتاست که نشان دهنده این است بین 

(. و از آنجا که ضریب های همبستگی محاسبه شده منفی است نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو >05/0pوجود دارد )

 کاهش پیدا می کند.  آسیب های روانی سازمانی  ،انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبتمتغیر است یعنی با افزایش 
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 آسیب های روانی سازمانیو  انگیزش برای رسیدن به پاداش مثبت ینب ی پیر سن واسپیرمنهمبستگ ریبض -8شماره جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 پیرسن

 اسپیرمن

 معکوس دارد 481 >001/0* -469/0

 معکوس دارد 481 >001/0* -413/0
 دارمعنی 01/0در سطح **دار،  معنی 05/0در سطح *

  گیریبحث و نتیجه
 کتاب در محقق دو این است میلر و وریس دی کتس به مربوط سازمان نرنجوری روا و بدعملکردی به مربوط تحقیقات بیشتر

 اعضای درونی تخیالت ، ها آن اعتقاد به. اند پرداخته ها سازمان این های ویژگی تحلیل و تجزیه به نوروتیک های سازمان

 شوارز،)گذارد تأثیرمی ها آن غالب نوروتیک سبک بر که رود می شمار به اصلی عوامل جزء( ارشد مدیران) ها سازمان کلیدی

9008). 

 روزمر مسائل به تبدیل نوروزها و ها بدکارکردی سازمانی، های هیجان دهند می نشان سازمانی شناسی روان حوزه تحقیقات

 .(10: 9001 کرستن)آورند می وجود به را مستمری های چالش و شده های

 رابطه شهرکرمان اجرایی های دردستگاه سازمانی روانی های¬وآسیب مثبت گرایی کمال بین که داد نشان تحقیق های یافته

 .دارد وجود

 تکسرام، شرکت در در که داخلی تحقیق یک در( 1481) پور آتش.  است همسو(1481) پور آتش تحقیق با تحقیق این نتیجه 

 عناصر با نوروتیک نهای سازما های شاخص داد نشان رساند، انجام به اصفهان شهرداری نوسازی و بهسازی و اصفهان سیمان

 ریسک ارتباطات، انسجام، و هماهنگی تشویق، نظام رهبری، و هدایت فردی، ابتکارات و خالقیت: شامل سازمانی فرهنگ

 .است ارتباط در گرایی کمال و همانندی مدیریت، حمایت کنترل، پذیری،

 به دادن اهمیت که¬نحوی به است، شده شناخته ها¬سازمان وجودی فلسفه عناصر ترین¬مهم جمله از مثبت گرایی کمال

 می کاهش را سازمانی روانی های آسیب بروز احتمال تنها¬نه اجتماعی، هویت نظریه چارچوب در ها¬سازمان توسط آن رعایت

 همکاران، و مرتضوی)کند¬می تقویت سازمان به بخشیدن مشروعیت برای را سازمان از خارج ذینفعان رضایت بلکه ، دهد

1483 :134). 

 سازمانی روانی های آسیب و دسترس قابل اما باال سطح شخصی استانداردهای بین که دهد می نشان تحقیق  از حاصل نتایج

 .دارد وجود رابطه کرمان شهر اجرایی های دستگاه در

 به دستیابی برای فرد های کوشش که داشتند بیان آنها دارد همسویی( 9009)همکاران و هویت تحقیق با تحقیق این نتایج

 هستند، انتقادگر و موشکاف شدت به کمال، انگیزه با افراد گرایی کمال بعد این در و باشد می دسترس قابل و کامل خویشتن

 کاری سطح در و بپذیرند زندگی مختلف های جنبه در را خود های شکست یا اشتباهات و ها عیب توانند نمی که ای گونه به

 .شوند می باالیی روانی وفشار دچار نیز خود

 پذیرش های هزینه که باشد داشته همراه به مطالعه مورد های¬سازمان مدیران برای را اطمینان این تواند¬می نتایج این

 سازمانی روانی های آسیب سطح کاهش طریق از تواند می بیرونی، محیط قبال در ویژه به سازمان، توسط اجتماعی مسؤولیت

  .گردد جبران دارد، همراه به را درونی انسجام و وری¬بهره فعال، مشارکت خود، تبع به که

 های دستگاه در سازمانی روانی های آسیب و درامور وسازماندهی نظم به گرایش بین که دهد می نشان تحقیق  از حاصل نتایج

 .دارد وجود رابطه کرمان شهر اجرایی

 که دریافتند آنها. است همسو( 9011) کوکس و( 9010)همکاران و شمراوشایند ،(9003)چای تحقیقات با تحقیق این نتایج

 از و شوند می باالیی روانی فشار دچار سازمان کارکنان شود برو رو سازماندهی و نظم نبود و اختالل دچار سازمان که هنگامی

 .شوند می اختالل دچار نیز روان و روحی لحاظ

 بین اجتماعی، هویت نظریه طبق که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در که( 9008) همکاران و برامر مطالعات با نتایج این 

( 9001) پیترسون مطالعه چنین هم و دارد وجود مثبتی ارتباط سازمان روانی وضعیت و مثبت گرایی کمال از کارکنان ادراک
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 کمال اهمیت افزایش با سازمان روانی های آسیب و سازمان روانی های حالت مورد در ادراکات بین رابطه که داد نشان که

 .دارد مطابقت ، یابد می کاهش کارکنان، نزد مثبت گرایی

 دستگاه در سازمانی روانی های آسیب و خود عملکرد از رضایتمندی احساس بین که دهد می نشان تحقیق  از حاصل نتایج

 .دارد وجود رابطه کرمان شهر اجرایی های

 و کنت(9006) همکاران و هورانی ،(9006)اوگل و فالنز پی ،(9001)فیشر ،(1486)ارشدی تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج

 که کنند می بیان ها پژوهش. دارد مغایرت( 9010) وانگ و( 1430) کرمی های یافته با و باشد می همسو( 9011)آر جاناکی

 ، روانی های آسیب از متوسط حد این از بعد ما است همراه شغلی عملکرد از ای بیشینه سطح با روانی آسیب از متوسطی سطح

 از یکی عنوان به شغلی عملکرد. ایستد می باز عمل از و شده درماندگی دچار فرد که جایی تا شود می افت دچار فرد عملکرد

 .(9005 روپیس، و سالموند)آید می حساب به روانی های آسیب پیامدهای مهمترین

 اجرایی های دستگاه در سازمانی روانی های آسیب و امور در تعالی برای جستجو بین که دهد می نشان تحقیق  از حاصل نتایج

 .دارد وجود رابطه کرمان شهر

 پژوهش.  باشد می همسو( 9011) سرفرازخان و نواز مسرت( 9011)کوکس ،(9011) جمال های پژوهش با تحقیق این نتایج

 و شور از را کارکنان که طوری به. گردد می منفی کاری های فضا به منتهی باال روانی آسیب هستندکه امر این بیانگر ها

 و سالموند)شود می طلبی تعالی روحیه کاهش نتیجه در و پایین شغلی رضایت موجب و کند می دور کارشان مورد در هیجان

 .(9005 روپیس،

 در سازمانی روانی های آسیب و مثبت های پاداش به رسیدن برای انگیزش بین که دهد می نشان تحقیق  از حاصل نتایج

 .دارد وجود رابطه کرمان شهر اجرایی های دستگاه

 در انگیزه ایجاد از مانع روانی آسیب که دهد می نشان ها پژوهش است همسو( 9010)کاراکاس باتحقیقات تحقیق این نتایج

 به امید و کار ادامه از را خود انگیزه کارکنان گیرد قرار باالتری روانی فشار تاثیر تحت سازمان فضای هرچه و شود می کارکنان

 (.9003 همکاران، و میشل) دهند می دست از پاداش و حقوق دریافت
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