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Abstract 
Introduction: Control of interpersonal emotions and conflicts and a sense of tension concerning the spirit 
of collectivity are essential elements in improving job performance. The purpose of this study was to 
determine the correlation of emotion regulation with nurses' job performance, interpersonal conflict, job 
stress and vertical collectivism moderation. 
Methods: In this descriptive correlational study, the statistical population of nurses working in hospitals and 
clinics available to the researcher in Ardabil city, with a sample size of 248, were selected by simple random 
sampling. Data collection instruments included: "Emotion Regulation Questionnaire," "Job Performance 
Questionnaire," "Interpersonal Conflict Scale at Work," "Job Stress Questionnaire" and "Horizontal and 
Vertical Individualism and Collectivism Questionnaire." Cronbach's alpha confirmed the face validity and 
reliability of the instruments. Data were analyzed using SPSS.22 and Smart - pls2 software. 
Results: Emotional adjustment with interpersonal conflicts, negative correlation (t = 0.863 and β = -0.889) 
with job stress, negative correlation (t = 5.167 and (β = -0.444) and with job performance, positive 
correlation (t = 2.765 and β = 0.367). Interpersonal conflicts moderated the positive correlation with job 
stress (t = 5.995 and β = 0.513) and vertical collectivism moderated the correlation between emotion 
regulation and job stress from -0.444 to -0.562 in the negative direction. 
Conclusions: Emotional adjustment correlates with improved nurses' job performance and interpersonal 
conflicts and job stress and vertical collectivism. Therefore, it is recommended to hold workshops on 
emotion, stress and conflict management training. 
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 مقاله پژوهشی           ارتقای سالمتنشریه مدیریت 

 ،یفرد انیپرستاران، تعارض م یبا عملکرد شغل جاناتیه میتنظ یهمبستگ یبررس

 یعمود ییگراجمع یگر لیو تعد یتنش شغل
 

 1 یاهلل همت، عزت 1چر ، بهجت آب ،*1 یهما درود
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 10/10/1398 تاریخ پذیرش مقاله:   05/04/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
یم یاز ارکان مهم در بهبود عملکرد شغل ییگراجمع هیبا توجه به روح یو تنش شغل یفرد انیو تعارضات م جاناتیکنترل ه مقدمه:

 لیو تعد یتنش شغل ،یفرد انیپرستاران، تعارض م یبا عملکرد شغل جاناتیه میتنظ یهمبستگ نیی. لذا پژوهش حاضر با هدف تعباشد
 انجام شد. ییگراجمع یگر

در دسترس  یهاو درمانگاه هامارستانیپرستاران شاغل در ب یجامعه آمار ،یهمبستگ -یفیپژوهش توص نیدر ا روش کار:
ساده انتخاب شدند. ابزار  یتصادف یریگنفر و به روش نمونه 248با تعداد نمونه طبق جدول مورگان  لیپژوهشگر شهر اردب

( پرسشنامه عملکرد Emotion Regulation Questionnaire)جاناتیه میپرسشنامه تنظ"ها شامل: داده یگردآور
 Interpersonal Conflictدر شغل ) یفرد انی( پرسشنامه تعارض مJob Performance Questionnaire) یشغل

Scale At Workی( پرسشنامه تنش شغل (Job Stress Questionnaireو پرسشنامه جمع )ییو فردگرا یعمود ییگرا 
و  یصور یی( بود. رواHorizontal and Vertical Individualism and Collectivism Questionnaire) یافق
انجام  2آل اس  یو اسمارت پ 22اس نسخه  یافزار اس پها با استفاده از نرمشدند. داده دیکرونباخ تائ یابزارها با آلفا ییایپا

 شد.
-444/0)یمنف یهمبستگ ،ی( با تنش شغلt = 863/0و  β=  -889/0)یمنف یهمبستگ ،یفرد انیبا تعارضات م جاناتیه میتنظ ها:یافته

 =β  167/5و  =tیهمبستگ ،ی( و با عملکرد شغل (367/0مثبت  =β 765/2و = tدارد. تعارضات م )یهمبستگ یبا تنش شغل یفرد انی 
در جهت -562/0به  -444/0را از  یو تنش  شغل جاناتیه میتنظ نیب یهمبستگ یعمود ییگرا( و جمعt=  995/5و  β= 513/0مثبت )

 .کندیم لیتعد یمنف
 یهمبستگ یعمود ییگراو جمع یو تنش شغل یفرد انیپرستاران و تعارضات م یبا بهبود عملکرد شغل جاناتیه میتنظ نتیجه گیری:
 .شودیم هیکارکنان توص یتنش و تعارض برا جانات،یه تیریآموزش مد یهاکارگاه یدارد. لذا برگزار

 یعملکرد شغل جانات،یه میتنظ ،یعمود ییگراجمع ،یفرد انیتعارضات م ،یتنش شغل ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 ها شدهانسان یروان -یبه عوامل اجتماع یاریتوجه بس ریاخ یهاسال در

کار و افراد شاغل  طیبه مح زیاز هر چ شیب یصنعت یاست و کشورها

با جسم و روان دارد، لذا در  میشغل ارتباط مستق رایدارند. ز ژهینگاه و

 رترین مسئله دیاتیح [1] شکار داردآ ریافراد تأث یابعاد گوناگون زندگ

بر  یاریعوامل بس [2] کارکنان آن است یعملکرد شغل یهر سازمان

رار ق یعوامل مورد بررس نیاست، لذا الزم است ا رگذاریها تأثعملکرد آن

ا اهداف مرتبط ب یکارکنان اشاره به رفتارها ی. عملکرد شغلرندیگ

 [3] کارکنان است یاست که آن رفتارها تحت کنترل فرد یسازمان

 شغلی عملکرد ارتقاء امروزی یهاسازمان یاساس تاز مشکال یکی

بدون شک حرکت در  [4] ها استموجود در سازمان یانسان روهایین

 شرفتیپ تیو کسب آن اهداف و درنها یبه اهداف سازمان لیجهت ن

 ارییبس [5] هاستعملکرد کارکنان در سازمان شیاجامعه، درگرو افز

مربـوط بـه  یو سـازمان یعتو مطالعات روانشناسان صن هایاز بررس

 ب،خو عملکردانـد. بوده یارتقای عملکرد شغل ای ،یابیارز ،ییشناسا

باعث ارتقای  ماًیمستق ـزین ـنیو ا دهدیم شافـزای را سـازمان یوربهره

عملکرد شغلی یکی  [6] شودیو ارتقای خدمات سازمان م یاقتصاد مل

ها و در رفتار ســازمانی است که نقش تالش از متغیرهای اساســی

که  آنجائی از و ســنجدیفرد را در تحقق اهداف ســازمانی م یرفتارها

 تیو کسب آن اهداف و درنها یبه اهداف سازمان لیحرکت در جهت ن

 [5] هاستعملکرد کارکنان در سازمان شیجامعه، درگرو افزا شرفتیپ
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سازمان از  ظارمورد انت یکل یهاعنوان ارزشبه شغلی عملکرد درواقع

 کیفرد در طول  کیشده است که  فیتعر یرفتار یمجزا یهاتکه

تا حد  یهر نهاد تیموفق [8, 7] دهدیجام مدوره مشخص از زمان ان

 .[9] دارد یآن بستگ یو عملکرد اعضا ییبه کارا یادیز

 طیخاص آن مثل شرا یهایژگیو لیمشاغل به دلاز  یبرخ در

فرد در  یتیو شخص یاز توان جسم یریگلزوم بهره ایو  یکارسخت

. امروزه برای کندیم دایپ یاریبس تیاهم جاناتیه میانجام شغل تنظ

 و احساسات به مربوط دانش از توانیها مبهبود عملکرد در سازمان

 یبرا جاناتیکه ه دهدی. مطالعات نشان م [10]کرد  استفاده هیجانات

 یهارفتار و عملکرد و روش تواندیاست که م یروان یمنبع قو کیفرد 

 میتنظ .[1] قرار دهد ییبه اهدافش را مورد راهنما یابیمهم و دست

 ختهیانسان آم یبازندگ یریناپذییطور جداشناخت به قیطر از جانیه

 ایکه با حوادث فشارزا  یتا مثاًل زمان کندیم یاریاست و او را 

 میتنظ ای تیریاحساساتش را مد ای هاجانیرو شد، هروبه دکنندهیتهد

, 11] غرق نشود جاناتشیها تسلط داشته باشد و در هآن یکند و رو

12]. 

ند، دار گریکدیکه با  یفرد یهاتفاوت لیه دلکار ب یهاطیدر مح افراد

و  یاجتماع ،یروان یهامشخصه [13] شوندیدچار تعارض م یگاه

را به  یاندازها و نظرات مختلفچشم گر،یکدیمتفاوت افراد با  یتیشخص

ها تفاوت نیتفاوت دارد. هم گرانیبا نظرات د یکه گاه آوردیوجود م

ن، آ یکه دو شکل اصل یفرد انیتعارض م دیکار منجر به پد طیدر مح

 یمطالعات اثر منف .[14] شودیتعارض با سرپرست و همکاران است م

بر عملکرد  جاناتیو عدم کنترل ه یفرد انیتنش باال و تعارضات م

رابطه  ک( ی11) و همکاران Yozgat را نشان داده است، ازجمله یشغل

از  .[16, 15] کردند دایپ یشغل دو عملکر یتنش شغل نیب یمنف

ه تعارضات دادند که چگون حیتوض [17] همکارانو   Spector،یطرف

 یو عملکرد شغل یاحساسات منف جادیمنجر به ا تواندیم یفرد انیم

 یمسئله جد کیصورت ها تعارض بهاز سازمان یاریگردد. در بس نییپا

 ایداشته  طلوببر عملکرد سازمان اثرات نام دیتردیوجود دارد و ب

کارآمد خود را از دست  یروهایکه سازمان ن آوردیم دیرا پد یطیشرا

 .[18] بدهد

 یاستفاده از انواع خاص انیدوطرفه م یاز تعامل یافراد ناش یروان سالمت

 تیدرست از موقع یابیو ارز جاناتیه یشناخت میتنظ یاز راهبردها

 مطابق با نظر یجانیهوش ه یاصل یاجزا .[20, 19] زاستتنش

Goleman یهمدل زش،یانگ ،یمیخودتنظ ،یاند از: خودآگاهعبارت 

بالقوه،  یهامخالفت تعارض شامل: ندیراف [20] یمهارت اجتماع

 پنج Thomas Kent. [15]ی شخص یرهایارتباطات، ساختار متغ

: سبک رقابتی، سازش، کندیسبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی م

 .[21] مصالحه، همکاری و اجتناب

 ،یعمود ییگرااز جمع یکه در سطوح باالتر دهندینشان م هاافتهی

 تریکاهش تنش قو یبرا جاناتیه لیکارکنان در کنترل و تعد ییتوانا

کارکنان منجر به  جاناتیه لیو تعد میتنظ گر،یاز طرف د .[22] است

منجر به  تاًیو کاهش تنش شده و نها یفرد انیکاهش تعارضات م

 .[23] شودیعملکرد باالتر م

 یرگذاریضمن تأث ز،ین یفرهنگ یاز آن است که الگوها یشواهد حاک

شناخت و رفتار، فرد، موجب کاهش تنوع رفتار و محدود شدن  وهیبر ش

 ییگراو جمع ییفردگرا .[24] شوندیم گرانیتعامالت با د فیط

فاوت در ت ینیبشیو پ نییتب ف،یتوص یبرا ،یفرهنگ یعنوان الگوهابه

و  یریپذجامعه اسنادها، ارتباطات، شناخت، رفتارها، ،هاارزش ،هانگرش

 ایاست که آ نیسؤال ا ن،یبنابرا [26, 25] روندیها به کار مخود پنداره

کاهش تنش و  ،یفرد انیدر اجتناب از تعارضات م جاناتیه لیتعد

 نه؟ ایپرستاران مؤثر است  یبهبود عملکرد شغل تاًینها

 یادر مطالعه ی. باباشدیشکل م نیپژوهش بد یو خارج یداخل هنیشیپ

و نقش آن بر بهبود عملکرد کارکنان  یتعارض سازمان یبا عنوان بررس

بر عملکرد  یکه تعارض سازمان افتیبانک صادرات حوزه شاهرود، در

 یمراق یمسعود .[25] ندارد ریکارکنان بانک صادرات حوزه شاهرود تأث

ابهام و تعارض بر  نیرابطه ب یبا عنوان بررس یپژوهش درو همکاران 

کرد با عمل یتعارض و ابهام شغل نیرابطه ب یبه بررس یعملکرد شغل

طه نشان داد راب جیجنوب پرداخت. نتا زیخدر شرکت مناطق نفت یشغل

 کارکنان یبا عملکرد شغل یم شغلبین ابعاد تعارض و ابها یمعنادار

در  کوگفتاری. ن[27] است میرمستقیو غ یمنف ابطهر نیوجود دارد که ا

: نقش یدر سالمت اجتماع یتیجنس یهابا عنوان تفاوت یپژوهش

 ییاگرپژوهش نشان داد که جمع جیپرداخت، نتا ییگراو جمع ییفردگرا

 است یکننده سالمت اجتماع ینیبشیپ یافق ییو فردگرا یعمود

بر  یاثر تنش شغل انتحت عنو یو همکاران در پژوهش یرین .[25]

 Airیی )هوا کیدر کنترل تراف یو عملکرد شغل یسالمت عموم

Traffic Control) یعامل اصل رگذاریتأث ینشان دادند که منابع انسان 

 .[28] هستند یاهداف سازمان تیو موفق یریتحقق، ازسرگ یبرا

Chen انتقال موارد  یهاستمیتحت عنوان س یو همکاران در پژوهش

 نیسبک تعارض فعال و مطلوب به ارتباط ب ریتأث -کار  محلتعارض در 

 ٔ  نهیدرزم یتعارض و عملکرد شغل تیریسبک مد ،یجانیهوش ه

 نیاز وجود رابطه مثبت ب یپژوهش حاک جیپرداختند. نتا نیچ یفرهنگ

 تیریسبک مد نیب نیبود، و همچن یو عملکرد شغل یجانیهوش ه

 Sue .[29] وجود داشت یرابطه معنادار یتعارض با عملکرد شغل

Love & Dustin  روابط همکاران و  یبا عنوان بررس یدر پژوهش

د، پرداختن یریپذتیکارمندان به مسئول لیبر تما ییگراجمع هیروح

در  یعوامل مهم و مؤثر ییگرانشان دادند که روابط همکاران و جمع

 یگهمبست نییپژوهش باهدف تع نی. لذا ا[2] باشندیرفتار کارکنان م

 یانجیپرستاران با توجه به نقش م یبا عملکرد شغل جاناتیه میتنظ

 .دانجام ش ییگراجمع یگر لیو تعد یو تنش شغل یفرد انیتعارض م

 کارروش

. جامعه آماری این پژوهش باشدیم یهمبستگ حاضر توصیفی پژوهش

ر شه یهاو درمانگاه هامارستانیمختلف ب یهاپرستاران شاغل در بخش

 ،یعلو مارستانیها شامل بو درمانگاه هامارستانیب نی. اباشدیم لیاردب

، یالو قائم و درمانگاه مارستانیب ،ینیامام خم مارستانیآتا، ب مارستانیب

. که باشدیم دیتوح کینیکوثر، کل کینیدرمانگاه آتا، درمانگاه سحر، کل

نفر از روش  248با استفاده از جدول مورگان تعداد افراد نمونه 

کار در محل کار حضور  یاجرا امیساده که در ا یتصادف یریگنمونه

ها و درمانگاه هامارستانیمختلف ب یهاداشتند از پرستاران بخش

ورود افراد، دارا بودن مدرک  یارهایمع نیتر. از مهمندانتخاب شد

سال سابقه در حوزه مربوطه جهت اخذ اطالعات  5و باالتر و  یکارشناس

ت به شرک لیو تما تیو رضا ،یدر رابطه با موضوع مورد بررس ترقیدق

 میپرسشنامه تنظ"ها شامل: داده یدر پژوهش بود. ابزار گردآور
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، پرسشنامه (Emotion Regulation Questionnaire) جاناتیه

 اسی، مق(Job Performance Questionnaire) یعملکرد شغل

 Interpersonal Conflict Scale at) در شغل یفرد انیتعارض م

Work)ی، پرسشنامه تنش شغل (Job Stress Questionnaire) و 

 Horizontal and) یافق ییو فردگرا یعمود ییگراپرسشنامه جمع

Vertical Individualism and Collectivism 

Questionnaire)  بود. 

 2004و همکاران در سال  ,Law توسط "جاناتیه میپرسشنامه تنظ"

 فیدارد که بر اساس ط هیگو 4پرسشنامه  نیا .[30] است شدهیطراح

 یریگنمره اندازه 5و حداکثر  1با حداقل  کرتیل یپنج ارزش

 1( نمره 5شه؛ی، هم4، اغلب؛3قات؛او ی، گاه2ندرت؛ ، به1وقت؛چی)ه

سطح  5و نمره  نییپا جاناتیه میسطح تنظ هدهنددهنده، نشانپاسخ

 4حداقل نمره  ب،یترت نیفرد است. بد دگاهید یباال جاناتیه میتنظ

 میرا مورد انتخاب کرده است پس تنظ کی یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی

دهنده پاسخ یعنی 20در سطح حداقل و حداکثر نمره  جاناتیه

 در جاناتیه میتنظ انگر،یرا مورد انتخاب قرار داده، که ب 5 یهانهیگز

مقطع  انینفر از دانشجو 237 یبر رو ی. پژوهشباشدیسطح م نیباالتر

 یرصو ییکنگ صورت گرفت است. رواارشد دانشگاه هنگ یکارشناس

 13توسط  ییایکنگ و پادانشگاه هنگ نینفر از مدرس 8ابزار توسط 

 بیرض حاسبهارشد دانشگاه با استفاده از م یکارشناس انینفر از دانشجو

 & Gratz قرار گرفت. پژوهش دیمورد تائ 79/0کرونباخ  یآلفا

Roemer [31] ارشد  یکارشناس انینفر از دانشجو 357 یبر رو

 یاآلف بیدر دانشگاه ماساچوست بوستون نشان داد، ضر یروانشناس

از  یشده، حاکگزارش 89/0تا  67/0از  هااسیخرده مق یکرونباخ برا

ذکر شد که  76/0و  72/0 بیبه ترت جیو نتا باشد،یم یدرون یهمسان

ال در س یو صادق یتوسط سامان رانیمطلوب بود. در ا ییایپا انگریب

نفر  6با استفاده از  ییمحتوا ییابزار سنجش از روا یی، روا[32] 1389

 ییایو پا رازیدانشگاه ش یدر حوزه روانشناس یخبرگان دانشگاه

دو مدرسه دخترانه  یهارستانیدب موزاننفر از دانش آ 30پرسشنامه از 

 فیکرونباخ و تنص یبا استفاده از روش آلفا رازیو دو مدرسه پسرانه ش

 .شد دیتائ 88/0و  79/0

 سطکه تو "یپرسشنامه عملکرد شغل"از  یسنجش عملکرد شغل یبرا

Paterson  نی. ا[33] شده استاستفاده شده،یطراح 1970در سال 

 10و  یافهیدر بخش عملکرد وظ هیگو 5که  ه،یگو 15پرسشنامه با 

 5 فیاست. بر اساس ط افتهیاختصاص یندیبه بخش عملکرد فرآ هیگو

، 1وقت؛چی)ه یریگنمره اندازه 5و حداکثر  1با حداقل  کرتیل یانهیگز

دهنده، پاسخ 1( نمره 5شه؛ی، هم4، اغلب؛3اوقات؛ ی، گاه2ندرت؛ به

فرد  دگاهید یدهنده سطح باالنشان 5و نمره  نییدهنده سطح پانشان

 کی یهانهیگز دهندهپاسخ یعنی 15حداقل نمره  ب،یترت نیاست، بد

در سطح حداقل و  یعملکرد شغل طحرا مورد انتخاب قرار داده، پس س

را مورد انتخاب قرار  5 یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی 75حداکثر نمره 

. در مطالعه باشدیسطح م نیدر باالتر یعملکرد شغل انگر،یداده، که ب

Thornton [34] تن از کارکنان مشاغل سخت  114 یپژوهش بر رو

را با  ابزار یمحتوا ییروا ی. وگرفتانجام  کایآمر یاز شهرها یکیدر

و  یحوزه روانشناس یفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهن 6استفاده از 

کرده است. شکرکن و  دیتائ 79/0کرونباخ  یآن را با روش آلفا ییایپا

از  ینفر از کارمندان برخ 213 یبر رو یدر پژوهش [35]ی ارشد

ا ب ییمحتوا ییابزار سنجش از روا ییاهواز نشان دادند، روا یهاکارخانه

 ییایو پا یدر حوزه روانشناس ینفر خبرگان دانشگاه 5استفاده از 

اهواز با استفاده از روش  یهانفر از کارمندان کارخانه 30پرسشنامه از 

 .شد دیتائ 85/0و  85/0 فیکرونباخ و تنص یآلفا

در سال  Spector & Jex توسط "در شغل یفرد انیتعارض م اسیمق"

دارد که بر اساس  هیگو 4پرسشنامه  نیا .[17] است شدهیطراح 1988

 یریگنمره اندازه 5و حداکثر  1با حداقل  کرتیل یپنج ارزش فیط

 1( نمره 5شه؛ی، هم4، اغلب؛3اوقات؛ ی، گاه2ندرت؛ ، به1وقت؛چی)ه

 5و نمره  یفرد انیتعارض م نییسطح پا دهندهندهنده، نشاپاسخ

 نیفرد است. بد دگاهیاز د یفرد انیتعارض م یدهنده سطح باالنشان

را مورد انتخاب  کی یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی 4حداقل نمره  ب،یترت

 20در سطح حداقل و حداکثر نمره  یفرد انیپس تعارض م قرار داده،

 انگر،یمورد انتخاب قرار داده، که ب ار 5 یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی

در  .Ottinot [36]باشدیسطح م نیدر باالتر یفرد انیتعارض م

ارشد رشته  یکارشناس النیالتحصنفر فارغ 217که شامل  یپژوهش

با  ابزار یمحتوا ییروا ،یجنوب دایدانشگاه فلور یصنعت یروانشناس

در حوزه  ینفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه 16استفاده از 

ه از کرونباخ با استفاد یآن را با روش آلفا ییایو پا یصنعت یشناسروان

ر د یصنعت یرشته روانشناس لیفارغ التحص انینفر از دانشجو 18

 319 یبر رو [37]ی گزارش نمود. پژوهش مرتضو 72/0 یجنوب دایفلور

کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان نشان داد، که  هیکل انینفر از م

نفر از خبرگان و متخصصان  4پرسشنامه با استفاده از  یمحتوا ییروا

نفر از کارکنان  20توسط  ییایو پا دیتائ یشناسدر حوزه روان یدانشگاه

ه و گوتمن ب ییکرونباخ و باز آزما یشرکت فوالد مبارکه با روش آلفا

مناسب ابزار  ییایپا انگریذکرشده که ب 75/0و  77/0و  79/0 بیترت

 .است

ان در انگلست یمنیتوسط موسسه سالمت و ا "یپرسشنامه تنش شغل"

کارگران و کارمندان  یتنش شغل یریگمنظور اندازهبه 1990اواخر دهه 

 فیدارد که بر اساس ط هیگو 4پرسشنامه  .[38] شد یطراح یسیانگل

 یریگنمره اندازه 5و حداکثر  1با حداقل  کرتیل یپنج ارزش

 1( نمره 5شه؛ی، هم4، اغلب؛3اوقات؛ یگاه ،2ندرت؛ ، به1وقت؛چی)ه

کمتر ازنظر پاسخ دهنده و نمره  یدهنده تنش شغلدهنده، نشانپاسخ

 ب،یترت نیازنظر پاسخ دهنده است. بد شتریب یهنده تنش شغلدنشان 5

را مورد انتخاب قرار  کی یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی 4حداقل نمره 

 یعنی 20در سطح حداقل و حداکثر نمره  یداده، پس تنش شغل

تنش  انگر،یرا مورد انتخاب قرار داده، که ب 5 یهانهیدهنده گزپاسخ

 و همکاران MacKay . در پژوهشباشدیسطح م نیدر باالتر یشغل

 نشان سیانگل یهااز دانشگاه یکیتن از کارکنان  194 نیدر ب [39]

 متخصصاننفر از خبرگان و  6محتوا با استفاده از نظرات  ییداد، روا

ر از کارکنان نف 13آن توسط  ییایو پا یشناسدر حوزه روان یدانشگاه

شده  دیتائ 83/0کرونباخ  یبا روش آلفا سیانگل یهااز دانشگاه یکی

 ینفر از کارکنان نظام 749 یبر رو [40]یی است. پژوهش آزادمرزآباد

شد. سپس  یسازیبوماز کل کشور انجام شد، ابتدا پرسشنامه ترجمه و 

 یهادانشگاه نینفر از مدرس 13پرسشنامه با استفاده از  یمحتوا ییارو

و دانشگاه  یبهشت دیشه یو دانشگاه علوم پزشک اهللهیبق یعلوم پزشک

لوم دانشگاه ع یستیو آمار ز یولوژیدمیگروه اپ نیو مدرس معلمتیترب
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کرونباخ و  یصورت روش محاسبه آلفابه ییایاصفهان و پا یپزشک

 .به دست آمد 65/0و  78/0 بیبه ترت نکرد مهیدون

 & Triandis توسط "یافق ییو فردگرا یعمود ییگراجمع پرسشنامه

Gelfand  4پرسشنامه  نی، ا[41] است شدهیطراح 1998در سال 

و حداکثر  1با حداقل  کرتیل یپنج ارزش فیدارد که بر اساس ط هیگو

، 4، اغلب؛3؛اوقات ی، گاه2ندرت؛ ، به1وقت؛چی)ه یریگنمره اندازه 5

 ییگراجمع نییدهنده سطح پانشان دهنده،خپاس 1( نمره 5شه؛یهم

 دگاهیاز د یعمود ییگراجمع یدهنده سطح باالنشان 5و نمره  یعمود

 یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی 4حداقل نمره  ب،یترت نیافراد است. بد

در سطح حداقل  یعمود ییگرارا مورد انتخاب قرار داده، پس جمع کی

را مورد انتخاب قرار  5 یهانهیدهنده گزپاسخ یعنی 20و حداکثر نمره 

. در باشدیسطح م نیدر باالتر یعمود ییگراجمع انگر،یداده، که ب

تن از کارکنان  194 یکه بر رو [42] و همکاران Singelis پژوهش

با  یمحتوا ییانجام شد. روا 1995در سال  کایدر آمر یمارستانیب

در حوزه  ینفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه 5استفاده از 

اند. کرده دیتائ 86/0کرونباخ  یآن را با روش آلفا ییایو پا یشناسروان

و  انینفر از دانشجو 150 یبر رو یپژوهش [43]ی مرتضو رانای در

ام داد. انج کایو دانشگاه پورت لند آمر یبهشت دیکارکنان دانشگاه شه

 نییشده و سپس مورداستفاده قرارگرفت. جهت تعابتدا ابزار ترجمه

نفر از خبرگان و  85با استفاده از  ییصورت محتواابزار را به ییروا

ابزار توسط  نیا ییایو پا یشناسدر حوزه روان یمتخصصان دانشگاه

ورت و دانشگاه پ یبهشت دیدانشگاه شه انینفر از کارکنان و دانشجو 23

 86/0تا  79/0 نیکرونباخ ب یمحاسبه آلفا قیاز طر کایلند آمر

 .مناسب ابزار است ییایپا انگریشده که بگزارش

 اریرحله در اختدو م یشده و طها ترجمهمطالعه حاضر، پرسشنامه در

 یسیهم به زبان انگل یکه تسلط خوب زبانیفارس نینفر از متخصص 3

 یهاعبارت یها خواسته شد تا درجه دشوارداشتند، قرار گرفت. از آن

 لیپرسشنامه تعد راتییکنند. پس از اعمال تغ یترجمه شده را بررس

 Steven & Brent دییبرگردانده شده و مورد تأ یسیشده به زبان انگل

 یپژوهش برا نی. در ادیرس [45] و همکاران Weinrauch و [44]

ه ک صورتنیشده است. بدنظرات خبرگان استفادهاز  ،ییسنجش روا

دانشگاه  تیریگروه مد یعلمئتیه یتن از اعضا 5 اریپرسشنامه در اخت

گروه  یعلمئتیه ینفر از اعضا 3واحد زنجان و  یآزاد اسالم

نفر از پرستاران شاغل  2واحد زنجان و  یدانشگاه آزاد اسالم یشناسروان

قرار داده شد تا نظرات خود را نسبت  لیشهر اردب یعلو مارستانیدر ب

 تیوضوح و قابل رها،یپرسشنامه، در رابطه با سنجش متغ یهاهیبه گو

بر اساس  ،یآورجمع ز. سپس بعد اندیمطرح نما ییدرک پاسخگو

 یابزارها ییروا صورتنیاخذ شده اصالحات الزم اعمال و بد شنهاداتیپ

نفر از  30 یبر رو وتلیحاصل آمد. با انجام پا یسنجش به شکل صور

 هاریاز متغ کیهر  یکرونباخ برا یمحاسبه آلفا قیپرستاران و از طر

(، 96/0) ی(، تنش شغل87/0) جاناتیه می(، تنظ95/0) یعملکرد شغل

( به دست آمد که در 82/0) ییگرا( و جمع84/0) یفرد انیتعارض م

 .دباشنیمورداستفاده م یمناسب ابزارها ییاینشان از پا 2جدول 

پرسشنامه را به مدت دو هفته  270مرحله، پژوهشگران تعداد  نیبعدازا

پرسشنامه  258نمودند. سرانجام تعداد  عیتوز یدر نمونه آمار

قرار گرفت.  لیپرسشنامه مورد تحل 248 تیشد و درنها یآورجمع

 لیتما یهاشامل شاخص ،یفیها از آمار توصداده یهالیجهت تحل

 نیدر کل نمونه استفاده شد. همچن مطالعه یبرا یو پراکندگ یمرکز

 ییروا یبرازش، جهت بررس ییکویشامل شاخص ن ،یاز آمار استنباط

جهت  (CR) ابزارها، شاخص ییایکرونباخ جهت پا یهمگرا، آلفا

 فرنیاسم -ابزار پژوهش، آزمون کالموگروف یبیترک ییایپا یبررس

(Kolmogorov - Smirnov )لیتحلامترها، جهت نرمال بودن پار 

 یهمبستگ یجهت بررس یمعادالت ساختار یابیو مدل  یدییعامل تأ

فزار اها با استفاده از نرمداده لیتحل تی. درنهادیاستفاده گرد رهایمتغ

 .انجام شد 2آل اس  یو اسمارت پ 22اس نسخه  یاس پ

 هاافتهی

 2/78کنندگان، نفر از شرکت 248نشان داد؛ از مجموع  یآمار جینتا

درصد مربوط به گروه  نیشتریدرصد مرد بودند. ب 8/21درصد زن و 

سال  45تا  35 یدرصد و گروه سن 1/61 زانیسال به م 35تا  25 یسن

 55تا  45 یدرصد مربوط به گروه سن نیدرصد، و کمتر 4/34 زانیبه م

درصد مربوط به سطح  نیشتریاست. ببوده  درصد 5/4 زانیسال به م

درصد  نیکمتر نیدرصد و همچن 8/88 زانیبه م یکارشناس یلیتحص

درصد بوده  2/11 زانیارشد به م یکارشناس التیمربوط به سطح تحص

ر کمت یسابقه کار یدارا انیدرصد( از پاسخگو 37/46نفر ) 115و تعداد 

سال و  10تا  5سابقه  یارادرصد( د 93/39نفر ) 99سال، تعداد  5از 

طور که سال سابقه هستند. همان 10 ی( باال7/13نفر ) 34تعداد 

سال  10تا  5 یمربوط به سابقه کار یفراوان نیشتریب شودیمشاهده م

های پژوهش، یافته یرهای. در این بخش و در راستای متغباشدیم

 یرهایاز متغ کیپاسخ افراد به هر  اریو انحراف مع نیانگیحاصل از م

برازش  ییکوین یهاآمده است. شاخص 1جدول پژوهش در 

 .آمده است 2جدول شده است و در محاسبه

 پژوهش یرهایمتغ یبرا یفیتوص یهاشاخص .1جدول 

 اریانحراف مع شدهمد مشاهده نیانگیم رهایمتغ

 83/0 4 94/3 جاناتیه میتنظ

 8/0 2 01/2 یفرد انیم تعارضات

 81/0 5 79/3 یشغل عملکرد

 01/1 2 08/2 یشغل تنش

 79/0 4 4 یعمود ییگراجمع

 و برازش مدل یبیترک ییایپا ،ییروا یهاشاخص .2جدول

 CR 2R GOF آزمون فورنل و الرکر 2F کرونباخ یآلفا یبیترک ییایپا AVE CV Red رهایمتغ

 73/0 84/0 65/0 81/0 648/0 95/0 94/0 531/0 65/0 یشغل عملکرد

 73/0 79/0 79/0 83/0 681/0 84/0 89/0 532/0 68/0 یفرد انیم تعارضات

 82/0 86/0 84/0 89/0 786/0 96/0 96/0 676/0 79/0 یشغل تنش

 76/0 79/0 68/0 85/0 728/0 87/0 91/0 84/0 73/0 جاناتیه میتنظ
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 61/0 55/0 92/0 82/0 68/0 82/0 90/0 92/0 68/0 یعمود ییگراجمع

 

 انسیوار نیانگیم شودیمشاهده م 2که در جدول  طورهمان

 5/0پژوهش باالتر از  یرهایمتغ یبرا( AVEه )شداستخراج

  CRهمگرا در پژوهش است. و شاخص ییروا انگریآمده است و بدستبه

 نیا یشده است. تمامابزارها استفاده یبیترک ییایپا یهت بررسج

یم یریگبودن ابزار اندازه ایاز پا انو نش باشندیم 60/0باالتر از  بیضرا

 یفرد انی(، تعارضات م84/0) یعملکرد شغل نییتع بی. ضرباشد

 ییگرا( و جمع79/0) جاناتیه می(، تنظ50/0) ی(، تنش شغل79/0)

 یه براشد نییتب انسیوار نیانگیدوم م شهیکمتر از ر ی( که همگ55/0)

مشابه  گریکدیبا  هااز سازه کیچیه گر،یدعبارت. بهباشندیهر سازه م

𝐺𝑂𝐹 واگرا در پژوهش است. شاخص ییروا انگریو ب ستندین =

 √𝐴𝑉𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅  ×  √𝑅2̅̅̅̅  تیفیک نیسازش ب( GOF)برازش مدل  ییکوین  

 :و برابر است با دهدیشده را نشان م یریگو مدل اندازه یمدل ساختار

 برازش مدل ییکوی. باال بودن شاخص نباشندیم 2Rو  AVEنیانگیم که

GOF 73/0. مقدار شاخص برازش برابر دهدیبرازش مدل را نشان م 

تر شده است و نشان از برازش مناسب بزرگ 4/0شده است و از مقدار 

و  یلپژوهش با ساختار عام نیا یهاتر، دادهساده انیمدل دارد. به ب

 همسو بودن انگریب نیدارد و ا یبرازش مناسب پژوهش ینظر یربنایز

 ینرمال بودن پارامترها یاست. جهت بررس ینظر یهاسؤاالت با سازه

 (Kolmogorov - Smirnov) رنفیاسم - مدل از آزمون کالموگروف

شان ن رنوفیاسم - حاصل از آزمون کولموگروف جیشده است. نتااستفاده

 .کنندیم یروینرمال پ عیاز توز رهایمتغ یداد تمام

 ریمس لیتحل جیپژوهش و نتا یهااگرامید یبررس

 ،یفرد انیو تعارضات م جاناتیه میتنظ ریدو متغ نیاستاندارد ب ضریب

در  863/33رابر ب tدر رابطه با مقدار  نیاست که ا - 889/0برابر با 

 ریدو متغ نیاستاندارد بمعنادار است. ضریب ( α<  01/0)سطح احتمال 

در  نیاست که ا 513/0برابر با  ،یو تنش شغل یفرد انیتعارضات م

معنادار  (α<  01/0)در سطح احتمال  995/5برابر  tرابطه با مقدار 

 ،یو تنش شغل جاناتیه میتنظ ریدو متغ نیاست. ضریب استاندارد ب

در سطح  167/5برابر  tدر رابطه با مقدار  نیاست که ا -444/0برابر با 

 ریدو متغ نیاستاندارد ب ریمعنادار است. ضریب مس (α<  01/0)احتمال 

در رابطه  نیاست که ا 367/0برابر با  ،یشغل کردو عمل جاناتیه میتنظ

معنادار است.  (α<  01/0)در سطح احتمال  765/2برابر  tبا مقدار 

برابر  ،یو عملکرد شغل یتنش شغل ریدو متغ نیاستاندارد ب ریضریب مس

در سطح  02/6زمون برابر آ tدر رابطه با مقدار  نیاست که ا -574/0با 

و  یدییتأ یعامل لیتحل جی. و نتااستمعنادار  (α<  01/0)احتمال 

 دهد،یاستاندارد نشان م بیضرا نیدر حالت تخم یمعادالت ساختار

 تغیرعنوان مبه یزا، عملکرد شغل)مستقل( برون جاناتیه میتنظ ریمتغ

 ری)میانجی(، و متغ یو تنش شغل یفرد انیزا، تعارض م)وابسته( درون

بار  یها دارشاخص ی. تمامباشندیگر( م لی)تعد یعمود ییگراجمع

 .اندالزم را داشته ییهستند و روا 5/0از  شتریب یعامل

 ریبا ورود متغ ،شده آورده 2و  1 یهاشکل در حاصل نتایجتوجه به  با

ات تعارض ریدو متغ نیب ریمس بیضر زانیبه مدل م یعمود ییگراجمع

است. با توجه  افتهیرییتغ 436/0به  513/0از  یو تنش شغل یفرد انیم

 یادار یعمود ییگرا، جمع- 382/0 مسیر ضریب و 421/2 یبه مقدار ت

تنش  و یفرد انیتعارضات م متغیر دو با رابطه در یکنندگلیتعد نقش

 زانیبه مدل م یعمود ییگراجمع ریبا ورود متغ زیو ن است یشغل

 -0 /444از  یو تنش شغل جاناتیه میتنظ ریدو متغ نیب ریمس بیضر

 ضریب و 603/3 یاست. با توجه به مقدار ت افتهیرییتغ - 562/0به 

 در یکنندگلیتعد نقش یادار یعمود ییگرا، جمع-555/0 ریمس

 .است یو تنش شغل جاناتیه میتنظ متغیر دو با رابطه

 

 
 نیدر رابطه ماب یعمود ییگراجمع یکنندگلیآزمون نقش تعد ریمس بیضرا .1شکل 

 یباتنش شغل یفرد انیو تعارضات م جاناتیه میتنظ

 
 میتنظ نیدر رابطه ماب یعمود ییگراجمع یکنندگلیآزمون نقش تعد t ریمقاد .2شکل 

 یبا تنش شغل یفرد انیو تعارضات م جاناتیه

 

 بحث

 یغلبا عملکرد ش جاناتیه میتنظ یهمبستگ نییپژوهش با هدف تع نیا

 ییگراجمع یگر لیو تعد یتنش شغل ،یفرد انیپرستاران، تعارض م

 نینکته بود که ب نیا دیپژوهش مؤ نیحاصل از ا یهاافتهیانجام شد. 

ود معنادار وج یپرستاران همبستگ یبا عملکرد شغل جاناتیه میتنظ

 ی، علو [26]ی با یهاپژوهش با پژوهش نیا ازحاصل  جیدارد نتا

 همکاران و Mulki، [29] و همکاران Chen ،[46] ارجمند و همکاران

 انیتعارض م یرهایحضور متغ نیراستا و مطابق است. همچنهم [23]

 یهمبستگ نیبرشدت ا یعمود ییگراو جمع یو تنش شغل یفرد

گل پرور  یهاژوهشپژوهش با پ نیحاصل از ا جی. نتاباشدیم رگذاریتأث

 و همکاران Niri ،[46] ارجمند و همکاران ی، علو[14] و همکاران

[28]، Mulki میراستا و مطابق است و بین تنظهم [24] و همکاران 

 یهاو درمانگاه هامارستانیاران بپرست یفرد انیبا تعارضات م جاناتیه

 گونههر ،یوجود دارد. به عبارت یو معنادار یرابطه منف لیشهر اردب

ا را هآن یفرد انیتعارضات م شیپرستاران افزا جاناتیه میکاهش تنظ

 جاناتیو کنترل ه میموضوع تنظ ستیبایبه همراه خواهد داشت لذا م

ها از تنش یریو جلوگ یریشگیمهم در پ یعنوان عاملدر پرستاران به



 و همکاران یدرود
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 یآموزش یهاها و کارگاهدوره یسازمان بوده و با برگزار رانیمدنظر مد

 ،ییودهند و از س شیدر کارکنان را افزا جاناتیو کنترل ه میتنظ یتوانائ

دارد.  یداریمثبت و معن یهمبستگ یبا تنش شغل یفرد انیتعارضات م

تنش را به همراه خواهد  شیافزا یفرد انیتعارضات م شیافزا ،یبه عبارت

تنش پرستاران موجب کاهش عملکرد  شیافزا کهییداشت و ازآنجا

را جهت  یاژهیسازمان تالش و رانیمد ستیبایم شود،یم هاآن یشغل

تا پرستاران  ندیاعمال نما یو تنش شغل یفرد انیکاهش تعارضات م

 جیا. نتابندیمناسب و درخور سازمان دست  یبتوانند به عملکرد شغل

راستا و هم [24] و همکاران Mulkiپژوهش با پژوهش،  نیحاصل از ا

ها آن یپرستاران با عملکرد شغل جاناتیه میظتن ،یمطابق است. از طرف

د عملکر جانات،یه میتنظ شیبا افزا یعنیدارد.  یداریمثبت و معن رابطه

پژوهش با  نیحاصل از ا جی. که نتاابدییکارکنان بهبود م یشغل

 Niri [22] و همکاران  Guillen،[23] و همکاران Mulki یهاپژوهش

پژوهش  نیدر ا نیا و مطابق است. همچنراستهم [28] و همکاران

 انیتعارضات م نیرابطه ب یعمود ییگراجمع حضورمشخص شد که 

 و سبب کاهش تیپرستاران را در جهت مثبت تقو یو تنش شغل یفرد

را در  یتنش شغل جانات،یه میتنظ ن،ی. همچنشودیم یتنش شغل

از  یاریبس تواندیاحساسات م لی. تعددهدیسوق م یجهت منف

 نیحاصل از ا جینتا کهیطوربه کار را حل کند. به مربوط یامدهایپ

 همکاران و  Mulki،[14] پرور و همکارانگل یهاپژوهش با پژوهش

[23] ،Niri [28] و همکاران ،Guillen راستا و ، هم[22] و همکاران

احساساتشان را  ،یجانیهوش ه یبا سطح باال یمطابق است. پرستاران

ار، ک طیدر مح یتعارض رفتار جهیدرنت وکرده  میبهتر کنترل و تنظ

ی هاپژوهش با پژوهش نیحاصل از ا جینتا کهیطور. بهابدییکاهش م

Sue Sue Love & Dustin [2] راستا و مطابق و با پژوهش، هم 

Mulki  ستیراستا نهم [24] و همکاران. 

 یریگجهینت

 پرستاران یبا عملکرد شغل جاناتیه میتنظ نینشان داد ب جینتا

 انیتعارض م یرهایحضور متغ نیمعنادار وجود دارد. همچن یهمبستگ

 گذارریرابطه تأث نیبرشدت ا یعمود ییگراو جمع یو تنش شغل یفرد

 یهاکارگاه یهابرنامه نیمسئول شود،یم شنهادیپ ن،ی. بنابراباشدیم

کارکنان فراهم سازند.  یجانات، تنش و تعارض برایه تیریآموزش مد

از نوع  یپژوهش مربوط ابزارها نیدر انجام ا هاتیمحدود نیترعمده

ن است ها ممکپرسشنامه نیحاصل از ا یهااست، داده یخود گزارش

 .رندیقرار گ یعوامل انسان ریتحت تأث یاتااندازه

 یسپاسگزار

 یازرگانب تیریارشد رشته مد یکارشناس نامهانیمقاله برگرفته از پا نیا

 یخانم دکتر هما درود ییبه راهنما یاهلل همتتحول، عزت شیگرا

 ییواحد زنجان به شماره شناسا یمصوب دانشگاه آزاد اسالم

. الزم به ذکر است باشدیم 23/07/1394مورخه  13821273952009

و  هامارستانیمحترم ب نیزحمات مسئول ازپاس ادب و احترام، به

 نیکنندگان در اشرکت زیو کارکنان و ن لیشهر اردب یهادرمانگاه

.شودیم یپژوهش تشکر و قدردان
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