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 مقدمه

 ،سازمان در افراد .است سازمان یهاهمطالع ۀحوز در زیبرانگبحث یموضوع آنها، میتنظ و هاجانیه
 افراد بر یمنف و مثبت یهاریتأث ،1هاجانیه میتنظ و کنند یم میتنظ را خود یهااحساس همواره
 شيافزا ،یتكنولوژ رییتغ سرعت به توجه با نیهمچن (.2000 ،یگرند) دارد سازمان و سازمان

 محوردانش و یخدمات یها سازمان از یاریبس یوابستگ و کار یروین تنوع ،یطیحم یها یدگیچیپ
 ،مشاغل از یاریبس واست  شده متحول ها شغل ازین مورد یها نقش تیماه ،خود متخصصان به
 و 2یذهن سالمت ،ها سازمان شتریب یبرا ،نيبنابرا ؛(2008 ،راسل) هستند باال یذهن تیفعال ازمندین

 در .(2010 ،اوارلمان و باکر) است برخوردار یاژهيو تیاهم از ،هاآن برمؤثر  عوامل و انکارکن عملكرد
 صورت ها انسان رفتار در هاهیجان نقش و ساختار فهم در چشمگیری پیشرفت ،اخیر های سال
 و تفسیر ،فهم توانايی از قوی طوربه ،خانواده و همكاران ،دوستان با روابط ،جامعه .است گرفته
 ،هوش های کارکرد رب ،مثبت و مستقیم طوربه هاهیجان و پذيردمی تأثیر هاهیجان به العملعكس
 ،همكاران و بچارا ؛2000 ،آيزن) گذارد می تأثیر متقابل درک توانايی و ادراک ،گیریتصمیم مانند
 ياد خستینن داليل عنوانبه هاآن از (1963 و 1980) ديويدسون که هم ها نگرش و اعتقادها .(2000
 کنترل و اجرا ،ايجاد بر چشمگیری طوربه هاهیجان ،درنهايت و پذيرندمی تأثیر هاهیجان از ،کندمی
 صنعتی شناسانروان ،سازمان هایپژوهش ۀحوز در .(2002 ،تاگارد و زو) است مؤثر عمل تفسیر و

 هاهمقال نگارش هب کار محیط در رفتار درک راستای در مديريتی محققان و مديران ،سازمانی
 ،همكاران و لويس ؛2000 ،همكاران و اشكانسی) یهايکتاب و 2009 ،لوين ؛2002 ،رينر و اشفورت)

 ،هیجان تنظیم ةزمین در اندکی هایپژوهش .اند هپرداخت کار محیط در هیجان ةزمین در (2010
 (2013) همكاران و تسیوسکاف .است گرفته صورت سازمان در شناختی های هیجان تنظیم ويژه به

 مهم و حیاتی یمهارت و است رايج بسیار ها انسان ةهم ۀروزمر زندگی در هیجان تنظیم دارند عقیده
 (2013) لیانگ و چی و (1995) گلدمن و رودمی شماربه اجتماعی و فردی هایمشكل با همواجه در
 جسمی سالمت بر ،هاهیجان تنظیم هعالوبه .دانند می هیجانی هوش اصلی های متغیر از يكی را آن
 (.2011 ،همكاران و نیكلیسک ؛1995 ،همكاران و سیچتی) گذارد می تأثیر ها انسان ذهن و

 هایاحساس مكرر ةتجرب و یشغل رضايت داشتن) کار به مربوط ذهنی سالمت افزايش همچنین
 و باکر) شود می نانکارک عملكرد افزايش سبب (ناخوشايند هایاحساس اندک ةتجرب و خوشايند
 ةرابط ،عملكرد و شغلی رضايت که است داده نشان هاپژوهش از یعضب ،عالوهبه .(2011 ،اوارلمان

                                                           
1. Emotion regulation 

2.Subjective well-being (SWB) 
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 و خوشايند هایاحساس میان قوی ایهرابط و (2001 ،همكاران و جاج) دارند هم با مثبتی
 موجب ،ايندخوش هایاحساس افزايش که ترتیببدين. دارد وجود شغلی عملكرد و ناخوشايند
 .(1999 ،کوته) دشو می خوشايند هایاحساس ايجاد سبب عملكرد افزايش و عملكرد افزايش
 .گرددیبرم خدمات بخش در کار یهاجانیه یبررس به ها،جانیه میتنظ یهاپژوهش ةسابق

 درمورد او .بود (1983) لديهوچا ،نوشت سازمان در هاجانیه میتنظ درمورد که یکس نیاول
 مطالعه ،کردندیم کار مایهواپ مهماندار عنوانبه ،خدمات بخش در که یکسان یجانیه یتقاضا
 مطابق .آورد وجودهب یاحرفه یجانیه یها تقاضا حیتوض یبرا را 1یجانیه کار اصطالح و کرد

 باکارکنان،  یسو از جانیه ابراز تيريمد» یمعنا به یجانیه کار ،(7: 1983) لديهوچا یها نوشته
 یامبادله یهاب و است حقوق شيافزا یبرا سازمان نیقوان مطابق ن،بد اي چهره حالت از هاستفاد
 یبرا دارند انتظار خود کارکنان از ،یتجار یها سازمان که است نآ یمعنا به مفهوم نيا .«دارد

 ،جانیه ابراز یعني .دهند بروز ار یخاص موارد و کنند میتنظ را خود یهاجانیه ،یتجار مقاصد
 یبرا و یاضاف پاداش و دستمزد و حقوق ،کارکنان یبرا آن ةجینت که دربردارد یایاقتصاد زشار

  .(1983 ،لديهوچا ؛1992 ،یهومپر و اشفورت) است عملكرد بهبود و یمشتر تيرضا ،سازمان
 به که اندگرفته نظردر را هیجانی کار ،سازمان در هاهیجان تنظیم ۀحوز در هاپژوهش بیشتر

 خدمات واحد بر نیز هاهمطالع اکثر تمرکز و است سازمان قوانین به توجه با ،هیجان روزب معنای
 ،تانگ و چانگ ؛2000 ،گرندی ؛1993 ،هومپری و اشفورت ؛1983 ،هوچايلد) است بوده مشتريان
 و متفاوت کارکنان با مختلف های بخش ،سازمان هر آنكه حال ؛(2012 ،هكت و ريچاردز ؛2009
 کهزمانی ويژهبه ؛کنند می تنظیم را خود هایهیجان کارکنان ،لحظه هر در و دارد ونگوناگ روابط
 به محدود تنها ،سازمان در هیجان تنظیم موضوع .باشد افتاده اتفاق هاآن برای منفی ایواقعه
 شخصی هر بلكه یست؛ن تیخدما های بخش کارکنان يا کار محیط قوانین ةوسیلبه هیجان تنظیم

 عوامل از ثرأمت که دارد خود هایهیجان تنظیم برای هايیراهبرد يا قوانین ،ناختیش صورتبه
 هایهمطالع تاکنون (.2007 ،تامپسون و گروس) است فرهنگ و تربیت و تعلیم جمله از متفاوتی
پرداخته کارکنان عملكرد و ذهنی سالمت بر شناختی های هیجان تنظیم ریثتأ بررسی به اندکی

 نامحقق ،آن اهمیت میزان به توجه با ،کشور در حوزه اين در کاربردی دانش به نیاز ،بنابراين ند؛ا
 بردیرکا و ریظن ةپیشین بررسی از پس ،رواين از .دزنپرداب امر اين بررسی به تا داشت آن بر را

 غیر و انطباقی ةدست دو قالب در شناختی های هیجان یمظتن های راهبرد ریثتأ بررسی به ،پژوهش
 .شودمی پرداخته ايران اسالمی جمهوری گمرک یبانیتپش واحد در 2باقیانط

                                                           
1. Emotional labor 

2. Unadjusted strategies  
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 پژوهش پیشینة

 میتنظ ،هاجانیه میتنظ شامل ،قیتحق یها ریمتغ درمورد یمختصر شرح به ،قسمت نيا در
 .ميپرداز یم یعملكرد رفتار و یذهن سالمت ،یشناخت یها جانیه

 

 جانیه میظنت

 زمان و ميگذار یم ریتأث ،ميدار که يیهاجانیه بر در آن، که اردد ینديفرا به اشاره جانیه میتنظ
 شهیهم هاجانیه (.2001 ،گروس) میکن یم تيريمد را خود یهاجانیه ابراز و تجربه یچگونگ و
 تا دهد یم اجازه ما به یژگيو نيا .کندینم وادار هااتفاق به يیپاسخگو از یخاص نوع به را ما
 نيا شهیهم یول ،میکن فرار است ممكن ،میترس یم کهیهنگام .میکن میتنظ را خود یهاجانیه

 یول ،میبزن ضربه يیجا به اي میکن حمله است ممكن ،ميشو یم یعصبان کهیزمان .میکن ینم را کار
 شهیهم یول ،ميبخند است ممكن ،ميشو یم خوشحال کهیهنگام .میکن ینم را کار نيا شهیهم
 نظر مورد ةمسئل ،میکن یم میتنظ را خود یهاجانیه چگونه که ضوعمو نيا .میکن ینم را کار نيا

 شده نیعج آنها یهاجانیه میتنظ یها روش با ،یباورنكردن یاگونهبه ها انسان سالمت و است
 یاجتماع روابط در یمهم عامل را جانیه میتنظ (2007) گروس .(2002 ،تاگارد و زو) است

 از مملو ،ها انسان یاجتماع یزندگ ديگویم سازمان در جانیه میتنظ نقش تیاهم در یو .داند یم
 که دارند ازین افراد ،مواقع و طيشرا شتریب در .دارد ازین جانیه کنترل به که است يیها مناسبت

 نیهمچن .کنند ليتعد اي سرکوب ،یمخف را خود یجانیه واکنش ،داوطلبانه و آگاهانه صورتبه
 خود یهاجانیه ،یمتفاوت یها روش از استفاده با ها انسان هک کند یم خاطرنشان (2001) گروس

 میتنظ نديفرا از یامرحله چه در ،فرد که دارد نيا به یبستگ ها روش نيا .کنند یم میتنظ را
 گسترش ،2تیموقع ليتعد ،1تیموقع انتخاب :از عبارتند مراحل نيا .باشد گرفته قرار جانیه

 میتنظ یها راهبرد ریتأث یبررس به ،حاضر پژوهش در .5پاسخ میتنظ و 4شناخت رییتغ ،3توجه
 .شود یم پرداخته یمنف یهااتفاق وقوع از بعد یشناخت یها جانیه
 
 

                                                           
1. Situation selection 

2. Situation modification 

3. Attentional deployment 

4. Cognitive change 

5. Response modulation  
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1شناختی های هیجان تنظیم
 

 یها نديفرا و انسان یشناخت یزندگ با ريناپذيیجدا یشكلبه ،یشناخت صورتبه جانیه میتنظ
 از بعد اي اتفاق طول در هاجانیه کنترل و تيريمد به مفهوم نيا .است ختهیدرآم یو یشناخت

 و نگيکر) دارد اشاره کنندهخوشحال اي مثبت اتفاق کي اي دکنندهيتهد اي زااسترس اتفاق کي
 (.2009 ،اسالن

 گذارد یم ریتأث آن بر هم و (2008 ،کرونو  تاگارد) رديپذ یم ریتأث جانیه از هم ،شناخت
 و است یشناخت نديفرا کي از رتأثم ،کند یم تجربه انسان که یيهاجانیه .(2007 ،گروس)

 و هيتجز شامل که است یمغز ینديفرا هم یجانیه یابيارز .رودیم شماربه یذهن ینديفرا
 (.2002 ،تاگارد و زو) است گرفته قرار آن در فرد که است یتیموقع منافع و ها ضرر لیتحل

 دارند یم انیب 2005 سال در آن ديیأت در و 2001 سال در یپژوهش در ،همكاران و یگرانفسك
 یبرا یشناخت راهبرد دسته نه از ،زااسترس اي دکنندهيتهد ةواقع کي ةتجرب از پس ،افراد که
 برده کاربه هاجانیه یانطباق یابيارز یبرا راهبرد پنج .کنند یم استفاده خود یهاجانیه میتنظ
 راهبرد چهار و (مثبت تمرکز و کردنسهيمقا ،یزيرهبرنام ،مثبت مجدد یابيارز ،رشيپذ) شوند یم
 ،یفكر نشخوار ،خود سرزنش) شوند یم دهینام جانیه میتنظ یانطباق ریغ یها راهبرد ،ماندهیباق

 کردنقبول و پذيرفتن به «پذيرش» ،انطباقی های راهبرد میان از (.گرانيد سرزنش و یسازفاجعه
 به خود ذهن در انسان آن، در که فرايندی به .است افتاده قاتفا که دارد اشاره ایواقعه مسئولیت

 معنای و کند ارزيابی دوباره ،مثبت صورتبه را آن ،بدهد مثبت های معنا ،افتاده اتفاق که ایواقعه
 منفی ةواقع به فكرکردن يعنی «ريزیبرنامه» .گويند می مثبت مجدد ارزيابی ،بدهد آن به جديدی

 با را اقفات ،شخص که دارد مفهومی به اشاره ،«کردنمقايسه» .آن حل برای ريزیبرنامه و
 .دهد می را خود واقعی جايگاه ،واقعه آن به و کند می مقايسه زندگی در ديگر مسائل و حوادث

 حادثة اين به ربطی که خوشايندی و بخشلذت هایاتفاق به فكرکردن يعنی «مثبت تمرکز»
  اتفاق منفی نكات به فكرکردن جایبه گذشته، خوب ایه تجربه به فكرکردن يا ندارد خاص
 «فكری نشخوار» .است افتاده که اتفاقی درمورد ،خود مقصردانستن يعنی «خود سرزنش» .افتاده
 به «سازیفاجعه» .ناخوشايند ةواقع دربارۀ خود تفكر و احساس به همیشگی فكرکردن يعنی

 سرزنش» .دارد اشاره آن منفی های جنبه تشديد با اههمر ،ناخوشايند موضوع به فكرکردن
و  یگارنفسك) است ذهن در آنها دائم سرزنش و ديگران مقصردانستن معنای به ،«ديگران
  (.2005 ،همكاران

 یجسم سالمت و جانیه میتنظ یها روش انیم یقو یارابطه که دنده یم نشان هاپژوهش
                                                           
1. Cognitive emotion regulation 
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 میتنظ .(2011 ،همكاران و سکیكلین ؛1995 ،نهمكارا و یتچیس) دارد وجود افراد یذهن و
 و یافسردگ و یمنف اتفاق کي ةتجرب انیم ةطراب در را یمهم نقش ،یشناخت یهاجانیه

 ،کنند استفاده شتریب هاجانیه میتنظ یانطباق یها راهبرد از که یکسان کند. یم یباز اضطراب
 یانطباق ریغ یها راهبرد از که یکسان ،درعوض دهند. یم گزارش را یکمتر یافسردگ و اضطراب
 یگارنفسك ؛2007 ،ندنیل و اکرمونت) شوند یم اضطراب و یافسردگ دچار شتریب ،کنند یم استفاده

 مثبت یاطهراب که اندافتهي دست جهینت نيا به (2012) و همكاران یعبد .(2001 ،و همكاران
 يیباال تمرکز که یافراد .دارد وجود یشناخت یها جانیه میتنظ یها راهبرد و حواس تمرکز انیم
 یانطباق یها راهبرد از شتریب ،اند هداشت یکمتر تمرکز که یکسان با سهيمقا در ،اند هداد گزارش را

 یاساس ینقش ،جانیه یشناخت یها راهبرد ،عالوهبه .(2012 ،و همكاران یعبد) اند هکرد استفاده
 ریغ یها راهبرد .دارند خوردن یهاختاللا و اضطراب و یافسردگ جمله از ،یروان یها بیآس رد

و  آلدوا) شوند یم یروان یها بیآس جاديا سبب ،سرکوب و یفكر نشخوار جمله از یانطباق
 .(2010 ،همكاران

 

 کار به مربوط یذهن سالمت

 وتيرا) دارد هاآن یشغل عملكرد در يیبسزا ریتأث ،کارکنان یروان و یذهن تسالم آنجاکه از
 زمان ،افراد شتریب .ستهاسازمان و جوامع شتریب توجه مورد ،موضوع نيا ،(2000 ،کروپانزانو

 هر یزندگ ۀعمد بخش کار طیمح ،جهیدرنت .کنند یم یسپر کار طیمح در را خود یزندگ از یاديز
 یهاپژوهش جينتا .(1984 ،هانتر و هانتر) گذارد یم ریثتأ جامعه و او سالمت بر که است شخص

 هاآن در کارکنان یذهن سالمت که يیهاشرکت که است آن انگریب (2010) دروال و جميورو
 دچار شتریب ،است ترنيیپا هاآن در یذهن المتس سطح که يیهاشرکت با سهيمقا در ،است باالتر

 هاآن نکارکنا که يیهاشرکت که است داده انشن قیتحق نيا نیهمچن .شوند یم یورشكستگ
 .است کمتر زین هاآن یها یبده ،ندردا یباالتر یذهن سالمت

 نيا .کنندیم یابيارز را خود یزندگ چگونه افراد که دارد موضوع نيا به اشاره یذهن سالمت
 ةتجرب به ،یاز زندگ یکل تيآگاهانه از رضا یابيارز .باشد یشناخت است ممكن یابيارز

 یزمان ،شخص کي .دشویم منجر یزندگ به واکنش در نديناخوشا اي نديخوشا یها احساس
 طوربه و باشد داشته تيرضا خود یزندگ از که دارد يیباال یذهن سالمت که ديبگو تواندیم

 یمنف یهااحساس و کند تجربه را یخوشحال و یخوش ،لذت مانند یخوب یهااحساس ،مكرر
 سالمت از (2000) نريدا مورد نظر مفهوم .(2000 ،نريدا) کند تجربه کمتر را تیعصبان و غم مانند
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 که دارند کار نةیزم در یباالتر یذهن سالمت ینکارکنا که ستمعنا نيا به ،کار طیمح در یذهن
 کمتر را یمنف یهااحساس و رتشیب را مثبت یهااحساس و باشند داشته تيرضا خود شغل از

 (.2011 ،اوارلمان و باکر) کنند تجربه

 

  یشغل عملکرد

 کارکنان اثبات قابل و حیتوض و مشاهده قابل عمل یمعنا به ،یشغل رفتار همان اي یشغل عملكرد
 ریتأث ،نامطلوب چه و لوبمط صورتبه چه ،سازمان عملكرد و جهینت بر ،میمستق طوربه که است

 در یوربهره شيافزا در آن نقش لیدلبه یشغل عملكرد .(1990 ،و همكاران کمپبل) گذارد یم
 یجابه ديبا عملكرد مفهوم (.1983 ،لديهوچا) است توجه مورددر سازمان  اریبس ،سازمان طیمح
 نيترآسان داکردنیپ سمت به را کارکنان ،تمرکز رايز ؛(1989 ،یمورف) کند تمرکزرفتار  بر امدیپ

 و کمپبل .رندیگ ینم شكل گريد مهم یها رفتار و کند یم تيهدا جهینت به دنیرس یبرا راه
 عبارتبه .است رفتار خود بلكه ست؛ین رفتار امدیپ ،ردعملك که دادند حیتوض (1993) همكاران

و  لدويموتوو مقابل، در .هستند هاآن ریدرگ       واقعا  کارکنان که است يیرفتارها شامل عملكرد ،گريد
 نيا .است آن یابيارز و رفتار شامل بلكه ؛ستین رفتار فقط ،عملكرد که داشتند اظهار همكاران
 سرپرست و همكاران نظر از را عملكرد ،یشغل عملكرد یریگهانداز یبرا که دارد یروش مفهوم
 را یشغل عملكرد (1997) و همكاران لديموتوو (.2004 ،و همكاران ومنین) سنجند یم زین شخص
 را يیرفتارها ،عملكرد درمورد. آورندینم شمارعملكرد به نيرا جزء ا آن جينتا و دانندیم رفتار
 یاثربخش یبرا .(1993 ،همكاران و کمپبل) باشند سازمان هدافا هب طومرب که ميریگ یم درنظر

 مستمر دادننشان یبرا را کارکنان که باشد یاگونهبه ديبا پاداش ،عملكرد تيريمد ستمیس
 به ها فتارر نيا .کند قيتشو ،کند تيحما را سازمان یها راهبرد و اهداف که يیرفتارها از دسته آن
 یشهروند رفتار و یافهیظو یها رفتار ،تيعضو از یناش یها رفتار :وندش یم میتقس دسته سه

 .یسازمان
 ردیگ یم میتصم کهیزمان شخص که شود یم شامل را يیرفتارها :تيعضو از یناش یها رفتار

 از یناش یها رفتار مشاهدۀ قابل یهایژگيو .دهد یم انجام ،بماند آن در و شود ملحق یسازمان به
 خواستار و سازمان در استخدام به اديز ليتما ،يیجابجا کاهش ،بتیغ کاهش :از ندعبارت تيعضو

  .کارکنان یباال اقیاشت و ليتما یکل طورو به بودندائم استخدام
 محول او به که را یکار شخص که افتد یم اتفاق یزمان ،یافهیوظ رفتار :یافهیوظ یها رفتار

  .است سازمان یها تیفعال یاصل ةدنب ءجز فيوظا نيا ،درواقع و دهد یم انجام ،شده
 داوطلبانه صورتبه شخص که افتد یم اتفاق یزمان یشهروند رفتار :یسازمان یشهروند رفتار
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 .است فهیوظ و تيعضو از یناش رفتار بر اضافه که دهد یم انجام را یخاص یها کار ،یاریاخت و
 تخدما ةارائ و باال تیخالق و ینوآور ،گرانيد با اديز مشارکت ،یاضاف تالش شامل ،رفتار نيا

  (2007 ،دزیش) است انيمشتر به یاضاف



 پژوهش یمفهوم مدل و هاهیفرض
 -شد انیب نیشیپ قسمت در که -یکاربرد و ینظر یهاهمطالع یبررس براساس ،قسمت نيا در

 .(1شكل) دشو یم ارائه قیتحق یهاهیفرض و یمفهوم مدل
 
 
 
 
 


 
 
 
  
 
 
 






 پژوهشیمفهوممدل.1شکل


 ،کارکنان سوی از هیجان تنظیم انطباقی های راهبرد از استفاده افزايش با:1ةفرضی

.شود می بیشتر نیز کار به مربوط ذهنی سالمت

 :شغلیعملکرد

 ایرفتار وظیفه
 رفتار حاصل از عضويت

 رفنار شهروندی سازمانی 

 تنظیمهایراهبرد

 :انطباقیهایهیجان

 پذيرش
 ارزيابی مجدد مثبت

 ی زريبرنامه
 کردنمقايسه
   مثبت تمرکز

 :کارکنانذهنیسالمت

 خوشايند هایاحساس
 شغلی رضايت
 ناخوشايند هایاحساس

 تنظیمهایراهبرد
 :انطباقیغیرهایهیجان

 سرزنش خود 
 سرزنش ديگران
 نشخوار فكری

  سازیفاجعه



بررسی    تنظیمراث  هیجان  های شناختی  بر ــ... ــــــ     ــــــــــــــــــــــــ                       733   

 ،کارکنان سوی از هیجان تنظیم انطباقی غیر های راهبرد از استفاده افزايش با :2ةفرضی

 .يابد می کاهش کار به مربوط ذهنی سالمت

 کارکنان عملكردی رفتار ،کارکنان کار به مربوط ذهنی سالمت افزايش با:3ةفرضی

.يابد می افزايش
 کارکنان عملكردی رفتار ،هیجان تنظیم انطباقی های راهبرد از استفاده افزايش با :4ةفرضی

 .يابد می افزايش

 عملكردی رفتار ،هیجان تنظیم انطباقی غیر های راهبرد از استفاده افزايش با :5ةفرضی

 .يابد می کاهش کارکنان
 

 پژوهش یشناسروش

 از .است یشيمایپ یفیتوص ،ها داده یآورجمع لحاظ از و یکاربرد ،هدف لحاظ از پژوهش نيا

 از و است یفیتوص یهاپژوهش قلمرو در ،پردازد یم موجود وضع یبررس به ،قیقتح نيا آنجاکه
 نيا در .است یشيمایپ ،پردازد یم پرسشنامه قيطر از فرادا یها حیترج و هانظر یبررس به آنجاکه

 یعني شد؛ یبررس جامعه کل و شد استفاده یسرشمار روش از ،دقت شيافزا یبرا پژوهش،
 پر را ها پرسشنامه که یکسان از تشكر یبرا و شد پخش یآمار ةجامع یاعضا کل نیب پرسشنامه

 ،شدهپخش ةپرسشنام 340 نیب از .شد داده آنان به ها پرسشنامه با ههمرا یاهيهد ،بودند کرده
 یهاهداد یباال تعداد داشتن لیدل به زین پرسشنامه 20 .شد گرداندهباز انمحقق به پرسشنامه 240
 .ندشد حذف يینها لیتحل از ،الزم اعتبار بودن و هگمشد

 

 یریگاندازه و ها ریمتغ شرح

 یبرا. شود یم میتقس دسته سه به هاآن یریگاندازه ابزار و ها ریمتغ ،قیتحق نيا موضوع به توجه با
و  یگرنفسك یشناخت یها جانیه میتنظ ةپرسشنام از ،یشناخت یها جانیه میتنظ سنجش
 ریغ یها راهبرد و یانطباق یها راهبرد شامل پرسشنامه نيا ابعاد .شد دهاستفا (2001) همكاران

 تيرضا (الف :دارد بعد دو ،کار به مربوط یذهن سالمت .است یشناخت یها جانیه میتنظ یانطباق
 یبرا .نديناخوشا یهااحساس اندک ةتجرب و نديخوشا یهااحساس مكرر ةتجرب (ب ،یشغل

 تيرضا ةدرج که-(1974) باورز و لوریت یشغل تيرضا ةپرسشنام از ،یشغل تيرضا سنجش
 خود شغل از شخص احساس درمورد یکل نظر و ارتقا فرصت ،حقوق ،سیرئ ،همكاران از کارکنان

 از ،نديناخوشا و نديخوشا یهااحساس سنجش یبرا .(2002 ،لدیف) شد استفاده -سنجد یم را
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 شده استفاده (1988) همكاران و واتسون یمنف و مثبت یهااحساس از برگرفته یاپرسشنامه
 مثبت یهااحساس ةپرسشنام ،کار به مربوط یذهن سالمت سنجش یبرا پژوهش، نيا در .است

 جامع ةپرسشنام کي نبود لیدلبه .شد ترجمه کار طیمح به مربوط یهااحساس به توجه با یمنف و
 یهاپژوهش به توجه با آن یها ریمتغ از کيهر سنجش یبرا ،یعملكرد رفتار سنجش یبرا
 از زین یسازمان یشهروند رفتار سنجش یبرا .شد گرفته درنظر جداگانه یانامهپرسش ،نیشیپ

 ابعاد از یكي ،یافهیوظ رفتار .ميکرد استفاده هيگو 20 شامل (2011) اسپكتور و فاکس ةپرسشنام
 (1998) نیلپ و نيدون یشغل عملكرد ةپرسشنام از ،آن سنجش یبرا و است یعملكرد رفتار

 ،تيعضو از حاصل رفتار به مربوط اتیادب مرور با نكهيا به توجه با .است شده استفاده
 هیته یسازمان یعملكرد رفتار بعد نيا یریگاندازه یبرا هيگو هفت ،امدین دستبه یا پرسشنامه

 منابع تيريمد ۀحوز نظرانصاحب و استادان از نفر 20 یبرا ،لیميا قيطر از را ها هيگو نيا و شد
 یبررس را پرسشنامه نيا یمحتوا اعتبار ت،يريمد رشتة استادان از نفر 20 .ميکرد ارسال یانسان
 و ،یصور يیروا ،پژوهش نيا در .شد محاسبه ابيارز 20 یهانظر براساس محتوا يیروا و کردند
 یریمتغ ،(مكنون) نشدههمشاهد ریمتغ آنجاکه از .است گرفته قرار سنجش ابزار ،1سازه يیروا
 ،است شده استفاده یریگاندازه اسیمق عنوانبه ،است گسسته که كرتیل فیط از و است وستهیپ

و  زامبو یتازگبه .است هشد استفاده یبیترت یتتا از ،نظر مورد ةپرسشنام يیايپا ةمحاسب یبرا
 دادند نشان شدهسازیهشبی مثال چندين با و ندپرداخت شاخص اين ةمطالع به (2007) همكاران

را  يیايپا زانیم 1 جدول .کندمی برآورد کم را یپاياي مقدار همیشه کرونباخ آلفای ضريب که
 .دهد یم نشان

 

 پژوهش یها افتهی
 هایهمعادل سازیمدل از ،تحقیق هایهفرضی به پاسخ برای ،ها متغیر تعدد دلیلبه پژوهش، اين در

 .است شده استفاده SMARTPLS افزارنرم و جزئی هایمربع حداقل روش به (SEM) ساختاری
 و تفسیر قدرت بیشترين ،حاصل مدل که کند می تعیین ایهگونبه را ضرايب ،PLS تخمین روش
 را نهايی ةوابست متغیر ،صحت و دقت باالترين با مدل که معنابدين ؛باشد شتهدا را توضیح
 نیز PLS با را آن ،رگرسیونی الگوسازی بحث در که جزئی ایهمربع حداقل روش .کند بینی پیش

 توان می آن طريق از که شود می محسوب چندمتغیره آماری های  روش از يكی ،کنند می معرفی
 وجود يا هاهمشاهد کم تعداد ،پاسخ متغیر توزيع بودننامعلوم مانند ها  محدوديت بعضی رغمعلی

                                                           
1.Construct Validity 
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 قبال در همزمان طوربه را پاسخ متغیر چند يا يک ،توضیحی متغیرهای بین جدی همبستگی
 تمامی برای را پايايی ،روايی های  شاخص 1 جدول .کرد الگوسازی توضیحی متغیر چندين
 شد مشخص شدهاستخراج واريانس میانگین شاخص کمک با .دهد می نشان تحقیق های متغیر
 های  شاخص .دارند 5/0 از باالتر ۀشدجاستخرا واريانس میانگین ،مطالعه مورد های  سازه تمام که

 يیدأت ةالزم و شوند می استفاده پرسشنامه پايايی بررسی برای ،ترتیبی تتای و 1ترکیبی پايايی
 و هستند 7/0 از باالتر ،ضرايب اين تمامی .است 7/0 مقدار از ها شاخص اين باالتربودن ،پايايی
 از درصد چند که دهد می نشان تعیین ضريب صشاخ .اندگیریاندازه ابزار يیپايا دهندۀنشان
 ،اساسبراين .اند هشد داده توضیح مستقل های متغیر يا متغیر وسیلةبه ،وابسته متغیر يک هایتغییر
 متغیر هایتغییر از درصد 7/18 اند هتوانست کلی طوربه ،انطباقی غیر و انطباقی راهبرد های متغیر

 که گفت توان می آمدهدستبه تعیین ضريب به توجه با .دهند توضیح را کارکنان ذهنی سالمت
 راهبرد های متغیر .است بوده انطباقی غیر های راهبرد تأثیر از بیش ،انطباقی های راهبرد تأثیر

 متغیر هایتغییر از درصد 2/30 کلی طوربه ،کارکنان ذهنی سالمت و انطباقی غیر و انطباقی
 سهم که گفت توان می آمدهدستبه تعیین ضريب به توجه با .نداهادد توضیح را عملكردی رفتار

 های راهبرد تأثیر از بیش ،انطباقی های راهبرد تأثیر و است همه از بیشتر ،کارکنان ذهنی سالمت
 و ساختاری مدل کیفیت میان سازش میزان ،مدل برازش نیكويی شاخص .است بوده انطباقی غیر
 :با است برابر و دهدمی نشان را شدهگیریاندازه مدل

  2GOF communality R 

 ،آن در که

 

Communality2وR میانگین Communality 2 وR تربودنباال .است 
 ،تعیین ضريب مقدار ،مدل اين رایب .دهد می نشان را مدل برازش ،5/0 از GOF مقدار شاخص
 ساختار با پژوهش اين های  داده ،ترساده بیان به .دارد مدل مناسب برازش از نشان و است 523/0

 با هاسؤال همسوبودن بیانگر امر، اين و دارد مناسبی برازش پژوهش، نظری زيربنای و عاملی
  .است نظری های  سازه
 
 
 
 

                                                           
1. Composite reliability 
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یاییپا،رواییهایشاخص.1جدول

 ترتیبیتتای تعیینضریب AVE CRپنهانهاییرغمت

 9034/0  923/0 6021/0 خوشايند هایاحساس

 8067/0  8576/0 5026/0 ناخوشايند هایاحساس

 7818/0  8584/0 6028/0 مثبت ارزيابی

 8422/0  8713/0 5929/0 انطباقی های راهبرد

 7566/0  8167/0 5704/0 انطباقی غیر های راهبرد

 7727/0  8685/0 6878/0 ريزیبرنامه

 7302/0  8333/0 5596/0 مثبت تمرکز

 7827/0  8447/0 5872/0 شغلی رضايت

 7342/0  8248/0 5109/0 عضويت از حاصل رفتار

 8074/0  8619/0 5144/0 شغلی رفتار

 825/0  7801/0 5916/0 سازمانی شهروند رفتار

 8967/0 302/0 9117/0 5107/0 عملكردی رفتار

 7578/0  7556/0 5164/0 خود سرزنش

 773/0  8558/0 6004/0 ديگران سرزنش

 8273/0 1873/0 8478/0 6441/0 کارکنان ذهنی سالمت

 7539/0  8608/0 675/0 سازیفاجعه

 7994/0  7879/0 5553/0 فكری نشخوار

 7049/0  7258/0 503/0 اندازچشم نگاه

 7389/0  7942/0 5688/0 پذيرش

 
 صحت از يافتناطمینان ،پژوهش مفهومی مدل و هاهفرضی آزمون ةمرحل به واردشدن از قبل

 عاملی تحلیل طريق از کار اين .است ضروری زادرون و زابرون های متغیر گیریاندازه های مدل
 آماری یها روش ترينقديمی از يكی ،تأيیدی عاملی تحلیل .است گرفته صورت دوم و اول ةمرتب
 های متغیر و (آمدهدستهب های عامل) مكنون های متغیر بین ارتباط بررسی برای که است

 اين (.1994 ،بیرن) است گیریاندازه مدل بیانگر و شودمی برده کاربه (هاسؤال) شدهمشاهده
 را ها فرضیه آزمون و ها پارامتر ،ها نشانگر میان زيربنايی های عامل تعداد به توجه با که تكنیک
 کدام که کندمی مشخص و است قوی نظری و تجربی ۀشالود يک بر مبتنی کند،می برآورد
 عاملی بار .است همبسته ها عامل از يککدام با عامل کدام همچنین و عامل کدام با ها متغیر

 مدل ،1 نمودار .شودمی تفسیر ديگری همبستگی هرگونه مانند ،تكنیک اين در شدهمحاسبه
 های  متغیر ،مدل اين در .دهد می نشان استاندارد ضرايب تخمین حالت در را ساختاری هایهمعادل



بررسی    تنظیمراث  هیجان  های شناختی  بر ــ... ــــــ     ــــــــــــــــــــــــ                       737   

 رفتار و (میانجی) کارکنان ذهنی سالمت متغیر و زابرون يا مستقل ،انطباقی غیر و انطباقی راهبرد
 .شوند می سیمتق دسته دو به ضرايب يا اعداد ،نمودار اين در .هستند زادرون يا وابسته ،عملكردی

 را آشكار های متغیر و پنهان های متغیر میان روابط که هستند گیریاندازه هایهمعادل ،اول ةدست
 بار برای مجاز مقدار حداقل .گويندمی عاملی های بار ،اصطالحدر را هاهمعادل اين .کنندمی بیان

 حذف مدل از ،اند هداشت 5/0 زا کمتر عاملی بار که یهاي  شاخص ،منظورهمینبه .است 5/0 ،عاملی
 هایهمعادل ،دوم ةدست .شد دهآزمو       مجددا  ها شاخص اين درنظرگرفتن بدون مدل و شدند

 به .شوند می استفاده هاهفرضی آزمون برای و اندپنهان های متغیر بین روابط که هستند ساختاری
  .شود می گفته 1مسیر ضريب ،اصطالح در ،ضرايب اين

 


 استانداردضرایبتخمینحالتدرپژوهشاصلیدلم.1نمودار

 

                                                           
1.Path coefficient 
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 .دهد می نشان (t-value) ضرايب معناداری مطلق قدر حالت در را پژوهش مدل 2 نمودار
 با را ساختاری هایهمعادل و (عاملی های بار) گیریاندازه هایهمعادل تمامی ،درواقع ،مدل اين

 ،باشد بیشتر 96/1 از t ۀآمار مقدار اگر ،مدل ناي اساسبر .کند می ايشآزمt ۀآمار از استفاده
 58/2 از t ۀآمار مقدار اگر و است معنادار ،درصد 95 اطمینان سطح در عاملی بار و مسیر ضريب
 .است معنادار درصد 99 اطمینان سطح در عاملی بار و مسیر ضريب ،باشد بیشتر

 

 

 
(t-value)معناداریمطلققدرحالتدرپژوهشاصلیمدل.2نمودار



پژوهش هایهفرضی تحلیل
  .   دهد    می      نشان    را    ها ه    فرضی       آزمون      برای         ساختاری     های ه     معادل    از      حاصل       نتايج   2      جدول
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پژوهشهایهفرضیةنتیجوtۀآمار،مسیرضرایب.2جدول

نتیجهt Sigۀآمارتأثیرضریب پژوهشهایهفرضی

ا
ی
صل

 

 تأيیدP<0/01 283/6 269/0 عملكردی رفتار  انطباقی های راهبرد

 تأيید P<0/01 933/13 412/0 کارکنان ذهنی سالمت  انطباقی های راهبرد

 رد P>0/05 -604/1 052/0 عملكردی رفتار  انطباقی غیر های راهبرد

 تأيید P<0/01 -588/2 095/0 کارکنان ذهنی سالمت  انطباقی غیر های راهبرد

 تأيید P<0/01 17/9 385/0 عملكردی رفتار  ارکنانک ذهنی سالمت

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 

 
 مطابق) پارامتر اين برای t مقدار ،2 جدول در شدهخالصه ساختاری هایهمعادل نتايج براساس

 پارامتر هر -58/2 تا 58/2 ۀباز خارج مقادير برای صفر فرض رد ةناحی در درصديک خطای ۀقاعد
 و سوم ،دوم ،اول های یهفرض گفت توان می بنابراين، ؛است شده محاسبه 58/2 از تربزرگ ،(مدل

 توان می مسیر ضريب بودنمثبت به توجه با و شود می يیدأت اطمینان درصد 99 با پژوهش چهارم
 هایهمعادل نتايج براساس ،پنجم ةفرضی ددرمور .است معنادار و مثبت ها متغیر ارتباط نوع گفت

 صفر فرض نشدنرد ةناحی در درصديک خطای ۀقاعد طبق) پارامتر اين برای t مقدار ،ساختاری
 بنابراين، ؛است شده محاسبه بازه درون ،(مدل پارامتر هر -96/1 تا 96/1 ۀباز خارج مقادير برای
 های راهبرد ،ديگر عبارتبه .شود می رد اطمینان درصد 95 با محققان یةفرض که گفت توان می
 آماری لحاظبه داریامعن ریثتأ ،آنان عملكردی رفتار بر کارکنان هایهیجان تنظیم انطباقی غیر
 .ندارد
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
 مورد ،شغلی عملكرد افزايش ،دارد بستگی آن کارکنان عملكرد به  ،سازمان عملكرد آنجاکه از

 ذهنی سالمت .است انسانی منابع مديريت ةزمین در نظرانصاحب و نامحقق از بسیاری توجه
 ها کشور از بعضی کهطوریبه .دارد بسزا یتأثیر شغلی عملكرد بر که است عواملی از يكی

 تنظیم تأثیر ،پژوهش اين در .کنند می تهیه ذهنی سالمت درمورد ایساالنه هایگزارش
 يیدأت از حاصل نتايج .شد بررسی عملكردی رفتار و ذهنی سالمت بر شناختی های هیجان
 موجب ،شناختی های هیجان تنظیم انطباقی های راهبرد که دهد می نشان دو و يک هایهفرضی

 به ،هیجان تنظیم انطباقی غیر های راهبرد از استفاده و شود می کارکنان ذهنی سالمت افزايش
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 دهد می نشان سوم ةفرضی از حاصل تايجن همچنین .شود می منجر کارکنان ذهنی سالمت کاهش
 چهارم ةفرضی ةنتیج و شود می کارکنان شغلی عملكرد افزايش سبب ،ذهنی سالمت افزايش که

 عملكردی رفتار ،هیجان تنظیم انطباقی های راهبرد از استفاده افزايش با که کند می مشخص

 سالمت افزايش موجب شناختی های هیجان تنظیم که موضوع اين .يابدمی ايشزاف کارکنان
 مديران و ها سازمان به ،دارد اثر کارکنان عملكرد بر هم ذهنی سالمت و شود می کارکنان ذهنی
 اطالعات ،هیجان تنظیم تست يک .کندمی کمک تهسشاي کارکنان يافتن ةزمین در انسانی منابع

 .دهدمی قرار رانمدي اختیار در کارکنان عملكرد بینیپیش و ذهنی سالمت ةزمین در ارزشمندی
 افزايش درجهت مؤثر گامی ،هیجان تنظیم های کارگاه برگزاری با توانند می هاسازمان ،عالوهبه

 از استفاده ،پنجم ةفرضی نتايج هب توجه با .بردارند جامعه ،درنهايت و افراد ذهنی سالمت
 اين آنجاکه از .ندارد کارکنان عملكردی رفتار بر یتأثیر ،هیجان تنظیم انطباقی غیر های راهبرد
 زمان که است ایگونهبه ها سازمان اين موقعیت ،شده انجام ايران در دولتی ازمانیس در پژوهش

 که شود می سبب اين و است آن انجام واقعی زمان از بیشتر ،وظیفه يک برای شدهدرنظرگرفته
 باال به رو را خود كردعمل ،کنند می استفاده هاهیجان انطباقی غیر های راهبرد از که افرادی
 خود ذهن در سازیفاجعه يا فكری نشخوار وجود با دهد می اجازه هاآن به زمان زيرا ؛کنند ارزيابی

 است ممكن ،نكته اين به توجه با .دهند انجام درست را خود کار ،پايین ذهنی سالمت داشتن و
 زمان که دارند مشاغلی که ادیافر عملكرد بر ،هیجان ظیمتن انطباقی غیر های راهبرد از استفاده
 اين آتی هایپژوهش برای ما پیشنهاد .بگذارد منفی تأثیر ،است مهم هاآن وظايف انجام برای
 تكرار -باالست بسیار ،افراد ذهنی فعالیت که -محوردانش های سازمان در مطالعه اين که است
 .شود
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