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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
role of cognitive emotion regulation strategies in
worker deterrent stress among employees of
Imam Khomeini Hospital in Ardebil. The
research method was a mixed type. Which was of
a descriptive type in the qualitative section and
surveying type in quantitative section The
statistical population in the qualitative section
was the experts in the field of psychology,
academic elite and experts, and in the
quantitative part it was the staff of Imam
Khomeini Hospital in Ardebil. The sample size
was 24 subjects in the qualitative section, and it
was 217 in a random sampling method. The
research instrument was interview in the
qualitative section and in the quantitative part it
was (Emotional regulation, Garanovsky et al.,
2001), and occupational stress Osipo, 2007),
Questionnaire. The validity of the quantitative
tool (questionnaire) was a structural validity that
was validated by confirmatory factor analysis and
used to determine reliability Cronbach's alpha.
Regarding the findings of the research in the
qualitative section, a list of cognitive emotion
regulation strategies including were identified.
The findings also showed that among 9
hypotheses, negative strategies for cognitive
emotion regulation such as self-blame, blame for
others, mental rumination, catastrophic hypothesis
have a positive and significant effect, However,
adaptive emotional cognitive regulation strategies
such as acceptance, re-attention to planning,
positive re-focusing, positive re-evaluation, minor
significance have a negative and meaningful effect
on inhibitory stress.
Keywords: cognitive emotion regulation, job
stress inhibitor, Imam Khomeini Hospital
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چکیده
هدف این پژوهش نقش راهبردهای تنظیم نینای ه همنیا در
اس رس بازدارنده کاری کارکنیا بممارسی ا اایا یممنیهنیرر
 روش پیژوهش از نی آ امخ ی بی د کی در بخیش.اردبمل بی د
کمفه از ن آ تحلمیل تی و در بخیش کمیه از نی آ ت یمفه و
 ماا ییة اییاری در بخییش کمفییه.بیی یی رپ پممییایش بیی د
 نخبگییا داناییگاهه و،ییا نظییرا یی زه روا نیینای ه
کارنناسیا یبیره و در بخیش کمیه کارکنیا بممارسی ا اایا
 نفیر42 ، نی نم نی در بخیش کمفیه.یممنهنرر اردبمل ب د
 نفییر بیی روش412 بیی یی رپ هدفمنیید و در بخییش کمییه
 ابیاار پیژوهش در.نم ن گمیری طبقی ای تصیادفه ان خیا نید
بخش کمفه اصا ب و در بخش کمه پرساناا (تنظم همنیا
 و اس ی رس ن ی له،)4001 ،  گارانفس یکه و همک یارا،نیینای ه
 روایه اباار بخش کمه (پرساناا ) از ن آ. ب د،)4002 ، اوسمپ
روایه سازه ب د ک ب وسیمل تحلمیل عیااله تأیمیدی سیننش و
.تأیمیید و بییرای ت مییمن پای یایه از لفییای کرونبییاا اس ی فاده نیید
 فررس ه از راهبردهای تنظم،یاف های پژوهش در بخش کمفه
 همچنمن یاف ی هیا نایا داد کی از.ننای ه همنا نناسایه ند
،  راهبردهای انفه تنظم ننای ه همنیا ازمملی،  فرضم9 اما
 فام ی امیا، نایخ ار نهنیه،  سیرزنش دیگیرا،سرزنش یی د
 ااا راهبردهای تنظیم نینای ه،پنداری تأثمر اثبت و ا نهداری
، ت م انیدد بی برناای رییای، پذیرش، همنا سازگار ازممل
، کی اهممیت نیماری، ارزیابه اندد اثبت،تمرکا اندد اثبت
.تأثمر انفه و ا نهداری بر اس رس بازدارنده دان اند
 اسی رس بازدارنیده،  تنظم نینای ه همنیا:واژههای کلیدی
. بممارس ا ااا یممنه،کاری
kh.sarboland@iaupmoghan.ac.ir : نويسندة مسئول.*

97/07/30 :پذیرش

96/08/20 :وصول
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مقدمه 
شناخت استرسهای شغلی و عوامل تولیدکننده آن از این رو

نیاز دارد که در ای موقعیتها بهتری کنارکرد شنناختی نینز

حائز اهمیت است که منی توانند سنتمت م نمی و رواننی

داشته باشد در اصل در تنظیم هیجنان بنه تعامنل بهیننهای از

نیروی کار را مورد تهدید قرار دهد و کارکرد امتماعی آنهنا

شناخت و هیجان مهت مشابله بنا شنرایط منفنی نیناز اسنت

خوب و خوشبینی برای کنترل هیجان کافی نی ت بلکنه وی

3

را مختل کند ،استرس با ب نیاری از بیمناریهنای م نمی و

(اوچ نر و گنروس  .)2002 ،ان نانهنا بنا هنر چنه موامنه

روانی ارتباط داشته ،یا در ایجاد ،تحول و گ نترش آن نشن

مننیشننوند آن را تف ننیر مننیکنننند و تف ننیرهای شننناختی

ستمت عمومی کارکنان ،نیروی ابتکنار

تعیی کننده واکن های افراد است .از نظر بِنک عشایند منفنی

داشته و باعث کاه

و

درباره خنود عامنل محنوری در اخنتتل اف نردگی اسنت و

ممز  .)2008استرس در زندگی همه افرادی که در یکنی از

نگرش هنای منفنی بخن

خلن مح نوب

مشاغل مختلف مامعه کار میکنند ،ومود دارد و به گونههای

میشوند (میمنز ،نیلز و پنارک  .)2090 ،از طرفنی تغیینر در

مختلف بر آن ها فشار وارد میکنند (عبدی ،بابناپور و فتحنی

هرکدام از بخ های مختلف عملکرد سی تمهای شناختی ،از

و ختقیت و تتش افراد می شود (براون ،بنورلی ،اسنتار

 .)9389تحوال

سازمانی ،تغییر حشنو

شغلی نظیر تغییرا

یا افزای

و دستمزد ،ترفیعهای شغلی ،کاه

نیروی ان نانی

و دگرگونیهای امتماعی ،بهخوبی بر فرد فشار منیآورنند و
وی را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشوی
(رابینز .)9378 ،9استرس واکن

و اضطراب منیکننند

اصنلی تغیینرا
4

قبیل حافظه ،تومه و هوشیاری مومب تغییر خل منیشنود؛
بنابرای نمی توان نش

تنظیم شناختی هیجان را در سازگاری

افراد با وقایع استرسزای زندگی نادیده گرفت (گرانف کی و
2

کرایج  .)2006 ،در رویکردهای نوی نینز ،علنت اخنتتال

و عکس العمنل شنخب بنه

هیجانی به نشب در کنترل های شناختی ن بت داده میشنود،

محیط پیرامون خود را شامل میشود که میتواند آثار مثبت و

بهطوریکه ناتوانی در کنتنرل هیجنان منفنی ناشنی از ومنود

منفی را برای او ایجاد کند .آثار مثبت آن میتوانند انگینزش،

افکار و باورهای منفی درباره نگرانی و استفاده از شنیوههنای

دهد و آثار منفی

ناکارآمد مشابلهای اسنت (ویلنز .)2007 ،6سنبکهنای مشابلنه

آن میتوانند باعنث ایجناد فشنار در فنرد شنود و پیامندهای

مشتمل بر کوش هایی از ننو عملنی و درون رواننی بنرای

فیزیکی ،رفتاری و روانی مانند اضطراب ،تشنوی  ،نگراننی،

مهننار مشتض نیا

هننای میننان

کجخلشی و بیماری های قلبی داشته باشد (سناعت ی.)9370 ،

آنهاست .لذا مفهوم تنظیم شناختی هیجان ،به دقت مرتبط بنا

عملکرد و لذ

فرد را در محیط کار افزای

درونننی و محیط نی و تعننار

7

در چند دهه اخیر با پی یدهتنر شندن مشولنه شنغل و روابنط

مفهننوم مشابلننه اسننت (اوالک ،گامف ننکی و کننرا .)2007 ،

ان ان و محیطهای کار مشوله استرس شنغلی مطنر گردینده

سننبکهننای مشابلننه در سننه بعنند  -9شننناختی (بننا تفکننر)،

است .استرس شغلی را میتوان هرگونه پاسخ م مانی روانی

 -2مننداخت

رفتنناری و  -3ترکیبنی از دو بعنند شننناختی و

مضر دان ت که هنگام سازگار نبودن فرد و تواناییهای او بنا

رفتاری هیجان را تنظنیم منیکننند (پارکین نون و تنوتیردل ،

محیط شغلی حاصل میشود .ای پاسخ میتوانند بنهصنور

8

 .)9999تنظیم هیجنان نشن

برم نتهای در تحنول و حفن

رفتارهای ناخشنود ،درگیرشدن در رفتارهنای خشنونتآمینز،

اخننتتال

حوادث و مصدومیتهای کار ،بیماریهای م مانی مختلنف

ناهوشیار فیزیولنو یکی و رفتناری و فراینندهای شنناختی را

و حتی مرگ ،بروز کند .استرس شغلی بنا رضنایت شنغلی و

شامل میشنود (گنروس و موننوز .)9992 ،9تنظنیم شنناختی

عملکرد فرد رابطة م تشیم داشته و یکی از مؤلفههای مؤثر بر

هیجان به تمام سبکهای شناختی ،اطنت منیشنود کنه هنر

هیجننانی دارد و حیطننه گ ننتردهای از هوش نیار و

سننتمت ،ایمننی و آسننودگی فننرد اسننت (گننروس.)2008 ،2

فردی از آن بهمنظور افزای

هنگامی فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو منیشود اح اس

استفاده میکند (گروس.)2009 ،90

2. Gross
4. Jimenez, Niles & Park
6. Wells
8. Parkinson & Totterdell
10. Gross

یا کاه

و یا حف هیجان خود

1. Robbins
3. Ochsner & Gross
5. Garnefski & Kraaij
7. Olak, Garnefski & Kraaij
9. Gross & Munoz
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استرس وضعیت و حالتی است کنه از دخالنت متغیرهنای

شناختی هیجان ،که با استرس بازدارنده کاری ،در رابطه ه تند

مختلف روانی فیزیولو یکی بر دو عامل محیط کنار و سنتمتی

ارتشا دهد .از منبه عملی و کاربردی هم میتواند ینک سل نله

م ننمی و اح اس نی فننرد بننروز منیکننند ک نه مجموعننهای از
واکن های عمومی و شخصی ن نبت بنه عوامنل ناسنازگار و

اصول راهنما و کلیدی تهیه کند که بر کاه استرس بازدارنده
کاری کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل منجر شود.

غیرمنتظره محیط است که مومب اختتل در سی تم سنازگاری

هد از مرور پژوه ها ،ایجناد چنارچوبی مفهنومی بنرای

و تطبی بدن آدمی با محنیط خنارمی منیگنردد و او را وادار

درک عمی ن راهبردهننای تنظننیم شننناختی هیجننان در اسننترس

میکند با اتخاذ روش منگ یا گریز ،با خطر مشابله نموده و ینا

بازدارنده کاری بود .با تومه به اهمیت موضو  ،تحشیشا زینادی

از آن دور شود .بررسیهای مدید و تئوریهای مامع استرس،

در کشننورهای مختلننف انجننام شننده اسننت ازمملننه :بلنگننر و

بر تعامل فرد و محیط تأکید دارد و عکسالعمنل فنرد در برابنر

همکاران ( ،)2009در تحشیشی در مورد اختتل اضطراب و رابطه

استرس ب تگی به تف نیر و ارزینابی آگاهاننه و ینا ناآگاهاننه،

آن با صدما حرفهای نشان داد کنه اخنتتل اضنطراب فراگینر

دارد

یکی از مهمتری م ائل مورد تومه سازمانهای بهداشت مهانی

(عی یزادگان ،مناآبادی و سعادتمند  .)9389فشار عصنبی بنه
شکلهای مختلف تعریف شده اما زمینه مشترک همه تعناریف

است .سالووی و مایر ( ،)2002رابطة هوش عاطفی و مشابلنه بنا
استرس را بررسی کردهاند و نتایج تحشین نشنان داد کنه رابطنه

این اسننت کنه علننت ایجنناد فشننار عصننبی ،ومننود محرکننی

مثبت و معنیدار بی درک هوش عاطفی و کارکرد بنی فنردی و

فیزیکی یا روانی است و فرد به طریشی خاص ن بت

کننارکرد روانشننناختی ومننود دارد .عبنندی ،بابنناپور و فتحننی

بننه آن عکننسالعمننل نشننان مننیدهنند (لننک ،معاضنندیان،

( ،)9389در تحشیشی با عنوان رابطه سنبکهنای تنظنیم شنناختی

ح نینیالمنندنی و صننداقت  .)9399در ای ن بحننث ،اسننترس

هیجننان و سننتمت عمننومی دانشننجویان نشننان دادننند کننه بنی

بهعنوان عکسالعمل فرد برای سازگاری ن بت به محرکنی کنه

سبکهای تنظیم شناختی هیجان با سنتمت عمنومی همب نتگی

الزامننا فیزیکننی و روان نی گ ننتردهای بننرای وی بننه ومننود

معنیداری ومود داشنت .در مینان سنبکهنای تنظنیم شنناختی

میآورد ،در نظر گرفته شده که شخب خود را به طر متعندد

هیجان ناسازگار فامعهانگاری و سرزن

دیگری پی بینی کنننده

با شرایط توأم با فشار روانی تطبی میدهد و محرکهنا عامنل
ایجاد استرس فیزیکی یا روانی مح نوب و زمنانی بنه ومنود

سننتمت روانشننناختی بودننند .سننبک شننناختی فامعننهانگنناری
بیشننتری عامننل تبیننی کننننده در سننتمت عمننومی را بننه خننود

میآیند که فرد اح اس کند از او چیزی خواسنته شنده کنه از

اختصاص داده بود .صالحی ،باغبان ،بهرامی و احمندی (،)9390

اهمی نت حننوادث زی نانآور ،تهدی ندآمیز و دارای چننال

بهصور

2

3

عهده انجام آن برنمیآید (گریفی  .)9374 ،9فشار عصبی یکنی

در تحشیشی که با عنوان رابطنه بنی راهبردهنای شنناختی تنظنیم

از پدیدههای امتماعی و سازمانی است که بهطور گ تردهای بر

هیجان و مشکت

هیجانی با تومه به عوامل فردی و خانوادگی

فضای سازمان ،روابط ان انها و بهداشنت رواننی آنهنا تنأثیر

انجام داده بودند نتایج نشان داد که حذ

میگذارد (فشهی و فرهمند .)9389 ،با در نظنر گنرفت اهمینت

آموزش راهبردهنای منؤثر تنظنیم شنناختی هیجنان بهتنر اسنت

موضو  ،از آنجایی که مفهوم سبکهای تنظیم شناختی هیجنان

بهعنوان بخشی از مداخله در مشکت

هیجنانی مند نظنر قنرار

در حال حاضر در عرصه ارائه پژوه های روانشنناختی وارد

گرفته شود .اردکانی ،کنجکاو و منفرد ( ،)9399در پژوهشنی کنه

شده است و درباره رابطه ای متغیر با استرس بازدارنده کناری
مطالعهای انجام نشده است .لذا ای مطالعنه بنا هند بررسنی

با عنوان واکاوی اثر مؤلفنههنای هنوش عناطفی بنر روشهنای
مدیریت استرس شغلی انجنام دادنند ،نتنایج آزمنون همب نتگی

راهبردهای تنظیم شناختی هیجنان در اسنترس بازدارننده

پیرسون ،بیانگر رابطة معنیدار بی مؤلفنههنای هنوش عناطفی و

نش

کاری کارکنان بیمارسنتان امنام خمیننیشنهر اردبینل صنور
گرفت .نتایج پژوه

حاضر میتواند در مداخت

بالینی مورد

تومه قرار گینرد چنون میتوانند درک منا را از عنوامل مؤثنر
2. Ballenger

راهبردهای غیر مؤثر و

عوامل کنترلکننده استرس است .عنتوه بنر این  ،نتنایج تحلینل
رگرسیون گامبهگام نشان داد که مؤلفههنای آگناهی امتمناعی و
خودآگاهی ،تأثیر معنیداری بر عوامل کنترلکننده استرس دارد.
1. Griffin
3. Salovey, & Mayer
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انندکی در زمیننة نشن

با ای حال مطالعنا

راهبردهنای

تنظیم شناختی هیجان در استرس بازدارنده کناری انجنام شنده
است .با تومه به ای نکتنه تعینی ارتبناط راهبردهنای تنظنیم
شناختی هیجان با استرس بازدارنده کاری در مامعة آماری ای
پژوه

اهمیت است و میتواند به طراحی اقداما

مؤثر برای

سازگاری کارکنان دارای استرس بازدارنده کاری کمک کند .در
بنا هند

همی راستا ای پنژوه

نشن

راهبردهنای تنظنیم

شناختی هیجان در استرس بازدارنده کاری کارکنان انجام شنده
است ،بنابرای فرضیههای پژوه

به شر ذیل است.

روشپژوهش 
روش ای پژوه از نظر هند
گردآوری دادهها بهصنور

کناربردی و از نظنر شنیوه

ترکیبنی (روش کیفنی و کمنی )
9

است .روش پژوه در بخ کیفی از نو تحلیل تنم و در
بخ کمی از نو توصیفی و بهصنور پیمنای اسنت .در
کیفننی بننرای پاسننخ بننه اهنندا

بخنن

اصننلی پننژوه ،

مصنناحبهه نای نیمننهسنناختاریافته بننا صنناحبنظننران حننوزه
روانشناختی ،نخبگان دانشگاهی و کارشناسان خبنره انجنام
شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبههنا،
از تحلیل تم استفاده شد هم نی برای تجزیهوتحلیل دادههنا
در بخن

کمنی ،از روشهنای آمنار توصنیفی و اسنتنباطی

فرضیههایپژوهش 

فرضیة اصلی پژوه

استفاده شد.

 راهبردهای تنظیم شنناختی هیجنان بنر اسنترس بازدارنندهکنناری کارکنننان بیمارسننتان امننام خمینننیشننهر اردبینل تننأثیر

مامعننه آمنناری شننامل تمننامی کارکنننان بیمارسننتان امننام
خمینیشهر اردبیل در پایان شنهریورماه سنال  9396بنود .در

معنیداری دارد.

بخ

فرضیههای فرعی پژوه

اندازهای صور

 .9راهبرد پذیرش بر اسنترس بازدارننده کناری کارکننان

کیفی حجم نمونه مطر نبنوده و تعنداد مصناحبه بنه
2

گرفت که نتایج به حند اشنبا برسند و از

نمونهگینری هدفمنند اسنتفاده شنده اسنت .در این تحشین

بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.
 .2راهبرد تمرکز مجدد مثبت بر اسنترس بازدارننده کناری

پژوهشگر با  24نفر بهصور هدفمند مصناحبه داشنت .در
بخ کمی ،بعد از ساخت ابزار و تعیی رواینی و اعتبنار آن،

کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.

از فرمول کوکران برای تعیی حجم نمونه استفاده شده است،

 .3راهبرد تومه مجدد به برنامهریزی بر استرس بازدارنده

که  297نفر از کارکنان بیمارستان امنام خمیننیشنهر اردبینل

کنناری کارکنننان بیمارسننتان امننام خمینننیشننهر اردبینل تننأثیر
معنیداری دارد.

بهصور نمونهگیری تصنادفی طبشنهای انتخناب ،پرسشننامه
توزیع شد و نتایج آن که شامل کل پرسشنامهها بود بررسی و

 .4راهبرد ارزیابی مجدد مثبت بر استرس بازدارننده کناری

تجزیهوتحلیل شده است.

کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.

روش ممعآوری دادهها ،ترکیبی از روشهای کتابخانهای

 .2راهبرد کماهمیت شماری بنر اسنترس بازدارننده کناری

و

کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.
 .6راهبرد سرزن خود بر استرس بازدارنده کاری کارکنان
بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.
 .7راهبرد نشخوار ذهنی بر استرس بازدارنده کاری کارکنان

و میدانی است .در ای پژوه

بنرای ممنعآوری ادبینا

سنواب از کتناب و مشناال فارسنی و التنی اسنتفاده شند.
هم ننی در بخن میندانی از ابنزار مصناحبه و پرسشننامه
استفاده شنده اسنت .ابنزار منورد اسنتفاده در بخن
مصاحبههای نیمهساختاریافته و در بخن

کیفنی،

کمنی ،پرسشننامه

بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.
 .8راهبرد فامعهآمیز پنداری بنر اسنترس بازدارننده کناری

محش ساخته (با استفاده از طیف لیکنر  2گزیننهای) بنود.
روایی بخ کیفنی بنا اسنتفاده از بررسنی مجندد ب وسنیلة

کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.

کمی از روایی سازه با اسنتفاده

 .9راهبرد سرزن

دیگنران بنر اسنترس بازدارننده کناری

مشارکتکنندگان و در بخ

از تحلیل عاملی تأییدی (مدول  )9انجام شد .برای سننج

کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبیل تأثیر معنیداری دارد.

پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفناده شد کنه ضرایب

2. Saturation

1. Theme analysis method
3. Salovey, & Mayer
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به دست آمده برای هر یک از متغیرها ،تنظیم شناختی هیجنان،

مشدار ضریب کبزر -مایر  -اولکی ( )KMOکه بیانگر کفایت

استرس بازدارنده کاری به ترتیب  0/89 ،0/87به دست آمد با

نمونه گیری برای انجنام تحلینل عامنل اسنت ،برابنر  0/89و
2

تومه به اینکه مشدار آلفای کرونباخ همه متغیرهنا بناالی 0/7
است .درنتیجه ،پرسشننامة پنژوه از پاینایی قابنل قبنولی

مشدار شاخب  Xبا آزمون کروبنت بارتلنت برابنر 2290/99
بود که در سطح  P<0 /0009معننادار بنود و نشنانگر اینکنه

برخوردار است .شاخبهای تحلیل عاملی تأییدی نیز نشنان

می توان توانایی عاملی بودن دادهها را تأیید کنرد .بنر اسناس

از روایی مناسب ابزار است.

نتایج تحلیل عاملی که همگی دارای مشادیر ویژه بنزرگتنر از

برای بررسی روایی ،ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از
روش آماری تحلیل عامل بررسی شند .در این زمیننه ،ابتندا
تحلیل عامل با استفاده از شیوة مؤلفههای اصلی بررسی شند.

 9/2بودند و به طنورکلی  28/3درصند از وارینانس را تبینی
کردند .در مدول یک راهبردها و شماره سؤال تشکیلدهننده
آنها به همراه بار عاملی سؤاال

را نشان داده شده است.

جدول  .1ماتريس عاملي پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان و مقدار بار عاملي سؤاالت
راهبرد
پذیرش

تمرکز مجدد مثبت

تومه مجدد به برنامهریزی

ارزیابی مجدد مثبت

کماهمیت شماری

سرزن

خود

نشخوار ذهنی

فامعهآمیز پنداری

سرزن

دیگران

شماره سؤال
7
39
2
92
32
96
30
97
9
29
98
94
28
98
33
3
93
26
27
4
20
92
29
2
22
6
22
90
34
36
99
23
32
9
24
8

بار عاملی
0/62
0/22
0/73
0/73
0/28
0/72
0/76
0/66
0/79
0/60
0/20
0/49
0/48
0/22
0/24
0/66
0/77
0/72
0/66
0/77
0/68
0/89
0/68
0/79
0/77
0/68
0/66
0/79
0/73
0/78
0/89
0/78
0/78
0/83
0/38
0/80
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افتههایپژوهش 
ی 
یافتهها شامل دو بخ کیفی و کمی اسنت .یافتنههنای کیفنی
مبتنی بر تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبه بود .بنرای

بر اساس نتایج مصاحبهها ،درنهاینت  9راهبنرد شنناختی
هیجان ،مشخب شد کنه از مینان این راهبردهنا( ،سنرزن
خود ،سرزن دیگران ،نشخوار ذهنی ،فامعه آمینز پننداری)،
به عنوان راهبردهنای تنظنیم شنناختی ناسنازگار و (پنذیرش،

شناسایی ابعاد و مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان ،مصاحبههای
نیمهساختاریافته انجام گرفت .هرکدام از مصاحبههنا بنه مند

تومه مجدد به برنامه رینزی ،تمرکنز مجندد مثبنت ،ارزینابی

 30تا  20دقیشنه زمنان بنرد و بنرای تجزینهوتحلینل دادههنای

مجدد مثبت ،کماهمیت شماری) ،بهعنوان راهبردهنای تنظنیم

بهدستآمده از مصاحبهها ،از تحلیل تم اسنتفاده شند .نخ نت

شناختی سازگار شناسایی شد .درنتیجه اهدا

مصاحبههای ضبط شده با اسنتفاده از یادداشنتهنای برداشنته

که راهبردهای تنظیم شنناختی هیجنان در اسنترس بازدارننده

شده در طی مل ههای مصاحبه تکمیل شد و بازخوانی مکنرر
دادهها صور پذیرفت .سپس مت مصاحبهها در مندولهنایی

کاری کارکنان بیمارستان امام خمیننیشنهر اردبینل مشنخب
شد .نشن

پیادهسازی و ن بت به کدگذاری و دستهبندی آنها اقندام شند.

بازدارنده کاری کارکنان بیمارستان امام خمینیشهر اردبینل در

بعد از مرامعه مکرر به مصاحبههنا و بنازبینی فنراوان آنهنا و

شکل  9آمده است.

اصلی پژوه

راهبردهنای تنظنیم شنناختی هیجنان در اسنترس

برقراری رابطهای منطشی بی کدها ،تعنداد این کندها (بعند از
حذ کدهای تکراری) به  9مؤلفه رسید.

شکل  .9مدل مفهومي نش

راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در استرس بازدارنده كاري كاركنان بيمارستان امام
خمينيشهر اردبيل
راهبردهنای تنظنیم

س  29/8درصد آن ها بی  30تا  40سال 29/2 ،درصد آنها

با تومه به شاخبهای برازش نشن

شناختی هیجان در استرس بازدارنده کاری ،مشخب شد کنه
مدل از برازش خوبی برخوردار است.

 49تا  20سال و  0/99درصد آنها تنا  60سنال بنود .مینزان
تحصننیت  2/8درصنند دانشننجوی ارشنند 0/26 ،درصنند

کمنی نشنان داد کنه 72/6

کارشناسنی ارشنند 23/2 ،درصنند دانشننجوی دکتننری و 0/42

درصد افراد مورد مطالعه مردان و  24/4درصد زنان بودهانند.

درصد مدرک تحصیلی دکتری است 40/7 .درصد بنی  9تنا

یافته های پنژوه

در بخن
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 90سال 32/2 ،درصد  99تا  20سال 98/2 ،درصد  29تنا 30

میباشند ،از ای رو برای تحلیل دادههنا از آزمنون پارامترینک

سال و  2/3درصد باالی  30سال خدمت دارند.

استفاده شد.

با استفاده از آزمون کولموگرو  -اسنمیرنو مشنخب
ش ند ک نه تمننامی متغیرهننای پننژوه دارای توزی نع نرمننال
مدول  .2نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيشبيني استرس بازدارنده كاري بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي
هيجان كاركنان بيمارستان امام خمينيشهر اردبيل
ضریب Beta

P

پذیرش

-0/020

تمرکز مجدد مثبت

-0/020

N.S.
N.S.

تومه مجدد به برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت

-0/929
-0/929

N.S.

کماهمیت شماری
سرزن خود
نشخوار ذهنی

-0/934
0/224
0/939

0/0009
0/006

فامعهآمیز پنداری
سرزن دیگران
کل واریانس تبیی شده ()R2

0/320
0/949

0/0009
0/009

متغیر پی بی

متغیر متک

استرس بازدارنده کاری

ای پژوه

شامل  9فرضیه بود که هرکدام تأثیر یکنی از

N.S.
N.S.

0/34

ای پژوه

به شر زیر است :پس از بررسی مامع ادبینا

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر استرس بازدارنده کناری

تحشی در مورد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در استرس

تأیید میکرد .نتایج تحلیل رگرسیون مندول  2نشنان داد کنه

بازدارنده کاری ،و با در نظر گرفت ویژگیها و استراتژیهای

 34درصد از واریانس استرس بازدارنده کاری را میتنوان بنا
راهبردهننای تنظ نیم شننناختی هیجننان تبیننی ک نرد و تمننامی

استرس بازدارنده کاری سازمانهای معتبر و هم نی مصاحبه
بننا خبرگننان دانشننگاهی و سننازمانی ،و نتننایج بخ ن کیف نی

تأیید شندند .افنزون بنر این اسنتفاده از

پژوه  ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار (پنذیرش،

خنود،

تومه مجدد به برنامه رینزی ،تمرکنز مجندد مثبنت ،ارزینابی

دیگران ،نشخوار ذهنی ،فامعنهآمینز پننداری) تنأثیر

مجنندد مثبننت ،ک نماهمی نت شننماری) ،و راهبردهننای تنظ نیم

مثبننت و معن نیداری بننر اسننترس بازدارنننده داشننتهاننند؛ امننا

شناختی ناسازگار (سرزن

دیگنران ،نشنخوار

راهبردهای تنظیم شناختی هیجنان سنازگار (پنذیرش ،تومنه

ذهنی ،فامعهآمیز پنداری) ،بهعنوان راهبردهای تنظیم شناختی

مجدد به برنامهریزی ،تمرکنز مجندد مثبنت ،ارزینابی مجندد

هیجان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.

فرضیههای پژوه

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسنازگار (سنرزن
سرزن

مثبت ،کم اهمیت شماری) ،تأثیر معکوس و منفی را نشان داد
و به کاه

استرس بازدارنده کاری منجر خواهد شد.

نتایج پژوه

خود ،سرزن

نشان داد کنه راهبردهنای تنظنیم شنناختی

هیجان با استرس بازدارنده کاری همب نتگی معنناداری دارد.
هم نی تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشنان

جهگیری 
بحثونتی 
ای تحشی با هد نش راهبردهای تنظیم شنناختی هیجنان

راهبردهننای تنظننیم شننناختی هیجننان سننازگار و ناسننازگار

در اسننترس بازدارنننده ک ناری کارکنننان ،در بیمارسننتان امننام

پی بینی کرد .افزون بر ای کارکنان دارای استرس بازدارننده

خمینیشهر اردبیل انجام گرفت .بهطورکلی ،نتنایج حاصنل از

کاری که راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازگار (پذیرش،

داد که استرس بازدارنده کاری را بهطورکلی میتنوان از روی
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تومه مجدد به برنامه رینزی ،تمرکنز مجندد مثبنت ،ارزینابی

که چون در یک مشطع از زمنان انجنام شنده اسنت ،بننابرای

مجدد مثبت ،کم اهمیت شماری) را داشتند از تحمل بناالتری

بهمای در نظر گنرفت تصنویری بنزرگ و بلندمند  ،فشنط

و کارکنان دارای استرس بازدارنده کاری که راهبردهای تنظیم
شناختی هیجانی ناسازگار (سرزن خود ،سنرزن دیگنران،

تصویری مشطعی را نشان داده است.
با تومه به نتایج پژوه پیشنهاد میگردد:

نشنخوار ذهننی ،فامعنهآمینز پننداری) را داشننتند آر تحمننل

 .9انجام پژوه های بیشتر در زمیننة نشن

راهبردهنای

کمتری برخوردار میباشند .ای یافته نشان میدهند ،آنهنایی

تنظیم شناختی هیجنان و اسنترس بازدارننده کناری بنر روی

که در رویارویی با وقنایع ناراحنتکنننده بنه بهتنری کناری

مامعة آماری مختلف میتواند در ب ط یافتههای ای پژوه

میپردازند که در آن لحظه میتوانند انجام دهند تا بتواننند بنا

واقع شود.

شرایط مومود کنار بیایند ،به فکر تغییر دادن شرایط ه تند و

 .2پیشنهاد میشود که امرای مداخت

آموزشی مبتنی بر

شرو به برنامهریزی و اقدام برای حل مشکل میکنند ،کمتنر

ارتشاء و اصنت راهبردهنای تنظنیم شنناختی هیجنان و نینز

دچار استرس بازدارنده کاری میشوند .نتایج این تحشین بنا

زمینه سازی فرهنگی در خصوص تغیینر باورهنای ننامطلوب

یافتههای ،بلنگر و همکاران ( ،)2009سالووی ( ،)2002عبدی
و همکاران ( ،)9389صالحی و همکاران ( ،)9390و اردکنانی

میتواند در کاه هیجانا ناسازگار منجر شود.
 .3م ننئوالن بیمارسننتان امننام خمینننیشننهر اردبیننل بننا

و همکاران ( ،)9399هم و بوده است.

رویکردی هم و در راهبرد سازمان و تنظیم شناختی هیجنان

بررسی ها نشان داد که عوامل محیطی در ایجناد اسنترس
بازدارنده کاری نش

دارند .یافتههای پنژوه

حاضنر نشنان

در استرس بازدارنده کاری زمینه را برای امرای هر چنهبهتنر
تعالی سازمانی ایجاد کند.

داد که راهبردهای تنظنیم شنناختی سنازگار و ناسنازگار نینز
می توانند با استرس بازدارنده کاری منرتبط باشنند .از این رو

منابع

شناخت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سنازگار مثبنت تنر

اردکننانی ،س ،.کنجکنناو ،ا ،.و منفننرد ،س .)9399( .واکنناوی اثننر

میتواند به تشویت تحمل استرس بازدارنده کاری کمک کنند،

مؤلفه های هوش عاطفی بر روشهای مدیریت استرس شغلی.
مجلة مدیریت منابع ان انی.22-32 ،60 ،
سنناعت ی ،م .)9370( .روانشناس نی در ک نار سننازمان و منندیریت.
تهران :انتشارا مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رابینز ،آ .)9998( .مبانی رفتنار سنازمانی .تهنران :انتشنارا مرکنز

بنابرای مداخت روانشناختی طراحی شنده بنرای کارکننان
دارای استرس بازدارنده کاری بایند بنه این موضنو تومنه
داشته باشند و با پنرداخت بنه منبنههنای هیجنانی و تنظنیم
هیجان در ای کارکنان ،به آنان کمک کنند تا بنا چنال هنای
متعدد ناشی از ای وضعیت مشابله کنند.
در خصوص منبه اهمیت و نوآوری ای تحشی بایند بنه

علمی دانشگاه آزاد استمی.
صالحی ،ا ،.باغبان ،ا ،.بهرامنی،

 ،.و احمندی ،ا .)9390( .رابطنه

بی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکت

هیجنانی بنا

ای نکته اشناره کنرد کنه در دنینای پررقابنت امنروزی و در

تومننه بننه عوامننل فننردی و خننانوادگی .فصننلنامه مشنناوره و
رواندرمانی خانواده.9-98 ،)9(9 ،

بازدارنده کاری ،مفهومی ب یار مهم و قابل تأمل است ،بهویژه

عبدی ،س ،.باباپور ،خ ،.و فتحنی .)9389( . ،رابطنه سنبکهنای
تنظیم هیجان شناختی و ستمت عمومی دانشنجویان،)32( 8 ،

ادبیا

روانشناختی و مدیریت سنازمانهنا ،مفهنوم اسنترس

آنکه با تومه به مرور ادبیا پژوه  ،تحشی خاصی بنا این
مامعیت در چنی مامعه آماری ومود ندارد .از سوی دیگنر،
هنننر پژوهشن نی دارای سنننختیهنننا ،کمبودهنننا ،مواننننع و
محدودیتهای خاص خود است ،کنه در ابتندای امنر باعنث
کاه

سرعت روند کاری و باعث نشب نتایج ینا اطتعنا

به دست آمده می شود ،ای تحشی نیز با تومه به شرایط زمانی
و مکانی و هم نی مننابع و اطتعنا

مومنود ،از این امنر

م تثنا نی ت ،ازممله محدودیت های ای تحشی این اسنت

.228-264

عی یزادگان ،. ،مناآبادی ،. ،و سعادتمند ،س .)9389( .رابطهٔ
بی راهبردهنای تنظنیم شنناختی هیجنان ،ختقینت هیجنانی،

عملکرد تحصیلی بنا بهداشنت رواننی در دانشنجویان .مجلنه
روانشناسی.79-92 ،)92( 7 ،
فشهننی فرهمننند ،ن .)9389( .منندیریت پویننای سننازمان .تبریننز:
انتشارا

فروزش.
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