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مقدمه
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اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغل
نیروی انساني ،پایه و اساس نظام های بهداشتي درماني

ميداند نیازهای فعلي فرد را برآورده سازد ،بستگي دارد.

را تشكیل مي دهد .هرمیزان که این سرمایه از کیفیت مطلوب و

اشخاصي که شدیداً درگیر شغل هستند ،شغل را به عنوان بخش

باالتری بهره مند گردد ،احتمال بقاء ،موفقیت ،ارتقاء و خدمات

مهمي از هویت شخصيشان در نظر ميگیرند .عالوه بر این،

رساني در این نظام بیشتر خواهد گردید .لذا باید در مورد بهبود

افراد دارای وابستگي شغلي باال ،بیشتر عالیق خود را وقف شغل

کیفي نیروی انساني سعي فراوان نمود چرا که این اقدام ،هم به

خود ميکنند ( .)4باور به خودکارآمدی بر بسیاری از جنبههای

نفع سازمان است و هم به نفع افراد اما تنها آموزش های

زندگي مانند گزینش اهداف و تصمیمگیری،میزان تالش و

تخصصي شامل این اقدام نمي گردد .بلكه بهبود نگرشها و

پایداری در رویارویي با مسائل چالش برانگیز تأثیر دارد .در واقع

تعدیل ارزش های افراد را نیـز شاملمي شود( .)6یكي از

باورهای خودکارآمدی تعیینميکند ،انسان چه اندازه برای

مهمترین این نگرشها تعهدشغلي است .مطالعات انجام شده در

انجام کارهای خود زمانميگذارد ،هنگام برخورد با دشواری

دو دهه اخیر در زمینهها و ابعاد بسیار گوناگوني انجام گردیده

تا چه زماني پایداریميکند و در برخورد با موقعیتهای

است .در کل ،این تحقیقات در دو گروه بررسي شده اند .گروه

گوناگون چه اندازه نرمشپذیر است .همچنین باورهای

اول سعي در شناخت ماهیت خود تعهد داشتهاند و گروه دوم به

خودکارآمدی بر الگوهای اندیشه و واکنشهای تنظیم هیجاني

بررسي عوامل مرتبط با تعهد پرداختهاند .اگرچــه این متغیرها به

افراد اثرميگذارد (.)9تنظیم هیجاني فرایندی است که از طریق

طور کامل کمي نميباشند اما وجود آن برای بسیاری از

آن افراد هیجانهای خود را به صورت هشیار یا ناهشیار

سازمانها حیـاتي به نظرميرسد( .)6اندیشه اضطراب وجودی از

تعدیلميکنند ( .)2در زندگي روزمره ،افراد همواره راهبردهای

فلسفه وجودگرایي 6به ویژه آراء نیچه 6در قرن نوزدهم ریشه

منظمي را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجاني خود یا

گرفته است .در اواخر دهه  6891تفكر وجودگرایي در

واقعه فراخواننده هیجان به کارميگیرند .تنظیم موفق هیجان را با

روانشناسي قوت گرفت و نقش اضطراب وجودی را بعنوان یک

پیامدهای سالمت ،روابط بین فردی ،عملكرد شغلي و تحصیلي

مولفه مهم در سالمت روان برجسته نمود .اضطراب وجودی

مطلوب مرتبط دانستهاند ( .)7برعكس ،بروز مشكالت در تنظیم

زماني ایجادميشود که افراد عمیقاً وجودشان را مورد تامل قرار

هیجان(دشواری تنظیم هیجاني)؛ مرتبط با اختاللهای رواني

دهند .این تامل منجر به افكار و احساسات مرتبط با آزادی و

است ( .)9دشواری تنظیم هیجان به شیوه شناختي مدیریت و

مسئولیتپذیریميگردد و آن نیز فرد را مجبور به جستجوی معنا

دستكاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان اشاره دارد (.)8

در زندگي و زندگي اصیل مطابق هدف مذکورمينماید.

اتاق عمل یكي از بخشهای پرتنش و اضطرابزای بیمارستان

اضطراب وجودی همچنین،ميتواند منجر به حسي از بیگانگي و

است .مواردی که باعث ایجاد استرس و اضطراب در پرستاران

انزوا در افراد گردد و آگاهي از نیستي را برجسته نماید.

اتاق عملميشود؛ شامل کار در شرایط اورژانسي ،کارکردن به

اضطراب وجودی آگاهي از نیستي است ( .)3با این وجود

صورت شیفتي ،وسایل و تجهیزات کاری تخصصي و لزوم

بررسي عوامل تاثیرگذاری همچون تعهد شغلي 3در پرسنل اتاق

آشنایي کافي با آنها ،کار در محیط بسته ،لزوم دارا بودن

عمل امری ضروری است .تعهد شغلي نوعي حالت شناختي و

تكنیک کاری باال و حجم کاری زیادميباشد .لذا اگرچه

احساس هویت رواني با یک شغل را نشان ميدهد .تعهد شغلي،

استرس و نگراني شغلي در تمام مشاغل وجود دارد ولي
حرفههایي که با سالمتي انسانها سر و کار دارند این موضوع

1.Existentialism
2.Friedrich Wilhelm Nietzsche
3.Job commitment

اهمیت بیشتری پیداميکند محیطهای شغلي نظیر اتاق عمل،
بخشهای سوختگي ،روان پزشكي ،اورژانس و ...ميتوانند

 -666پیش بینی تعهد شغلی براساس دشواری تنظیم هیجانی ،خودکارآمدی مقابلهای با مشکالت با میانجیگری اضطراب وجودی بهنوش لشکری منش و همکاران

تأثیرات قابل توجهي بر وضعیت بهداشت رواني کارکنان داشته

انجام امور در آنها ظاهر شود(.)64اضطراب وجودی به احساس

باشند .پرسنل اتاق عمل مقدار قابل توجهي منابع انساني درمان را

نگراني ،ترس و وحشت ناشي از تفكر در مورد بزرگترین

تشكیلميدهند (.)61

سواالت زندگي مانند ” من کي هستم؟” و یا ” چرا اینجا

مفهوم تعهد شغلي نخستین بار در دهه 6881میالدی در

هستم؟” اشاره دارد .دیدگاه های وجودی فلسفي و روانشناسي

تئوری مدیریت پدیدار شد و در دهه 6111میالدی به شكل

ادعامي کنند که این نوع تفكر به این موضوع اشاره دارد که

گستردهای مورد بررسي قرار گرفت ،ولي هنوز مسئلهای مورد

هرکس آزاد است و مسئول یافتن معنای زندگي خود است.

مناقشه است .دشواری تنظیم هیجان نقش مهمي در سازگاری

اگر چه تحقیق در این مورد ناراحت کننده است ،باز بسیاری از

ما با وقایع استرس زای زندگي دارد،هنگامي که یک فرد با

متفكران وجودی این شكل از اضطراب را سالم و مولدمي

یک موقعیت هیجاني روبه رومي شود احساس خوب و خوش

دانند( .)69اضطراب وجودی ویژگي هستي شناختي هر فرد

بیني برای کنترل هیجان کافي نیست وی نیاز دارد تا در این

است که در رابطه با تهدید نیستي در وجود ما ریشه دوانده

موقعیتها بهترین کارکرد شناختي را از خود ارائه دهد سبک

است .پذیرش آزادی و آگاهي از متناهي بودن ،ناگزیر موجب

دشواری تنظیم هیجاني شناختي به دو صورت سازگارانه و غیر

اضطرابمي شود اضطراب چیزی نیست که داشته باشیم بلكه

سازگارانه تعریف شده است ( .)66خود کارآمدی مقابلهای با

چیزی است که هستیم.رویكرد وجودی ساختار پویشي اساسي

مشكالت افكار و رفتارهایي را شاملمي شود که پس از روبه

فروید را حفظمي کند اما محتوای کامال متفاوتي دارد .در

رو شدن فرد با رویداد استرسزا به کار گرفتهميشوند در حالي

درمان وجودی این اعتقاد که ” آگاهي از نگراني های اساسي،

که منابع مقابلهای ویژگيهای خود شخص هستند که قبل از

اضطرابي را تولیدمي کند که حاصل آن ،مكانیزم های دفاعي

وقوع استرس وجود دارند ،مانند :برخورداری از عزت نفس،

است ( .)62براساس مطالعات ،دشواری تنظیم هیجاني یک

احساس تسلط بر موقعیت ،سبکهای شناختي ،منبع کنترل،

اختالل رواني است کهمي تواند در محیط کار ،بر فرد تاثیرات

خوداثربخشي و توانایي حل مسئله ( .)66مفهوم اضطراب

منفي گذاشته و تعهدات شغلي او را کاهش دهد .در عین حال

وجودی از درون فلسفه وجودی که بخصوص در قرن 68

خودکارآمدی مقابله ای با مشكالت نیز متغیر دیگری بود که

توسط سورن و همكاران مطرح شده است ،نشأتمي گیرد- .

بر اساس تحقیقات مشخص گردیدمي تواند بر تعهد شغلي تاثیر

این فلسفه بر فرایندهایي که افراد برای معنا دادن به زندگي با

داشته و منجر به کاهش یا افزایش آن در افراد گردد .در این

هسته اگزیستانسیالیسم دارند ،تمرکز دارد .اضطراب وجودی

تحقیق مشخص گردید که خود کارامدی مقابه ای با مشكالت

زماني بروزمي کند که فرد به شدت در مورد وجود خود

نیز به شدت تحت تاثیر عامل اضطراب وجودی قرار داشته ومي

تأملمي کند .این تفكر سبب افزایش بار مسئولیت فرد برای

تواند واسطه گری این متغیر منجر به کاهش تعهدات شغلي در

یافتن هدف از زندگيمي شود و زندگي این افراد کالً با توجه

کارکنان گردد ( .)66اضطراب وجودی در واقع یک نوع از

به این هدف ادامهمي یابد .بعالوه ممكن است منجر به احساس

اضطراب است که در افراد در محیطهای کاری ،خانوادگي،

بیگانگي و انزوا از زندگي و جهان و آگاه شدن به مرگ ومیر

زندگي شخصي و در محیط های اجتماعي و  ...همراه فرد مبتال

بینجامد( .)63اضطراب وجودی یک پریشاني یا اضطراب اساساً

بوده و ممكن است از دوران کودکي در او وجود داشته باشد .

بي پایه را منعكسمي کند که فرد به دلیل سوء تعبیرهای ذهني

این نوع اضطراب همچون سمي کشنده در فرد مبتال نفوذ کرده

در مورد انجام صحیح کارهای خود احساسمي کند.میزان

و با ایجاد افكار منفي و درگیر ساختن ذهن او پیامدها و

اضطراب وجودی در افراد مختلف متفاوت است ،در نتیجه

حوادث منفي را خصوصا در محیط کار برای او رقممي

ممكن است اضطراب وجودی شدید به صورت ناتواني در

زند( .)67بطور کلي تحقیقات نشان داد که دشورای تنظیم
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هیجاني و خودکارامدی مقابله ایمي توانند بامیانجي گیری

بندی به ارزش های کار و مشارکت شغلي است که هدف از

اضطراب وجودی ،تعهد شغلي را در کارکنان پیش بیني کنند.

طراحي آن ارزیابيمیزان تعهد شغلي بوده است .روایي برای
نمرات کلي این مقیاس  1/92و پایایي این پرسشنامه در پژوهش

روش کار
پژوهش حاضر توصیفي از نوع

همبستگي6

و معادالت ساختاری

است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل اتاق عمل
شهر تهران در زمستان  6382بود .مشارکت کنندگان مورد
مطالعه پژوهش حاضر  691نفر از پرسنل اتاق عمل بودند که با
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندبدین
ترتیب به منظور دستیابي به داده های اولیه ازپرسشنامه و برای

بالو با استفاده ازروش آلفای کرونباخ برای تعهد شغلي 1/93به
دست آمد .روایي پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور و چند
تن از متخصصان موضوعي مورد تایید قرار گرفت .روایي و
پایایي پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر بر اساس آلفای
کرونباخ  1/93بدست آمد که نشان از اعتبار آن دارد.
 -0پرسشنامه دشواری های تنظیم هیجانی

جمع آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده

این مقیاس توسط گراتزو روئمر ( )6114ساخته شده است.

شد.بدین منظور پژوهشگر در زمستان سال  6382به اتاق عمل

این مقیاس از  32گویه تشكیل شده است و از  2خرده مقیاس

بیمارستان های مدرس ،طالقاني،میالد ،امام خمیني (ره) ،بقیه اهلل

نپذیرفتن پاسخ های هیجاني ،دشواری در انجام رفتار هدفمند،

وطرفه در شهر تهران مراجعه کرده و پس از کسب مجوزهای

دشواری در کنترل تكانه ،فقدان آگاهي هیجاني دسترسي

الزم از مترون بیمارستان وسوپروایزراتاق عمل ،به صورت

محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني و فقدان ابهام هیجاني

دردسترس نمونهها را از مراکز معین شده انتخاب کرد وپس از

تشكیل شده است .نتایج مربوط به پایایي نشانميدهد که این

ارائه توضیحات مربوط به اهداف آموزشي خود از آنها خواست

مقیاس دارای همساني دروني باال (کل مقیاس  ) α=1/83خرده

تا با کمال دقت و رعایت صداقت به پرسشنامه هایي که در

مقیاس عدم پذیرش ( )α=1/99خرده مقیاس اهداف ()α=1/98

اختیارشان گذاشتهمي شود پاسخ دهند  .پس از جمع آوری

خرده مقیاس تكانه ( )α=1/92خرده مقیاس آگاهي ()α=1/91

پرسشنامهها و بررسي پاسخ های داده شده و محاسبه آنها ،نتیجه

خرده مقیاس راهبردها ( )α=1/99وخرده مقیاس شفافیت

گیری صورت گرفت.

( )α=1/94و پایایي آزمون – بازآزمون خوب برای نمرات کلي

مالک های ورود و خروج به پژوهش کلیه پرستاران

این مقیاس ()1/99مي باشد .روایي و پایایي پرسشنامه مذکور در

شاغل در اتاق عمل در بیمارستانهای شهر تهران که حداقل
یكسال از سابقه کاریشان گذشته باشد .ومعیار خروج نیز
پرستاراني که در بخش های دیگر بیمارستان شاغل یا کمتر از

پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ  1/79بدست آمد که
نشان از اعتبار آن دارد.
 -3پرسشنامه اضطراب وجودی
این مقیاس  36مادهای توسط گود و گود ( )6874ساخته

یكسال سابقه کاری داشته اند.

شد و بني و همكاران ( )6399آن را به فارسي ترجمه نمود .نمره

ابزار پژوهش

کلي شخص با استفاده از جمع نمره  36گویه محاسبهميگردد.

-0پرسشنامه تعهد شغلی
پرسشنامه تعهد شغلي توسط بالو در سال ( )6898طراحي
شده است و هدف از طراحي ارزیابيمیزان تعهد شغلي در
مدیران بوده است .این پرسشنامه شامل  41سوال و دربرگیرنده
 4مولفه در برگیرنده وابستگي حرفه ای ،وابستگي سازماني ،پای

1. correlation

روایي این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایي آن را
طبق آلفای کرونباخ باالی  81ذکر کرده است (الرنس و
گودی)6891 ،
پایایي ابزار پژوهش با روش آلفای کرونباخ و باز آزمایي به
ترتیب برابر 1/92و 1/91بدست آمد همچنین به منظور بررسي
روایي همگرایي ،همبستگي بین مقیاس اضطراب هستي و اضطراب
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اجتماعي محاسبه شد که این همبستگي برابر 1/93بود( .شهریاری

کسب حمایت دوستان و خانواده ( 9سوال) که ضریب آلفای

احمدی ،هومن و همكاران.)6381،

کرونباخ برابر با  1/98گزارش شده است .در مطالعه حاندی و

روایي و پایایي پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر بر اساس آلفای

همكاران ( )6386نیز روایي کل مقیاس  63سوالي با روش ضریب

کرونباخ  1/76بدست آمد که نشان از اعتبار آن دارد.

آلفای کرونباخ  1/86و زیر مقیاس های در دامنه ای بین  1/86تا

 -6پرسشنامه خودکارآمدی مقابله با مشکالت

 1/84برآورد شده است .در پژوهش حاضر از فرم  63سؤالي
استفاده شده است.روایي و پایایي پرسشنامه مذکور در پژوهش

این مقیاس در سال  6112توسط چسني و همكاران به منظور

حاضر بر اساس آلفای کرونباخ  1/79بدست آمد که نشان از اعتبار

ارزیابي خودکارآمدی مربوط به شیوه های مقابله فرد در برابر

آن دارد.

مشكالت ساخته شد .مقیاس خودکارآمدی مقابله ای دارای سه زیر
مقیاس است-6 :استفاده از راهكارهای مقابله مساله مدار (66

نتایج

سوال)-6 ،متوقف ساختن افكار و هیجانات منفي ( 8سوال) و -3

 -بررسی اطالعات جمعیت شناسی آزمودنیها

جدول  -0ویژگي های توصیفي آزمون جمعیت شناختي(سن،تحصیالت)
متغیر
جنس

سن

تحصیالت

فراواني

درصد فراواني

مرد

29

62/1

زن

699

74/1

69-31

48

68/2

36-39

661

44/1

32-41

41

62/1

 46و باالتر

96

61/4

لیسانس

666

44/9

فوق لیسانس

616

41/4

باالتر از فوق لیسانس

37

64/9

جدول - 0میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون تعهد شغلي و زیر مقیاسهای آن.
تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

خطای استاندارد

متغیر
تعهد شغلي

691

6/619

646/83

69/99

1/89

وابستگي حرفه ای

691

66/82

69/72

3/87

1/69

وابستگي سازماني

691

36/94

66/14

4/28

1/68

پایبندی به ارزشهای کاری

691

62/42

33/26

9/78

1/32

مشارکت شغلي

691

31/26

63/11

4/78

1/31

جدول -3می انگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون دشواری تنظیم هیجاني ارائه شده است.
متغیر

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

خطای استاندارد

دشواری تنظیم هیجاني

691

6/178

379/94

68/42

6/63
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جدول  -6میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون خودکار امدی مقابله ای
متغیر
خودکارآمدی مقابله ای

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

خطای استاندارد

691

79/49

669/64

61/73

1/27

نمودار  -0مدل تحلیل مسیر پژوهش

با توجه به خروجي تحلیل مسیر در نمودار  ،6-4بر اساس

پیشبیني کند .همسومي باشد .با توجه به معنادار حاصل شدن

ضرایب مسیر ( شدت اثر ) سازهها بر یكدیگر مشاهدهمي شود

فرضیه فوق و معكوس بودن شدت اثر ( رابطه معكوس )مي توان

که تاثیر تنظیم هیجان و همچنین خودکارامدی بر اضطراب

نتیجه گرفت رابطه ی معكوسي بینمیزان دشواری تنظیم هیجان

وجودی در جهت مستقیممي باشد .از طرفي تاثیر اضطراب

و تعهد شغلي وجود دارد .با توجه به تحقیقات صورت گرفتهمي

وجودی ،تنظیم هیجان و خودکارامدی بر تعهد شغلي در جهت

توانیم بگوییم که اضطراب وجودی که تاثیر مستقیم بر روان و

معكوسمي باشد.

عوامل روانشناختي داردمي تواند بر ابعاد مختلف زندگي شغلي

بحث و نتیجه گیری

علي الخصوص رضایت شغلي و تعهد شغلي تاثیر بگذار بر

در این تحقق به بررسي پیش بیني تعهد شغلي و مؤلفه های آن بر
اساس دو متغیر پیش بین (برونزا) دشواری تنظیم هیجان و
خودکارآمدی مقابله ای بامیانجي گری متغیر اضطراب وجودی
پرداختیم .یافته های پژوهش نشان داد که دشواری تنظیم هیجان
بر تعهد شغلي اثر معنادار دارد .نتایج این فرضیه با تحقیقات ()69
و ( )68همسومي باشد که دریافته بود خودکارآمدی بهترمي
تواند جهتگیری هدف تبحرگرایي و عملكرد شغلي را

اساس تحلیلمیانجي به روش بارون-کني این فرضیه تایید شد و
تقریباً  %29از اثر کل خودکارامدی مقابله ای بر تعهد شغلي از
طریق غیر مستقیم توسط متغیرمیانجي اضطراب وجودی تبیینمي
گردد .با توجه به تاثیر منفي خودکارامدی بر اضطراب وجودی
و تاثیر منفي اضطراب وجودی بر تعهد شغلي ،حاصلضرب دو
متغیر تنظیم هیجان و اضطراب وجودی عددی مثبت است ،لذا
تاثیر غیر مستقیم خودکارامدی مقابله ای بر تعهد شغلي مستقیم
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پیش بینيمي گردد .محبي نورالدین وند( )6383در پژوهش

کارهایي که به طور خودکار انجامميشود تفاوت اساسي

خود دریافت که خودکارآمدیمي تواند جهتگیری هدف

دارد( .)63همچنین متوقف ساختن افكار و هیجانات منفي افراد

تبحرگرایي و عملكرد شغلي را پیشبیني کند .بر اساس

و مثبت اندیش همیشه بوده ،اما انرژی منفي تقریبا همه جا

تحلیلمیانجي به روش بارون-کني این فرضیه تایید شد و تقریباً

وجود دارد .افرادی هستند که دائما در مورد زندگي گله و

 %76از اثر کل تنظیم هیجان بر تعهد شغلي از طریق غیر مستقیم

شكایتمي کنند ،رفتارهای بدی از خود نشانمي دهند و با

توسط متغیرمیانجي اضطراب وجودی تبیینمي گردد .همچنین

حس منفي ،ممكن است شما را از پای در بیاورند .انرژی ای

یافتهها نشان داد که خودکارامدی مقابله ای بر تعهد شغلي اثر

که این افراد منتشرمي کنند روی افكار و اعمال شما اثر

معنادار دارد .با توجه به معنادار حاصل شدن فرضیه فوق و مثبت

نامطلوبيمي گذارد؛ پس اگر به دنبال موفقیت بیشتر هستید

بودن شدت اثر ( رابطه مستقیم )مي توان نتیجه گرفت رابطه ی

دوری از منابع انرژی منفي برای شما اجباری است(.)64

مستقیمي بین خودکارامدی مقابله ای و تعهد شغلي وجود دراد،

منابع حمایت اجتماعي نیز بسیار متنوع و گوناگون است .محیط

نتایج این فرضیه با تحقیق ( )69همسومي باشد که دریافته بود

خانواده به عنوان محل کسب اولین تجارب حمایت اجتماعي و

خودکارآمدی بهترمي تواند جهتگیری هدف تبحرگرایي و

دیگر منابع از قبیل گروه همساالن ،دوستان ،خویشاوندان،

عملكرد شغلي را پیشبیني کند .خودکارآمدی مقابله ای با

همسایگان ،معلم ،همكاران و سایرین در این طیف گسترده

مشكالت به قضاوت فرد در مورد توانایي های خود برای انجام

قرارمي گیرند .به طور کلي تمام افرادی که فرد را به گونه

موفقیت آمیز یک تكلیف یا کار گفتهمي شود .؛ به طوری که

ایمي پذیرند و برای رفع مشكالتش ،وی را یاری رسانده و

بندورا معتقد است بین انگیزة پیشرفت و خودکارامدی ،رابطۀ

مورد حمایت قرارمي دهند به عنوان منابع حمایتي مطرح

تداخلي و تعاملي وجود دارد( .)61خودکارآمدی مقابلهای با

هستند .برخي از این منابع مثل دوستان و همسایگان به طور غیر

مشكالت کنترل ادراک شده بر محیط اطراف یک فرد به عنوان

رسمي و برخي دیگر مانند موسسات مشاوره و بهداشت رواني

یكي از مفاهیم روانشناختي به حوزه مربوط به قدرت توانایي

کمیته امداد و سازمان بهزیستي به شكل رسمي و تخصصي،

برآورد کردن مناسب و مقتضي تقاضا هاست .احساس غني شده

حمایت خود را عرضهمي کنند .طبعا هر چه تعداد این منابع

و پرورش یافته از خود باوری یا شایستگي مورد انتظار نیز یک

حمایتي و میزان کمک هایي که به فرد ارائهمي شود ،افزایش

بخش از تجربه این نوع خودکارآمدی است .خودکارآمدی

یابد و نیز هر چه ذهن فرد در مورد مساعدت های بالقوه روشن

مقابله ای با مشكالت یک قرارداد چند وجهي است که منعكس

تر و مطمئن تر باشد ،توانایي وی در رویارویي با مشكالت و

کننده ابعاد مختلف توانایي رواني است احساس کنترل و اختیار

اعتماد به نفس او بیشتر خواهد شد ( .)66یكى از کارکردهاى

مورد انتظار شامل باورها درباره قدرت ،تصمیم گیری ،دسترسي

اصلى خودکار آمدی مقابله ای با مشكالت ،تاثیر گذارى آن بر

به منابع برای انجام کاراست( .)66خودکارآمدی مقابله ای با

عملكرد فرد و افزایش انگیزه و تعهد شغلي در وی مى باشد .

مشكالت دیدگاهي همه جانبه است و عوامل بیولوژیكي،

همانطور که اعتماد و اطمینان یک کارمند رشد پیدا مى کند،

روانشناختي و اقتصادی در آن به هم ارتباط دارند و سالمت

تحرک ،انگیزش ،منابع عقالیى و فعالیت هاى آنها نیز براى

کلي و رفاه فرد را در برمي گیرد.در واقع تغییر فردی و توسعه

اجرایى کردن وظایف و تعهدات نیز رشد پیدا خواهد کرد و در

ظرفیتها برای درک نیاز برای تغییرات وسیعتر در گروهها و

نهایت منجر به این مى شود که با راحت تر شدن آنها براى

جوامع را شاملمي شود.)66( ....

پذیرش مشاغل پیچیده ،میزان رضایت و تعهد آنها نیز به شغل و

خود کار آمدی مقابله ،نیازمند بسیج و آمادهسازی نیروها و

سازمان افزایش مى یابد( .)66داشتن مهارت خودکارآمدی

انرژی فرد است که با آموزش و تالش به دستميآید ،لذا با

مقابله ای مى تواند سبب حرکت فرد به سمت جلو و باور وى
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توانایى هاى خود مى تواند باعث انگیزش و تالش بیشتر فرد نیز

بسیارى از محققان بر. به موفقیت در انجام وظایف محوله شود

بشود و این امرمي تواند در سایه آموزش و کسب مهارت

این باورند که یكى از دالیل عدم تعهد کارکنان شغل و در

.)64(خودکارآمدی مقابله ای با مشكالت رشد یابد

 ناتوانى آنها در اتمام موفقیت آمیز،نهایت ترک خدمت
 داشتن روحیه اى مثبت نسبت به،اما بر عكس.وظایف است
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Abstract
Introduction: Human resources constitute the basis of health care
systems. One of the most important of these attitudes is occupational
commitment. Therefore, the present study aims to predict occupational
commitment based on the difficulty of emotion regulation, coping selfefficacy, and problems with mediating existential anxiety in staff. The
operation was done.
Methods: The statistical population of this study consisted of all
operating room personnel in Tehran during winter 1396. They were
selected by non-random sampling and available. Participants were
assessed through a research instrument including job commitment
questionnaire, emotional adjustment difficulty questionnaire,
existential anxiety questionnaire, and problem-solving self-efficacy
questionnaire. . Descriptive information of variables such as mean,
standard deviation and minimum and maximum scores were
determined using SPSS version 23.
Results: Findings showed that the difficulty of emotion regulation had
a significant effect on job commitment. Considering the
meaningfulness of the above hypothesis and the inverse effect intensity
(inverse relationship), it can be concluded that there is an inverse
relationship between the degree of difficulty of emotion regulation and
job commitment.
Conclusion: Given the negative effect of self-efficacy on existential
anxiety and the negative effect of existential anxiety on job
commitment, the results of two variables of emotion regulation and
existential anxiety are numerically positive. Therefore, the indirect
effect of coping self-efficacy on direct job commitment is predicted.
Keywords: Job Commitment, Emotional Difficulty, Coping
Efficiency, Existential Anxiety

