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 بیمارستان كاركنان شغلي عملکرد و خشنودی با نقش ابهام و تعارض بین رابطه بررسي
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 چکیده 

 امیر بیمارستان کارکنان شغلي عملكرد و خشنودي با نقش هاي ويژگي بین رابطه تعیین حاضر پژوهش هدف

 اين در. است شده گرفته نظر در مطرح فرعي فرضیه پنج و اصلي فرضیه دو اساس اين بر. است اهواز المومنین

. گرديد استفاده استاندارد پرسشنامه از اطالعات گردآوري براي و بوده همبستگي نوع از تحقیق روش پژوهش،

 معادل اي نمونه آنها میان از که بوده اهواز امیرالمومنین بیمارستان کارکنان کلیه شامل تحقیق اين آماري جامعه

 شده توزيع هاي پرسشنامه نفر 185 تعداد، اين از. گرديد انتخاب اي طبقه تصادفي گیري نمونه روش به نفر 230

 نرم و پیرسون همبستگي ضريب از پژوهش اين هاي داده تحلیل و فرضیات آزمون براي. دادند عودت و تكمیل را

 شغلي عملكرد و خشنودي با نقش هاي ويژگي بین که داد نشان پژوهش نتايج. است شده استفاده "spss" افزار

 رابطه شغلي عملكرد و خشنودي با نقش ابهام بین که گرديد مشخص همچنین. دارد وجود داري معني منفي رابطه

 عملكرد با و داشته داري معني منفي رابطه شغلي خشنودي با تنها نقش تعارض اما دارد وجود داري معني منفي

 .نشد يافت اي رابطه کارکنان شغلي عملكرد و شغلي خشنودي بین ضمنا. نداشت داري معني رابطه شغلي
 

 

 .نقش ابهام، اهواز المومنین امیر بیمارستان، شغلي عملكرد، ديخشنوواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 اجتماعي بهداشتي، اقتصادي، توسعه کانون را انسان ديگر سوي از تكنولوژي هاي پیشرفت و سو يك از اجتماعي تحوالت روزافزون سرعت

 نوعي مشكالت اين.  است آورده بوجود او براي را شماري بي مسائل و مشكالت ديگري هاي جنبه از آن، بدنبال و داده قرار فرهنگي و

 چنین که است طبیعي و شود مي افزوده روز به روز فشار اين میزان بر که دهد مي نشان شواهد.  نمايد مي وارد فرد بر را رواني فشار

 .آورد مي پايین را او کارايي و انداخته خطر به را فرد جسماني و رواني سالمت فشارهايي

 و کارآمد انساني نیروي وجود مسئله است، برخوردار خاصي اهمیت از سازمانها در ويژه به و جامعه در امروزه که مهمي مسائل جمله از

 ريزي برنامه اهداف به دستیابي و خود توسعه و رشد براي کند مي سعي اي مجموعه و نظام هر اينكه به توجه با. باشد مي خودانگیخته

 و اجتماعي کارکردهاي بازدارنده عوامل شناسايي راستاي در اي مجدانه تالشهاي بايستي مي باشد، داشته را کارايي نبیشتري اش، شده

 اجراي در انساني نیروي اهمیت و نقش زيرا گزيند، دوري انساني نیروي به توجهي بي از ناشي نامطلوب پیامدهاي از تا آورد عمل به رواني

 عقب و پیشرفته کشورهاي تفاوت که معتقدند انديشمندان از بسیاري که است ارزشمند و مهم قدري به انيسازم و اجتماعي هاي برنامه

 گزند از نیز درماني مراکز و ها سازمان کارکنان و کارمندان که است آن از حاکي شواهد. آنهاست انساني نیروي کیفیت در تنها مانده

 خود، نوبه به که شوند مي مواجه نقش ابهام و تعارض مانند فشارزا عوامل از انبوهي با شغلي محیط به ورود بدو از و نبوده امان در استرس

 احساس عدم کار، از غیبت عملكرد، کاهش شغلي، ناخشنودي همچون زيانباري آمدهاي پي و ساخته متأثر را آنان جسمي و رواني بهداشت

 .آورد مي بار به را شغل به توجهي بي و مفرط خستگي اري،ک کم نفس، عزت کاهش فردي، بین روابط در اختالل مسئولیت،

 از تري پائین سطوح و شغل ترك اضطراب، تنش، از باالتري سطوح موجد "نقش ابهام و تعارض" که است آن از حاکي متعدد مطالعات

 را آنان رفتار از متعددي وجوه امر اينو آورد مي وارد فشار کارکنان به مبهم و متعارض انتظارات راستا، همین در. است عملكرد و خشنودي

 (.1389 میچل،) کرد تلقي ها سازمان در جدي مشكلي عنوان به توان مي را نقش ابهام و تعارض لذا  دهد، مي قرار تاثیر تحت کار در

 ها نظريه اين که يده،گرد مطرح سازماني رفتار متون در فراواني هاي نظريه آن بر موثر عوامل و شغلي خشنودي مورد در ديگر، سوي از

 جمله از مختلف جوامع بومي هاي باور و فرهنگ چارچوب در ها نظريه اين آزمون ولي باشد عمل در مديران اجمالي راهنماي تواند مي

 (.1394 سپاسي، میر) است ضروري خودمان کشور

 آنچنان  ها،انسان رفتاري و جسمي روحي، امراض رندهآو بوجود فاکتور مهمترين عنوان به  آن، آورنده بوجود عوامل و رواني فشار امروزه

 برده نام قرن شايع بیماري بعنوان آن از که است نموده معطوف خود به را مديريت و رفتاري علوم دانشمندان و روانشناسان پزشكان، توجه

 و اهواز امیرالمومنین بیمارستان در فیزيكي حضور مدتي از پس محقق راستا همین در. اند نموده اطالق آن به را صدا و سر بي قاتل لقب و

 و کم( درصد 50 حدود) شوندگان مصاحبه اکثر که شد متوجه مزبور بیمارستان شاغلین از نفر بیست با مصاحبه و کاري شرايط مشاهده

 داشته منفي اثرات آنها شغلي عملكرد و خشنودي بر موضوع اين که کنند مي اذعان و باشندمي مواجه نقش ابهام و تعارض مشكل با بیش

 با آنها رابطه بررسي و رواني فشار آورنده وجود به عامل دو عنوان به نقش ابهام و تعارض موضوع به پرداختن فوق، موارد به توجه با. است

 .باشد مي مطرح مساله يك عنوان به اهواز امیرالمومنین بیمارستان کارکنان شغلي عملكرد و خشنودي

 اين تا شد آن بر پژوهشگر است، نگرفته انجام بیمارستان اين در پژوهش مورد هاي متغیر با رابطه در تحقیقي هیچگونه قبال  که آنجا از 

 .باشد برداشته قدمي کارکردي هاي تبیین ارائه جهت نیاز صورت در تا داده قرار کنكاش و بررسي مورد را مشكل

 کارکنان شغلي عملكرد و خشنودي با نقش ابهام و تعارض بین رابطه بررسي به ،علمي طريق به تحقیق اين در فوق، مطالب به توجه با

 با نقش ابهام و تعارض بین آيا که است سئوال اين به پاسخ دنبال به پژوهشگر واقع در. پرداخت خواهیم اهواز المومنین امیر بیمارستان

 بیشتر و است چقدر آن میزان است؟ چگونه ارتباط اين دارد وجود ارتباطي اگر و خیر؟ يا دارد وجود اي رابطه شغلي عملكرد و خشنودي

 دارد؟ قرار نقش ويژگیهاي از يك کدام تاثیر تحت

 

 ادبیات پژوهش -
 ابهام نقش و تعارض نقش -

 اجتماعي واحد يك در خود شغل انجام حین در شخص دارند انتظار ديگران که باشد مي رفتاري الگوهاي و وظايف از اي مجموعه «نقش»

هر فرد عنوان داده شده است.  به عبارت ديگر « نقش سازماني»مجموعه رفتارهايي که فرد در سازمان دارد  (.1392 حقیقي،) نمايد اعمال

هر فردي بخشي از يك فعالیت بزرگ را به عهده دارد که مجموع آنها تشكیل فرايندي را مي دهند که هر فرد بخش و سناريوي خاص 

لي خود (. کارکنان در فرايند انجام مسئولیت هاي شغلي به وسیله انتظارات ذاتي در موقعیت شغ1381)فخیمي، خود را بازي مي کند 
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 ه مي شوندشناخت« نقش»به عنوان اين انتظارات که بوسیله افراد ديگر در درون سازمان تحمیل مي شود  تحت تأثیر قرار مي گیرند.

 (.1393)برومند،  "کوچكترين واحد تجزيه و تحلیل در پويايیهاي گروهي"ت است از: (. به عبارت ديگر نقش عبار1395)سیدجوادين، 

درباره  هايي بوده که تا کنون از پردامنه ترين پژوهش« هاي نقش ويژگي»(، اظهار داشته اند که بررسي 1980ايوان سويچ و ماتسون ) 

ها عبارتند  اين ويژگياند. هها، چهارنوع ويژگي براي نقش بر شمرد وهشبنابر نتیجه اين پژي مؤثر در استرس انجام شده اند. شرايط سازمان

 (.1392)راس و آلتماير، اري نقش و کمباري نقش قش، گرانباز: ابهام نقش، تعارض ن

 

 ابهام نقشالف( 

را به عنوان يكي  "ابهام نقش"نامیده شده است.  "ابهام نقش"د، هاي محیط کار که ممكن است منجر به استرس شغلي شو يكي از عامل

که در آن پاره اي اطالعات الزم براي انجام شغل به طور مطلوب، نارسا يا  نین تعريف کرده اند: وضعیت شغلي معینيهاي نقش چ از ويژگي

ابهام "يگر در تعريفي د .(1392)راس و آلتماير،  گمراه کننده اند، در نتیجه فرد نمي داند که چه انتظاري از وي براي انجام شغلش دارند

اگر انتظار از نقش به  (.1394)رضائیان،  به عدم اطمینان يا عدم وجود يا عدم وضوح انتظارات جانبي از يك نقش گفته مي شود "نقش

ابهام "به عبارت ديگر  (.1395)رابینز،  بوجود خواهد آمد "ابهام نقش"صورتي آشكار درك نشود و شخص خودش نداند که چه بايد بكند، 

قتي وجود دارد که متصدي شغل در رابطه با رفتارهاي مورد انتظار در شغل سردرگمي را تجربه نمايد.  ابهام نقش را بیشتر مي و "نقش

فقدان اطالعات مناسب موجب مي شود که کارکنان وظايف موردنیاز را از ارتباط با وظايف شغلي نسبت داد. توان به سرپرستي ضعیف در 

اشان را به طور نادرست تعبیر کرده باشند، دچار نگراني و است درباره اينكه وظايف شغلي  ند و آن ها ممكنروي حدس و گمان تعیین کن

 (.1395)سیدجوادين،  تشويش شوند

 

 ب( تعارض نقش

ن است رفتارهاي نامناسب براي ايفاي يك نقش ممكن است با رفتارهاي مناسب براي ايفاي نقشي ديگر سازگار نباشد و حتي احتماالً ممك

در واقع تعارض وقتي بوجود مي آيد که شخص دريابد که قبول شرط يك نقش، کار را براي قبول نقش  ا يكديگر تعارض نیز داشته باشند.ب

ها دو يا چند انتظار نقش به صورت متقابل  هايي مي شود که در اين موقعیت ديگر دشوار مي کند و در حالت افراطي آن، شامل موقعیت

باشند  هماهنگت همزمان با هم، ناهنگامي رخ مي نمايد که انتظارا "تعارض نقش "به عبارت ديگر (.1392مي کنند )حقیقي، تباين پیدا 

هاي شغلي مغاير و يا به کل ناممكن  اي ديگر از الزامهاي شغلي با پذيرش مجموعه ز الزاميا تن دادن به مجموعه اي ا (.1389)میچل، 

گاهي در  "تعارض نقش" اين حالت هنگامي واقع مي شود که از کارمند درخواست هاي ضد و نقیض شود. .(1392است )راس و آلتماير، 

ررسمي سازمان از کارمند مي اثر اختالط تكالیف مديران به وجود مي آيد و گاهي نیز نتیجه خواست هاي مديران رسمي سازمان و گروه غی

 (.1381 فخیمي،) بنابراين دچار تنش و استرس مي شود وه باشد و اين امر امكان ندارد،رهر دو گ چون کارمند میل دارد مورد تأيیدباشد. 

 باشگاهي، مذهبي، تفريحي، اي، حرفه کاري، خانوادگي، نظر از) اي چندگانه هاي نقش کارکنان، از يك هر :گفت توان مي خالصه طور به

 را متضادي انتظارات و دهد مي قرار آنان برابر در متضادي تقاضاهاي اقعمو اغلب در چندگانه هاي نقش اين دارند،( آن مانند و اجتماعي

 يا وظايف بین تطابق عدم به» تضاد اين که است آن معناي به شود، استعمال کارگاه يك مورد در "نقش تعارض" هرگاه.  کند مي ايجاد

 (.1375 لوتانز،) شود مي وطمرب «ديگر اشخاص و ها سیاست يا مقررات منابع، شغل، شرح

 

 خشنودي شغلي -

گرايش عاطفي عموومي  "ايوانز خشنودي شغلي را به معني  .(1393ینز، ب)را خشنودي شغلي عبارتست از: نگرش کلي فرد نسبت به شغلش

 "گرايش عاطفي کلي افراد نسبت به نقش هاي شغلي کوه هوم اکنوون بوه عهوده دارنود      " و کالبرگ آن را "نسبت به همه جنبه هاي شغل

بخش يا مثبتي است که از ارزيابي شغل يا تجربوه هواي    حالت عاطفي شادي" خشنودي شغلي به عامترين مفهوم کلمه ده است.تعريف کر

هايش هماهنگي  ارزش . مي گويند اين ارزيابي يا احساس مثبت زماني پديد مي آيد که کار فرد با نیاز ها و"شغلي فرد به او دست مي دهد

هاي فرد و گنجايش شغل او براي تامین نیازهاي مرتبط بوا آن   میان ارزشغلي زماني مشاهده مي شود که ودي شداشته باشد و نبود خشن

کسي که خشنودي شغلي او در سطحي باالست نسبت به شوغل يوا کوار     .(1377، اندرسون و کپیر يانو) ها تفاوت وجود داشته باشد ارزش

نگرش منفي نسبت به شغل و کار دارد. هنگامي که در مورد نگورش کارکنوان    خود راضي نیستو کسي که از کار  خود نگرشي مثبت دارد
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را به جاي يكديگر به کار  "نگرش"و "خشنودي"در واقع در اين زمینه غالبا، بحث مي شود غالبا مقصود چیزي جز خشنودي شغلي نیست.

 .(1393ینز، ب)را مي برند

 کارکنانعملكرد  -

عملكرد شغلي، بوه عنووان ارزش    (.1395 مورهد،)دهند  مي نشان خود از افراد که شغل با مرتبط رفتارهاي مجموعه از عبارتست عملكرد،

سازماني رفتارهاي شغلي کارمند در زمان ها و موقعیت هاي شغلي مختلف تعريف مي شود. منظور از ارزش سازماني، بورآوردي اسوت کوه    

م وظیفه شغلي يا داشتن رابطه کاري مناسب با ديگر کارمندان. نكته مهوم در  سازمان از فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد؛ نظیر انجا

اين تعريف اين است که عملكرد شغلي به عنوان خاصیت يا ويژگي رفتاري معین تعريف شده است. به ويزه اين که عملكرد شغلي به عنوان 

رخ مي دهد، در نظر گرفته شده است. نكته دوم در اين تعريف خصوصیتي يكپارجه از رفتارهاي جداگانه و مجزا که در گسترده اي از زمان 

اين است که ويژگي رفتاري عملكرد شغلي، به ارزش مورد انتظار سازمان برمي گردد. با اين تعريف، مي توان عملكورد شوغلي را بوه عنووان     

که به وسیله افرادي مشابه در زمان هاي متفواوت   متغیر که بین مجموعه اي از رفتارها که توسط افراد متفاوتي انجام مي شود و رفتارهايي

( عملكرد شغلي را به عنوان يوك سوازه چندبعودي کوه نشوان      2002(. رتمن نیز )1388اي و همكاران، انجام مي پذيرد، به شمار آورد )اژه

ده از منوابع موجوود خوود و    دهنده چگونگي عملكرد کارکنان در شغل، میزان ابتكار عمل و تدابیر حل مسوأله آن هوا و روش هواي اسوتفا    

همچنین استفاده از وقت و انرژي در انجام وظايف شغلي مي باشد، تعريف مي کند. به عبوارتي، عملكورد شوغلي مجموعوه اي از الگوهواي      

رفتاري و عملكردي شامل دانش، مهارت ها، شايستگي مديريت، وجدان و توانايي هاي ادراکي در محیط شوغلي اسوت )معمارباشوي اول و    

 (.1391همكاران، 

 

پژوهش پیشینه  - 

 اتيعملی کارکنان رواني سالمت و شغلي خشنودي با نقش ابهام و تعارض رابطه بررسي" عنوان با پژوهشي ،(1395) همكاران و کريمي

 خشنودي با نقش تعارض و ابهام که دادند نشان پژوهش فرضیه تايید با آمده دست به نتايج که دادند انجام "اهواز شهر کالن نشاني آتش

 از يك هر اب نقش تعارض و ابهام متغیري چند رابطه که دهند مي نشان شواهد همچنین. دارند منفي رابطه کارکنان رواني سالمت و شغلي

 شغلي خشنودي متغیرهاي از يك هر با نقش تعارض و ابهام متغیرهاي از يك هر ساده رابطه از رواني سالمت و شغلي خشنودي متغیرهاي

است بیشتر رواني سالمت و . 

 عملیاتي واحد کارکنان بین در عملكردشغلي و سازماني تعهد با نقش ابهام و تعارض رابطه بررسي" عنوان با پژوهشي ،(1395) نورد میهن

 و منفي طهراب شغلي عملكرد و سازماني تعهد با نقش ابهام و تعارض بین داد نشان پژوهش هاي يافته که داد انجام "گچساران گاز و نفت

 ورتص به را شغلي عملكرد و سازماني تعهد نقش ابهام و تعارض که داد نشان رگرسیون تحلیل هاي يافته همچنین. دارد وجود معنادار

کنند مي بیني پیش منفي . 

 ايه سازمان مالي بخش شغلي عملكرد با کارکنان نقش در تعارض و ابهام رابطه بررسي" عنوان با پژوهشي ،(1395) همكاران و بابايي

 با نقش در ابهام بین منفي رابطه و نقش در تعارض و ابهام بین دار معني و مثبت رابطه از حاکي پژوهش اين نتايج که دادند انجام "دولت

بود عه،مطال مورد دولتي هاي سازمان مالي بخش کارکنان شغلي عملكرد و نقش در تعارض بین منفي رابطه همچنین و شغلي عملكرد . 

 باطارت از حاکي پژوهش نتايج که دادند انجام "شغلي خشنودي و نقش ابهام نقش، تعارض" عنوان با پژوهشي ،(2016) فريزاتي و پالیمون

باشد مي شغلي خشنودي و نقش ابهام نقش، تعارض متغیرهاي بین . 

 صنعت در شغلي استرس واسطه به شغلي خشنودي با نقش تعارض و ابهام بین روابط بررسي" عنوان با پژوهشي ،(2015) لیي و حسین

 با منفي هرابط نقش تعارض و نقش ابهام که، شد مشخص رگرسیون، تحلیل و تجزيه و همبستگي نتايج در که دادند انجام "بانكداري
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 همچنین و تاس بوده شغلي استرس واسطه به نقش درگیري و نقش ابهام تاثیرات که داد نشان رگرسیون نتايج و دارند شغلي خشنودي

داد افزايش کارکنان بین در را شغلي خشنودي نقش، تعارض و ابهام کنترل براي بايد . 

 

 مدل مفهومي پژوهش -
چارچوب نظري تحقیق يك الگوي مفهومي مبني بر روابط تئوريك میان شماري از عواملي است که در خصوص مساله ي پژوهش مهم 

ك مساله ست جز تعیین شبكه اي روابط موجود میان متغیرهاي مربوط به يتشخیص داده شده اند. بنابراين چارچوب نظري چیزي نی

، چارچوب نظري کارکنان شغلي عملكرد و خشنودي با نقش ابهام و تعارض بیندر ادبیات موضوع در خصوص (. 1381)صائبي و شیرازي، 

 تحقیق اين درعات قرار گیريد، به طوري که اين پژوهش به صورتي ارائه شده که راهنماي محقق در جمع آوري و تجزيه و تحلیل اطال

 نظر در (وابسته) مالك متغیرهاي عنوان به شغلي عملكرد و خشنودي و( مستقل) بین پیش متغیرهاي عنوان به نقش، ابهام و تعارض

و مدل ارائه شده ، (1970) لیرتزمن و هوسو روابط بین آنها با استفاده از مدل ابهام و تعارض نقش ارائه شده توسط  اند شده گرفته

(، مدل مفهومي پژوهش به صورت 1969( و مدل ارائه شده خشنودي توسط اسمیت و همكارانش )1970عملكرد شغلي توسط پاترسون )

 زير تدوين شد:

 

 

 متغیرهاي پیش بین)مستقل(           متغیرهاي مالك)وابسته(

 مدل تحلیلي پژوهش -1شکل 

 

 روش تحقیق 

 انجام پیمايشي صورت به و همبستگي نوع از و بوده توصیفي اطالعات آوري جمع روش حیث از کاربردي، هدف حیث از رحاض پژوهش

 چند ترکیب از استفاده با ها سنجه است، شده استفاده پیشین مطالعات از استفاده مورد هاي سنجه از متغیرها سنجش براي. است شده

 هیولین و کندال ،اسمیتتوصیف شغلي  استاندارد پرسشنامه از شغلي خشنودي متغیر براي که طوري به شدند سازي بومي نامه پرسش

و  کرونباخ آلفاي با آن پايايي که. شد استفاده ،باشدمي سوال 72 و )ماهیت کار، سرپرستي، همكاران و ترفیعات( بعد 4 حاوي که (1969)

 از استفاده با پرسشنامه اعتبار ضريب و محتوا روايي از روايي سنجش براي که دبو 70/0 و 92/0به ترتیب  آن مقدار و شد سنجیده تصنیف

 شغلي عملكرد متغیر براي و آمد دست به مطلوب آن مقدار که، آمد بدستr =48/0 که گرديد محاسبه مالك پرسشنامه با کردن همبسته

 اين پايايي تعیین براي حاضر تحقیق درکه  شد استفاده فهمول چهار اساس بر کهسوال  28با  (1970) پاترسون استاندارد پرسشنامه از

روايي  تعیین برايو  بود آمد بدست 72/0 و 75/0  با برابر ترتیب به که گرديد استفاده تنصیف و کرونباخ آلفاي روش دو از پرسشنامه

 ضريب اين که گرديد همبسته مربوطه الكم سؤال نمره با پرسشنامه از حاصله هاي اعتبار نمره ضريب تعیین و محتوا روايي پژوهش از

 و دو بعد ابهام و تعارض با( 1970) لیرتزمن و هوس ريز، تعارض و ابهام نقش از پرسشنامه استاندارد متغیر براي و .آمد بدست 44/0 با برابر

 تعارض نقش

 ابهام نقش

 خشنودي شغلي

 عملكرد شغلي

مو
ط

یو
وو

ح
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 روش در. گرديد استفاده تنصیف و کرونباخ آلفاي روش دو از پرسشنامه اين پايايي تعیین براي حاضر تحقیق در که. شد استفاده سوال 14

 پايايي ضريب همچنین. آمد بدست 84/0 نقش تعارض پرسشنامه براي و 81/0 نقش ابهام پرسشنامه براي پايايي ضريب کرونباخ آلفاي

 اين روايي سنجش براي که. باشد مي 84/0 نقش تعارض پرسشنامه براي و 76/0 نقش ابهام پرسشنامه براي تنصیف روش از حاصله

 مربوطه مالك سؤال نمره با( نقش تعارض و ابهام) پرسشنامه دو از حاصله هاي نمره اعتبار، ضريب تعیین و محتوا روايي از نیز پرسشنامه

  .آمد بدست 69/0 نقش تعارض پرسشنامه براي و 33/0 نقش ابهام پرسشنامه براي ضريب اين که گرديد همبسته

 مشخصه، صفت. شود مي گفته باشند مشخصه صفت يك داراي حداقل که نظر مورد مطلوب عناصر يا افراد از تعدادي به آماري، جامعه

 جامعه (.1394 مومني، آذر،) باشد جوامع ساير از آماري جامعه کننده متمايز و مشترك آماري جامعه عناصر همه بین که است صفتي

 به مشغول 1384 سال دوم نیمه در که باشند مي اهواز شهرستان( ع) امیرالمؤمنین بیمارستان کارکنان کلیه شامل پژوهش اين در آماري

 . باشد مي نفر 372 آنها تعداد و بوده کار

 کوهن و( 1970) مورگان و کريجسي توسط شده تهیه «آماري جامعه از نمونه اندازه يا حجم تعیین» جدول از نمونه، حجم تعیین جهت

 کارکنان تعداد) نفر 372 بر مشتمل اي جامعه براي نیاز مورد نمونه حداقل جدول اين اساس بر .(1395 سكاران،) شد استفاده( 1969)

 براي برداري نمونه دقت افزايش جامعه، و نمونه شباهت کردن بیشتر براي. است شده برآورد نفر 191 ،(اهواز امیرالمومنین بیمارستان

 نوع حسب بر) .شد استفاده اي طبقه تصادفي گیري نمونه روش از مونهن در جامعه هاي ويژگي دادن دخالت و جامعه پارامترهاي برآورد

 دلیل به نهايت در که، گرديد توزيع کارکنان بین نامه پرسش 230 تعداد سپس شده، مشخص گروه هر در نیاز مورد نمونه تعداد ،(شغل

 .است گرفته رتصو پرسشنامه 186 روي آماري عملیات ها، پرسشنامه برخي بودن ناقص نیز و ارجاع عدم

 

 

  يافته ها

 بین پیش متغیرهاي از يك هر هاي يافته بررسي ها، داده تحلیل در و باشد مي موثر ها داده تفسیر و تحلیل در توصیفي آمار که آنجايي از

( نقش ابهام و رضتعا) آن گانه دو ابعاد و نقش هاي ويژگي يعني تحقیق متغیرهاي به مربوط توصیفي هاي يافته لذا است، ضروري مالك و

 مانند آماري هاي شاخص صورت مالك به متغیرهاي بعنوان کارکنان شغلي عملكرد و خشنودي و بین پیش متغیرهاي عنوان به

 .است شده ارائه  4و1 جداول در نمونه، هاي آزمودني تعداد و حداقل حداکثر، معیار، انحراف میانگیوون،

 توصیف متغیرهای پژوهش -1جدول 

 ريشاخص آما
 میانگین

انحراف 

 معیار

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 تعداد

 متغیرها

 185 27 6 62/4 31/13 ابهام نقش

 185 40 10 65/6 59/26 تعارض نقش

ويژگي هاي نقش )ابهام و تعارض 

 نقش(
76/39 85/9 8 67 185 

 185 49 28 28/4 98/38 عملكرد شغلي

 185 187 28 48/34 18/106 خشنودي شغلي
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، در متغیر 62/4و  31/13مشاهده مي شود در متغیر ابهام نقش میانگین و انحراف معیار کارکنان به ترتیب  (1)همان طوري در جدول 

، در 85/9و  76/39میانگین و انحراف معیار به ترتیب  ،ويژگي هاي نقش ، در متغیر65/6و  59/26تعارض نقش میانگین و انحراف معیار 

شغلي میانگین و انحراف معیار به ترتیب  و در متغیر خشنودي 28/4و  98/38ي میانگین و انحراف معیار به ترتیب متغیر عملكرد شغل

 مي باشد.  48/34و  18/106

 بخش اين در آن تحلیل و تجزيه از آمده دست به نتايج با همراه فرضیه هر که است فرعي فرضیه پنج و اصلي فرضیه دو شامل پژوهش اين

 .گردد مي ارائه

 

 نتايج فرضیات -2جدول 

 متغیر پیش بین متغیر مالك

 نتیجه شاخص هاي آماري

ضريب 

 همبستگي

سطح معني 

 داري
 تعداد نمونه

خشنودي 

 شغلي

ويژگي هاي 

 نقش
37/0- 0001/0 185 

تايید 

 فرضیه

 عملكرد شغلي
ويژگي هاي 

 نقش
17/0- 021/0 185 

 يیدتا

 یهفرض

خشنودي 

 شغلي

 185 0001/0 -34/0 ابهام نقش
 يیدتا

 یهفرض

 185 0001/0 -29/0 تعارض نقش
 يیدتا

 یهفرض

 عملكرد شغلي
 185 0001/0 -28/0 ابهام نقش

 يیدتا

 یهفرض

 یهفرض رد 185 531/0 -05/0 تعارض نقش

 یهرد فرض 185 593/0 04/0 خشنودي شغلي عملكرد شغلي

 

شغلي کارکنان رابطه  و عملكرد ي نقش )ابهام و تعارض نقش( و خشنوديمشاهده مي شود بین ويژگي ها( 2)همان طوري که در جدول  

اول  اصليبنابراين فرضیه ( r=-17/0و  P=021/0، )عملكرد شغلي؛ (r=-37/0و P =000/0خشنودي شغلي؛ منفي معني داري وجود دارد )

کارکنان نیز کاهش  شغلي و عملكرد نقش(، خشنوديتأيید مي گردد. به عبارت ديگر با باال رفتن میزان ويژگي هاي نقش )ابهام و تعارض 

 .پیدا کرده است

و  P=000/0وجود دارد ) مشاهده مي شود بین ابهام نقش و خشنودي شغلي کارکنان رابطه منفي معني داري (2همچنین در جدول )

34/0-=r .)کاهش پیدا مي کند. همچنین با توجه  به عبارت ديگر هر چه میزان ابهام نقش افزايش پیدا کند، خشنودي شغلي کارکنان نیز

-29/0و  P=000/0بین تعارض نقش و خشنودي شغلي کارکنان رابطه منفي معني داري وجود دارد ) مشاهده مي شود که (2)به جدول 

=rمي کند (. به عبارت ديگر با افزايش میزان تعارض نقش، خشنودي شغلي کارکنان نیز کاهش پیدا. 

 P=0001/0مشاهده مي شود بین ابهام نقش و عملكرد شغلي کارکنان رابطه منفي معني داري وجود دارد ) (2)همان طوري که در جدول 

(. به عبارت ديگر هر چه میزان ابهام نقش افزايش پیدا کند، عملكرد شغلي کارکنان نیز کاهش پیدا مي کند. همچنین با توجه r=-28/0و 

و  P=531/0قش و عملكرد شغلي کارکنان رابطه منفي معني داري مشاهده نگرديد )مالحظه مي شود که بین تعارض ن( 2)به جدول 

05/0-=r .).و فرضیه مذبور دال بر ارتباط بین تعارض نقش و عملكرد شغلي رد مي شود 

 وجود داري معني مثبت رابطه کارکنان شغلي عملكرد و شغلي خشنودي بین شود مي مشاهده(، 2و در نهايت همانگونه که در جدول )

 مذبور دال بر رابطه بین عملكرد و خشنودي شغلي رد مي شود. فرضیه بنابراين(. r=04/0و P=593/0) ندارد
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  گیریبحث و نتیجه

تان امیرالمؤمنین اهواز مي پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه بین تعارض و ابهام نقش با خشنودي و عملكرد شغلي کارکنان بیمارس

نظر از پرسشنامه  س از تعیین فرضیه هاي تحقیق، براي بدست آوردن اطالعات الزم جهت آزمون فرضیه هاي موردبدين منظور پ باشد.

کندال و  ( اسمیت،JDIهاي تعارض و ابهام نقش ريزو، هوس و لیرتزمن، ارزشیابي عملكرد شغلي پاترسون و شاخص توصیف شغل )

نتايج  مه ها در میان آنها توزيع گرديد.روش تصادفي طبقه اي انتخاب گرديده و پرسشنا افراد نمونه با استفاده از هیولین، استفاده گرديد.

به دست آمده به سه دسته يافته هاي توصیفي، يافته هاي مربوط به فرضیات تحقیق و يافته هاي جانبي تقسیم شده و جداول و 

هاي مربوط به پرسشنامه ويژگي هاي نقش )تعارض و ابهام(  نتايج به دست آمده از دادهمربوط به هر قسمت ترسیم گرديد.  نمودارهاي

امتیاز و انحراف معیار آن برابر  76/39امتیاز در نظرگرفته شده برابر با  70 هاي نقش )تعارض و ابهام( از نشان مي دهد که میانگین ويژگي

 40امتیاز از  59/26با میانگیني برابر « تعارض نقش»بعد از ابعاد دوگانه ويژگي هاي نقش، امتیاز باالتر مربوط به  امتیاز مي باشد. 85/9

از يافته هاي  مي باشد.امتیواز ممكون  30امتیاز از 31/13با میانگیني برابر « ابهام نقش»امتیاز ممكن و امتیاز پايین تر مربوط به بعد 

مورد توجه قرار داد که میانگین خشنودي شغلي توصیفي ديگر مي توان میانگین و انحراف معیار خشنودي و عملكرد شغلي کارکنان را 

میانگین عملكرد شغلي کارکنان نیز برابر با  امتیاز مي باشد. 48/34امتیاز ممكن و انحراف معیار آن  216امتیاز از  18/106کارکنان برابر با 

ين پژوهش به منظور مشخص شدن همبستگي در اهمچنین  امتیاز بوده است. 48/34امتیاز ممكن و انحراف معیار آن  50امتیاز از  98/38

و رابطه احتمالي بین تعارض و ابهام نقش با خشنودي و عملكرد شغلي کارکنان، تحلیل داده ها به کمك آزمونهاي آماري انجام گرديد که 

 نتايج به دست آمده از فرضیات و يافته هاي جانبي در دو قسمت به شرح زير ارائه مي شود.

هاي نقش و خشنودي شغلي کارکنوان بیمارسوتان    مي توان ادعا نمود که بین ويژگي 95/0با اطمینان مشاهده نمايیم  ( را2و اگر جدول )

اين يافته با برخي نتايج بدست آمده از پژوهش هاي قبلي در داخل کشور از جملوه  طه منفي معني داري وجود دارد. امیرالمؤمنین اهواز راب

(، طالوب  1372(، صوفاري آشوتیاني )  1369)ارشدي ، (1395) همكاران و بابايي، (1395) نورد میهن (1395) همكاران و کريميتحقیقات 

 لیي و حسین، (2016) فريزاتي و پالیمون( و همچنین تحقیقات انجام شده در خارج از کشور از جمله پژوهش هاي 1378زاده و همكاران )

( کوه بوین   2005شن ) و (2002(، لوپوپولو )1994آبرامیس ) (،1985شولر )جكسون و (، 1975(، شولر )1964و همكاران ) کان ،(2015)

 خشنودي شغلي رابطه منفوي يافته اند، همخواني و مطابقت دارد.ويژگي هاي نقش )تعارض و ابهام( با 

هاي نقش و  ین ويژگيمي توان ادعا نمود که ب 95/0با اطمینان (، 2همچنین با توجه به نتايج بدست آمده در قسمت يافته ها و جدول )

عملكرد شغلي کارکنان رابطه منفي معني داري وجود دارد. اين يافته با برخي نتايج به دست آمده از پژوهش هاي قبلي در داخل کشور از 

(، 1985(، جكسون و شولر )1975( و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور از جمله پژوهش هاي شولر )1369جمله تحقیقات ارشدي )

مطابقت  ( که بین ويژگي هاي نقش )تعارض و ابهام( با عملكرد شغلي رابطه منفي يافته اند همخواني و1998) (، اين فرايد1994برامیس )آ

 دارد.

خشنودي شغلي ن ادعا نمود که بین ابهام نقش با مي توا 95/0با اطمینان در ارتباط با رابطه بین ابهام نقش و خشنودي نقش نیز مي توان 

پژوهش هاي قبلي در ها با برخي نتايج بدست آمده از  نان بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز رابطه منفي معني داري وجود دارد. اين يافتهکارک

همچنین تحقیقات قبلي انجام شوده در  ( و 1378همكاران ) (، طالب زاده و1372(، صفاري آشتیاني )1369داخل کشور از جمله ارشدي )

افته بین ابهام نقش و خشنودي شغلي رابطه منفي ي(، که 2005( و شن )2002لوپوپولو )(، 1985مله جكسون و شولر )خارج از کشور از ج

 اند همخواني و مطابقت دارد.

اين رابطه منفي معني داري وجود دارد.ادعا نمود که بین تعارض نقش و خشنودي شغلي کارکنان  95/0با اطمینان همچنین مي توان 

(، طالب 1372(، صفاري آشتیاني )1369خي از نتايج به دست آمده از پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور از جمله ارشدي )يافته، با بر

(، 1998آم و هرسون ) (،1985( و همچنین تحقیقات انجام شده در خارج از کشور از جمله جكسون و شولر )1378زاده و همكاران )

  شغلي رابطه منفي يافته اند همخواني و مطابقت دارد.ن تعارض نقش و خشنودي(، که بی2005( و شن )2002لوپوپولو )

مي توان ادعا نمود که بین ابهام نقش و عملكرد شغلي کارکنان رابطه  95/0نشان داده شده با اطمینان  (2)همانطور که در جدول شماره 

( و 1369هاي انجام شده در داخل کشور از جمله ارشدي ) پژوهشاين يافته، با برخي نتايج بدست آمده از . منفي معني داري وجود دارد
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( 1998( و اين فرايد )1994(، آبرامیس )1985(، جكسون وشولر )1975همچنین تحقیقات انجام شده در خارج از کشور از جمله شولر )

 اند همخواني و مطابقت دارد.  که بین ابهام نقش و عملكرد شغلي، رابطه منفي يافته 

در دو دهه نان رابطه معني داري وجود ندارد. اشاره گرديد، بین خشنودي شغلي و عملكرد شغلي کارک (2)ر که در جدول شماره همانطو

بررسي هاي زيادي روي ادبیات موجود در اين زمینه انجام شده در بسیاري از تحقیقات سعي شده بود که رابطه بین  1960و  1950

به عبارت ديگر نتايج  ین شود اين بررسي ها نتوانست وجود نوعي رابطه پايدار بین اين دو را نشان دهد.خشنودي شغلي و عملكرد افراد تعی

پژوهشي در طي سالیان اين موضوع را تأيید نكرده اند و راجع به اين موضوع که خشنودي موجب افزايش باروري است، شواهد اندکي 

، هفت عامل مؤثر بر ACHIEVEدر همین ارتباط هرسي و گلداسمیت در مدل  د.شگفت انگیز نیستن وجود دارد. اين يافته ها قطعاً

بديهي است که در صورت نبود عوامل  انگیزش، بازخور، اعتبار و محیط. عملكرد را برشمرده اند که عبارتند از: توانايي، شناخت، حمايت،

 د.هفت گانه فوق، تنها وجود خشنودي نمي تواند موجب عملكرد شغلي باال باش

 با توجه به تجزيه و تحلیل داده ها و نتايج به دست آمده از اين پژوهش، پیشنهادات زير ارائه مي گردد.

هاي نقش )تعارض و ابهام( مي توانند خشنودي و عملكرد شغلي را متأثر سازند، لذا براي از  نتايج تحقیق نشان مي دهند که ويژگي -1

لت ويژگي هاي نقش رخ دهند، مديريت سازمان بايد تمهیداتي بیانديشد.  براي نمونه، در میان برداشتن مشكالتي که ممكن است به ع

. مديران و چار ابهام نقش مي شوند، کمتر دمسئولیتهاي شغلي خود دارندوضعیت هايي که کارکنان احساس کامالً مشخصي نسبت به 

هاي شغلي خويش کمك کنند و اطمینان يابند که  ا از مسئولیت، مي توانند به درك آنهکه با کارکنان خود سروکار دارند سرپرستاني

، مديران بايد ببینند که چگونه مي توانند الزامات اصلي شغلي از اين رو .وظیفه ها به خوبي شناخته شده اندها به وضوح مشخص و   تكلیف

 ( تكلیفتفاده از شرح وظايف )يا شرح شغلند که با اس. بويژه سرپرستان نبايد تنها به اين بسنده کنبشناسانند معیني را به کارکنان خود

 .ند، بلكه بايد به کارکنان کمك کنند تا وظیفه هاي شغلي را مرکز توجه خود قرار دههاي فرد شاغل را به او نشان دهند

استفاده کند.  پیشنهاد مي شود که مديريت بیمارستان از روش تصمیم گیري مشارکتي جهت کاهش تعارض و ابهام نقش کارکنان -2

، يعني ايجاد سیستم ها و کانال هاي ارتباطي در سازمان با اين هدف که عالوه بر مديران راس سازمان ، کارکنان تصمیم گیري مشارکتي

، اطالعات بیشتري در دسترس آنها قرار مي ردن کارکنان در جريان تصمیم گیريبا وارد ک تصمیم گیري هاي مهم شرکت جويند. نیز در

 . اني و ناراحتي آنها کاسته مي شودکنند که نقش و نفوذ بیشتري در سازمان دارند و در نتیجه از احساس ناهمخو و احساس مي گیرد

یشنهاد مي شود در تحقیقات آينده، عالوه بر متغیرهاي تحقیق، متغیرهايي نظیر تعهدسازماني، میل ماندن در شغل و ... همراه با پ -3

 سب نیز مورد بررسي قرار گیرند.متغیرهاي تعديل گر منا

هاي بین  پیشنهاد مي شود که تحقیقات آتي، روي نمونه اي از مديران و سرپرستان صورت گیرد تا امكان مقايسه و بررسي تفاوت -4

 کارکنان و مديران و تعمیم هرچه بیشتر نتايج فراهم گردد.
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