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 احمد خامسان

 عضو هيأت علمي و دانشيار دانشگاه بيرجند
akhamesan@birjand.ac.ir 

 
 چکیده 

تواند آثار زيانباري بر سالمت جسمي و رواني کارکنان داشته باشد. فشار رواني شغلي در محيط کار مي

در فشار رواني شغلي انجام  هيجان شناختي جويينظم راهبردهايپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش 

بهداشت و درمان  بخش اي از ميان کارکناننفر بودند که به روش تصادفي طبقه 354شد. نمونه پژوهش 

و فشار رواني  هيجان شناختي جويينظم هايانتخاب شدند. از مقياس شهر بيرجنددانشگاه علوم پزشکي 

 گام يشيوه به متغيري چند تحليل رگرسيون نتايجشغلي جهت سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شد. 

 سازي،فاجعه پذيرش، نشخوارگري، هيجان شناختي جويينظم راهبردهاي از ميان که داد نشان گام به

-به طور معناداري فشار رواني شغلي کارکنان را پيش و تمرکز مجدد مثبت ريزي برنامه بر مجدد تمرکز

نقش مهمي در  هيجان شناختي جويينظم راهبردهاي. نتايج اين پژوهش نشان داد نمايندبيني مي

 بيني فشار رواني شغلي دارند. پيش

 

 ، بيرجندفشار رواني شغلي جويي شناختي هيجان،راهبردهاي نظم واژگان كلیدی:
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 مقدمه  

ها و همچنين به موضوعي با اهميت در نزد هاي مهم مديران سازمانامروزه فشار رواني شغلي به يکي از دغدغه

اي و ايمني، فشار رواني پژوهشگران و دانشمندان حوزه روانشناسي تبديل شده است. طبق تعريف مؤسسه ملي بهداشت حرفه

، )کندال هاي فرد هماهنگي وجود نداشته باشدها و خواستهدهد که بين نيازهاي شغلي با توانايي و قابليتشغلي وقتي رخ مي

پذير به موقعيت بيروني است که به ناهنجاري جسمي، رواني يا به عقيدة لوتاس فشار رواني شغلي پاسخي سازش .(3004

تواند آثار زيانباري بر سالمت فشار رواني شغلي در محيط کار مي (.3003)لوسانس، شود ها منجر ميرفتاري اعضاي سازمان

برانگيز کمک کند )لو تواند به افراد در غلبه بر شرايط چالشسطوح مناسبي از استرس مي جسمي و رواني کارکنان داشته باشد.

واردي که به طور معمول مشاهده خواهد شد مدر صورت باال بودن سطح استرس در يک سازمان  (. اما،3002و همکاران، 

ک شغل کارکنان، افزايش نرخ غيبت به دليل بيماري، عبارتند از: غيبت از کار، استفاده غير بهينه از زمان کار، افزايش ميزان تر

دهند که استرس زياد و يا طوالني مدت وري کم و مقاومت در برابر تغييرات فرآيندهاي کاري. همچنين مطالعات نشان ميبهره

ري قلبي عروقي، گردد. استرس با فشار خون باال، بيماباعث بروز تغييرات فيزيولوژيکي منجر به بيماري و يا مرگ و مير مي

با توجه به آثار  (.0433اختالل در سيستم ايمني، چاقي، افسردگي و اختالالت اسکلتي عضالني ارتباط دارد )زارع و همکاران، 

منفي فشار رواني شغلي، در جهت مديريت صحيح استرس و فشار رواني بايد علل و عوامل بوجود آورندة آن را شناخت. طبق 

عوامل سازماني  -عوامل فردي ب -، منابع بالقوة فشار رواني عبارتند از: الف(0433)فرازي و همکاران، ز مدل فشار رواني رابين

 عوامل محيطي.  -ج

تواند نتايجي کند. از طرف ديگر، فشار رواني ميکننده عمل ميهاي فردي به عنوان يک عامل تعديلتفاوتدر اين مدل، 

جويي توان به نظمالذکر، ميوژيکي، رواني و رفتاري از آن جمله است. از عوامل فردي فوقدنبال داشته باشد که عاليم فيزيولبه

شماري را در بر جويي بيجويي هيجان مفهومي است بسيار گسترده و فرايندهاي نظممفهوم نظم شناختي هيجان اشاره کرد.

ة وسيعي از فرايندهاي جسمي، اجتماعي و رفتاري را تواند عالوه بر فرايندهاي هشيار و ناهشيار شناختي، حيطگيرد و ميمي

دهد افراد مختلف براي تنظيم فرايندهاي مختلف هيجاني از ها نشان مي(. پژوهش0332هم شامل شود )تامپسون و کالينز، 

تي است ترين راهبردها، تنظيم هيجان با استفاده از راهبردهاي شناخبرند. يکي از متداولراهبردهاي متفاوتي بهره مي

 (3002گارنفسکي و همکاران، )

؛ 0334روند )الزاروس، ها جهت افزايش سازگاري و تطابق به کار ميجويي شناختي هيجان با هدف مديريت هيجاننظم

 او را باشد وها از طريق شناخت يکي از ملزومات اساسي زندگي انسان ميهيجان تنظيم (.0433در نقل از حاتمي و همکاران، 

ها يا احساساتش را نظم دهد و روي آنها کنترل تا مثالَ زماني که با حوادث فشارزا يا تهديدکننده روبرو شد هيجان کندياري مي

جويي شناختي هيجان، در واقع، راهبردهاي نظم (.3000گارنفسکي و همکاران، ) هايش غرق نشودداشته باشد و در هيجان

ان هستند که بصورت هشيار يا ناهشيار سعي در تعديل شدّت و يا نوع تجربه هاي شناختي به وقايع فراخواننده هيجپاسخ

جويي هيجان يک اصل اساسي در (. بنابراين، نظم3002؛ ويليامز و بارگ، 3002بل و بارلو، کامپهيجاني يا خود واقعه دارند )

في )فشار رواني( و رفتارهاي ناسازگارانه هاي منشروع، ارزيابي و سازماندهي رفتار سازگارانه و همچنين جلوگيري از هيجان

 (.3003گارنفسکي و همکاران، شود )محسوب مي

راهبرد شناختي شامل  3گارنفسکي و همکاران با بازنگري ادبيات پژوهشي و نظري در زمينه شناختي مقابله و تنظيم هيجان، 

ارزيابي مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر  مثبت،تمرکز مجدد سازي،فاجعهمالمت خود، نشخوارگري، پذيرش، مالمت ديگران، »

(. که به طور کلي به راهبردهاي سازگارانه 3000گارنفسکي، کرايج و اسپينهون، را مطرح نمودند )« گيريريزي و ديدگاهبرنامه

تا کند (. راهبردهاي مذکور به افراد کمک مي3003گارنفسکي و همکاران، شوند )و راهبردهاي ناسازگارانه تقسيم مي

جويي شناختي هيجان، گيري مطلوب از راهبردهاي سازگارانه نظمهاي منفي را تنظيم نمايند. بهرهها و هيجانبرانگيختگي

گيري نامطلوب از اين راهبردها و گردد، اما بهرهباعث کاهش احساسات منفي و افزايش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه مي
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برگ و گراس، راتنباشد )ه با مشکالت متعدد رفتاري و عملکردي در سطح زندگي همراه مياستفاده از راهبردهاي ناسازگاران

 (.0435صميمي و همکاران،  ؛ در نقل از3004

جويي ها به بررسي و تصحيح رابطة تمايل به استفاده از راهبردهاي خاص نظمهاي اخير گسترة وسيعي از پژوهشدر سال

؛ نولن هوکسما، ويسکو و 3002، 0گارنفسکي و کراجي روانشناختي نظير افسردگي )هاهيجان و طيف وسيعي از اختالل

( و 3002، و همکاران 3منين(، اختالل اضطراب فراگير )3002، 4فلدمن، جورمن و جانسون(، مانيا )3002، 3ليوبوميرسکي

. همچنين، (0430)در نقل از حسني،  اند( پرداخته3005، 5؛ پيران و کورمير3002نولن هوکسما و همکاران، اختالل خوردن )

هاي جويي شناختي هيجان در اختاللنقش راهبردهاي نظم»(، به بررسي 0430در پژوهشي که مشهدي، ميردورقي و حسني )

 سازي، مالمت جويي شناختي هيجان نشخوارگري، فاجعهپرداختند، نتايج نشان داد که راهبردهاي نظم« سازي کودکاندروني

سازي، مالمت نمايند. عالوه بر اين، راهبردهاي فاجعهبيني ميريزي مؤلفة اضطراب را پيشکز مجدد بر برنامهخويش و تمر

 بيني قرار دادند.ريزي و نشخوارگري مؤلفة افسردگي را مورد پيشديگران، تمرکز مجدد مثبت، پذيرش، تمرکز مجدد بر برنامه

از آنجا که فشار رواني شغلي بر عملکرد و کارايي کارکنان تأثير ور با توجه به آنچه پيش از اين گفته شد و همينط

کنند بر کيفيت خدمات که مراقبان سالمت )پزشکارن، پرستاران و ...( تجربه مي ايگذارد و به طور خاص فشار رواني شغليمي

بنابراين، بررسي و شناخت علل، پيامدهاي فشار رواني  (،3002گذارد )نام و همکاران، دهند تأثير مياي که ارائه ميپزشکي

سازي يا کاهش اثرات فشار رواني شغلي بر کارکنان ضرورتي شغلي و مديريت آن و همچنين ارائه راهکارهاي عملي براي خنثي

شغلي کارکنان در فشار رواني  هيجان شناختي جويينظم راهبردهاي نقش»انکارناپذير است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي 

 انجام شد.«  بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي شهر بيرجند

 روش تحقیق 
کارکنان بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي  و جامعة آماري کلية باشداز نوع همبستگي مي توصيفي اين پژوهش

رگرسيوني بايد از نمونه نسبتاَ بزرگي استفاده شود و باال هاي نفر( بودند. با توجه به اينکه در پژوهش 0300)معادل  بيرجند

نفر از  500با احتمال ريزش تعداد  (0423کرلينجر، پدهازر، برد )ها را در اين نوع تحقيقات باال ميبودن حجم نمونه ثبات يافته

اي انتخاب شد. در پايان پس گيري تصادفي طبقهکارکنان بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند با روش نمونه

از ابزارهاي زير هاي مورد نياز آوري دادهدر اين پژوهش به منظور جمعبرگشت داده شد.  354ها تعداد از توزيع پرسشنامه

 استفاده شد:

(، در 0430تا؛ در نقل از حسني، بي(، توسط گارنفسکي و همکاران )CERQجويي شناختي هيجان )پرسشنامه نظم

باشد. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه ماده مي 42هلند تدوين شده، داراي دو نسخه انگليسي و هلندي است و شامل کشور 

-مؤلفه مي 3ماده در  02(، روايابي شد، استفاده شد که شامل 0430جويي شناختي هيجان که توسط حسني )پرسشنامه نظم

ماده است. نمره کل هر  3باشد. هر خرده مقياس شامل تقريباَ هميشه( مي) 5)تقريباَ هرگز( تا  0باشد. دامنه نمرات مقياس از 

خواهد بود. نمرات باال بيانگر ميزان استفاده بيشتر راهبرد  00تا  3مقياس از طريق جمع کردن نمرات هر خرده مقياس بين 

 23/0مقياس براي مردان و زنان به ترتيب  باشد. آلفاي کرونباخ براي کلزا ومنفي ميمذکور در مقابله و مواجهه با وقايع استرس

بدست آمد. در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ براي کل مقياس و خرده مقياس مالمت خويش، پذيرش، نشخوارگري،  25/0و 

                                                           
1 -Kraaij 
2 -Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyabomirsky 
3- Feldman, joorman & johnson 
4-Mennin  
5 -Piran & Cormier 
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سازي و مالمت ديگران به ترتيب گيري، فاجعهريزي، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاهتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

 بدست آمد. 23/0، 52/0، 23/0، 53/0، 22/0، 55/0/.، 20، 22/0، 52/0، 24/0

ماده  02(: اين مقياس شامل 0422؛ به نقل از شکرکن و همکاران، 0333، 6جاج، بودرو و برتزمقياس فشار رواني شغلي )

کنند و آنگاه پاسخ خود ايجاد مي ها در آنها استرسشود که نشان دهند تا چه حد اين مادهها خواسته ميباشد و از آزمودنيمي

کند( مشخص سازند. دامنه )استرس بسيار زيادي ايجاد مي 5کند( تا )هيچ استرسي ايجاد نمي 0اي از درجه 5را روي مقياسي 

بدست آمد. آلفاي کرونباخ براي  30/0باشد. آلفاي کرونباخ در پژوهش ذکر شده، مي 20و حداکثر  02نمرات نيز بين حداقل 

هاي گرداوري شده از طريق آمار توصيفي )درصد، ميانگين و در پايان، دادهبدست آمد.  30/0مقياس در پژوهش حاضر  کل

افزار انحراف معيار( و آمار استنباطي جهت آزمون فرضيه پژوهش )همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام( با استفاده از نرم

 تجزيه و تحليل شدند. 30نسخه  SPSSآماري 

  هایافته
 0نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي شهر بيرجند انجام شد. جدول  354اين مطالعه بر روي 

 دهد.هاي توصيفي مربوط به ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش را نشان مييافته

 همبستگي متغيرهاي پژوهش ضرايبميانگين، انحراف معيار و  -0جدول 

مالمت  0 متغير

 خويش

تمرکز مجدد  نشخوارگري پذيرش

 مثبت
تمرکز مجدد بر 

 ريزيبرنامه

ارزيابي 

 مجدد مثبت
-فاجعه گيريديدگاه

 سازي

مالمت 

 ديگران

 00/0* 32/0** 03/0** 03/0** 33/0** -003/0 42/0** 45/0** 30/0** 0 فشار رواني شغلي-0

 02/3 30/3 04/4 02/4 03/4 23/3 3/3 22/3 02/3 00/4 ميانگين
SD 22/0 22/0 00/0 02/0 03/0 00/0 03/0 02/0 3/0 22/0 

* p<.05  ,  ** p<.01 

راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان به جز راهبرد تمرکز مجدد مثبت با فشاار رواناي شاغلي رابطاه مثبات       تمام، 0طبق جدول 

از اين راهبردها به هنگام شرايط ناخوشايند فشار رواناي شاغلي کارکناان گاروه نموناه را       اي که استفادهمعناداري دارند به گونه

با فشار رواناي شاغلي را نشاان     راهبردهاي تنظيم شناختي هيجاننتايج تحليل رگرسيون گام به گام  3دهد. جدول افزايش مي

 دهد.مي

 با فشار رواني شغلي شناختي هيجانراهبردهاي تنظيم  نتايج تحليل رگرسيون گام به گام -3جدول.

 F SIG خطاي استاندارد برآورد تعديل شده  R R2 R2 متغيرهاي پيش بين گامها الگو

ام
 گ

به
م 

گا
 

 000/0 20/22 23/0 04/0 04/0 42/0 نشخوارگري 0

 نشخوارگري 3

 پذيرش

30/0 02/0 02/0 20/0 3/35 000/0 

 نشخوارگري 4

 پذيرش

 سازيفاجعه

33/0 02/0 02/0 20/0 33/43 000/0 

 نشخوارگري 3

 پذيرش

 سازيفاجعه

 ريزيتمرکز مجدد بر برنامه

34/0 03/0 02/0 20/0 33/35 000/0 

                                                           
6 -Judge, Boudreau & Bretz 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

 نشخوارگري 5

 پذيرش

 سازيفاجعه

 ريزيتمرکز مجدد بر برنامه

 تمرکز مجدد مثبت

35/0 30/0 30/0 23/0 34/33 000/0 

نشخوارگري، پذيرش،  راهبردهاي تنظيم شناختي هيجاناز ميان گام،  پنجشود، طي مشاهده ميفوق نانکه در جدول چ

ديگر راهبردهاي اند. بودهفشار رواني شغلي بيني قادر به پيش ريزي و تمرکز مجدد مثبتسازي، تمرکز مجدد بر برنامهفاجعه

به دليل همبستگي  گرانگيري و مالمت ديجويي شناختي هيجان شامل: مالمت خويش، ارزيابي مجدد خويش، ديدگاهنظم

داري هر معني Fاز معادله رگرسيون حذف شده است. همچنين بر اساس جدول فوق، نتايج آزمون فشار رواني شغلي پايين با 

 4شود. جدولبوده، در نتيجه هر پنج مدل تأييد مي 05/0داري کمتر از دهد. در هر پنج مدل ميزان معنيپنج مدل را نشان مي

را نشان  بيني در رگرسيون گام به گاماز طريق متغيرهاي پيش فشار رواني شغليد و غير استاندارد پيش بيني ضرايب استاندار

 دهد.مي

 فشار رواني شغليضرايب استاندارد و غير استاندارد پيش بيني  -4جدول

گو
ال

ها 
گام

 

 معناداري Tمقدار بتاي استانداردضريب  خطاي استاندارد ضريب بتاي غير استاندارد بينر ثابت و متغيرهاي پيشادمق

ام
 گ

به
م 

گا
 

 000/0 00/02 - 03/0 00/3 مقدار ثابت 0

 000/0 33/2 42/0 03/0 40/0 نشخوارگري

 000/0 02/05  03/0 23/0 مقدار ثابت 3

 000/0 22/3 35/0 03/0 30/0 نشخوارگري

 000/0 32/3 34/0 03/0 02/0 پذيرش

 000/0 23/04  04/0 23/0 مقدار ثابت 4

 000/0 33/4 30/0 03/0 02/0 نشخوارگري

 000/0 04/3 30/0 03/0 02/0 پذيرش

سازيفاجعه  03/0 03/0 00/0 32/3 033/0 

 000/0 03/00  05/0 25/0 مقدار ثابت 3

 000/0 42/4 02/0 05/0 05/0 نشخوارگري

 000/0 52/4 02/0 03/0 05/0 پذيرش

سازيفاجعه  00/0 03/0 00/0 44/3 030/0 

ريزيتمرکز مجدد بر برنامه  02/0 03/0 00/0 03/3 045/0 

 000/0 25/00  05/0 20/0 مقدار ثابت 5

 000/0 42/4 02/0 05/0 05/0 نشخوارگري

 000/0 24/4 03/0 03/0 05/0 پذيرش

سازيفاجعه  00/0 03/0 00/0 42/3 002/0 

ريزيتمرکز مجدد بر برنامه  04/0 03/0 02/0 33/4 00/0 

 000/0 -35/4 -05/0 03/0 -04/0 تمرکز مجدد مثبت

درصد  04، 42/0با ضريب بتاي استاندارد  نشخوارگري راهبرد ناسازگارانه ارائه شده، طي گام اول، فوقبرپايه آنچه که در جدول 

)باا ضاريب بتااي     نشاخوارگري ، به 34/0با ضريب بتاي  پذيرشرا تبيين نموده است. در گام دوم فشار رواني شغلي از واريانس 

درصد بصاورت انحصااري و افازوده     042/0درصد رسانده، که از اين مقدار،  02را به  ( افزوده شده و توان تبيين35/0استاندارد 

و  (30/0ي اساتاندارد  )با ضريب بتاا  نشخوارگزي، به 00/0با ضريب بتاي  سازيفاجعهوم سبوده است. در گام  پذيرشمربوط به 
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درصاد   003/0درصاد رساانده، کاه از ايان مقادار،       02را به  ( افزوده شده و توان تبيين30/0)با ضريب بتاي استاندارد  پذيرش

 ، باه 00/0با ضاريب بتااي   ريزيتمرکز مجدد بر برنامه مچهابوده است. در گام  سازيفاجعهبصورت انحصاري و افزوده مربوط به 

)با ضريب بتاي اساتاندارد   سازيفاجعه و (02/0)با ضريب بتاي استاندارد  پذيرش، (02/0)با ضريب بتاي استاندارد  نشخوارگري

درصد بصورت انحصاري و افازوده مرباوط باه     002/0درصد رسانده، که از اين مقدار،  03را به  ( افزوده شده و توان تبيين00/0

)با ضريب بتااي   نشخوارگري ، به-05/0 با ضريب بتاي تمرکز مجدد مثبتم پنجگام بوده است. در ريزي تمرکز مجدد بر برنامه

-تمرکز مجدد بر برناماه  و (11/0)با ضریب بتای استاندارد  سازيفاجعه ،(03/0)با ضريب بتاي استاندارد  پذيرش، (02/0استاندارد 

درصاد بصاورت    003/0درصد رسانده، که از اين مقادار،   30را به  افزوده شده و توان تبيين (17/0)با ضریب بتای استاندارد  ريزي

 بوده است.تمرکز مجدد مثبت انحصاري و افزوده مربوط به 

  گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در فشار رواني شغلي کارکنان دانشگاه علوم 

از ميان راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان، نشان دادند که  رسيونپزشکي بيرجند انجام گرفت. نتايج تحليل رگ

هاي فتهکنند. اين يافته مغاير با يابيني ميفشار رواني شغلي را پيشريزي به صورت مثبت پذيرش و تمرکز مجدد بر برنامه

و  0323کارور، اسچيير و وينتروب، ؛ 3002؛ گارنفسکي و همکاران، 3002، و همکاران 2منين؛ 0433)حسني و همکاران، 

ريزي به ها، راهبردهاي سازگارانه پذيرش و تمرکز مجدد بر برنامهدر اين پژوهشباشد. ( مي3005ج، يگارنفسکي، بان و کرا

که جزء راهبردهاي سازگارانه  تمرکز مجدد مثبتهمچنين نتايج نشان داد کنند. بيني ميصورت معکوس اضطراب را پيش

شود که استفاده از اين راهبرد موجب ميکند. بيني ميفشار رواني شغلي کارکنان را پيش به صورت معکوس شودمحسوب مي

مثبت و فوايد احتمالي که آن رويداد در درازمدت براي هاي فرد با نگاهي متفاوت به ارزيابي رويدادهاي منفي بپردازد و به جنبه

آيند )مشهدي، تر با آن رويداد کنار ميراحتي و تنيدگي کمتري را تجربه کرده و راحتوي به دنبال دارد توجه کند، در نتيجه نا

؛ کارور، اسچيير و وينتروب، 3002هاي )گارنفسکي و همکاران، اين يافته نيز همسو با پژوهش(. 0430ميردورقي و حسني، 

از ميان راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم  ند کههمچنين نشان داد هايافته باشد.( مي3005ج، يو گارنفسکي، بان و کرا 0323

بيني فشار رواني شغلي کارکنان را پيش توانندمي معناداري و سازي به صورت مثبتشناختي هيجان، نشخوارگري و فاجعه

 (3004ج، گارنفسکي و جرون، يکراو 3005؛ مارتين و دالن، 0433هاي )حسني و همکاران، اين يافته نيز همسو با يافته .کنند

استفاده از اين راهبردهاي ناسازگارانه فرد را مستعد اضطراب کرده و در نتيجه به جاي واکنش مناسب به رويدادهاي  باشد.مي

کارکنان با  ،(. بنابراين0430دهد )مشهدي، ميردورقي و حسني، العمل نشان ميزا با آشفتگي و تشويش به آنها عکستنيدگي

 ناسازگارانه بيشتر دچار فشار رواني شغلي خواهند شد.استفاده از اين راهبردهاي 

هاي مختلف قابل توجه وري و کارايي سازمانهاي کاري جهت افزايش بهرهاز آنجا که اهميت سالمت نيروي انساني در محيط

مردم روبرو ها که با مشکالت متعدد ها پر تنش بوده و کارکنان اين محيطهاي کاري مانند بيمارستاناست و اغلب محيط

ها فشار رواني شغلي را تجربه کنند. بنابراين با توجه به نتايجي که از اين شود تا شاغالن اين بخشاي ميهستند خود زمينه

تنظيم  نهراهاي شغلي در جهت آموزش راهبردهاي سازگاهاي همگاني در محيطتوان با برگزاري کارگاهپژوهش بدست آمد مي

راهبردهاي ناسازگارانه و پيامدهاي آن بر سالمت جسم و روان گام مهمي در راستاي سالمت  شناختو  شناختي هيجانات

 کارکنان برداشت.

  منابع
جويي شناختي هيجان در حساسيت حاتمي، محمد؛ حسني، جعفر، ارجمندنيا، نيلوفر و ترابي، زهرا، اثربخشي آموزش راهبردهاي نظم

 .04-5، 33، 0433پس از سانحه، فصلنامه روانشناسي نظامي، زمستان  اضطرابي بيماران مبتال به اختالل استرس

                                                           
7-Mennin  
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 .330-333، 3، 0430جويي شناختي هيجان، تحقيقات علوم رفتاري، نامه نظمحسني، جعفر، بررسي اعتبار و روايي فرم کوتاه پرسش

هاي دلبستگي و راهبردهاي وجوانان: نقش سبکحسني، جعفر؛ شيخان، ريحان؛ آرياناکيا، الميرا و محمودزاده، اکرم، اضطراب اجتماعي ن

 .425-424، 42، 0433شناسان ايراني، تابستان جويي شناختي هيجان، روانشناسي تحولي: رواننظم

 و شغلي استرساهلل و باقرائت، عليرضا، زارع، فاطمه؛ خادميان، مرضيه؛ بهجتي اردکاني، مهدي؛ زارع، مهدي؛ قضاوتي، محسن؛ پرويزي، روح

، مجله طب پيشگيري، پاييز ايران جنوب نفت هاي از پااليشگاه يکي کنترل هاي اتاق کارکنان در شغلي رضايت با آن باطارت

0433 ،4 ،32-55. 

طراحي و آزمودن الگويي از پيشايندها و پيامدهاي مهم انگيزش  ،ييالق، منيجه و حقيقي، جمالشکرکن، حسين؛ ارشدي، نسرين؛ شهني

منطقة اهواز. مجلة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز،  -خيز جنوبشغلي در کارکنان شرکت ملي مناطق نفت

 .0-43 ،0سال پانزدهم، ، 0422

جويي شناختي هيجان  و تحمل پريشاني در دي، نقش راهبردهاي نظمصميمي، زبير؛ ميردورقي، فاطمه؛ حسني، جعفر و ذاکري، محمد مه

 .003-33، 0، 03، 0435رفتارهاي پر خطر دانشجويان، تحقيقات علوم رفتاري، 

زاده، فاطمه؛ خامسان، احمد و دستجردي، رضا، ارائه مدل علي فشار رواني شغلي در ارتباط با فرازي، فريبا؛ سيدآبادي، محمد، شهابي

اي شناختي، معنوي، خانوادگي و انگيزشي در کارکنان بخش بهداشت و درمان شهر بيرجند، فصلنامه مشاوره شغلي و همؤلفه

 .20-24، 33، 0433سازماني، بهار 

 ، رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري، حسن سرايي، مترجم، تهران، انتشارات سمت.0423کرلينجر فرد نيکوالس، پدهازر االزارا، 

مجلة  ،سازي کودکانهاي درونيجويي شناختي هيجان در اختاللنقش راهبردهاي نظم ،علي؛ ميردورقي، فاطمه و حسني، جعفر مشهدي،
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