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  چکیده
و  انتنظیم هیجهای دشواریو  اساس باورهای فراشناختبر بینی رضایت شغلیهدف پژوهش حاضر، پیش

-3104های شهر تهران در سال تحصیلی کودکمهد روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل مربیان
ای انتخاب شدند و سه پرسشنامه، مقیاس دشواری در تنظیم نفرمربی به روش تصادفی خوشه 749بود.  3101

( را 7994( و رضایت شغلی دانت و همکاران )7994(، باورهای فراشناخت ولز )7994گراتز و رومر )هیجان 
اد رضایت ها نشان دادند که همه ابعیافتهتحلیل شدند.  ها با استفاده از رگرسیون چندگانهتکمیل کردند. داده
ت( به صورت های باورهای فراشناخ)یکی از مؤلفه پذیری خطر و افکارباور منفی به کنترلشغلی تنها براساس 

ای هیجانی و هپذیرش پاسخهای تنظیم هیجانی، متغیر عدماز بین مؤلفهشوند. بینی میمنفی و معنادار پیش
فی صورت منهای رضایت شغلی را بهی مؤلفهیابی به رفتارهای هدفمند، توانستند همهدشواری در دست

بینی یشقدردانی را به صورت منفی پ ،ی تنظیم هیجانیکنترل تکانهی دشواری در بینی کنند. مؤلفهپیش
بینی شپیشرفت رضایت شغلی را به صورت منفی پیبعد ت و رشد و کند. فقدان آگاهی هیجانی بعد مسئولیمی
شناسان و مشاوران برای ارتقاء سطح رضایت شود که روانهای این پژوهش توصیه میبراساس یافته کند.می

 مربیان مهد کودک به اصالح راهبردهای تنظیم هیجانات و باورهای فراشناخت در آنان بپردازند.شغلی 

 مربی ،تنظیم هیجاندشواری در  ،باورهای فراشناخت، رضایت شغلی :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

و  های جسمانی، شناختیبا توجه به سرعت قابل مالحظه رشد در سنین اولیه، در حوزه
ازهای مهم عنوان نیاجتماعی، مراقبت با کیفیت باال و تجارب یادگیری مناسب به -عاطفی

های اجتماعی و شود. در کنار محیط خانواده، محیطکودکان در این سنین مطرح می
کنند. در واقع ها به کودک ایفا میها نقش مهمی در آموزش هنجارها و ارزشمهدکودک

سکی، گیرد )والی، استفانها قرار میتعامل این محیط تأثیررفتار کودکان و رشد آنها تحت
ای بر رشد کودک و موفقیت کنندههای آموزشی اولیه اثر تعیینمحیط (.7934، 3یاکوبسون

های های اولیه ورود کودکان به محیط(. در سال3379، 7تحصیلی بعدی او دارند )اپستین
ل ری نگرش آنان نسبت به تحصیگیآموزشی، مربیان نقش محوری و بسیار مهمی در شکل

آموزشی، بستر مناسبی برای محیط امن ها یک در این سال (.7991، 1دارند )گرانت، لیتل جان
 ترین منابع سازمانی در نظامانرژی و خالق مهمپر راضی، مربیان کند.رشد کودک فراهم می

  (.3132دهند )محمدی، تعلیم و تربیت را تشکیل می
عاطفی معلم یا مربی با نقشی که به عهده دارد، رضایت شغلی او را بازنمایی چگونگی ارتباط 

جه هایی است که مدیران با آن مواترین حوزهرضایت شغلی یکی از پیچیدهدر کل، کند. می
های و نگرش و احساس افراد را نسبت به شغل و یا نسبت به حیطه (7933، 4شوند )ازیریمی

اشان را با (. افراد گرایش دارند که تجارب شغلی0،3002پکتوردهد )اسمختلف آن نشان می
یابی کنند ارزرضایت از شغل و از سازمانی که در آن کار میتوجه به احساس رضایت یا عدم

تأثیر احساسات )رضایت ارزیابی افراد از شغل خود تحت (.7934، 6کنند )جکس و بریت
گیرد ( قرار می3)رضایت شغلی شناختی( و شناخت آنان درباره آن شغل 2شغلی عاطفی

ه کننده در تبیین رضایت شغلی اشارپژوهشگران اغلب به سه عامل تعیین (.3001، 0)مورمان

                                                 
1. Valli, Stefanski, Jacobson  

2. Epstein  

3. Grant, Littlejohn  

4. Aziri  

5. Spector 

6. Jex, Steve M.; Britt, Thomas   

7. cognitive job satisfaction  

8. affective job satisfaction  

9. Moorman  
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های سازمانی و آمادگی های شغل، ویژگیاند. این سه عامل عبارتند از: ویژگیکرده
های (. آمادگی کارکنان ویژگی3003، 3های کارکنان( )گلیسون و دوریک)ویژگی

یرد گکننده رضایت شغلی است، دربرمیشناختی کارکنان را که از عوامل مهم و تعیینروان
  (.7،7991)وینر

 کننده رضایت شغلی وشناختی تعیینمطالعات زیادی در خصوص عوامل فردی و روان
 پژوهشگران نشان دادند که افرادی ،های مرتبط با آن صورت گرفته است. برای مثالسازه

های هیجانی برخوردارند، رضایت بیشتر و استرس ادراک که از سطوح باالی ادراکِ قابلیت
همچنین ارتباط رضایت (. 7992، 1دهند )اکسترمرا، دوران و لردزشده کمتری را گزارش می

منفی اضطراب و استرس (  و رابطه 7990مولینز، )شغلی با احساس فرد از موفقیت و انگیزه او 
  (.7993و کمالی،  4بریج-با رضایت شغلی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )نیوبری

در خصوص تنظیم شناختی هیجان و باورهای فراشناخت و رابطه این دو متغیر با رضایت 
ر های مرتبط با آنها بررسی شده است. دشغلی پژوهشی صورت نگرفته است، اما رابطه سازه

های مرتبط با نقش تنظیم هیجان در رضایت شغلی، پژوهشگران بر رابطه مثبت مورد پژوهش
؛ سکمسیوگلو، گانداز و 3107هوش هیجانی با رضایت شغلی )بازوند، کاشف و اسماعیلی، 

و  یعاطف یخستگ هیجانی، ثباتی(، رابطه منفی بی7996، 6؛ سی، ترام، اُهارا7937، 0الیوتاز
های نقص و نارسایی در مکانیسماند. تأکید کرده (7991، 2و دالرد ی )لویگشغل یترضا

کالت مشو موجب های پردازشی را تحت تأثیر قرار داده ها، سیستمتنظیم عواطف و هیجان
عالوه نقش باورهای فراشناختی در رضایت شغلی، به (.7996شود )لپنن، می یجدی سالمت

( و 7930شناختی ضعیف )خداپرست و اکبری، روانرابطه باورهای فراشناخت با بهزیستی 
نگرش فراشناختی و انگیزه و رضایت شغلی نیز مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است 

 ینظریه فراشناختی نقش مهمی را به باورهایی درباره. (7934، 3مگنانو، سن تیسی و رماسی)

                                                 
1. Glisson & Durick  

2. Weiner  

3. Extremera; Durán,; Lourde  

4. Newbury-Birch  

5. Cekmecelioğlu, Hülya Gündüz; Günsel, Ayşe; Ulutaş, Tuğçe    

6 .Sy, Thomas; Tram, Susanna; O’Hara, Linda A.  

7. Lewig, K. A.; Dollard, M. F. 

8. Magnano, Santisi, Ramaci  
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 )منسر، کوپرو دهندپریشانی میی هیجانات و حفظ حاالت روانی، شامل باورهایی درباره
  (.7937، 3ترفوسیس

ی خود های شناختیا یا ناتوانهی تواناییفراشناخت شامل باورهایی است که افراد درباره
ای آینده رکند بدارند. اعتقاد به این باور که اضطراب داشتن درباره آینده به من کمک می

خاطر هو اعتقاد به این باور که ناتوانی در ب ریزی کنم، مثالی از فراشناخت مثبتبهتر برنامه
به نقل از  ،ولز) سپردن اسامی، نشانه حافظه ضعیف من است، مثالی از فراشناخت منفی است

های فردی در فراشناخت با درک و فهم افراد از استرس تفاوت (.3130شاهقلیان و همکاران، 
وی الگ شغلی افراد داشته باشد. تواند نقش مهمی در رضایترابطه دارد و میادراک شده 

( عوامل فراشناخت را که منجر به رشد و ابقاء آشفتگی SREF) 7کارکرد اجرایی خودتنظیمی
)اسپادا و همکاران، کند سازی میهای پردازش اطالعات، مفهومشود، به عنوان مولفهمی

از وقایع  یابی فردی ارزی تفکر، بر نحوهبه طور کلی باورهای مثبت و منفی درباره(. 7993
و ولز ،  1هاتون –)کارت رایت  کندشناخت و عمل را هدایت می گذارد وپیرامونش اثر می

3002).  

هیجانات به  و فراشناختی در کنترل تفکر و شناختبا توجه به نقش بسیار مهم باورهای 
لی افراد شغای در رضایت کنندهتوانند نقش تعیینرسد که باورهای فراشناخت مینظر می

 داشته باشند.

ی و دهند، با افزایش رضایت شغلاینکه مربیان و معلمان چگونه به استرسورها پاسخ می
عنوان سبک تنظیم هیجانی به (.3079، 4)ویسپیشگیری از استرس شغلی مرتبط است 

ثبت مسازد که از هیجانات منفی اجتناب کنند و هیجانات افراد را قادر می ،دهی شناختیپاسخ
رد تواند بهزیستی افراد را حفظ کرده و کارکبخشی هیجان میرا افزایش دهند. بنابراین نظم

گارنفسکی، ؛ 7991 گراس و جان،؛ 7992؛ 7934گراس، فردی آنها را افزایش دهد )بین
  (.7931و برناس، 6فیلو-تورتال؛ بِیل، 7990، 0؛ سوگ، هافمن، زمان و توماسی 7996

                                                 
1. Manser R, Cooper M, Trefusis J.  

2. Self- regulation and executive function  

3. Cartright-Hatton  

4. Weiss   

5. Suveg, Hoffman; Zeman,; Thomassi  

6. Balle, Tortella-Feliu,  Bornas  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manser%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21374759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21374759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trefusis%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21374759
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تنظیم هیجانی مؤلفه اصلی هوش هیجانی است و به ظرفیت فرد در تنظیم حاالت هیجانی  
(. بر 7939، 3و ریز سالوی اکاج -)برکت، پالومرا و موجساکند خودش و دیگران اشاره می

ناسب ای از راهبردهای مطبق نظریه هوش هیجانی افرادی با قابلیت تنظیم هیجانی باال خزانه
ت مطلوب و یا تغییر هیجانات ناخواسته )هم در خودشان و هم در دیگران( برای حفظ هیجانا

ای که معلم هیجاناتش را بیان (. تنظیم هیجان بر نحوه7991 در اختیار دارند )گراس و جان،
، گذارد )گراساثر می ،کندکند و با دیگران تعامل میکند، استرسش را مدیریت میمی

که از مهارت کافی در تنظیم شناختی هیجان برخوردار باشند  رسد معلمانی(. به نظر می7997
 شان را کنترل کنند.آموزانتوانند هیجانات خودشان و دانشبهتر می

با توجه به اهمیت تنظیم هیجان و باورهای فراشناخت و نقش آنها در تفسیر افراد از وقایع 
اخت باورهای فراشناساس رتوان بآیا میپیرامونی، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که 

ینی بهای رضایت شغلی را در مربیان مهدکودک پیشمؤلفه ،دشواری در تنظیم هیجانو 
 کرد؟

  روش

 بود. همبستگی -توصیفیاز نوع روش پژوهش حاضر 
 مربیان جامعه آماری در برگیرنده گیری و تعداد نمونه:جامعه آماری، روش نمونه

برای انتخاب بود.  3101 -04شهر تهران در سال تحصیلی  0و  4و  1های مناطق کودکمهد
 40های سه منطقه مذکور، کودکدکنندگان ابتدا با در دست داشتن فهرست مهشرکت

مهدکودک( به تصادف انتخاب شدند و سپس در هر  30مهدکودک )از هر منطقه 
بقه کار و ، شامل حداقل یک سال ساهای ورود به پژوهشمربیانی که مالک کودک،مهد

تعداد مورد مطالعه قرار گرفتند.  ،داشتند را توافق آگاهانه جهت شرکت در پژوهش
در مطالعات »بین انتخاب شد. کنندگان در این پژوهش به اعتبار تعداد متغیرهای پیششرکت

کننده شرکت 39است، حداقل تعداد  39/9علوم اجتماعی که اعتبار متغیرها اغلب در حدود 
(، بر همین 3104)تاباکنیک و فیدل، ترجمه ایزانلو و همکاران، « متغیر الزم استبرای هر 

مؤلفه دشواری در  6) بینهای متغیرهای پیشاساس در این پژوهش با توجه به تعداد مؤلفه
که  برآورد شدنفر  339حداقل  مؤلفه باورهای فراشناخت(، حجم نمونه 0تنظیم هیجانات و 

                                                 
1. Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, Reyes, Salovey   
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کننده سه پرسشنامه شرکت 749 ،در مجموعنفر بالغ گردید.  749برآورد به با بیش
های تنظیم هیجان، باورهای فراشناخت و رضایت شغلی را تکمیل کردند. با توجه دشواری

 ای از فرآیند تحلیل خارج نشد.ها هیچ پرسشنامهبه نظارت دقیق بر اجرای پرسشنامه
این پرسشنامه  :DERS3هیجانهای تنظیم پرسشنامه دشواری. 3 :ابزارهای پژوهش

گذاری آن در طیف لیکرت گویه دارد. نمره 16توسط درس گراتز طراحی شده است و 
، 37، 73، 70های با گویه) 7های هیجانیپذیرش پاسخی عدمگیرد و شش مولفهصورت می

های ، دشواری(79، 11، 31، 33، 76) 1به رفتار هدفمند در اقدامهای ، دشواری(71، 70، 33
، 6های )با گویه 0، فقدان آگاهی هیجانی(74، 1، 30، 34، 72، 17های )با گویه 4کنترل تکانه

، 13، 30، 36های )با گویه 6، دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان(14، 3، 32، 39، 7
سنجد. را می( 3، 2، 0، 4، 0های )با گویه 2و فقدان شفافیت هیجانی( 16، 77، 73، 10

شوند گذاری میصورت معکوس نمرهبه 14و  74، 77، 79، 32، 39، 3، 2، 6، 7، 3های هگوی
ین ا و نمره باالتر در این مقیاس نشانگر مشکالت بیشتری در کنترل هیجانات است. کل

اکرمن همبسته است که نشانگر روایی مالکی آن زخواهی ی پرسشنامه هیجانمقیاس با نمره
دهد که این مقیاس دارای همسانی درونی باال بررسی پایایی نشان میاست. نتایج مربوط به 

 ،(30/9) اهداف، (30/9پذیرش )های آن شامل عدممقیاس( و خرده01/9) در کل مقیاس
و ( 33/9) مقیاس راهبردهاخرده ،(39/9گاهی )آمقیاس خرده ،(36/9) مقیاس تکانهخرده

. در پژوهش حاضر نیز این پرسشنامه همسانی (7994، 3)گراتز و رومر است (34/9) شفافیت
و همسانی  30/9ای که همسانی درونی کل پرسشنامه درونی مطلوبی را نشان داد، به گونه

 به دست آمد. 23/9و  21/9، 23/9، 22/9، 32/9ترتیب معادل های فوق بهدرونی برای مولفه

                                                 
1. Difficulties in Emotion Regulation Scale 

2. Nonacceptance of Emotional Responses  

3. Difficulties Engaging in Goal-Directed  

4. Impulse Control Difficulties (IM) 

5. Lack of Emotional Awareness (AWARE) 

6. Limited Access to Emotion Regulation Strategies (STRATEGIES) 

7. Lack of Emotional Clarity (CLARITY) 

8. Gratz, KL., Roemer, L.   
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تدوین شده  آدرین ولزاین پرسشنامه توسط  :MCQ3 پرسشنامه باورهای فراشناخت. 7
گیرد و پنج مولفه گذاری آن در طیف لیکرت صورت میماده دارد و نمره 19است و 

منفی در مورد باور ، (73، 71، 30، 39، 2، 3های )با گویه 7در مورد نگرانی باورهای مثبت
اعتماد فقدان  باور به، (73، 30، 33، 0، 4، 7های )با گویه1و خطر افکار ،پذیریناکنترل

های )با گویه 0نیاز به کنترل افکار باور به، (70، 76، 74، 32، 34، 3های )با گویه 4شناختی
را  (19، 33، 36، 37، 0، 1های )با گویه 6شناختی خودآگاهی ( و باور72، 74، 77، 79، 31
؛ 3شود )موافق نیستم=گذاری میای نمرهدرجه 4این پرسشنامه در طیف لیکرت سنجد. می

با پرسشنامه افسردگی بک و ( و 4؛ و خیلی موافقم= 1؛ نسبتا موافقم=7می موافقم= ک
؛ 7997، ، ولز) معناداری داردمثبت و همبستگی  و نگرانیعملی  -پرسشنامه وسواس فکری 
 نشان( 3103دل، سجادیان، بهرامی و زنگنه )همچنین خرم. (7994ولز و کارترایت هاتون، 

جز اعتماد شناختی با اضطراب و  به آن عوامل تمامی و فراشناخت کلی عامل که دادند
 اکتشافی با عاملی تحلیلآنان با استفاده از  ،عالوه. بهدارند معنادار و مثبت افسردگی رابطه

 از درصد 40 مجموع در که کردند اج استخ را عامل 0 نیز اصلی هایمولفه تحلیل روش

شنامه و این پرس ضریب آلفای کرونباخ تبیین کردند.فراشناخت را  پرسشنامه کل واریانس
زاده شیرین (.7997گزارش شده است )ولز،  27/9و  01/9ای از های آن در دامنهمؤلفه

در  راهای آن مقیاسو خرده 03/9را ( ضریب همسانی درونی کل مقیاس 3130دستگیری )
و برای  21/9هفته برای کل مقیاس  4و پایایی بازآزمایی را در فاصله  32/9تا  23/9دامنه 
در پژوهش حاضر همسانی  .است کردهگزارش  31/9تا  00/9های آن در دامنه مقیاسخرده

عالوه همسانی درونی پنج مولفه این به دست آمد به 03/9درونی کل پرسشنامه معادل 
عتماد ، او خطر افکار ،ورهای مثبت در مورد نگرانی، کنترل ناپذیریباپرسشنامه شامل 

 24/9و  60/9، 36/9، 24/9، 21/9به ترتیب معادل  شناختی، نیاز به کنترل افکار و خودآگاهی
 به دست آمد.

                                                 
1. The metacognitions questionnaire  

2. Positive Beliefs About Worry  

3. Negative Beliefs About the Controllability of Thoughts and Danger  

4. Cognitive Confidence  

5. beliefs about need to control thoughts  

6. Cognitive self-consciousness  
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در  3066 این پرسشنامه توسط دانت و همکاران در سال :پرسشنامه رضایت شغلی. 1
عبارت  16بخشی و رضایتگویه  16تهیه شده است و  3قالب نظریه دو عاملی هرزبرگ

گویه برانگیزنده شغلی مورد بررسی قرار گرفته  16در این پژوهش دارد. رضایت شغلی عدم
 7ارک یتماهگیرد و پنج مولفه ت صورت میای لیکرگزینه 2گذاری آن در طیف نمره است.

از  1یشناخت و قدردان ازرضایت  ،(16-10-11-13-19-73-76-3-34-37های با گویه)
 رضایت از ،(17-70-74-71-77-73-79-33-14-30-0های با گویه)افراد و کار آنها 

های با گویه) 0های محولهیتمسئول رضایت از ،(72-2-4-3های با گویه) 4کاری یتموفق
 (36-37-39های با گویه) 6شغلی یشرفترشد و پرضایت از و  (7-1-0-6-33-32-30-70

درونی  و همسانیی این پرسشنامه توسط محققان تأیید شده است یسنجد. روایی محتوارا می
آلفای . (3131)جهانی،  اندکردهگزارش  04/9این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 

عالوه همسانی به دست آمده است. به 07/9کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر معادل 
به دست  33/9، و 21/9، 60/9، 03/9، 27/9پرسشنامه به ترتیب معادل درونی پنج مولفه این 

 آمد.

 هایافته
( نفر دارای %7/4) 39نفر بود که از این تعداد  749تعداد افراد نمونه در پژوهش حاضر 

( نفر دارای مدرک %3/03) 343( نفر دارای مدرک کاردانی، %0/17) 20مدرک دیپلم، 
( نفر دارای مدرک فوق لیسانس بودند. میانگین سنی افراد گروه نمونه %7/4) 39لیسانس و 

 بود.  70/4آن و انحراف معیار  01/76
ن، شاخص حد وسط میانگیلعه در این پژوهش با استفاده از توصیف متغیرهای مورد مطا

های توزیع )کجی و کشیدگی( بررسی شد که شاخص پراکندگی انحراف معیار و شاخص
دگانه رگرسیون چن تحلیلها نیز از گزارش شده است. به منظور بررسی فرضیه 3در جدول 

 به روش همزمان استفاده شد.

                                                 
1. Herzberg  

2. Job nature  

3. recognition and appreciation  

4. Achievement  

5. Responsibility  

6. Personal Growth  
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 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعهشاخص .1جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هامقیاسخرده 

ان
یج

ی ه
خت

شنا
م 

ظی
تن

 

 20/9 74/3 06/4 36/33 های هیجانیپذیرش پاسخعدم

 14/9 06/9 71/4 31/39 های دست زدن به رفتار هدفمنددشواری
 00/9 71/3 01/4 40/33 های کنترل تکانهدشواری

 -29/9 30/9 33/4 76/32 فقدان آگاهی هیجانی

 06/9 93/3 10/0 29/30 به راهبردهای تنظیم هیجان دسترسی محدود

 94/9 07/9 12/1 04/39 فقدان شفافیت هیجانی

لی
شغ

ت 
ضای

ر
 

 11/9 -04/9 33/3 14/42 ماهیت کار

 77/9 -61/9 00/39 27/03 قدردانیشناخت و 

 -70/9 -73/9 36/1 46/30 موفقیت

 -71/9 -11/9 39/2 74/10 مسئولیت

ت
اخ

شن
فرا

ی 
رها

باو
 

 -19/9 23/9 33/4 60/39 شناختی اعتماد

 19/9 69/9 60/1 33/37 در مورد نگران باورهای مثبت

 -30/9 -93/9 39/1 33/30 خوداگاهی

 -04/9 69/9 30/7 63/0 پذیری و خطر افکارباور منفی به کنترل

 -27/9 32/9 39/7 09/6 نیاز به کنترل افکار

ا از هتوان گفت براساس مقادیر کجی و کشیدگی توزیع نمرهبا توجه به جدول فوق می
توزیع نرمال تخطی نکرده است. قابل ذکر است که نمره باال در پرسشنامه تنظیم هیجانی 

  تنظیم هیجانات است.نشانگر دشواری در 
 بین و وابسته آمده است.ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش 7در جدول 

های باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم بین )مؤلفهپیشهمبستگی بین متغیرهای  .2جدول 
 های رضایت شغلی(هیجانات( و متغیر مالک )مؤلفه

 متغیرها
رضایت از 
 ماهیت کار

رضایت از 
 شناخت و
 قدردانی

رضایت از 
 موفقیت

رضایت از 
 مسئولیت

رضایت از 
 رشد و پیشرفت

های پذیرش پاسخعدم
 هیجانی

70/9-** 76/9-** 13/9-** 101/9** 77/9-** 

 **-701/9 ٭٭-760/9 **-743/9 **-17/9 **-131/9دشواری در دستیابی به 
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 رفتارهای هدفمند

دشواری درکنترل 
 تکانه

920/9- 303/9* 396/9- 330/9 371/9* 

 **-71/9 **-733/9 -371/9 ٭-373/9 -396/9 فقدان آگاهی هیجانی

 -963/9 973/9 ٭-333/9 ٭-37/9 *-372/9 راهبردها

 ٭-314/9 ٭-341/9 ٭-370/9 *-371/9 -933/9 فقدان شفافیت هیجانی

 -49/9 -913/9 993/9 934/9 930/9 اعتماد  شناختی

باورهای مثبت در 
 مورد نگرانی

904/9- 392/9- 993/9- 963/9- 930/9- 

 -937/9 ٭-/376 ٭-317/9 ٭311/9 ٭313/9 خوداگاهی

-باور منفی به کنترل

 پذیری و خطر افکار
 ٭٭-433/9 **-430/9 ٭٭-461/9 ٭٭-413/9 ٭٭-432/9

 921/9 930/9 973/9 -903/9 913/9 نیاز به کنترل افکار

 اساس متغیرهایهای رضایت شغلی برمؤلفهبینی هر یک از منظور پیشدر ادامه به
ضه مفرو ،رگرسیون چندگانه جداگانه به روش همزمان انجام شد. در هر رگرسیون 0بین پیش

( VIF) 3خطی بودن عامل تورم واریانسارزیابی مفروضه هم. بررسی شدخطی چندگانه هم
. این مطلب بود 39ز تر او کوچک 3/9ترتیب بزرگتر از بهی موارد در همه 7و ضریب تحمل

خطی بودن در متغیرهای پژوهش وجود ندارد. براساس دهنده آن است که پدیده همنشان
ارزش عامل تورم اگر ( 3103ترجمه شریفی و همکاران، ) دیدگاه مایر، گامست و گوارینو

خطی بودن دهنده همنشان ،باشد 3/9و ارزش ضریب تحمل کمتر از  39واریانس باالتر از 
  است.

                                                 
1. variance inflation factor 

2. tolerance 
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و  های باورهای فراشناختبینی مولفه رضایت از ماهیت کار براساس مولفهبرای پیش
آمده  1دشواری در تنظیم هیجانات از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد که نتایج در جدول 

 است.

ر د یفراشناخت و دشوار یباورها هایکار براساس مولفه یتاز ماه یترضا بینییش. پ3جدول 
 یجاناته یمتنظ

 متغیر
ضریب 

رگرسیون 
(b ) 

خطای 
 معیار

(βبتا ) T معناداری 

 0001. 13.824 - 4.856 67.130 عرض از مبدا

 370. 897. 078. 157. 141. اعتماد شناختی
 334. 968.- 105.- 225. 218.- باورهای مثبت نسبت به نگرانی

 665. 434. 046. 204. 089. خوداگاهی شناختی
خطر  پذیری وکنترلباور منفی به 

 افکار
-.836 .144 -.397 -5.818 .0001 

 295. 1.050- 110.- 172. 180.- نیاز به کنترل افکار

 003. 3.036- 220.- 189. 572.- های هیجانیعدم پذیرش پاسخ
دشواری در دستیابی به رفتارهای 

 هدفمند
.517- .159 .246- 3.249- .001 

 181. 1.341- 093.- 166. 223.- دشواری درکنترل تکانه
 683. 408. 026. 182. 074. فقدان اگاهی هیجانی
بخشی راهبردهای محدود در نظم

 هیجانات
-.126 .342 -.031 -.367 .714 

واری های باورهای فراشناخت و دشی ماهیت کار براساس مولفهبینی مولفهمنظور پیشبه 
 sig= 9993/9و  df=33و  F=006/0و مقدار  ANOVAدر تنظیم هیجان با توجه به آزمون 

بررسی الوه عبینی کرد. بهی ماهیت کار را پیشبین، مولفهتوان براساس متغیرهای پیشمی
ای هکه ارزش ضریب همبستگی دهدمیمجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان 

ماهیت صد از واریانس در 13توانند بین میو متغیرهای پیش است 13/9( برابر با 2Rچندگانه )
در مورد  منفیمتغیر باور  ،با توجه به مقادیر سطح معناداریهمچنین  کنند.را تبیین کار 

و دهای باورهای فراشناخت، به صورت منفی و همچنین پذیری خطر و افکار، از مؤلفهکنترل
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 های هیجانی و دشواری در دستیابیپذیرش پاسخعدممؤلفه دشواری در تنظیم هیجانی شامل 
 کنند.می بینیرا پیش ماهیت کاربه رفتارهای هدفمند نیز به صورت منفی و معنادار متغیر 

های باورهای فراشناخت و بینی مولفه شناخت و قدردانی براساس مولفهبرای پیش
آمده  4 دولدشواری در تنظیم هیجانات از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد که نتایج در ج

 است.

های باورهای فراشناخت و دشواری در بینی متغیر شناخت و قدردانی براساس مولفهپیش .4 جدول
 تنظیم هیجانات

 معناداری تی بتا خطای معیار ضریب متغیر
 0001. 12.725 - 5.936 75.532 عرض از مبدا
 149. 1.448 132. 192. 278. اعتماد شناختی
 654. 449. 051. 276. 124. نگرانی باورهای مثبت در مورد

 426. 797.- 088.- 250. 199.- خوداگاهی
 0001. 4.995- 354.- 176. 878.- پذیری و خطر افکارمنفی به کنترلباور 

 594. 534.- 058.- 210. 112.- نیاز به کنترل افکار

 007. 2.734- 206.- 233. 638.- های هیجانیپذیرش پاسخعدم
 001. -3.290 -262. 195. -642. دستیابی به رفتارهای هدفمنددشواری در 

 038. 2.085- -.303 204. 425.- دشواری درکنترل تکانه
 775. 286. 019. 223. 064. فقدان اگاهی هیجانی

 123. 1.548- 135.- 419. 649.- بخشی هیجاناتراهبردهای محدود در نظم

 ت شغلی(های رضایقدردانی )یکی دیگر از مؤلفهی شناخت و بینی مولفهبه منظور پیش
های باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان با توجه به آزمون اساس مولفهبر

ANOVA  941/2و مقدار=F  33و=df  9993/9و =sig ن بیتوان براساس متغیرهای پیشمی
دگانه همبستگی چنبررسی مجذور عالوه بینی کرد. بهی شناخت و قدردانی را پیشمولفه

 706/9( برابر با 2Rهای چندگانه )که ارزش ضریب همبستگی دهدمیبدست آمده نشان 
را تبیین شناخت و قدردانی درصد از واریانس  6/70توانند بین میو متغیرهای پیش است
خطر و ذیری پر منفی به کنترلمتغیر باو ،با توجه به مقادیر سطح معناداریهمچنین،  کنند.
و  شناخترضایت از تواند به صورت منفی می های باورهای فراشناخت()از مؤلفه افکار

ر دشواری دهای هیجانی، پذیرش پاسخی عدمسه مؤلفهکند و را پیش بینی میقدردانی 
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ظیم های دشواری در تناز مؤلفهدستیابی به رفتارهای هدفمند و دشواری در کنترل تکانه 
 کنند.شناخت و قدردانی را تبیین میبه صورت منفی رضایت از هیجانی 

راشناخت های باورهای فبینی مولفه رضایت از موفقیت در کار براساس مولفهبرای پیش
 0و دشواری در تنظیم هیجانات از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد که نتایج در جدول 

 آمده است.

های باورهای فراشناخت و دشواری در کار براساس مولفه بینی رضایت از موفقیت درپیش .5 جدول
 تنظیم هیجانات

اورهای های بی رضایت از موفقیت در کار براساس مولفهبه منظور پیش بینی مولفه
و  F=473/0و مقدار  ANOVAفراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان با توجه به آزمون 

33=df  9993/9و =sig ا ی رضایت از موفقیت ربین مولفهتوان براساس متغیرهای پیشمی
که  دهدیمبررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان عالوه بینی کرد. بهپیش

 توانندبین میو متغیرهای پیش است 73/9( برابر با 2Rهای چندگانه )ارزش ضریب همبستگی
هد دکنند. همچنین نتایج جدول نشان میرا تبیین رضایت از موفقیت درصد از واریانس  73
ار به صورت فکپذیری خطر و امنفی به کنترل باور ،های باورهای فراشناختاز بین مولفه که

های هیجانی و پذیرش پاسخدر تنظیم هیجانات عدمهای دشواری ز بین مولفهمنفی وا
را  رضایت از موفقیت متغیر منفیدشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمند به صورت 

 کنند.بینی میپیش

 معناداری تی بتا خطای معیار ضریب متغیر
 0001. 10.981 - 2.284 25.083 عرض از مبدا

 991. 012.- 001.- 074. 001.- اعتماد شناختی
 689. 401. 047. 106. 043. باورهای مثبت در مورد نگرانی

 283. 1.077- 122.- 096. 103.- خوداگاهی
 0001. 3.592- 263.- 068. 243.- پذیری و خطر افکارباور منفی به کنترل

 467. 729.- 082.- 081. 059.- نیاز به کنترل افکار
 005. 2.805- 218.- 090. 251.- عدم پذیرش پاسخ های هیجانی

 021. -2.324 -192. 075. -175. دشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمند
 975. 032. 002. 078. 002. دشواری درکنترل تکانه
 468. 728. 050. 086. 062. فقدان اگاهی هیجانی

 946. 068. 006. 162. 011. راهبردهای محدود در نظم بخشی هیجانات
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ت و های باورهای فراشناخبینی مولفه رضایت از مسئولیت براساس مولفهبرای پیش
آمده  6هیجانات از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد که نتایج در جدول دشواری در تنظیم 

 است.

های باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم اساس مولفهبر بینی رضایت از مسئولیتپیش .6 جدول
 هیجانات

 معناداری تی بتا خطای معیار ضریب متغیر
 0001. 11.342 - 4.373 49.596 عرض از مبدا

 747. 323.- 029.- 141. 046.- شناختیاعتماد 
 556. 590. 066. 203. 120. باورهای مثبت در مورد نگرانی

 148. 1.453- 156.- 184. 267.- خوداگاهی
 0001. 3.839- 267.- 129. 497.- ناپذیری و خطر افکارباور به کنترل

 984. 020.- 002.- 155. 003.- نیاز به کنترل افکار
 0001. 3.645- 269.- 172. 626.- های هیجانیپاسخعدم پذیرش 

 007. -2.736 -214. 144. -393. دشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمند
 332. 973.- 069.- 150. 146.- دشواری درکنترل تکانه
 044. -2.028 -133. 164. -333. فقدان اگاهی هیجانی

 738. 335.- 029.- 309. 104.- بخشی هیجاناتراهبردهای محدود در نظم

راشناخت های باورهای فی رضایت از مسئولیت براساس مولفهبینی مولفهبه منظور پیش
و  df=33و  F=770/3و مقدار  ANOVAو دشواری در تنظیم هیجان با توجه به آزمون 

9993/9 =sig ینی بی رضایت از مسئولیت را پیشبین مولفهتوان براساس متغیرهای پیشمی
که ارزش  دهدمیبررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان کرد. به عالوه 

 2/73توانند بین میو متغیرهای پیش است 732/9( برابر با 2Rهای چندگانه )ضریب همبستگی
وان تبراساس جدول فوق میکنند. همچنین را تبیین رضایت از مسئولیت درصد از واریانس 

افکار به  پذیری خطر ومنفی به کنترلباور  ،های باورهای فراشناختمولفهگفت که از بین 
های پذیرش پاسخعدم ی دشواری در تنظیم هیجانات متغیرهاصورت منفی و از بین مولفه

 و فقدان آگاهی هیجانی به صورت منفی ، دشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمندهیجانی
 کنند.بینی میرا پیش مسئولیترضایت از 

راشناخت های باورهای فبینی مولفه رضایت از رشد و پیشرفت براساس مولفهبرای پیش
 2و دشواری در تنظیم هیجانات از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد که نتایج در جدول 
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 آمده است.

های باورهای فراشناخت و دشواری بینی رضایت از رشد و پیشرفت براساس مولفه. پیش7 جدول
 تنظیم هیجاناتدر 

 معناداری تی بتا خطای معیار ضریب متغیر
 0001. 9.508 - 1.858 17.669 عرض از مبدا
 639. 470.- 043.- 060. 028.- اعتماد شناختی

 232. 1.198 135. 086. 103. باورهای مثبت در مورد نگرانی
 119. 1.563- 171.- 078. 122.- خوداگاهی

 0001. 4.484- 316.- 055. 247.- خطر افکار پذیری وباور منفی به کنترل
 357. 922.- 100.- 066. 061.- نیاز به کنترل افکار

 032. 2.160- 162.- 073. 158.- های هیجانیپذیرش پاسخعدم
 003. -2.955 -234. 061. -181. دشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمند

 960. 050.- 004.- 064. 003.- دشواری درکنترل تکانه
 046. -2.007 -133. 070. -140. گاهی هیجانیآفقدان 

 933. 085. 007. 131. 011. شی هیجاناتبخراهبردهای محدود در نظم

ای هی رضایت از رشد و پیشرفت در کار براساس مولفهبینی مولفهبه منظور پیش
و مقدار  ANOVAباورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان با توجه به آزمون 

411/2=F  33و=df  9993/9و =sig از  ی رضایتبین مولفهتوان براساس متغیرهای پیشمی
بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان عالوه بینی کرد. بهمسئولیت را پیش

و متغیرهای  است 762/9( برابر با 2Rهای چندگانه )که ارزش ضریب همبستگی دهدمی
ا توجه بهمچنین،  کنند.را تبیین رشد و پیشرفت درصد از واریانس  2/76توانند بین میپیش

 منفی بههای باورهای فراشناخت باور توان گفت که از بین مولفهبه جدول فوق می
، اتدشواری در تنظیم هیجانهای کار به صورت منفی و از بین مولفهپذیری خطر افکنترل

اهی و فقدان آگه رفتارهای هدفمند دشواری در دستیابی بهای هیجانی، پذیرش پاسخعدم
 کنند.بینی میاز رشد و پیشرفت را پیش به صورت منفی رضایتهیجانی 

 گیریبحث و نتیجه
ش پذیرهای تنظیم هیجان، متغیر عدمهای این پژوهش نشان داد که از بین مؤلفهیافته

شغلی  رضایت هایهدفمند، همه مؤلفه های هیجانی و دشواری در دستیابی به رفتارهایپاسخ
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 و یشرفتپاز رشد و فقدان آگاهی هیجانی رضایت کنند. بینی میرا به صورت منفی پیش
ی تنظیم هدشواری در کنترل تکانکند. بینی میلیت را به صورت منفی پیشرضایت از مسئو
های یافته. کندمیبینی را به صورت منفی پیششناخت و قدردانی  رضایت ازهیجانی، مؤلفه 

 های تنظیم هیجانی ناکارآمد )دشواریبه دست آمده در خصوص ارتباط منفی برخی از مولفه
ایج های هیجانی( با رضایت شغلی، با نتپذیرش پاسخدر دستیابی به رفتارهای هدفمند و عدم

 (، شاهقلیان و همکاران3134(، رضائیان و ناییجی )3107پژوهش بازوبند و همکاران )
(، سی و همکاران 7937(، سکسیمو و همکاران )3107(، واحدی و همکاران )3130)
(، مولینز 7992(، اکسترمردا و همکاران )7991(، وینر )7991(، لویگ و دالرد )7996)
 . همسو است( تقریبا 7992و لپنن )( 7991وینر )(، 7931)

یت فرد و به ظرفاست  یجانیاز هوش ه یجزء اصل ککه تنظیم هیجانات یبا توجه به این
(، به نظر 7939کند )برکت و همکاران، برای کنترل هیجانات خود و دیگری اشاره می

رسد افرادی که از دشواری در تنظیم هیجانات برخوردارند در درک هیجانات خود و می
ای هتوانند به خوبی با استرسشوند و نمیدیگری و مدیریت هیجانات خود دچار مشکل می

 ،ویژه در تعامل با یادگیرندگان کنار آیند. به عبارت دیگرفردی، بهدر روابط بین محیطی
 از یک سو بر چگونگی ابراز احساسات، مدیریت استرس ،توانایی مربیان در کنترل هیجانات

گی به تعامل بهینه با دیگران، کاهش خست ،گذارد، و از دگر سوو تعامل آنان با دیگران اثر می
( نیز 7991) 3شود. ساتون و ویتلیی و افزایش رضایت شغلی آنان منجر میو استرس شغل

تری تا روابط اجتماعی مناسبکند یکمک مهیجانات به معلمان  میتنظ ییتوانامعتقد است 
را ایجاد کنند و مدیریت کالس درس را بهتر برقرار کنند و روابط مثبتی با یادگیرندگان 

رسد افرادی ر میهمراه است. به نظ استرس بیشتراغلب با  ،شغلیِ بیشتر یرضایتبرقرار کنند. نا
که از کنترل هیجانی باالتری برخوردارند، ارزیابی بهتری از شرایط پیرامون خود دارند و 

فقیت های رسیدن به هدف و موتوانند تصمیم بگیرند و گامهنگام مواجهه با استرس بهتر می
رو دشواری در دستیابی به رفتارهای هدفمند که ناشی از ایناز کنند. را بهتر ترسیم می

 تواند با کاهش رضایت شغلی همراه باشد.مدیریت ضعیف هیجانات است می
فقدان آگاهی هیجانی، رضایت  ،های این پژوهشگونه که ذکر شد براساس یافتههمان

و دشواری در  کنداز رشد و پیشرفت و رضایت از مسئولیت را به صورت منفی پیش بینی می

                                                 
1. Sutton & Wheatley  
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ی شناخت و قدردانی را به صورت منفز ی تنظیم هیجانی نیز، مؤلفه رضایت اکنترل تکانه
 های خود وتوجهی به احساسات و هیجانبی ،انیفقدان آگاهی هیج کند.بینی میپیش

رداشت کند و منجر به بدیگران و تفسیر غیرواقعی از هیجانات خود و دیگران را بازنمایی می
از  ،یهای شغلجنبهبرخی از نارضایتی از با درست و مدیریت نادرست هیجانات شده و نا

. شودمراه میه ،شود و نارضایتی از پیشرفت در کارواگذار می فردهایی که به جمله مسئولیت
ه از انی کدبرداشت فرد را از قدرتواند ضعیف هیجانات میدرک و مدیریت  ،از سوی دیگر

 الشعاع قرار دهد. آید تحتکار او به عمل می
ی ابعاد رضایت شغلی براساس باور به همه بیانگر این بود که یافته مهم دیگر

های باورهای فراشناخت( به صورت منفی و ناپذیری و خطر افکار )یکی از مؤلفهکنترل
ینی ابعاد بشوند و بقیه ابعاد باورهای فراشناخت سهم معناداری در پیشبینی میمعنادار پیش

ری های گذشته از جمله خداپرست و اکبهای پژوهشاین یافته با یافتهرضایت شغلی ندارند. 
این یافته ( همسویی دارد. 7937( ، و منسر و همکاران )7934( ، مگنانو و همکاران )7930)

ی رهی دربانظریه فراشناختی نقش مهمی به باورهایفراشناختی قابل تبیین است.  براساس نظریه
طور کلی دهد. بهی هیجانات و حفظ پریشانی میحاالت روانی، شامل باورهایی درباره

شناخت  اشته،گذی ارزیابی فرد از وقایع پیرامونش اثر ی تفکر، بر نحوهباورهای منفی درباره
های و بر رضایت او از جنبه (3002و ولز ،  3هاتون –)کارت رایت  کنندمیو عمل را هدایت 

( پریشانی 7990و  7997ولز، مدل فراشناختی ) ،در واقع. گذارندزندگی اثر می مختلف
کارگیری الگوهای مداوم و ناسازگارانه تفکر )مانند نگرانی هیجانی را از طریق حفظ و به

هد. دزیربنایی ناکارآمد هستند، توضیح می یباورها ناشی ازکه  مداوم و نشخوار فکری(
رانی من تکراری )برای مثال نگ افکار یریپذنادرباره خطر و کنترل یمنف یباورها برای مثال

را  کنند، مبنای ارزیابی منفیاندازی میراهرا کننده افکار نگرانغیر قابل کنترل است(، 
را افزایش  های ناخواستهافکار یا نگرانی نیا دهند و کوشش فرد برای فرونشانیتشکیل می

و نارضایتی فرد از ( 3006و ولز و متیو،  7999پریشانی هیجانی )ولز،  ر به افزایشجمن وداده 
ابی باورهای فراشناخت منفی با ارزی شوند.می ،شرایط شغلی جمله از ،شرایط مختلف زندگی

پذیری عمومی تلقی منفی افکار و احساسات همراه هستند و به عنوان یک عامل آسیب

                                                 
1. Cartright-Hatton  
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و درگاهیان، محمدخانی، حسنی و شمس،  3101مظلوم، یعقوبی و محمدخانی، شوند )می
به عبارت دیگر تجربه منفی حاالت هیجانی که   (.7990، 3ماریسون و ولز و نوتارد؛ 3101

رضایت  ،یدآپدید میو ارزیابی منفی افکار و احساسات واسطه باورهای فراشناختی منفی به
 شود. رضایت شغلی میدهد و منجر به کاهش افراد را از شرایط محیط کاری کاهش می

 ممکن استشود، استفاده می از ابزار خودگزارشی که در آنمانند هر پژوهش دیگری 
ذاشته اثر گ شدهگردآوری های روی کیفیت داده ،به ابراز مطلوبیت اجتماعی افراد تمایل

عالوه در این پژوهش امکان کنترل برخی از متغیرها از جمله عوامل آموزشگاهی، باشد. به
های شخصیتی و رشته تحصیلی شرکت کنندگان میسر نشد. وضعیت سالمت روان، ویژگی

ینی رضایت بپژوهشگران به تبیین سهم متغیرهای مذکور در پیش ،شوداز این رو پیشنهاد می
مهم  با توجه به نقش بسیارشود بپردازند. همچنین پیشنهاد می هاکودکمربیان مهدشغلی 
نظور به م ،های این پژوهشاساس یافتهو بر انشد و پرورش کودکدر ر هاکودکمهدمربیان 

ارتقاء رضایت شغلی مربیان مهدهای کودک به تقویت مهارت تنظیم هیجانی و تغییر باورهای 
 فراشناختی منفی در آنان پرداخته شود. 

 از کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری دادند سپاسگزاریم. :تشکر و قدردانی

 منابع
 ،هیجانیش بطة هورا(. 3107اسماعیلی، محمد رضا.) و میرکاشف، محمد ؛بازوبند، کیومرث

مدیریت  .نلرستان ستاا کل تربیت بدنین ادارة کنارضایت شغلی کاو رمانی زتعهد سا
 .370-341 (:7)0، شیورز

ترجمه بالل . کاربرد آمار چند متغیری(. 3104فیدل، لیندا، اس. ) و تاباکنیک، باربارا، جی
 ،آبادی، خدیجه ابوالمعالی و مجتبی حبیبیاهلل فرزاد، حمیدرضا حسنایزانلو، ولی
 تهران: رشد.

 هایمهارت و شرفتیپ زهیانگ با نمعلما یشغل تیرضا رابطه یبررس (. 3131) .زهرا ،یجهان

 .ییطباطبا عالمه ارشد، دانشگاه یکارشناس نامهانیس. پایتدر
(. رواسازی مقیاس 3103بهرامی، فاطمه و زنگنه، صادق. ) ؛سجادیان، پریناز ؛دل، کاظمخرم

 .70-16(: 3)34، مجله علوم و تحقیقات علوم پزشکی زاهداناصالح شده فراشناخت. 

                                                 
1. Morrison, Wells & Nothard  
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(. اثربخشی 3109حسنی، جعفر و شمس، جمال. ) ؛محمدخانی، شهرام ؛درگاهیان، ریحانه
درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و عالیم افسردگی در 

 .33-391(: 1)3 ،شناسی بالینیمطالعات روان مجلهیک مطالعه تک آزمودنی. 
رضایت پذیری و شخصیت بر اثرات هیجان. (3134). یجی، محمدرضائنا و رضاییان، علی

 .66-40 :(11)0 ،انداز مدیریت بازرگانیچشم ان.ای در صنعت نفت ایرمطالعه :شغلی
رابطه  .(3130) .عشایری، حسن و شتیانی، علیآفتحی ؛ فالح، پرویز ؛شاهقلیان، مهناز

 .راشناختای فهای شناختی: ارزیابی نقش واسطهگرایی و نوروزگرایی با نارساییبرون
 .43-40 :(4)7، ینیروان شناسی بال مجله

مقایـــسه باورهـــای فراشـــناختی و (. 3130) .زاده دســـتگیری، صـــمدشیرین
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