
 به نام خدا

 

 

 

 ای کیفیت زندگی کاری و عملکرد وظیفه

 در کارکنان: 

 تنظیم هیجانی نقش راهبردهای فراشناختی و 

 

 
 

 مولف:

 مهرو قمری

 
 
 
 
 

 انتشارات ارسطو

 )چاپ و نشر ایران(

0011 



به نام خالق ونر، عشق و آگاهی و تقدمی به مهسرم و پسرم 

که نشانه های لطف اهلی در زندگمی هستند. 

رهمو قمری



 

 طالبفهرست م

 صفحه عنوان

 7 ............................................................................................................................................. شگفتاریپ

 اتیکل بخش اول:

 9 .................................................................................................................................................. مقدمه

 31 ............................................................................................................................................... مسئله

 39 .......................................................................................................................... و ضرورت تیاهم

 یموضوع اتیادب بخش دوم:

 31 .......................................................................................................... جانیه میتنظ یراهبردها

 32 .................................................................................................... محور کیولوژیزیف یها مدل

 32 ...................................................................................................................... یشناخت یها مدل

 32 ................................................................................................... یاجتماع یشناخت یها مدل

 13 ........................................................................................................... جانیه میتنظ یراهکارها

 23 ................................................................................................................................ یزندگ تیفیک

 21 .......................................................................... یزندگ تیفیو ک یسازمان بهداشت جهان

 22 ............................................................................................ یزندگ تیفیک رامونیپ اتینظر

 27 ........................................................................................................... یزندگ تیفیک خچهیتار

 29 ............................................................................................................... یزندگ تیفیمفهوم ک

 23 ................................................................................................................... یزندگ تیفیابعاد ک



 صفحه                   عنوان

 

 

 21 .................................................................................................یزندگ تیفیعوامل موثر بر ک

 22 .............................................................................................یزندگ تیفیبهبود ک یها وهیش

 26 ............................................................................. ینسب یبه عنوان مفهوم یزندگ تیفیک

 29 ............................................................................................................ یزندگ تیفیو ک تیهو

 29 ................................................................... یزندگ تیفیمختلف به مفهوم ک یکردهایرو

 72 ......................................................................................................... یاجتماع یریادگی هینظر

 61 ................................................................................. یزندگ تیفیو ک یتیعامل یکردهایرو

 99 ....................................................................................... یزندگ تیفیو ک یساختار کردیرو

 91 ..........................................................................................................یاجتماع تیفیک کردیرو

 399 ................................................................................................................ یکار یعملکرد زندگ

 399 ..........................................................................................................................مفهوم عملکرد

 396 ........................................................................................................................... بهبود عملکرد

 399 ..................................................................................... مدیریت عملکرداهمیت ارزیابی و 

 339 .......................................................................................مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد

 333 ...........................................................................................................هدف مدیریت عملکرد

 333 ..................................................................................... معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان

 336 ............................................................................................................ ول ارزیابی عملکرداص

 339 .................................................................................................................................... فراشناخت

 339 ..................................................................................................................... ها هیو نظر فیتعر



 صفحه                   عنوان

 

 

 332 ................................................................................................................... فراشناخت یایمزا

 337 .................................................................................................................... عناصر فراشناخت

 329 ........................................................................................................................................... خالصه

 هاریسنجش متغ یها روش بخش سوم:

 321 ........................................................................................................................................... فیتعار

 321 ................................................................................................................................ ابزار سنجش

 یریگ جهیها و نت افتهی بخش چهارم:

 329 ....................................................................................................... یینها یریگ جهیبحث و نت

 373 ............................................................................................................... یکاربرد یشنهادهایپ

 070 .................................................................................................. فهرست منابع

 372 ................................................................................................................................ یمنابع فارس

 361 .................................................................................................................................. نیمنابع الت

 

 

 

 
 



 

 پیشگفتار

ای کاه فارد بارای    ای ناساازگارانه هاایی مقابلاه  طبق نظریه فراشناختی راهبردها و سبک

هاای هیجاانی ناساازگارانه را    کناد پاسا   از آن استفاده می ها هیجانها و کنترل شناخت

 مختال  را شاناختی افاراد   هاای هیجاانی کارکردهاای ما ثر    شوند. بدتنظیمیموجب می

دهناد و  منفای رارار مای    تاثثیر تحات   ها آنی که پردازش هیجانی را در طور بهکنند  می

از آنجاکه پاسخدهی هیجاانی آدمای از مااهیتی    شوند. موجب آشفتگی هر چه بیشتر می

هاای  ناپذیری در هماه تجاارو وی داردم مهاارت   پویا برخوردار است و نقش پایدار و انکار

عملکارد   کاه  نیبا توجه به اآیند. تنظیم هیجان زیربنای همه کارکردهای فرد به شمار می

خود مشغول کرده است و  را به یاریاست که ذهن بس یموضوع افراد شاغل و کسب و کار

 باه  پرجمعیات  شاهرهای  کارکنان مشاغل پر استرس و حادثه خیزدر  ژهیو استرس به نیا

عملکارد  عادم توجاه باه    مخارو   تاثثیرات و با توجاه باه    شودیم دهید تری پررنگشکل 

 سالمت روانی شکل گرفته و بر کیفیت زندگی کاری مناسب افرادعدم  براثرکه  ای وظیفه

در  و متغیرهای مرباو  باه آن  با کیفیت زندگی کاری  ای وظیفهعملکرد  اثر داردم بررسی

بنابراینم با توجه به اهمیات ماالاب    اخیر از اهمیت باالیی برخوردار شده است. های سال

راهبردهای فراشناختی و تنظیم هیجاانی بار    تثثیرشده ضرورت دارد که به ماالعۀ مارح

 مسائل شغلی افراد پرداخته شود.
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 مقدمه

بارای کنتارل    اش تواناییبه معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و  توان میفراشناخت را 

فراشناخت یک مدل شناختی است که در یاک سااب بااالتر فعالیات      این فرآیند دانست

که افراد  کند می( بیان 3931) 3واترمن پی تر. و بر پایه نظارت و کنترل ررار دارد کند می

و  دهناد  مای م اهداف ویژه را تشخیص کنند می ریزی برنامهموفق کسانی هستند که خوو 

امتیااز داناش فراشاناختی     ترین مهم. کنند می ریزی طرحو راهبردها را  نمایند میمعرفی 

تا لحظه باه لحظاه از فعالیات یاادگیری خاود و       سازد میاین است که یادگیرنده را رادر 

ارش آگااه باشاد و هام نقاا  راوت و هام نقاا  ضاعف خاودش را          چگونگی پیشرفت ک

شاناختی جدیاد ماارح شاده      شناسای  روانفراشناخت با مفهومی که در . تشخیص دهد

مهام شاناخت و همچناین رابااه آن باا یاادگیری و        هاای  م لفاه است به عنوان یکی از 

برخای  پیشرفت تحصیلیم همواره توجه پژوهشگران را به خود جلاب کارده و باه تادری      

                                                             
1- Waterman & Peters 
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مرباو  باه    هاای متغیرهاای پژوهشای در پاژوهش   مفاهیم مرتبط با آن نیز پا به عرصاۀ  

 (.3932م 3)کاکیروگلو اند نهادهآموزش و یادگیری 

وجود آدمای   ناپذیر جدایی های ویژگیمیل به دانستن و تالش برای دانستن و فهمیدن از 

این   بوده است. در این میانم ها پرسشم ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از رو ازایناست. 

جایگااه   داناد  مای و چگونه و تا چه حد  م داند میپرسش اساسی که فرد درباره دانستن چه 

 کناد  میما را به سمت مفهومی هدایت  گونه ازاینیی ها پرسشخاص خود را داشته است. 

راشاناخت را  . اصااالح ف شاود  مای یادگیریم فراشناخت نامیده  شناسی روانکه امروزه در 

مورد استفاده ررار داد تا با آن داناش شاخص را در ماورد     3972اولین بار فالول در سال 

فرآیندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربو  به آن توصیف کند. از فراشاناخت تعااریف   

تفکار درباار    م گوناگونی ارائه شده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی

؛ داناش  شاود  مای یادگیری اعماال   های فعالیتو کنترلی که در مورد تفکر و  تفکر؛ دانش

فراشناخت کلیادی اسات   . دانستن و دانش فرد دربار  چگونگی یادگیری خودش ی درباره

تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنناد و   دهد میبرای توانایی شناختیم که به افراد اجازه 

 (.3999م 3)ولز کند مینقش اساسی در یادگیری ایفا 

را  هاای  فعالیات ارتباا  دارد و   نامناد  میشغل  یاسازمان  یبا هسته فن ایوظیفه عملکرد

منابع به محصاول در مباادالت    یلبا تبد غیرمستقیم طور به یا مستقیماًکه  شود میشامل 

 یگار باه شاغل د   یاز شاغل  تاوجهی  رابال  طور بهنوع عملکرد  ین. اگیرد میانجام  یارتصاد

 هاای  نقاش دارناد و شاامل    هاا  تواناییو  ها مهارتبه دانشم مهارتم  یو بستگ اند متفاوت
                                                             

1- Cakiroglu 
2- Wells 
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کاه در   گیارد  میرا در بر یهای فعالیت ای زمینهعملکرد  که درحالی. استو مشخص  ینمع

عمال   یبرا یکیهسته تکن یرشبه پذ یازکه ن یفرد ینو ب یروان یطمح یحفظ و نگهدار

دارند  یفرد بستگ یتیشخص های ویژگیو  یالتم تماها انگیزهبه  ها فعالیتنوع از  یندارد. ا

 (.3933م 3انورمکتوو هستند )ک ینقش رسم صورت به ندرت بهو 

در باروز   یمهما  ای واسااه عامال   یجاان یه میدر تنظ اخیر اختالل یها بر اساس پژوهش

م 3یو بردلا  ی)پااورم کاراسم فاان    اسات  ضاداجتماعی رفتاار  و  یلیتحصا  فرسودگیعالئم 

 یهاا  جنباه  ریمساتقل از ساا   نمییپاا  یجاان یکه وضوح ه ندا نشان داده قاتی(. تحق3932

 ینا یب شیرا پ یروان شناسی آسیباز  یعیوس فیط رویاً مناگویی هیجانیو  یجانیه یآگاه

دارنادم در انتخااو راهبارد     ییبااال  یجاان یکه وضاوح ه  یدر مقابل احتماالً افراد. کند یم

دارنادم در   یشاتر یب ییتواناا  1یمجادد شاناخت   یابیا ساازگارانهم ملال ارز   یجانیه میتنظ

طباق  . برخوردارند تری مناسب یلیتحص عملکردعملکرده و از  تر موفق جانشانیه تیریمد

و  ریدر حل مسئله و پردازش اطالعاات )ماا   ای سازندهنقش  دتوان می جانیه ها نظریه نیا

 نیا ( داشته باشد. با ا3999م 2گیو روزن زو زن)ای گیری تصمیم ندی(م فرا3993م 1یسالوو

را  هاا  آن دیا اوراات با  شاتر یو ب ستین ندهمواره سودم جانیفراموش کرد که ه دیهمه نبا

 میافاراد در تنظا   یکاه توانمناد   اناد  دادهمختلف نشاان   قاتیکرد. تحق تیریو مد میتنظ

 یزنادگ  زای اساترس  عیفرد باا وراا   یرا در سازگار ید نقش مهمتوان می جانیه یشناخت

                                                             
1- Curran 

2- Powers, Cross, Fani & Bradly 
3- Cognitive reappraisal 
4- Mayer& Salovey 
5- Isen & Rozenzweig 
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 3نهاونیو اسا    یکارا  می(. گارنفساک 3933م3سریو ر یفابسم گاسر سنبرگمیکند )ا یباز

 میحاواد  منفاا  ی تجربااه نیبا  یروشاان ی رابااه کااه  دندیرسا  جااهینت نیا ( باه ا 3992)

نشاان داد   هاا  آنپژوهش   یوجود دارد. نتا یجانیو مشکالت ه جانیه میتنظ یراهبردها

فرد از حاواد    هر ی تجربه یرو جانمیه یشناخت میتنظ یراهبردها که استفاده از برخی

 یگزارش کردند که اساتفاده از راهبردهاا   زیمحققان ن گرید. گذارد می تثثیر یزندگ یمنف

باود و   شتریب یلیتحص فرسودگی یدارا نوجواناندر  جانیه یشناخت میتنظ رسازگارانهیغ

مقصار دانساتن خاود و     میدیا ناام میهمچاون افساردگ   یعواطف منف زانیافراد م نیدر ا

 (.3931م 1کی وایو پ شاپیب ونمیبود )سول عیشا اضاراو

باه   یکاار  یزنادگ  یفیات را در مورد ک ینینو یقعال 3969دهه  یلو اوا 3979دهه  اواخر

 یفیتک یفتعر ینشد. پنجم یدارپد یپنجم یفدوره بود که تعر ینا یهمراه داشت. در ط

بهباود   هاای  تاالش  یاع جم یگرد یر. به تعبداند میمعادل  یزیآن را با هر چ یکار یزندگ

ماارح   یکاار  یزنادگ  یفیات از ک یجزئ یا یعنوان بخش هب یسازمان یاثربخش یا یسازمان

 یعماده و مفهاوم   یبه عنوان موضاوع اجتمااع   یفتعر یندر ا یکار یزندگ یفیت. کاست

توجاه باه    یاق از طر یمعاال  یفیتبا ک یکار یزندگ”است: ررارگرفتهمورد مالحظه  یجهان

در  هاایی کوشاش  کاارگیری  باه و عبارت اسات از:   آید میفلسفه روابط کارکنان به دست 

اساتم   یساازمان  یمنظم از ساو  هاییکه خود کوشش یفیتمبا ک یکار یاستفاده از زندگ

در  یمسااع  یکباه کارشاان و تشار    یاثرگذار یبرا تری بزرگ هایکه به کارکنان فرصت

                                                             
1- Eisenberg, Fabes, Guthrie& Reiser 
2- Garnefski, Kraaij & Spinhoven 
3- Nolen.Hoeksema, McBride & Larson 
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(. بر اسااس آنچاه   3932م 3نچامیف م3931م3اندروز و جان) دهد می یسازمان یکل یاثربخش

 بینی پیشگفته شد هدف پژوهش بررسی نقش میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان در 

 بر اساس فراشناخت است. ای وظیفهکیفیت زندگی کاری و عملکرد 

 مسئله

دوره  یان ا یرو باه کااهش نهااد. در طا     یکاار  یزنادگ  یفیتک یتفعال 3979دهه  اواخر

کننادم کاه از    ییرا شناساا  یقای گرفتناد انباوه عال   یمتصام  یراناز محققان و مد یاریبس

 یندر با  هاایی  نشسات به عمل آورد.  یبانیپشت یکار یزندگ یفیتک های فعالیتاستمرار 

 یزنادگ  یفیات ک های پروژهبه استمرار  یلما هایهگروافراد و  ییبه شناسا مند عالرهافراد 

 یکاار  یزنادگ  یفیات ک یئولوژیاد گساترش ا  منظاور  به هایی سازمان. یدبرگزار گرد یکار

 یفیات کاه ک  یفای کارد. تعر  یداچهارم ظهور پ یفتعر ها فعالیت ینا یشد. در ورا یلتشک

 یکاار  یزنادگ  یفیات ک:” داد مای نهضت مورد مالحظه ررار  یکرا به عنوان  یکار یزندگ

 یباز و متناساب  یارتباط یسازمان از راه مجار یآن همه اعضا وسیله بهاست که  یندیفرا

 یطدر شغلشاان و محا   ویاژه  باه که  هایی تصمیمشده است در  یجادمقصود ا ینا یکه برا

مشاارکت و   درنتیجاه م و کنناد  مای دخالات   یباه نحاو   گاذارد  میاثر  طورکلی بهکارشان 

کااهش   یشاان از کاار برا  یناش یم و فشار عصبشود می تر بیش ارشانآنان از ک یخوشنود

 یان انجاام شاده اسات ا    یکار یزندگ ینهکه در زم ای ماالعه ترین تازهدر  . امروزهیابد می

م فراشاناخت  است مارح شده است فراشناختی یبار یکه دارا یمفهوم به عنوان موضوع

                                                             
1- Andrews and John 

2- Fincham 
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کنتارل   ایا نظارت  میابیاست که شناخت را ارز ییو راهبردها ندهایدانشم فرا رندهیدربرگ

 یاست که شخص در مورد شناخت خود و راهبردهاا  یاطالعات یدانش فراشناخت ؛کند می

توجاهم   ریا نظ میای اجرا یاز کارکردهاا  ای دامناه باه   یدارد و نظارت فراشاناخت  یریادگی

هااای  یکاای از ماادل .خااهااا در عملکاارد اشاااره دارد صیو تشااخ ریاازی برنامااهکنتاارلم 

الگاوی  »رارار دادم   موردماالعهرا در چارچوو آن  تنظیم هیجانتوان  فراشناختیم که می

است. این نظریهم با توجه به خأل موجود در نظریه طرحواره « جویی کنش اجرایی خودنظم

عنوان اطالعات اخباری ثابت در نظر  ها به ارائه شده است؛ زیرا در نظریه طرحواره شناخت

گیارد.   اختالل در فرد شکل مای شوند. هرگاه این اطالعات اخباری غلط باشندم  گرفته می

هاا تصاحیب شاوند و در جریاان درماان تغییار        شود که این شناخت فرد زمانی درمان می

طارح   هاا  آنکه این اطالعات ثابت نیساتندم بلکاه در زیربناای     است یابند. اما ولز معتقد

کنش »های معیوو است. در مدل  پردازش وجود دارد که این اطالعات نتیجه آن پردازش

م تعاامالت عليای دو جانباه باین باورهاای فارد نسابت باه خاودم          «جویی نظم رایی خوداج

جاویی   اطالعاات و خاودنظم  « خط روی»هام کنترل و سوگیری توجهم پردازش  فراشناخت

ماارکس و  شاده اسات. ایان مادلم دارای ساه سااب پاردازش اسات )         ررارگرفتهنظر  مد

 (.3931م3ورف

شاود و تاا حادود     های خارجی برانگیخته می ساب اولم پردازشی است که توسط محرک

چناد ایان    پاذیرد. هار   صورت بازتابی انجام می زیادی خارج از دانش آگاهانه ما و بیشتر به

صورت یک گزارش باه آگااهی    پردازشم انعکاسی و بازتابی استم اما نتیجه تولیدات آن به

                                                             
1- Marcks&Worff 
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اسات کاه در ایان    « خاط  روی »شاده و    ساب دومم یک ساب پردازش کنترل یابد. راه می

کناد. همچناین    هاای خاود را ارزیاابی مای     صورت آگاهانه تفکرات و پردازش ساب فرد به

صورت آگاهاناه ماورد    شوندم به راهبردهای مقابله و رفتارهایی که از این پردازش ناشی می

ساب سومم باورهای فراشناختی و دانشی که فرد نسبت به خاود و   گیرند. ارزیابی ررار می

ها و باورهام هنگاام   مدت ررار دارند. این فراشناخت ی خود داردم در حافظه بلندها شناخت

دهد.  پردازش ساب دوم فعال شده و فرایندهای پردازش ساب دوم را تحت تثثیر ررار می

تواند مستقل عمل کند و تحت تثثیر فعال شدن ساب سوم رارار   بنابراینم ساب دوم نمی

شاودم   ار سه ساحی تمام دامنه پردازش فرد را شامل مای به نظر ولزم این ساخت .گیرد می

م باه دیادگاه فارد در    «شیوه»کند. مفهوم  های پردازش تفاوت می بندی ها و شکل اما شیوه

مورد افکار و باورهایش اشاره دارد. دو شایوه عینای و فراشاناختی وجاود دارد؛ در شایوه      

عناوان   ارزیاابی رارار گیرنادم باه    عینی افکار و ادراکات فرد از وراایع بادون اینکاه ماورد     

فراشاناختی فارد از افکاار خاود فاصاله       شایوه شاوند. در   دهنده ورایع پذیرفته مای  نشان

هاا باه    بندی گیرد و رادر است افکار و ادراکات خود را مورد ارزیابی ررار دهد. اما شکل می

شااره دارد  هاا ا  ارتبا  رویدادهام ساوح مختلف پردازشم باورهای خود و فراشناخت نحوه

 (.3931م 3کی وایو پ شاپیب ونمی)سول

هستند که در برگه شرح وظائف  های مسئولیتو  یفدر وارع همان وظا ای وظیفهعملکرد 

محوله در ارتباا    یفبا انجام وظا یممستق طور بهو  شود میکارکنان ثبت  های مسئولیتو 

 یازمناد بعاد ن  یان درسات از ا  یاابی کارکناانم ارز  یااو نظارت بار حضاور و غ   ملالًهستند 

                                                             
1- Nolen.Hoeksema, McBride & Larson 
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 ای زمیناه اسات. عملکارد    ای زمینهعملکردم عملکرد  دیگراست. بعد  ینمع استانداردهای

را احاطاه   یفنا  یفکه وظا یو شناخت یو اجتماع یسازمان یاست که بقا یشامل رفتارها

 هاای  تاالش . کنناد  می یفشکل تعر ینرا بد ای زمینه عملکرد بخشدیکرده استم تداوم م

اماا باه    یساتند افراد مارتبط ن  یفمعاوف به وظا یبا کارکردها متقیمس طور بهکه  یفرد

 یبرا یازمورد ن یو سازمان یاجتماع یمبافت روان دهی شکلکه در  یگر یتنقش تقو یلدل

 3مهام هساتند )واناگ وچوناگ     کنناد  مای  یفاا یفمعاوف به وظا فرآیندهایو  ها فعالیت

3931.) 

 یدر طا مرتبط با عملکرد افراد در سازمان کیفیت زندگی کاری اسات.   های م لفهیکی از 

کارده   یداتکامل و توسعه پ یمکار یزندگ یفیتمتفاوت از ک یفچند دهه گذشته پن  تعر

کاردم   یادا ظهاور پ  3923-3973 هاای  ساال  ینبا  ی دوره یکه در طا  یفتعر یناست. اول

ماورد مالحظاه رارار داد. در مباحاثم      یار متغ یاک را باه عناوان    یکاار  یزنادگ  یفیتک

 یزنادگ  یفیتک کردند میکار  ینهزم ینکه در ا سانیاکلر ک یهمو ماالعات اول ها کنفرانس

ند. داد میمورد مالحظه ررار  یکار یامدهایپ یارا به عنوان واکنش فرد در برابر کار  یکار

 یکاار  یزنادگ  یفیات کنحاوه بهباود    یافرد در برابر کار  یکار یزندگ یفیتلذا بحث از ک

کارکناان   العمال  عکاس از  ستعبارت ا یکار یزندگ یفیتک” بود. یانفرد در م یک یبرا

دوره  یط در ”یو سالمت روح یشغل یآن در ارضا یفرد یامدهایپ ویژه بهنسبت به کارم 

در کاار   یمسااع  یکتشار  یناه عمده فراهم نمودن زم باهدفپروژه  یتعداد 3972-3922

 هاا  پاروژه  یان شد. ا یجادا یکار یزندگ یفیتبهبود ک منظور به یریتمکار و مد یروین ینب

                                                             
1- Wang &Chung 
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 یعتااون و پاروژه صانا    یمتحاده در تار   یال کاارگران اتومب  یاشامل پروژه جنرالز موتورز 

متعاراب   هاای  موفقیات و  هاا  پروژه ین. به خاطر انجام اشد می یتنس رد یوارهارمن در بول

 یفیات از ک یدوما  یفمترادف شد. لذا تعر یخاص یکردبا رو یکار یزندگ یفیتآنم واژه ک

گشات   یادار م پدداد مای مورد مالحظه رارار   یکردرو یککه آن را به عنوان  یمکار یزندگ

 (.3932م 3یدمناساک و فر)

رارار   یساازمان  ی ناه نتاا   یفارد  ی نتاا  یبر رو یهاول یفهمانند تعر یفتعر یندر ا تثکید

 یکاردی به عناوان رو  یکار یزندگ یفیتبر آن بود که به ک یلحال تما ینداشت. اما در ع

. اسات  یریتکاار و ماد   یاروی ن ینمشاترک با   یهمکار های پروژه ینگاه شود که به معنا

ساازمان   یبارا  ی و هم بهبود نتاا  یفرد ی هم بهبود نتا ها آنکه هدف  یهای پروژه ویژه به

باا   یمهام شخصا   یازهاای ن یکارکنان در ارضاا  ییتوانا یزانم یکار یزندگ یفیتک” بود:

 یاف دوره تعر ینهما  یدر طا  .”اناد  کردهکسب  یاست که در سازمان یاتیاستفاده از تجرب

انجام شاده   ای اتحادیه یرسازمان غ یکه بر رو یماالعات رخیگشت که از ب یدارپد یگرید

در پاروژه   ویژه بهند. داد میرا مورد استفاده ررار  یمتفاوت یها یکه نوآور شد می یبود ناش

مشابه در پراگتر و گمبل توجهات را  های پروژهمشهور کارخانه توپکا جنرال فودز و  یاربس

 یان افاراد معااوف نماود. ا    یآن رو تاثثیر  وکاار   یطمح ییرخاص تغ های روشبه سمت 

ماورد   ها روشرا به عنوان  یکار یزندگ یفیتمنجر گشت که ک یسوم م به تعریفها پروژه

                                                             
1- Osaka and Friedman 
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 راهبردهاای هساتندم   ریا با آن درگ کارمندانکه  ییرهایمتغ دیگر. از داد میاستفاده ررار 

 (.3931م 3است )تام سون جانیه میتنظ

تا  برند میبه کار ی شانیپر طیاست که افراد در شرا ییراهبردها یجانیه -یشناخت میتنظ

م احسااس  شاود  میروبرو  تیمورع کیفرد با  که هنگامی. خود را کنترل کنند یها جانیه

دارد کاه   ازیا او ن ستمین یکاف یو یها جانیکنترل ه یبرا ییبه تنها مبینی خوشخوو و 

در رلمارو   دیا جد یهاا  هیا نظر. داشته باشد زیرا ن یکارکرد شناخت نیلحظات بهتر نیدر ا

 نیا (. طباق ا 3931م 3کسونیدارند )فردر تثکید جانیه یاناباربر نقش ملبت و  جانمیه

 ناد یفرام در حال مسائله و پاردازش اطالعاات     ای ساازنده نقش  دتوان می جانیه ها نظریه

فراماوش کارد    دیا همه نبا نی( داشته باشد. با ا3932م 1گیو روزن زو زن)ای گیری تصمیم

کارد.   تیریو ماد  میرا تنظا  هاا  آن دیا اورات با شتریو ب ستین ندهمواره سودم جانیکه ه

د توانا  مای  جاان یه یشناخت میافراد در تنظ یکه توانمند اند دادهمختلف نشان  قاتیتحق

فاابسم   سنبرگمیکند )ا یباز یزندگ زای استرس عیفرد با ورا یرا در سازگار ینقش مهم

 (.3933م1سریو ر یگاسر

 نیبا  یروشن ی راباهکه  دندیرس جهینت نی( به ا3992) 2نهاونیو اس   یکرا میگارنفسک 

  یوجاود دارد. نتاا   یجانیو مشکالت ه جانیه میتنظ یراهبردها میحواد  منف ی تجربه

 یرو جاانم یه یشاناخت  میتنظا  یراهبردها نشان داد که استفاده از برخی ها آنپژوهش 

                                                             
1- Thompson 
2- Fredrickson 
3- Isen & Rozenzweig 
4- Eisenberg, Fabes, Guthrie& Reiser 
5- Garnefski, Kraaij & Spinhoven 
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گازارش کردناد    زیا محققان ن گرید. گذارد می تثثیر یزندگ یفرد از حواد  منف هر تجربه

 یدارا کارمنادان در  جاان یه یشاناخت  میتنظا  رساازگارانه یغ یکه استفاده از راهبردهاا 

 میهمچاون افساردگ   یعواطاف منفا   زانیا افاراد م  نیا بود و در ا شتریب شغلی فرسودگی

. با توجه به ماالب گفته شاده و رابااه   بود عیشا مقصر دانستن خود و اضاراو میدیناام

آیاا راهبردهاای   پاسا  دهاد کاهم     س البین متغیرها پژوهشگر در تالش است که به این 

بار اسااس    ای وظیفاه کیفیات زنادگی کااری و عملکارد      بینای  پایش تنظیم هیجاان در  

 فراشناخت نقش میانجی دارد؟

 اهمیت و ضرورت

توجه به کارکناان  . اند های اصلی اجتماع کنونی ها در معنای وسیع کلمه از شالوده سازمان

هاای اخیارم رشاد فراوانای      ای است کاه در دهاه   دارایی سازمانم پدیده ترین مهمعنوان  به

هاا باا    اماروزه ساازمان   هاای آموزشای مشاهودتر باوده اسات.      داشته و این مهم در نظاام 

ایناک مناابع انساانی    . اند کارگیری منابع انسانی توانمندتر به دنبال کسب مزیت ررابتی به

آن   سارمایه  بهااترین  گاران اناد و   یدا کارده نقش را در پیشبرد مقاصد سازمان پ ترین مهم

نهااد   کیا ساازمان  (. 3191دم ناژا یجاللا و  ادتیسم انیدیجمشیم اژدر) آیند شمار می به

سااختار آگاهاناهم    کیا است که به سبب داشتن   یهدف و نظام یاست که دارا یاجتماع

آن  یانساان  یرویا تحقاق اهاداف هار ساازمانم ن     ی. برادهد یانجام م یخاص های فعالیت

 یرویا ساازمانم باه عهاده ن    فیرساندن وظا جهی. به نتکند یم فایرا ا  یسازمان نقش مهم
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و  جهاانبخش گنجاه  ) افرادم همان عملکرد سازمان است نیآن سازمان و عملکرد ا یانسان

 (.3193یم ضیعر

کاارگران و   هاای  تالش گذاری براز لحاظ سرمایه انسانی فعالیت ترین مهم حرفه و اشتغال

انتظارهاا و نیازهاای ارتصاادیم     تواناایی در بارآوردن هار دو    و هامهارت زمانم کارکنانم

دستمزد محسوو  و حقوق وسیلهو اجتماعی از میان دیگر نیازها به شناختی روانسالمتم 

مفهوم کیفیت زندگی کاری دو مشخصه محوریم شاامل تعامال دو جانباه باین      .شودمی

و معیارهاای رابال فهام توصایف کنناده شارایط خاوو         سازمان و کارکنان را از یک سو

 رو ازاینگیرد. اهمیت کیفیت زندگی کاری مدیریت منابع انسانی رام از سوی دگر در برمی

در ساالمت روانم عملکارد شاغلی و عملکارد      کنناده  تعیاین است که عاملی تثثیرگاذار و  

 بهباود  و انساانی  مناابع  در انگیازه  ایجااد  برای عوامل ترین مهم از خانوادگی افراد و یکی

 (.3196در نظر گرفته شده است )کریمیم کربالیی محمد میگونی و ثابتم  شغلی رضایت

هاای متماادی از جواناب مختلاف     از جمله مباحلی است کاه ساال   کیفیت زندگی کاری

اساات و هنااوز هاام در خصااوص مصااادیق بااارز آن    ررارگرفتااهم و ماالعااه موردبحااث

بسیاری وجود دارد. این در حالی اسات کاه در برخای ماوارد بسایاری از       نظرهای اختالف

هایی از زمان اهمیت خاصی پیدا کرده و نیاز باه اساتفاده کارآمادتر از    موضوعات در برهه

در دنیای متحول و رراابتی اماروزم   (. 3166شود )غالمیم بیش از پیش احساس می ها آن

کنناد کاه عملکارد    ف توجه به کارکنانی میها بخش عظیمی از انرژی خود را صرسازمان

 (.3193م موسویو وحدتی م مشبکی اصفهانی) هاستم عامل اصلی موفقیت سازمانها آن
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باا کیفیات زنادگی کااری باا نقاش        ای وظیفاه عملکارد   نیب بر راباه یمتعدد ماالعات

افراد عملکرد در کشور ما  که نیدارد. با توجه به ا تثکید فراشناخت در کارمندان ای واساه

 نیا خود مشغول کرده است و ا را به یاریاست که ذهن بس یموضوع شاغل و کسب و کار

شاکل   به پرجمعیت شهرهای کارکنان مشاغل پر استرس و حادثه خیزدر  ژهیو استرس به

کاه   ای وظیفهعملکرد عدم توجه به مخرو  تثثیراتو با توجه به  شود می دهید تری پررنگ

 میسات یبهز مسالمت روانای  شکل گرفته و بر زندگی کاری مناسب افرادکیفیت عدم  براثر

باا کیفیات    ای وظیفاه عملکارد   ی اثر دارد, بررسیمشکالت تحول یو حت یکیزیخشونت ف

اخیر از اهمیت باالیی برخوردار شاده   های سالدر  و متغیرهای مربو  به آنزندگی کاری 

شاده ضارورت دارد کاه باه ماالعاۀ ایان       بنابراینم با توجه به اهمیت ماالب مارح است.

نقاش  تعیاین  کلم هدف از پاژوهش حاضار عباارت اسات از      طور بهروابط پرداخته شود. 

کیفیات زنادگی کااری و عملکارد      بینای  پیشمیانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان در 

 .استبر اساس فراشناخت کارکنان  ای وظیفه





 

 

 

 

 :بخش دوم

 ادبیات موضوعی 
 

 هیجان تنظیم راهبردهای

ای چندبعدی و بسیار پیچیده است و از ماهیتی ذهنیم زیستیم هدفمناد و   هیجان پدیده

ای احساس ذهنی هستندم به این صاورت کاه    تا اندازه ها هیجاناجتماعی برخوردار است. 

عصبانی یاا خوشاحال باودنم تجرباه      ملالًشوند فرد احساس را به شیوه خاصیم  باعث می

کنناده   هاای بسای    دارای ماهیتی زیستی نیز هستندم یعنای پاسا    ها هیجانعالوه کند. ب

انرژی هستند که بدن را برای سازگار شدن با هر مورعیتی کاه فارد باا آن مواجاه شادهم      

در عین حالم هدفمندند؛ برای ملالم خشم میل انگیزشی بارای   ها هیجانکنند.  آماده می

شاود. در   عدالتی را موجب می دشمن یا اعتراض به بیانجام دادن کاری مانند جنگیدن با 

زده  های اجتماعی نیز هستندم بدین شکل که ورتای فارد هیجاان    پدیده ها هیجاننهایتم 

فرستد تا دیگران را از کیفیات   ایم ژستی و کالمی می رابل تشخیص چهره عالئمشودم  می

ظ رواباط انساانی بسایار    پذیری خود آگاه سازد؛ عاملی که در ایجاد و حفا  و شدت هیجان

هاای هیجاانم مشاخص     کننده است. با توجاه باه پیچیادگی و گساتردگی ویژگای      کمک
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تاوان باه روشانی تعریاف کارد       گردد که مفااهیم هیجاان و تنظایم هیجاان را نمای      می

 (.3992م 3و فردمایر 3)هولودینسکای

( پاارادایم  3سه پاارادایم یاا رویکارد اصالی در حاوزه هیجاناات وجاود دارد:         طورکلی به

شاود و باه    دیده می شناختی روانکه در آن هیجان به عنوان یک وضعیت  1ساختارگرایی

دیگار توجاه    شاناختی  روانهای  از یکدیگر و وضعیت ها آناشکال مختلف هیجان و تمایز 

( 3. اسات به عوامل عليی مختص آن هیجاان  شود. در این رویکردم هیجان یک واکنش  می

ماارح   شاناختی  روانکه در آن هیجان باه عناوان یاک کاارکرد      1پارادایم کارکردگرایی

( پاارادایم  1شاود.   هاای فاردی حاصال مای     مرتبط با انگیزه  شود و طی فرایند ارزیابی می

باه عناوان   ای  فرهنگی و اجتماعی که در آن برانگیختگی هیجانات و رشد الگوهای مقابله

یک کارکردم وابسته به تجارو شخصی نیست؛ بلکه بیانم شکل و کارکرد هیجانات حاصل 

 های فرهنگی و اجتماعی است. زمینه

هاای بیولاوژیکیم    ( هیجان را به عنوان یک تعامل پیچیده از عامل3996پاور و داگلیش )

هاای   االعه نظریاه ( در م3992گیرند. ولز ) م شناختی و اجتماعی در نظر میشناختی روان

بنادی   توان در سه مادل اصالی طبقاه    های هیجان را می کند که نظریه هیجان مارح می

 کردکه عبارتند از:

                                                             
1- Holodynsky 

2- Friedlmeier 

3- Structuralism 

4- Functionalism 
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 فیزیولوژیک محور های مدل

گیری تکاملی هستند و هیجانات را به عناوان   های هیجان دارای جهت این دسته از نظریه

هدف از این پاس  حفاظ ساالمت   کنند.  پاس  فیزیولوژیکی به محرک محیای تبیین می

 فرد و مامئن شدن از بقای اوست.

 شناختی های مدل

دانند و معتقدناد کاه    این رویکرد فرایندهای شناختی را در تجربه و بیان هیجان مهم می

 شود. هیجانات بر اساس ارزیابی و فرایندهای شناختی ایجاد می

 شناختی اجتماعی های مدل

جماع   تکاملی را در پاس  به محیط با رویکرد ارزیابی شناختیاین رویکرد تمرکز رویکرد 

کناد. رابااه    های اجتماعی را برای تبیین تجربه و بیان هیجان اضافه مای  کند و عامل می

های اجتماعی و تعامل اجتماعی مورد توجه این رویکرد است. در این  بین هیجاناتم نقش

هاای   رد نیستندم بلکه برای بقا در گروهرویکرد هیجان فقط یک ابزار برای بقای فیزیکی ف

انداز سازندگی اجتمااعی باه    اجتماعی هم الزم هستند. تحقیق در مورد هیجانات از چشم

با شناخت و  ها آنراباه بین رفتار اجتماعی و هیجانات تمرکز دارد. البته اسنادها و راباه 

هاای   باه نقاش عامال   اسات. اماا در ایان رویکارد      تثکیدهیجان هم در این رویکرد مورد 

 شود. کنندم توجه می دهند و ایجاد می ررار می تثثیراجتماعی که اسنادها را تحت 


