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با  یجانیهدر ارتباط با هوش یشغل یابیمدل کام نیتدو
در معلمان زن مقطع  یشناخت روان هیسرما یا نقش واسطه

 ییابتدا

 

     یعبدالمحمد رایحم
، تهران قاتیواحد علوم وتحق یمشاوره دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو

 .رانیاتهران، 
  

 

 .رانیاتهران، ، (س) استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا   انینیحس نیمیس
  

 

 .رانیاتهران، ، (س) استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا  یزدیمنور  دهیس

 چکیده
 هیسرما یا با نقش واسطه یجانیهدر ارتباط با هوش یشغل یابیمدل کام نیپژوهش، تدو نیهدف ازا

است. جامعه موردمطالعه شامل  یو از نظر هدف کاربرد یفیپژوهش توص نیبود. روش ا یشناخت روان
نفر با  504بود. حجم نمونه  9911وپرورش شهر تهران در سال  سازمان آموزش ییمعلمان زن در دوره ابتدا

رسشنامه پرسشنامه شامل: پ 9ها از  داده یآور انتخاب شد. جهت جمع یا خوشه یریگ استفاده از روش نمونه
( و پرسشنامه 1002)لوتانز، یشناخت روان هی(، پرسشنامه سرما1099درکار )پوراث وهمکاران، یابیکام

 ،یو همبستگ یفیاز آمار توص اه داده لیوتحل هی( استفاده شد. جهت تجز9114 نگ،ی)شر یجانیههوش
با  یشناخت روان هیسرماو  یجانیهپژوهش نشان داد که هوش جیاستفاده شد. نتا ریمس لیو تحل ونیرگرس

 هیسرما یا دهنده نقش واسطه نشان ریمس لیحاصل از تحل جینتا نیرابطه مثبت دارند وهمچن یشغل یابیکام
 جهینت توان یپژوهش م یها افتهیبود. براساس  یشغل یابیبا کام یجانیههوش نیدررابطه ب یشناخت روان

 تواند یم یجانیهکند و در نظرگرفتن هوش ینیب شیرا پ یشغل یابیکام تواند یم یجانیهگرفت که هوش
برازش  یتجرب یهاپژوهش با داده یداشته باشد و مدل فرض یشغل یابیکام شیافزا ندیدر فرآ ینقش مهم

 مطلوب داشت.

   .یجانیهوش ه ،معلمان ،یشغل یابیکام ،یروان شناخت هیسرما :ها واژهکلید
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  همقدم
در پیشرفت و ترقی جوامع نقشی اساسی دارند )وود و  ها سازماندر جوامع سازمانی امروزی، 

است که در  وپرورش آموزشعصر جدید،  های سازمان ترین مهماز  یکی (.1094، 9ویلبرگر

(. برتری و موفقیت هر 1099، 1از برترین ارکان سازمانی است )وینتر یکی تمامی جوامع،

زیادی به پرورش شایسته منابع انسانی آن سازمان دارد )قالوندی و سازمانی بستگی 

سریع، این تنها کیفیت  های دگرگونیواکنش به  دیگر درازسویی  ( و9914زاده،  سلطان

محیط کاری نیست که اهمیت دارد، بلکه چگونگی غلبه افراد بر این تغییرات متوالی نیز 

، شمار بیتغییرات تکنولوژیکی  ومحور  انشددرخور اهمیت است. توسعه و تکامل اقتصاد 

، بلکه نیازمند کارکنانی است که تمایل به طلبد میرا  دیده آموزشنیاز به نیروی کار  تنها نه

از جدیدترین  5(. مفهوم کامیابی درکار9،1002و وایس آبلیادگیری مداوم داشته باشند )

طبق فرهنگ ] شده است.مطرح  4گرا مثبتمفاهیمی است که درحوزة پژوهش سازمانی 

 و پیشهمعنای شغل  کار به طور همین باشد و می و پیشهفارسی عمید، شغل به معنای کار 

معادل  در کاردر تمامی متن مقاله کامیابی  و معنیبراساس همسانی مفهومی  پس ،باشد می

 تجربه دهنده نشانشغلی  کامیابی .[(9925عمید،است )بکار رفته  برعکسکامیابی شغلی 

توسط افراد هنگام انجام دادن وظایف شغلی است.  2و یادگیری 6سرزندگی زمان هم

احساس  ی دربرگیرندهکنندکه می و حرکتافراد کامیابند، احساس پیشرفت  که هنگامی

احساس سرزندگی )پرانرژی بودن( است. سرزندگی  ( ویادگیری )فهم و دانش بیشتر

، گیبسون اسپریتزر بنیان شناختی است )پوراث، ی هنمایندبنیان عاطفی و یادگیری  ی نماینده

، در هر سازمانی کامیابی یک متغیر کلیدی در حیطه کارایی طور همین(. 2،1099وگارنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Winter, S. D. 

2. Abele, A. E. & Wiese, B. S. 

3. Thriving at work 

4. Positive organizational 

5. Vitality 

6. Learning 

7. Porath, C. Spreitzer, G; Gibson, C & Garnnet, F.G. 

8. Spreitzer, G. Sutcliffe, K. Dutton, J. Sonenshein, S. & Grant, A. M. 
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عملکرد و انتظارات کارکنان دارد  و همچنین و رفتاردر نگرش  کننده تعییناست و نقشی 

نیاز دارند برای جذب و  ها سازمان ازآنجاکه (.9914پور و سیدجوادین،)ایمانی، قلی

نگهداری استعدادها، محیطی ایجاد کنند که کارکنان بتوانند در آن به کامیابی برسند، 

کرد یک متغیر کلیدی در حیطه کارایی سازمان هادرک  عنوان بهتوان اهمیت کامیابی را  می

ست؛ ، کامیابی حالتی انگیزاننده و آموزنده اطورکلی به(. 9914ایمانی و همکاران، )

افزایش کارایی را در خود دارند وآموزنده است، چون  انگیزهانگیزاننده از این نظر که افراد 

سرزندگی  سوی بهدهند که بدانند آیا در مسیر رشد مثبت، یعنی حرکت آن رامبنایی قرار می

(. 1004، 9شین و گرانت سانن و یادگیری قرار دارند یا نه )اسپریتزر، ساتکلیف، داتن،

ای طراحی کرد که افراد احساس کامیابی کنند،  گونه که بتوان مشاغل را به  تیدرصور

پور و سیدجوادین، مند شوند )ایمانی، قلی توانند از پیامدهای مثبت آن بهره می ها سازمان

است  شناختی روانسرمایه  ها سازمانبر حیطه شغلی  گذارتأثیرعوامل  دیگر ازیکی  (.9915

است و شامل رفتار، اعمال و افکاری است که  گرا مثبتی شناسنرواکه از مباحث مهم 

 5آوری و تاب 9بینی، امید، خوش1مؤلفه خودکارآمدی 5 باشد که می اکتسابی و قابل پرورش

درک شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت  عنوان بهو  گیرد برمیرا در 

ها (. این مؤلفه1002، 4، اوی ونورمناولیو ز،)لوتان شود میپایداری در برابر مشکالت تعریف 

برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در  هایش تواناییهایی از قبیل باور فرد به با ویژگی

کردن مشکالت تعریف  و تحملمثبت درباره خود  ایجاد اسنادهایدنبال کردن اهداف، 

ی هیجانهوش (.9919رالدین، و باباپورخی آباد نصرتبهادری خسروشاهی، هاشمی شود )می

کنند تا هیجانات را در خود و  که به ما کمک می هایی تواناییعبارت است از مجموعه 

دیگران، تشخیص دهیم و تنظیم کنیم. اصطالح هوش هیجانی با توانایی درک خود و 

عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد با  دیگران یعنی شناخت هرچه بیشتر احساسات،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. selfefficacy 

2. optimism 

3. resiliency 

4. Luthans, F. Avolio, B. J. Avey, J. B. & Norman, S. M. 

5. Bar-On, R. 
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اجتماعی،  های مهارتبا ارزیابی مفاهیمی چون  پژوهشگران محیط پیوند دارد. مردم و

خویش وتوان کنترل آن  های هیجانبین فردی، رشد روانی ووقوف فرد بر  های توانایی

اُن -(. بار9،1004اُن-باراند ) پرداختههوش هیجانی غیر شناختی  و تبیینبه توصیف  ها هیجان

، 5خودکنترلی ،9، خود انگیزی1خودآگاهی ی مؤلفه 4 با (هوش غیرشناختیهیجانی )هوش 

افراد  های تواناییرا عامل مهمی در شکوفایی  6اجتماعی های مهارتو  4هوشیاری اجتماعی

را با سالمت عاطفی و در مجموع با  و آن کند میبرای کسب موفقیت در زندگی تلقی 

که افراد موفق در آینده  دهد میفعلی نشان  های بینی پیش. داند میسالمت روانی مرتبط 

تر  مهمو  جدید برخوردارند های مهارتکسانی هستند که از هوش کافی برای یادگیری 

پذیری برای کاری جدید و متفاوت هستند. انعطاف های محیط ی تجربهخواهان  که آن

کاری متفاوت و ظرفیت برقراری ارتباط با دیگران از  های محیطسازگاری و انطباق با 

 ای اندازه بهکارکنان آینده است اهمیت سرزندگی و یادگیری در محیط کار  های ژگیوی

به متغیر جدیدی به نام کامیابی شغلی شده  منجر است که ترکیب این دو در ادبیات پژوهش،

حتی با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود  ها سازماندر  (.1099،همکارانپوراث و است )

به تحقق بهینه اهداف  تواند میدارای موفقیت در شغل است که نیروی فعال، شاداب و 

مستقیم و  طور بهسازمان کمک کند، بنابراین بررسی عوامل فردی و روانی کارکنان که چه 

 ویژه بهو مطالعه است.  بررسی قابلموفقیت شغلی نقش دارند،  بینی پیشچه غیرمستقیم در 

اطالعات جامعی  تواند میهم در قالب یک مدل بررسی عوامل مستقیم و غیرمستقیم در کنار 

(. البته 9500ای فرد،  دوکانه ،آبادی شفیع شکری،نماید )در راستای مطالعات سازمانی فراهم 

، گیرد میصورت  وپرورش آموزشعلمی برای اصالح نظام  در مجامع ای گسترده های تالش

ساختار و تشکیالت فعلی  جهت ایجاد نشاط و شادی بدون توجه به هایی مدلبرای مثال، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self- awarenesment 

2. self-stimulation 

3. self-management 

4. social awareness 

5. social skills 

6. Herzberg 
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( با ارائه مدلی؛ نشاط 9921زاده )جعفری و طالب  ازجمله. اند کردهپیشنهاد  وپرورش آموزش

که به  اند شده. در این تحقیق یادآور اند کردهو شادی در مدارس ابتدایی تهران را بررسی 

)به نقل از . شود می توجهی کماجتماعی، فردی و آموزشی مدارس  -عوامل فیزیکی، عاطفی

 (9911تمسکی،

ایجاد کامیابی شغلی  در سازمان باید و کنندمی را تربیتمعلمان نیروی جوان جوامع 

نسل آینده به شکل  و تربیتپرورش  را برایالزم  بتوانند انگیزش بردارند تامعلمان قدم 

 عنوان به معلمان قرار گیرد. موردبررسیباشند. لذا مناسب است که این متغیر  مؤثر داشته

 شوند میدرسی و آموزشی مدرســه شناخته  های برنامهمؤثرترین عامل در تحقق اهداف و 

و اعمال هدفمند فرایند  و در برابر عملکرد شغلی خود، پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان

یادگیری در ســازمان مســئول هستند. لذا معلمان برای ارتقاء و کسب عملکرد  -یاددهی 

زم است برانگیخته شوند و با انگیزه کار کنند. ایجاد و تقویت انگیزه، موجب شــغلی باال ال

شود  میگذاری در موفقیت فردی و ســازمانی و در نهایت اثربخشی کلی مدرسه تأثیر

 (.9911،زاده شفیعنوید ادهم، )

در حد مورد قبولی  ها آنبرای ارتقاء کارایی شغلی معلمان، نیازاست احساس کامیابی 

. انگیزش، سرزندگی و تالش برای یادگیری درکامیابی شغلی نهفته هستند. حال اگر باشد

نتوانند کارایی  وپرورش آموزشعامل انسانی دخیل در سازمان  ترین مهم عنوان بهمعلمان 

وقتی بحث  های مادی و معنوی زیادی از بین خواهند رفت.داشته باشند، عمالً سرمایه

مبنای تحلیل و بررسی  تواند میای که نظریه ترین مرتبط د،انگیزش و کامیابی شغلی باش

( است، در 9911، آبادی از شفیع( )هرزبرگ به نقل 1009) 9باشد نظریه دو عاملی هرزبرگ

به ترتیب  ها آنکه دو گروه از عوامل هستند که وجود یا عدم وجود  شده اشارهاین نظریه 

دسته از این عوامل سبب بهتر  . یکشوند میسبب رضایت یا عدم رضایت از کار 

. طبق شوند می)بهداشت( شغل شده و دسته دیگر سبب انگیزانندگی در کار  داشتن نگه

رشد و »و « موفقیت»حس کرد که عوامل انگیزاننده  توان می(، 1009نظریه هرزبرگ )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Halland 
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ایه سرم»دارند که در مبحث « بینیخوش»و « امید»های ، نوعی ارتباط پنهان با مؤلفه«ترقی

است، لذا « کامیابی شغلی»از بخش مهمی « انگیزش» ازآنجاکه. اند شده مطرح« شناختی روان

وجود « کامیابی شغلی»با « شناختی روانسرمایه »استنباط کرد که نوعی ارتباط بین  توان می

( که یکی از 9112) 9داشته باشد. ازدیدگاهی دیگر، طبق نظریه شغل و شخصیت هالند

نشأت « خودکارآمدی( »9911،آبادی از شفیعهالندبه نقل است )شغلی  های سنتینظریه

 های از مؤلفه(، یکی 9112هالند ) در نظریه شده مطرح و شخصیتشغل  از تناسبگرفته 

سبب پویایی و  تواند میهمین خودکارآمدی  ازآنجاکهاست. « شناختی روانسرمایه »متغیر 

شغلی است، لذا باز هم ذهن به سمت  انگیزشی شود که بخش مهمی از مفهوم کامیابی

رود. همچنین طبق نظریه می شناختی رواندهی نوعی پیوند بین کامیابی با سرمایه شکل

شود فرد به شکل بهتری مشکالت کار را (، تناسب شغل و شخصیت سبب می9112هالند )

 سو تحمل یکاز  ازآنجاکهکند.  ها تالش آنتحمل کند و برای یادگیری روند حل 

از آن یاد « آوریتاب»است که با عنوان  شناختی روانهای سرمایه مشکالت یکی از مؤلفه

کامیابی شغلی است، مُهر  عناصر مهمشود و از سویی دیگر تالش برای یادگیری از می

زده  شناختی روانمنطقی و استنباطی بیشتری بر رابطه بین کامیابی شغلی با سرمایه تأیید 

مجموعه  که ی استهیجانهوشهای اخیر  سال مطرح در یرهایاز متغشود. یکی  می

که  گیرد برمیاجتماعی و خصوصیات فردی و بین فردی را در  های مهارتای از گسترده

دیگران،  های هیجانشامل توانایی شناخت و مدیریت احساسات خود، تشخیص و درک 

با موانع و رسیدن به  در مواجهه بینی خوشمدیریت ارتباط با دیگران، خود انگیزشی و 

زیادی بررسی و  های در پژوهشی در ارتباط با شغل هیجانهوش. اهمیت شود میاهداف 

، مشاهده شده است ها پژوهش(. طبق 1091 1وبیالل هاک ،راجا شده است )نئومن،تأیید 

(، 1091، 9، تارهینی، ماسادهابیدت ی در حل تعارضات محیط شغلی )آکواد،هیجانهوشکه 

 گیواکی، داودی،شغلی )(، وهمچنین انگیزش 1092، 5زمان فعال و مفید کار )یه ارتقاء
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nauman, S. Raja, U. Haq, I. U. & Bilal, W. 

2. Aqqad, N. Obeidat, B. Tarhini, A. & Masa'deh, R. E. 

3. Yeh, C. M. 

4. Givaki, E. Davoudi, H. Manzari, A. R. & Alipour Katigarie, S 
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ارتباط  در خصوصگسترده  های از پژوهش( مؤثرمی باشد. 9،1092وعلیپورکتیگر ی منزری

 شود میرضایت و انگیزش( نتیجه  ویژه بهی با شغل )در ابعاد مختلف آن و هیجانهوشبین 

گذار باشد. تأثیردر شغل(  و یادگیریشغلی )انگیزش  یابیدر کام تواند میی هیجانهوشکه 

انگیزگی و نارضایتی ( بی1092) 1این در حالی است که ژو، شی، سان، ژی، وانگ و ژانگ

حتماً باید آن را به  دانند که می در کار را عامل مهمی برای بروز پرخاشگری و خشونت

شغلی  ( کامیابی1092) 9یافته لی دیگر طبقتعدیل کرد. از سویی  و کامیابیسمت رضایت 

ی زیادی ای هم بر استقالل شغلی و هم بر پیشرفت کار دارد که نبود آن لطمهاثری واسطه

پوراث، )کاری  های محیطبا توجه به اهمیت کامیابی در  زند.می بر موارد ذکر شده

سازمانی  های پژوهشدر  شناختی روان ی سرمایه ای واسطه( و اهمیت نقش 1099وهمکاران،

با ی، پژوهش حاضر به بررسی روابط کامیابی شغلی هیجانهوشبر  تأکیدو از سوی دیگر 

نموده است. با توجه به اهمیت و نقش کامیابی در  کار اقدامیادشده در محیط  عوامل

گذاری آن در ارتباط با تأثیرپذیری و تأثیرپیشرفت و پیشبرد سازمان، مهم است که کیفیت 

هستند و  شناختی روانکه  شناختی روانی و سرمایه هیجانهوشررسی شود. عوامل مختلف ب

دارد، آنگاه با توجه به روابط  شناختی روانای عمدتاً کامیابی شغلی هم جنبه حال درعین

( استنباط شد برای پژوهشگر 9112هالند ) ( و9124های هرزبرگ )پنهانی که طبق نظریه

و ی هیجانهوشکامیابی شغلی را افزایش داد؟  نتوا میشد که چگونه  مطرح سؤالاین 

مؤثر یک حالت انگیزاننده و آموزنده  عنوان بهبر کامیابی شغلی  شناختی روان سرمایه

با  در ارتباطکارآمدی که بتواند کامیابی شغلی را  و مدلطرح  طورکلی به؟ و هستند

 متغیرهای ذکرشده نشان دهد، چگونه است؟

. شناسایی 1 ی بر کامیابی شغلیهیجانهوش تأثیرناسایی ش .9اهداف پژوهش شامل: 

 ای واسطهی با نقش هیجانهوش تأثیرشناسایی  .9بر کامیابی شغلی  شناختی روانسرمایه  تأثیر

 بر کامیابی شغلی. شناختی روانسرمایه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zhao, S. H. Shi, Y. Sun, Z. N. Xie, F. Z. Wang, J. H. Zhang, S. E. ... & Fan, L. H. 

2. Li, Z. 

3. Carver, C. S. Scheier, M. F. & Segerstrom, S.C. 
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 .1 اثر مستقیم دارد. بر کامیابی شغلی یهیجانهوش .9 های پژوهش عبارتنداز: فرضیه

 ای واسطهبا نقش ی هیجانهوش. 9برکامیابی شغلی اثر مستقیم دارد.  شناختی روان سرمایه

 اثر دارد. غیرمستقیم صورت به بر کامیابی شغلی شناختی روانسرمایه 

( در کارکنان اداره کل 9916وحسن نژاد ) رمضانیان نتایج پژوهش فهیم دوین،

 بر بهزیستی شناختی روانسرمایه  داد کهخراسان رضوی نشان  و جوانانورزش 

رابطه  شناختی روانی با بهزیستی هیجانهوشبین  طور همین ،گذارد می تأثیر شناختی روان

ی و هیجانهوشنقش میانجی را در رابطه  شناختی روانوجود دارد و سرمایه  معناداری

( در پژوهش خود به این 9916هرندی ) وحیدی وجعفری دارد. شناختی روانبهزیستی 

 بینی پیشتوانایی  شناختی روانسرمایه  بینی خوشدندکه بعد خودکارآمدی و نتیجه رسی

( نشان داد 9912پرور )نتایج حاصل از پژوهش میرزایی و گل رادارد. شناختی روانبهزیستی 

و  شناختی روانای در رابطه بین سرمایه  که رضایت شغلی و تعهد سازمانی متغیرهای واسطه

 عملکرد شغلی هستند.

از رسیدن به اهداف  بین خوش( معتقدند افراد 1090) 9شیرر و سگراستروم کارور،

پترسون،  .کند می بینی پیشآشفتگی و اضطراب کمتری را  باال، بینی خوشاطمینان دارند، 

و حمایت نظارتی روی  شناختی رواننیز در بررسی نقش سرمایه  (1095) 1لوتانز و جیونگ

سیو، باکرو  عامل ارتباط مستقیم و مثبتی با کامیابی دارند.کامیابی شغلی دریافتند که این دو 

، در قالب یک مدل کنگ هنگبین دانشجویان دانشگاه  ای مطالعه ( در1095) 9ژیانگ

با اشتغال به مطالعه و انگیزش درونی  شناختی روانمفهومی رابطه معناداری بین سازه سرمایه 

متعدد با  های پژوهشدر  تنهایی به شناختیوانرسرمایه  های مؤلفهاز  هرکدامیافتند. البته 

( در پژوهش خود به 1094) 5رانی .اند شدهعملکرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط، همبسته 

 بیکار هندوستانجوانان  شناختیروانبر بهزیستی  شناختیروانسرمایه  این نتیجه رسید که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Paterson, T. A. Luthans, F. & Jeung, W. 

2. Siu, O. L. Bakker, A. B. & Jiang, X. 

3. Rani, K.E. 

4. Pan, M. & Xichao, Z. 
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ای از خود نقشی واسطههای شپژوه ( نیز در1096) 9است. همچنین پان و ژیچائو گذارتأثیر

 یوون کیم، سی گوی پارک،در ارتباط با کامیابی شغلی یافتند.  شناختیروانسرمایه 

 بر بهزیستی شناختیروان( در پژوهشی در کره جنوبی دریافتند که سرمایه 1092) 1وجوو

یه پژوهشی دریافتند که سرما ( در1092) 9. دوال و کومارگذارد می تأثیر شناختیروان

، ها پژوهشطبق است.  مؤثرکارآفرینان شهر بمبئی  شناختیروان بر بهزیستی شناختیروان

( 1092، 5امید به زندگی وآینده شغلی )نسیم ی درهیجانهوشمشاهده شده است که 

ی بر زندگی مشاهده هیجانهوش( در بررسی اثر 1092گیواکی وهمکاران )مؤثرمی باشد و

ی سبب امیدواری به زندگی و کار شده و احساس یجانههوشکردند که سطوح باالی 

رضایت را باالتر برده و در نتیجه انگیزش مرتبط با زندگی و شغل را نیز باالتر برده و تالش 

( در یک متاآنالیز به بررسی 1091) 4کالین، رودلف و زاچرانگیزاند. بیشتری در فرد می

فردی مانند  های ویژگیامیابی شغلی با کامیابی در شغل پرداختند. نتایج نشان داد که ک

واهمیت  کرد می، شخصیت پیشرو، نگرش مثبت ومشارکت پشتیبانی شناختیروانسرمایه 

( در پژوهش خود پیرامون 1091وهمکاران )چوی  کامیابی در زمینه کاری را برجسته کرد.

مستقیمی بر  تأثیری هیجانهوشی بر شغل و کیفیت اجرای آن دریافتند که هیجانهوشاثر 

، کیم کیم، دهی به شغل و مدیریت آن دارد.کنترل و مدیریت استرس و در نتیجه نظم

بر بهزیستی  شناختیروانای نشان دادندکه سرمایه  ( درمطالعه1091) 6فریزوپرو نیومن،

 گذارد. میتأثیر ورزشی آمریکا  های سازمانکارکنان  شناختیروان

تأیید را نیز  شناختی روانی بر ابعاد سرمایه تحقیقات متعددی اثربخشی ذهن آگاه

هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی  ( با1010) 2. من جمله کوکیهارا و همکاراناند نموده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gyu Park, J. Sik Kim, J. Yoon, S.W. & Joo B.K. 

2. Dewal, K. & Kumar, S. 

3. Naseem, K. 

4. Kleine, A. K. Rudolph, C. W. & Zacher, H. 

5. Kim M, Kim AC, Newman JI, Ferris GR, Perrewé PL. 

6. Kukihara, H. Yamawaki, N. Ando, M. Nishio, M. Koga, K. Kimura, H. & 

Matsuda, T. 

7. Thriving at work questionnaire(Porath) 
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 مبتنی بر یوگا بر ارتقا تاب آوری و سالمت روان نشان دادندکه افرادی که تحت این درمان

 آوری و سالمت روان بیشتری نشان دادند. قرار گرفتند تاب

متغیرهای کامیابی شغلی، سرمایه  ی درباره شده انجام های پژوهشاتوجه به ب

با  ها آن این متغیرها، بر اهمیتکه عالوه  رسد میی به نظر هیجانهوشو  شناختی روان

بندی  جمع .غیرمستقیم بر یکریگر مؤثرند صورت مستقیم و هب و نیز دارندارتباط  یکدیگر

دقیقاً پژوهشی که نقش  دهدمی پژوهشگر نشان های رسیبرانجام شده براساس  های پژوهش

کامیابی شغلی موردبررسی قرار دهد،  بینیپیشرا در شناختی روانی و سرمایه هیجانهوش

بر  در این پژوهش راهای فرضیه و سؤاالتانجام شده پاسخ های پژوهش و یافت نشد

های طبق بررسی .دهد مینشان  راندارند، لذا خالء مطالعاتی موجود لزوم انجام این پژوهش 

بررسی -9رسد این پژوهش از سه جنبه دارای نوآوری و تازگی است:انجام شده به نظر می

در  شناختیروانای سرمایه بررسی نقش واسطه-1ی هیجانهوشکامیابی شغلی در ارتباط با 

میابی شغلی، هیجانی، کا بررسی کیفیت ارتباط سه متغیر هوش -9شغلی ارتباط با کامیابی 

  صورت توأمان. به شناختی روانسرمایه 

 روش پژوهش

 پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی و از نظر تحلیل آماری همبستگی، روش این

و تحلیل مسیر است. جامعه آماری شامل معلمان زن دردوره ابتدایی سازمان  رگرسیون

ینکه برای مطالعات مدل سازی . با توجه به ابود 9911شهرتهران در سال  وپرورش آموزش

 ترجمه ،1005شده )شوماخر و لومکس، نفر نمونه توصیه 500تا  100معادله ساختاری 

معلم  960نفر در نظر گرفته شدو برای انتخاب نمونه  960نمونه مورد نظر  ( حجم9922

تهران از لحاظ  شهر اول ابتدا یمرحلهدر ای استفاده شد.خوشه گیری نمونهازروش 

ی دوم  مرحله در شمال، جنوب و مرکزی تقسیم گردید. ی حوزهافیایی به سه جغر

این ترتیب  به تصادفی انتخاب شد. صورتبهآموزشی  ی منطقه 1ازهرحوزه ی جغرافیایی،

 در این پژوهش انتخاب شدند. مورد مطالعه در ی نمونه عنوان به 1،4،1،90،92،92مناطق 

 و در تصادفی انتخاب گردید صورتبهمدرسه  90ی سوم از هرمنطقه ی آموزشی  مرحله
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 و پذیری بیشتر معلم آن مدرسه انتخاب شدکه برای تعمیم 6چهارم از هر مدرسه  یمرحله

اجراء پژوهش، ازسوی  ی شیوهنفرافزایش یافت. دربیان  504جلوگیری از افت آزمودنی به 

 با صادرشد. پژوهشگری گیرنمونهنامه برای مدارس انتخابی در  وپرورش معرفی آموزش

 آنالین الکترونیکی را در های پرسشنامهی، گیرنمونهموافقت مدیر مدارس انتخابی در 

نمودند و پس از تکمیل و  ها معلمان اقدام به تکمیل پرسشنامه اختیار معلمان قرارداد و

 ها استخراج شد.های پژوهش از نتایج پرسشنامهگردآوری، داده

 ابزارپژوهش

توسط پوراث  1099ل ساگویه ای در  90: این مقیاس 9کامیابی درکار پوراث مهپرسشنا .9

دو زیر مقیاس  از اعالم نمودند، 24/0کرونباخ آن را  آلفایو  ساخته شدهمکاران  و

 کامالً) ای درجهاساس طیف لیکرت پنج  بر سرزندگی و یادگیری تشکیل شده است و

 24/0را کرونباخ آن  آلفای( 9916مساح ). شود میگذاری  نمره (موافقم کامالًمخالفم تا 

پرسشنامه  .1آمد. دست به 25/0کرونباخ  آلفاینیز  پژوهش حاضر گزارش کرد. در

ساخت. پایایی این  9114سال  این پرسشنامه را در: سیبریاشرینگ 1ی شرینگهیجان هوش

 ای گزینهیاس پنج قالب مق در محاسبه شد و 20/0پرسشنامه ازطریق آلفای کرانباخ برابر با 

خودآگاهی،  ی مؤلفهپنج که  باشد میگویه  99لیکرت تنطیم شده است که دارای 

 گیریاندازه اجتماعی را های مهارتخودانگیزی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و 

% بوده 24کرونباخ  آلفایهنجاریابی شده است و  9920توسط منصوری درسال  و کند می

مربوط به هرکدام از  ها آننمره  4که  کند میجداگانه دریافت  نمره 6است هر آزمودنی 

آمد که دست به 25/0کرونباخ  آلفای. درپژوهش حاضر باشد میو یک نمره کل  ها مؤلفه

 1002: این پرسشنامه درسال 9لوتانز شناختیروانسرمایه  پرسشنامه .9 مورد اعتبار است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Emotional intelligence shering questionnaire 

2. Lutz psychological capital questionnaire 

. ایران آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه آزادشهر، واحد تربیتی، علوم گروه ،درسی ریزی برنامه دکتری دانشجوی. 9

m.hojjati49@yahoo.com 
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خرده مقیاس امیدواری، تاب  5که  شدبا میگویه  15توسط لوتانز طراحی شدودارای 

 ای گزینهکه بر اساس طیف پنج  کندمی گیری اندازه بینی و خودکارآمدی را آوری، خوش

همکاران پایایی پرسشنامه را  . لوتانز وباشد میکامالً مخالفم تا کامالً موافقم( لیکرت )

با روش  شناختیروان ( پایایی پرسشنامه سرمایه9919اند. نساج ) گزارش کرده 10/0باالی 

دست آوردو در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده  به 0/ 20کرونباخ باالی  آلفای

 به دست آمد. 19/0کرونباخ  آلفایاز ضریب 

و اهداف پژوهش به  ها همراه با فرضیه ها پرسشنامه ابتدا تعیین روایی محتوایی، در

مشاوره، مدیریت، روش تحقیق، روان  ی رشتهمتخصص در  تعدادی از اساتید اهل فن و

تناسب آن با اهداف و  های پرسشنامه و الؤی محتوای س درباره تا سنجی داده شد

را  هایی سؤالآوری و  آنگاه نظرات آنان جمع داوری کنند پژوهش قضاوت و های فرضیه

معلمان  بعد از اصالح روی ها پرسشنامهکه مورد توافق همه اساتید اهل فن بود نگهداری و 

 شد. اجرا

 صورتبهمعلمان زن مقطع ابتدایی را  نفر از 40ضریب پایایی، ابتدا  ی محاسبهبرای 

کرونباخ  آلفایبا استفاده از  اجرا و ها آنپژوهش را روی  های پرسشنامهتصادفی انتخاب و 

کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه کامیابی شغلی  آلفایضریب  شد. ضریب پایایی محاسبه

محاسبه  19/0 شناختیروان، پرسشنامه سرمایه 21/0ی شرینگ هیجانهوش، پرسشنامه 25/0

قابلیت  ی دهندهاز همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند که نشان  ها پرسشنامهگردید. 

 ابزار پژوهش است.

پژوهش از  های فرضیهاز آمار توصیفی وبرای آزمون  ها دادهوتحلیل  ی تجزیه درشیوه

پس از  ها دادهستنباطی )همبستگی، آزمون رگرسیون، تحلیل مسیر( استفاده گردید. آمار ا

قرار گرفتند. برای  وتحلیل تجزیهمورد  spssو آماری لیزرل  افزارهای ورود به رایانه با نرم

  اسمیرنوف استفاده شد. -از آزمون کلموگروف ها دادهآزمون نرمال بودن 
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 پژوهش های یافته

دهدکه سطح می آماری نشان ت شناختی توزیع فراوانی افراد نمونهجمعی های یافته

هم دکتری  درصد 1/1فوق لیسانس و  درصد 55درصد از افراد لیسانس، 9/56تحصیالت 

 فرض نرمالیتی و هم خطی بررسی شد. بوده است. پیش

وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش باآزمون کولموگروف  اطالعات توصیفی و .0جدول 

 (k-sیرنف )اسم

 شاخص

 متغیر
 انحراف معیار میانگین

 مقدار آزمون

 zاسمیرنف -کولموگروف
p 

 01599 01221 214 5916 کامیابی شغلی

 01999 91154 9619 1919 شناختی روانسرمایه 

 01909 91919 90 90112 یهیجانهوش

 04/0ست )ا تر بزرگ 04/0سطح خطاء  از معناداری متغیرها ( سطح9جدول )باتوجه به 

p>) های آزموناز  ها تحلیلتوان برای  می و شود میتأیید  ها پس نرمال بودن داده 

 پارامتریک استفاده کرد.

 پژوهش های فرضیهبررسی  

 .دارد شغلی اثرمستقیم ی برکامیابیهیجانهوش .9

 برکامیابی شغلی یهیجانهوشآزمون تحلیل واریانس رگرسیون  .2جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 جذورم

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 میزان
F 

سطح معنی 

 داری

Sig. 

R R2 

 291922 9 291922 اثررگرسیون

161960 

 
01009 

.591a
 .919 

   264. 509 9521691 اثرباقیمانده

    505 5991212 جمع
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(  df =9و  f،403= 9/16 ( مربوط به تحلیل واریانس مشاهده شده1جدول )دراطالعات 

با  یهیجانهوشبنابراین  (>p 04/0) معنادار است. شغلی درتبیین کامیابی ییجانههوش

 شود. میتأیید فرضیه اول پژوهش  دارد و معنادار کامیابی شغلی رابطه مثبت

 بر کامیابی شغلی اثر مستقیم دارد.شناختی روان سرمایه .1

 کامیابی شغلی برشناختی روان سرمایهآزمون تحلیل واریانس رگرسیون  .3جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذور

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 میزان
F 

سطح معنی 

 داری

Sig. 

R R2 

 221692 9 221692 اثررگرسیون

211212 01009 

.512a
 .921 

   226. 509 9491910 اثرباقیمانده

    505 5991212 جمع

شناختی روانسرمایه  (>p 04/0) ( درسطحdf= 9و  f،403= 2/21 دهد مینشان  (9جدول )

با کامیابی شغلی رابطه شناختی روانبنابراین سرمایه ؛ درتبیین کامیابی شغلی معنادار است

 شود. میتأیید فرضیه اول پژوهش  دارد و معنادار مثبت

 مستقیم غیر صورتبهشغلی  کامیابی برشناختی روان سرمایه ای واسطه اثر با یهیجانهوش .9

از تکنیک تحلیل مسیر  spssافزار  محیط نرم در بررسی این فرضیه، برای .دارد اثر

 گرفته شد. بهره

 و کامیابیشناختی روان سرمایه ی،هیجانهوشماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای  .8جدول 

 شغلی

 3 2 1 متغیر

   - یهیجانهوش 9

**225. شناختی روان سرمایه 1
 -  

**591. شغلی کامیابی 9
 .512**

 - 

*p≤0.05, ** p≤0.01 
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، همه روابط همبستگی بین متغیرها در دهد مینشان  (5جدول )همانطور که مندرجات 

 ( اعمال گردید.SEMالگویابی معادالت ساختاری ) روش معنا دارهستند. 09/0سطح 

 در فرضیه سوم ها آنو ضرایب استاندارد  مسیرها الگوی ساختاری، .5جدول 

 سطح معنی داری β متغیر مسیر متغیر

 01009 01225 شناختی روان سرمایه  یهیجانهوش

 01009 01512 کامیابی شغلی  روانشناختی سرمایه

 01009 01591 شغلی کامیابی  یهیجانهوش

وفرضیه  که همه ضرایب مسیرهای مستقیم در الگو معنا دار هستند دهد می( نشان 4جدول )

دیاگرام تحلیل مسیرنهایی را  توان میجه به نتایج حاصله تو با شود. میتأیید سوم پژوهش 

 ( ارائه نمود.1در شکل )

 
 برکامیابی شغلی شناختی روانسرمایه  ای واسطهی با نقش هیجانهوش تأثیرالگوی نهایی  .3نمودار 

 گیری بحث و نتیجه

ش ی با نقهیجانهوشاین پژوهش تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با  هدف اصلی

ی وسرمایه هیجانهوشبود. نتایج پژوهش نشان دادکه شناختی روانای سرمایه واسطه

با کامیابی شغلی رابطه مثبت معنادار دارند به عبارت دیگر هر چه شناختی  روان

 و یابدمی باالتر باشد، میزان کامیابی شغلی نیز فزایششناختی روانی وسرمایه هیجان هوش

رابطه بین  در شناختیروانسرمایه  ای واسطهدهنده نقش همچنین تحلیل مسیر نشان 
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تجربی برازش مطلوب های داده مدل فرضی پژوهش با و ی با کامیابی شغلی بودهیجان هوش

ایجاد  معلمان و داشت. نتایج پژوهش حاضر، لزوم سرمایه گذاری در ایجاد شورو شوق در

در راستای بهبود کامیابی شغلی را کنندگان نسل آینده را  تربیت عنوان بهفضای یادگیری 

ساز همچون  ریزی برای عوامل جریان لزوم برنامه اهمیت و همچنین .دهد مینشان 

در بخش بنیادی این پژوهش، افزایش . دهد میرا نشان  شناختیروانی و سرمایه هیجان هوش

 توان میسطح کاربردی  در و باشد میگستره علم، ایجاد و برازش مدل، مطرح 

با توجه به حرفه  ها آنخصوص معلمان و کامیابی شغلی بیشتر  در ای تازهوردهای دستا

(، 9916وهمکاران )های فهیم دوین  نتایج با بخشی از پژوهش دشوارشان مطرح ساخت.

(، پترسون، لوتانز و جیونگ 1090کارور وهمکاران ) (،9916هرندی ) وحیدی و جعفری

پارک  گوی (،1096(، پان و ژیچائو )1094نی )(، را1095، باکرو ژیانگ )سیو (،1095)

وهمکاران  ( چوی1092)گیواکی وهمکاران  (،1092، دوال و کومار )(1092وهمکاران )

همسو است  (1091نسیم ) ( و1091(، کالین وهمکاران )1091وهمکاران ) کیم (،1091)

کامیابی  بینیپیشرا در شناختی روانی و سرمایه هیجانهوشاما دقیقاً پژوهشی که نقش 

 پژوهشگر یافت نشد. های بررسیشغلی موردبررسی قرار دهد، براساس 

اینگونه  توان میی و کامیابی شغلی هیجانهوشمعنادار بین  ی رابطهدرتبیین وجود  

( 1092گیواکی وهمکاران باشد )ی در انگیزش شغلی مؤثرمی هیجانهوشاستدالل کرد که 

استنباط کرد که بین  توان میامیابی شغلی است، لذا و از آنجاکه انگیزش بخش مهمی ازک

ی معنادار بین  رابطه ی با کامیابی شغلی ارتباط وجود داشته باشد. درتبیین وجودهیجانهوش

اینگونه استدالل کرد که کامیابی شغلی با  توان میو کامیابی شغلی  شناختیروانسرمایه 

صیت پیشرو، نگرش مثبت و مشارکت ، شخشناختیروانفردی مانند سرمایه  های ویژگی

و اهمیت کامیابی در زمینه کاری برجسته است )کالین، رودلف و  شود میپشتیبانی 

( اشاره 1091به پژوهش کیم وهمکاران ) توان می( همچنین درتبیین این فرضیه 1091زاچر،

. گذارد یم تأثیر ها سازمانکارکنان  شناختیروانبر بهزیستی  شناختیروانکرد که سرمایه 

مثبت رامیتوان خوشبختی، شادی و داشتن احساسات  شناختیروانواز آنجایی که بهزیستی 
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که در آن فرد در تالش است  بعد سرزندگی درکامیابی شغلی( درزندگی تعریف نمود)

بعدیادگیری درکامیابی شغلی( )یعقوبی، نادری پور، کند )بالقوه خودرا شکوفا  های توانایی

بر  شناختیرواننتیجه گرفت که سرمایه  توان می ( پس9912دی واصل،محققی، یارمحم

 ای واسطهی با نقش هیجانهوشمعنادار بین  ی رابطهکامیابی شغلی مؤثراست. درتبیین وجود 

اینگونه استدالل کردکه سرمایه  توان میبر کامیابی شغلی،  شناختیروانسرمایه 

ی با هیجانهوشهمینطور بین ، گذارد می تأثیر شناختی روانبربهزیستی  شناختی روان

نقش میانجی را  شناختیروانرابطه معنی داری وجود دارد و سرمایه  شناختیروانبهزیستی 

 ( و9916دارد )فهیم دوین وهمکاران، شناختیروانی و بهزیستی هیجانهوشدر رابطه 

گی و یادگیری شامل ابعادسرزند شناختیروانهمانطور که در باالذکر گردید، بهزیستی 

سرمایه  ای واسطهی با نقش هیجانهوشگفت  توان میباشدلذا می درکامیابی شغلی

مشاهده شده است که  (1091بر کامیابی شغلی مؤثراست. طبق پژوهش نسیم ) شناختی روان

آینده شغلی مؤثرمی باشد.  ( وشناختیروانسرمایه زندگی )ی در امید به هیجانهوش

( اشاره کرد که 1092به پژوهش گیواکی وهمکاران ) توان میفرضیه همچنین درتبیین این 

شده و  (شناختیروانسرمایه کار )ی سبب امیدواری به زندگی و هیجانهوشسطوح باالی 

احساس رضایت را باالتر برده و در نتیجه انگیزش مرتبط با زندگی و شغل را نیز باالتر برده 

 ی فرضیه توان میاینجا نیز  کامیابی شغلی( در)انگیزاند و تالش بیشتری در فرد برمی

پژوهش: این پژوهش دربین معلمان زن دوره  های محدودیت نتیجه گرفت. پژوهش را

های کاری )دبیران مدارس  یافته هارا به سایر گروه توان نمیابتدایی انجام شده است پس 

 های مقیاساساس پژوهش بر های یافته راهنمایی و متوسطه( ومعلمان مرد تعمیم داد.

از سوگیری پاسخ و خلق و خوی  تواند میاست پس  آمده دست بهخودگزارش دهی 

 باید احتیاط نمود. ها پس درتعمیم یافته بپذیرد تأثیر ها آزمودنی

 پیشنهادهای کاربردی

( یادگیری سرزندگی و های مدارس )بعد ایجاد فضای یادگیری درمحیط به شاداب سازی و

های فردی معلمان زن، توجه بیشتری مبذول شود. با  گیرد. به تفاوتالزم صورت  توجه
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ها در  به وضعیت فعلی این ویژگی توان میسنجش متغیرهای پژوهش حاضردرمعلمان 

 هاست، معلمان دست یافت و این خودگام مهمی در اعمال تدابیری جهت بهبود این ویژگی

 شودمی ی باعث کامیابی شغلیهیجانهوشاین پژوهش حاکی از آن است که  های یافته

مسئوالن قرار گیرد تا نتایج ناشی از این  اطالعات الزم دراین زمینه دراختیار مدیران و پس

افزایش کامیابی شغلی، در مدرسه به اصالح  منظور بهو مدیران مدارس  موضوع عاید گردد

از  زند واجتماعی درمدرسه بپردا های مهارتافزایش  وضعیت تعامل میان کارکنان و

مدارس تالش کنند روابط  مدیران آنجایی که تعامل با مدیر برای کارکنان مهم است،

 با کارکنان برقرار سازند. ای دوستانه
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 منابع
کامیابی در کار بر  تأثیربررسی "(. 9914ایمانی، حسین؛ قلی پور، آرین؛ سید جوادین، سیدرضا )

مدیریت فرهنگ . "کنان )مورد مطالعه: بانک رفاه(کار عملکرد شغلی و سالمت روانی

  .252-211(، 9)95، سازمانی

مدل ویژگیهای  تأثیربررسی (. 9915ایمانی، حسین، قلی پور، آرین و سید جوادین، سیدرضا )
پژوهشی مدیریت -فصلنامه علمیشغلی بر کامیابی در کار )مطالعۀ موردی: بانک رفاه(. 

 . .201-229(، 5)2 ،دولتی

رابطه "(. 9919ادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل )به
نشریه پژوهش   ."اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز با سرمایهشناختی روانسرمایه 

 (.9)1، سالمت

. "نظام راهنمایی موردنیاز تحول بنیادین آموزش وپرورش های مدل"(.9911تمسکی، محمدرضا )
 .959 – 921(، 51) 99، امه فرهنگ مشاوره و رواندرمانیفصلن

: تهران ،11چاپ . انتخاب شغلهای راهنمایی ومشاوره شغلی ونظریه(. 9911) عبداهلل شفیع آبادی،

 انتشارات رشد.

ایگو  قدرت مدلیابی ساختارى "(. 9500) فریده ای فرد، ؛ دوکانهعبداهلل ؛ شفیع آبادی،آرزو شکری،
فرهنگ مشاوره و  فصلنامه ."نفس عزت  میانجیگری رضایت زناشویی و  ی وموفقیت شغل با

 (.54)91،رواندرمانی

. بر مدل سازی معادله ساختاری ای مقدمه (.9922شوماخر، رندال ای؛ لومکس، ریچارد جی )
سال انتشار اثر به زبان ) ترجمه وحید قاسمی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 .(1005اصلی، 

 تهران: چاپخانه سپهر.. فرهنگ فارسی عمید(. 9925عمید، حسن )

آزمون معادالت ساختاری رابطه (. 9916) احسان نژاد، حسن ؛شهین رمضانیان،؛حسن فهیم دوین،
در کارکنان  شناختی روانبا نقش میانجی سرمایه  شناختیروانی و بهزیستی هیجانهوش

 های پژوهشکنفرانس بین المللی  دومین رضوی.اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 

 9-90 صفحه ،تهران ورزشی و قهرمانی، علوم کاربردی در تربیت بدنی،
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پذیری  الگوی علّی ارتباط آرزوهای شغلی، جامعه"(. 9914) وحید زاده، قالوندی، حسن؛ سلطان
های نوین  هاندیش. "سازمانی و تعهد سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 .952-961(: 9)91. تربیتی

 تدوین الگو و منظور به کار شناسایی واعتباریابی عوامل موثربرکامیابی در(. 9916) هاجر مساح،
ی شناسروان دانشکده ی.شناسرواننامه دکترای  پایان ،مداخله حاصل ازالگوتأثیرسنجش 

 وعلوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

ی سیبریاشرینگ دربین دانشجویان هیجانهوشپرسشنامه  جاریابیهن (.9920) بهزاد منصوری،
 .یئنامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبا پایان ،های تهران دانشگاه کارشناسی ارشد

بر عملکرد شغلی با توجه به  شناختی روانسرمایه  تأثیر(. 9912میرزایی، زینت و گل پرور، محسن )
. دانش و هد سازمانی در کارکنان شرکت مخابراتای رضایت شغلی و تع نقش واسطه

  .91-9(، 9)10پژوهش در روان شناسی کاربردی، 

رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی از طریق سرمایه  بینیپیش (.9919نساج، ف )
. دانشکده ی صنعتی و سازمانیشناسروان. پایان نامه کارشناسی ارشد شناختی روان

 تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی. واحد اصفهان )خوراسگان(.ی وعلوم شناس روان

بررسی رابطۀ رهبری تحولی با عملکرد شغلی "(. 9911نوید ادهم، مهدی؛ شفیع زاده، حمید )
 94-46(:1)91 فصلنامه نوآوری آموزشی.. "معلمان دورة دوم متوسطۀ شهر تهران

های  براساس مؤلفه شناختی روانبینی بهزیستی  پیش" (.9916رضا )وحیدی، زهره؛ جعفری هرندی، 
، 9دوره  ،ی مثبتشناسروانپژوهشنامه  ،"های نگرش معنوی و مؤلفه شناختی روانسرمایۀ 

 .49-65، 1شماره 

(. 9912) مسیب ؛ نادری پور، حسین؛ محققی، حسین؛ یارمحمدی واصل،ابوالقاسم یعقوبی،

در  شناختی روانهای  آگاهی و سرمایه روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن مقایسه بهزیستی "
نوین  های پژوهش فصلنامه ."دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و باال

 .911-115( :40) 99 (. یشناسروان) شناختی روان
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