
 

 اول متوسطه زن معلمان کاری زندگی کیفیت بینیپیش در شناختیروان هایسرمایه نقش 

 *1زیبا کریمی

 زاهدان، تان،بلوچس و سیستان دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده روانشناسی، گروه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی .1

 .(مسئول نویسنده) ایران

 024-040، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتملوم رفتاری، دوره های نوین در عمجله پیشرفت

 80/18/1481تاریخ پذیرش:                                                                                                   11/80/1481تاریخ وصول: 

 چکیده

 .است ودهب اول متوسطه زن معلمان یکار یزندگ تیفیک ینیبشیپ در شناختیروان یهاهیسرما نقش تعیین حاضر، پژوهش از هدف

 فرمول از استفاده با نمونه حجم .باشدیم 0010-0011 یلیتحص سال در اصفهان استان اول متوسطه زن رانیدب کلیه موردنظر جامعه

 به دسترس در گیرینمونه روش به اول متوسطه نز معلم 06۲ نهایتاً که دیگرد نییتع نفر 0۳1 حداقل (۷11۲) کیتاباکن و دلیف

 و (۷11۲) لوتانز شناختیروان سرمایه پرسشنامه ،شناختی جمعیت اطالعات بر عالوه پژوهش این در دادند. پاسخ هاپرسشنامه

 تحلیل و یهمبستگ روش از هاپرسشنامه آوریجمع از پس .شد استفاده (07۲۳) والتون کاری زندگی کیفیت استاندارد پرسشنامه

 ندگیز کیفیت و شناختیروان سرمایه بین معناداری و مثبت یرابطه .شد استفاده spss افزارنرم از استفاده با چندمتغیری رگرسیون

 ؛باشدمی 1110/1 سطح در کاری زندگی کیفیت بینیپیش به قادر درصد 0۲ واریامید و آوریتاب هایمؤلفه زیر باشد.می کاری

 تیفیک و سالمت روانرا بهتر نموده، همچنین معلمان  کیفیت زندگی کاریتواند می شناختیروان هیهبود سطح سرماب ن،یبنابرا

 را بهبود بخشد. سیتدر

 .اول متوسطه زن معلمان کاری، زندگی کیفیت ،شناختیروان هایسرمایهکلیدواژه: 

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 کریمی                                                                                                                                  ......زندگی کیفیت بینیپیش در روانشناختی هایسرمایه نقش

  

 

 0۷6                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ه حاکم است کآنجا که بر  یطیدر اداره و سازمان از شرا یکار انسان یرویو تصورات ن اتیاز ذهن یامجموعه یکار یزندگ تیفیک

ملکرد ع بهبود یزندگ تیفیهدف ک ،شودیم یرونیو ب یمناسب عوامل درون یشغل طیشرا یکار یایمانند حقوق و مزا یشامل موارد

 جاناتیشامل احساسات و ه یکار یزندگ تیفیرشد است ک یکارکنان و فراهم کردن امکانات برا گاهیجا شیافزا قیسازمان از طر

 افتنی هم بهبود یکار طیمح یبهتر شدن زندگ یدغدغه است هم برا کی یکار یزندگ تیفیک کنیاست ل یشخص از بعد کار کی

کار در سازمان وجود دارد که  یروین نیکه ب یاست از روابط یبازتاب یکار یزندگ تیفیک درواقع ،کار طیدر خارج از مح یزندگ

 یکار یزندگ تیفیکهمچنین  (0۳76و ناخدا،  یویگ یلیاسماع ،یفرد با شغلش است )جواد یانطباق و سازگار زانیاز م ییانشانه

امل پرداخت ش یکار طیکار و مح یقیحق طیکه شرا یکار یزندگ تیفیک ینیع فیکرد؛ تعر فیبه دو نوع تعر میتقس توانیرا م

 طیمح و طیتصورات و انتظارات افراد از شرا یذهن فیو تعر شودیم یامکانات رفاه الت،یو تعط یساعت کار ،یمنیاا،یحقوق و مزا

 یهاییر آن استعدادها و توانااست که افراد د یتیموقع عنوانبه یکار یزندگ تیفی. ک(۷107، 0و کالرو یزیپول) ردیرا دربربگ یکار

 ،یاداب عیشف ،یراوند ی)خباز دآی و استقالل به وجود یابین خودآکه در  یطیها و شراخودشان را نشان دهند که مقابله با تنش

 خوب یایخوب، پرداخت و مزا یکار طینظارت خوب، شرا کیداشتن  منظوربه یکار یزندگ تیفیک (.0011 ،یو برجعل یعسگر

 (.۷1۷۷، ۷است )وارهرست و ناکس کنندهاقناعچالشگرانه و  طیو شرا

از  یدای. تعداد زباشدیجامعه م ندهیو آ یفعل تیدر وضع یاریبس تأثیر یاز مشاغل مهم و حساس جامعه است که دارا یشغل معلم

 تیامر هدا رکه معلمان د را یاست رسالت شدهپرداختهمعلمان  یزندگ تیفیسطح ک شیافزا یمختلف به چگونگ یمطالعات کشورها

 ایو  گرید به مشاغل یسمت آموزگار رییتغ انیبه تعداد متقاض هرسالاما  ستین دهیپوش یفردا دارند، برکس سازانآینده ییو راهنما

از چهار عامل  معلمان یکار یزندگ کیفیت .(۷1۷0 ،۳کوجاباش و کروماز ،یکارابا) گرددیاز موعد اضافه م شیپ یبازنشستگ

 یتیمشکل وجود داشته باشد باعث نارضا نهیزم در اینکه اگر  کندیم یرویپ یخاص فرهنگ طیو شرا یتیریمد ،ییاجرا ،یاعاجتم

 رحاکم ب طیاست که با توجه به  شرا یکردیرو یکار یزندگ تیفی( ک0۳7۲، نژاد یپور و اوج ی)عل شودیم یو فرسودگ یشغل

 شیو افزا یانسان یرویدر توانا ساختن ن یینقش بسزا یکار یزندگ تیفیبرنامه ک کندیم هیرا توج هاهیو رو هااستیها و سبرنامه

  .(0۳7۲ ،یکند میسل یو اشرف یشیمهاجران، درو ،یا)قلعه ها داردسازمان ییکارا

و  یورآتاب ،اریودیام ،یمدآخودکار شامل یاصل چهارعنصرمثبت است که  یروانشناسموضوع از  کی شناختیروان هیسرما

به  یمدآخودکار هم هست. یریگاندازه اسیمق نیز دارای تعریف و از هرکدامکه  (۷107 ،0ربوالتیو دم کرتباشد )می ینیبخوش

به  دنیحالت مثبت است که در راه رس کی واریدیام .اشاره دارد ،دهدیمانجام  انگیزچالشمواقع  امقابله ب یکه فرد برا ییهاتالش

و  ودشیم یعاطفهیجانی  یشانیزا باعث کم شدن پربیسآ عیبا وقا ییارویباال در هنگام رو یآور. تابکندیمکمک فرد اهداف 

                                                           
1 Polizzi & Claro 
2 Warhurst & Knox 
3 Karabay, Korumaz & Kocabaş 
4 Kurt & Demirbolat 
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 کریمی                                                                                                                                  ......زندگی کیفیت بینیپیش در روانشناختی هایسرمایه نقش

  

 

 0۷۲                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بر  شناختیروان هیسرما (۷1۷0 ،0یسونبول و اصالن گوردسل نیدیاست )آ  جینتا یداشتن انتظارات مثبت برا یبه معن بینیخوش

منجر  یروان هیسرما ن،یامثبت دارد. عالوه بر ارتباط ایسازنده طوربهکاری و با عملکرد  ارددمثبت  تأثیر ینگرش و رفتار کار

 ،۷هرکز و زوود) شودیممقابله با مشکالت  یبرا معلمان ییتوانا شیزا و افزااسترس طیبهتر با شرا یبهتر، سازگار روان سالمتبه

۷1۷0.) 

ه فرد با ک یمعن نیابه  دانندیفرد م دگاهیآن را حاصل د یاست بعض یمتعدد یهافیتعر یدارا یکار یزندگ تیفیک باوجوداینکه

 ییو توانا یو روح یجسم طیشرا یستیکه به بهز دانندمی یفیآن را توص گرید یکند و برخ یخودش زندگ یو نظرات شخص دیعقا

حسوب م شناختیروان هیسرمات زندگی کاری مهم است، برای کیفیکه  هاییمؤلفهاز  یکی ردروزمره اشاره دا یانجام دادن زندگ یبرا

انجام  ییشخص توانا کهاین یکه شخص اختالل نداشته باشد بلکه به معنا یمعن نیا سالمت روح و روان است نه بهشود که می

 (.۷10۷، ۳نیگوو ن نی)نگو درا داشته باش جاناتیه صیو قدرت تشخ ینیع یستیبهز ، دارایروزانه خود را داشته باشد یکارها

 یشناخت ،یشزیانگ ،یابعاد احساس مؤثر تیریمد یدر نظر گرفت که برا گرامثبتسازه  کی عنوانبه توانیمرا  شناختیروان هیسرما

 یهاطیو عملکرد افراد و مح یسالمت شیافزا یبرا ییباال تیخود ظرف مؤلفهبا چهار  شناختیروان هیسرما .استفاده کرد یو رفتار

و  رندیگیرا دربر م یآدم یمثبت زندگ یهاجنبه شناختیروان هیسرما (۷102، 0یو ل میشوکرت، ک ک،یز خود نشان دهد )پا یکار

 ،یخود ارزشمند ،ادراک بهتر خودو شامل  کندیفرد کمک م وریاست که به بهره شناختیروان یهایژگیشامل آن دسته از و

در  (0011) کین یاحمدو  (. رستگاران۷102، 2و باروس وایل لکا، از،ید د،ی)مادر شودیو مقاومت در برابر مشکالت م یهدفمند

مقطع  رانیبد نیب شناختیروان هیو سرما یمعلمان بر اساس ابعاد هوش معنو یکار یزندگ تیفیک ینیب شیپتحقیقی که با هدف 

 یطح معناداردر س یکار یزندگ تیفیو ک شناختیروان هیسرما ریمتغ نیب یهمبستگ زانیکه می انجام شد متوسطه شهرستان بهمئ

 ینجاینقش م ان بامعلم یستیو بهز شناختیروان هیسرما( در تحقیقی که با هدف برسی ۷1۷0)زوود و هرکز همچنین  است. بوده

آیند، رنمیب هااعتماد کم به خودکارآمدی اینکه از انجام چالش) نییپا شناختیروان هیمعلمان با سرمادریافتند که  مقابله با استرس

که فرد  آوری زمانیها و کمبود تاببینی و اسناد بیرونی موفقیتامیدواری و کمبود انرژی برای دستیابی به اهداف، نداشتن خوش

ام دچار فرسودگی شغلی در مق توجهیقابل طوربههای نامطلوب و دشوار تلقی کند( ظرفیت وجودی خود را کمتر از تحمل موقعیت

و  یفرهنگ سازمان انیدر رابطه م یروان شناخت هیسرما یا( نقش واسطه0۳7۲نژاد ) یاوجو  پور یعلتحقیقی که  معلمی بودند. در

ادار وجود دارد. ای مستقیم و معنبین سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری، رابطه دریافتند که معلمان زن یکار یزندگ کیفیت

( در ۷102) 6نیحسضمن اینکه  کند.دار ایفا میگری معنیزندگی کاری نقش واسطه سرمایه روان شناختی در رابطه بین کیفیت

بر معلمان  یازمانس یو شهروند یتعهد عاطف ،یشغل یاز مدرسه، فرسودگ یگانگیب ،یکار یزندگ تیفیک نیکه در ارتباط ب یقیتحق

                                                           
1 Aydin Sünbül & Aslan Gördesli 
2 Zewude & Hercz 
3 Nguyen & Nguyen 
4 Paek, Schuckert, Kim & Lee 
5 Madrid, Diaz, Leka, Leiva & Barros 
6 Huseyin 
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 کریمی                                                                                                                                  ......زندگی کیفیت بینیپیش در روانشناختی هایسرمایه نقش

  

 

 0۷2                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یمنف أثیرتمدرسه  ازخودبیگانگیو  یشغل یودگبر فرس یکار یزندگ تیفیادراک معلمان از ک نکهیاز ا یحاک جیصورت گرفت نتا

عوامل مؤثر و مخرب ( در تحقیقی که به بررسی کیفی ۷102) 0و ازگان منیمثبت دارد. چ تأثیر یبر تعهد عاطف کهدرحالیدارد، 

درسه، مناسب م یکیزیف طیارتباط، شرا ،یهمکار کننده،تیحما جوسازمانیدریافتند که  معلمان شناختیروان هیمرتبط با سرما

 یسو از شد. داریمعلمان پد شناختیروان هیعنوان عوامل مؤثر در سرمامثبت به اتیو تجرب یاحرفه یهایژگیو ن،یمشارکت والد

 و تجارب ضعف دانش معلم ،و همکاران نیوالد ینگرش منف ،نامناسب مدرسه یکیزیف طیشرا ،مدارس رانیمداخله مداوم مد گر،ید

 شد. ییشناسا شناختیروان هیبه سرما رسانبیآس عنوانبهمعلمان  یمنف

سرمایه  ، نقشقرارگرفته موردپژوهشتر که کم یزیمعلمان صورت گرفته اما آن چ کیفیت زندگی کاری یدرباره یادیز یهاپژوهش

خص است که مش نیا . پژوهشگر به دنبالباشدیم معلمان متوسطه اول کیفیت زندگی کاریبر  آن هایزیرمولفهو  شناختیروان

الزم حاصل شود تا  یهایآگاه نقش دارد. لذا اگر یکار یزندگ تیفیک آن بر هایمؤلفهو  شناختیروانسرمایه چه مقدار از  دینما

 یشتریمعلمان زن که فشار و تعارض نقش ب خصوصاًکرد. معلمان،  تیترب شهیقدرتمند و صاحب اند یسازانآیندهکشور،  یبتوان برا

 آموزانکالس و دانش، ممکن است با نگرش بد به نشدهبینیپیشنامطلوب و کاری  طیبا شرا واجههدر م یگاه کنند،یمرا تجربه 

گردند و بر  یشغل تیها و کاهش رضاها و برنامهکاهش مشارکت در طرح ،یهمچون کاهش تعهد سازمان یخود، دچار عواقب

 که آیا سؤالن دستیابی به ای پژوهش به دنبال نیشد، ا انیکه ب یببا توجه به مطالگذارد.  لذا  یمنف تأثیرآنان  یو اثربخش یکارآمد

 بینی کند؟را پیشمعلمان زن متوسطه اول  یکار یزندگ تیفیکتواند می شناختیروان یهاهیسرما

 روش پژوهش

 یستگهمب یفیا در دسته توصهداده آوریجمعو بر اساس  ردیگیقرار م یکاربرد قاتیبر اساس هدف در دسته تحق قیروش تحق

با باشد. می 0010-0011شامل کلیه دبیران زن متوسطه اول استان اصفهان در سال تحصیلی  پژوهش نیا یقرار دارد. جامعه آمار

نفر تعیین گردید که به روش  0۳1حداقل ( ۷11۲) ۷، حجم نمونه با استفاده از  فرمول فیدل و تاباکنیکموردنظرتوجه به جامعه 

وهشگر پژ یهاتیکرونا و محدود طیشرا لیموجود به دل یهاتیمحدود لیبه دل .گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدندونهنم

ن متوسطه معلما اریآن را در اخت نکیو ل دهیتدارک د نیآنال صورتبهرا  موردنیاز یهاپژوهشگر پرسشنامه جهدرنتی یریگنمونه یبرا

ورود به  یهاها پاسخ دادند از مالکبه پرسشنامه معلم زن متوسطه اول 06۲ نهایتاًکه  قراردادی مجازی هاهای شبکهاول در گروه

 نترنتی(دارا بودن تلفن همراه هوشمند و مجهز بودن به ا۳ مقطع متوسطه اول بودن( ۷ دبیر زن بودن(0از:  اندعبارتپژوهش  نیا

 عدمسال از مدت اشتغالشان گذشته باشد و مالک خروج شامل  ۷( و 0 یزمجا یاجتماع یهااز شبکه یکیبودن به  و متصلفعال 

  ها بود.ناقص پرسشنامه لیبه شرکت در پژوهش و تکم لیتما

 است: ریز یهاشامل پرسشنامه ،یشناخت تیجمع سؤاالتها در پژوهش حاضر، عالوه بر داده آوریجمع یهاابزار

                                                           
1 Çimen & Ozgan 
2 Tabachnick & Fidell 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

http://ijndibs.com/article-1-747-fa.html


 کریمی                                                                                                                                  ......زندگی کیفیت بینیپیش در روانشناختی هایسرمایه نقش

  

 

 0۷7                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نیا .شد استفاده (۷11۲)  لوتانز شناختیروان هیسرما پرسشنامه از شناختیروان هیسرما سنجش یبرا :شناختیروان هیسرما مقیاس

 اسیمق خرده هر آن در که است یخودکارآمد و ینیبخوش ،یآورتاب ،یدواریام اسیمق خرده چهار شامل و یسؤال ۷0 پرسشنامه

 هیسرما .دهدیم پاسخ کرتیل موافقم( کامالً تا مخالفم کامالً) یادرجه 6 اسیمق در هیگو هر به یآزمودن و است هیگو 6 شامل

 ،واریدیام سازه چهار از که است یزندگ به نسبت ریپذانعطاف و گراواقع کردیرو و مثبت شناختیروان حالت کی شناختیروان

 فتهرگ نظر در مثبت شناختیروان تیظرف کی عنوانبه هاآن از هرکدام و شودیم لیتشک یخودکارآمد و یآورتاب ،ینیبخوش

 یامدهایپ با یریچشمگ طوربه و دارد رشد تیقابل و است قیتحق و هینظر بر یمبتن است، عتبرم یریگاندازه اسیمق یدارا شود،یم

 یکس چه "و "(یواقع خود) دیهست یکس چه" کهاین مفهوم به شناختیروان هیسرما اصطالح ،درواقع دارد. ارتباط یعملکرد

 را یکسان چه "یاجتماع هیسرما و " دانمیم یزیچ چه انسان هیسرما یورا یزیچ و دارد اشاره "ممکن( خود) دیبشو دیخواهیم

 یکس هچ که ندیبرآ سؤال نیا یجستجو در تا کشاندیم چالش به را افراد شناختیروان هیسرما گر،ید سخن به است. "شناسمیم

 ابتدا شناختینروا هیسرما نمره محاسبه یبرا  ،است تیموفق و هاهدف به یابیدست الزمه که بهتر یخودآگاه به درنتیجه و هستند

 پرسشنامه ییروا .گرددیم حاصل شناختیروان هیسرما نمره هااسیمق خرده نمرات جمع از و شودیم محاسبه اسیمق خرده هر نمره

 نیا دو یخ نسبت یساختار عادالتم و یعامل لیتحل از استفاده با (۷11۲) لوتانز است. قرارگرفته تائید مورد مختلف مطالعات در

 تائید مورد آزمون یعامل ییروا که است کرده گزارش 12/1 تا 7۲/1 از را شناختیروان سرمایه هایزیرمجموعه و 6/۷0 را آزمون

 شدهگزارش 22/1 کرونباخ یآلفا اساس بر (0۳70) همکاران و یخسروشاه یبهادر توسط رانیا در پرسشنامه ییایپا است. قرارگرفته

 .است

 طیمح ،یکاف و منصفانه پرداخت هایمؤلفه شامل که (07۲۳) والتون مدل پایه بر پرسشنامه نیا ی:کار یزندگ تیفیک پرسشنامه

 ،یزندگ یلک یفضا کار، یزندگ یاجتماع یوابستگ سازمان، در یگرائ قانون مداوم، تیامن و رشد فرصت تأمین ،یبهداشت و منیا کار

 است. شده اعتباریابی (0۳27) یقالوند توسط پرسشنامه این باشد.یم یانسان هایتقابلی توسعه و یجتماعا انسجام و یکپارچگی

 لیکرت ایگزینه پنج طیف اساس بر پرسشنامه در مورداستفاده طیف باشدمی پاسخ -بسته سؤال ۳0 شامل یزندگ تیفیک پرسشنامه

 الوندیقدر پژوهش  یکار یزندگ تیفیپرسشنامه کضرایب پایایی  .زیاد( خیلی و زیاد ،ایتااندازه کم کم، خیلی )شامل: باشدمی

 محاسبه شد. 7۳/1ی کل کیفیت زندگی کاری بررسی شد که برای نمره (0۳27)

 یاانهروش کتابخ در استفاده شد. یاز نوع همبستگ یفیو توص یااطالعات از دو روش کتابخانه یگردآور یدر پژوهش حاضر برا

نامه، پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نیدر ا یو آمار یفیمعتبر استفاده شده است. در بخش توص یهاتیها و سا، مقالهنامهپایاناز 

ر که پرسشنامه د ازآنپس قرار گرفت. وتحلیلتجزیهشد و مورد  یگردآور ات،یرد فرض ایو  تائید یبرا موردنیاز یآمار یهاداده

د خواسته ش هاآنقرار گرفت و از  معلمان اریدر اخت یمجاز یاجتماع یهادر شبکه پاسخ گوئیت شد جه درست نیپرس ال تیسا

 یبرا انمعلماز  یضمن قدردان زیپرسشنامه ن یپاسخ نگذارند. در ابتدایب سؤالیرا با دقت بخوانند تا در حد امکان  سؤاالتتمام 

 یالزم در ارتباط با نحوه حاتیجهت محرمانه ماندن اطالعات نزد پژوهشگر توض دردادن به آنان  یپژوهش و آگاه نیشرکت در ا
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 0۳1                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ح عمل شد. در سط یو استنباط یفیاطالعات پژوهش، در دو سطح توص وتحلیلتجزیهجهت  ذکر شد. سؤاالتبه  ییپاسخگو

 انداردانحراف است و نیانگیم ،یپژوهش فراوان یرهایشد. جهت سنجش متغ نوشته هایآزمودن یشناخت تیاطالعات جمع ،یفیتوص

 ،یدر سطح استنباط کیپارامتر یهاها از آزمونبه علت نرمال بودن داده ازآنپسها مشخص شود و تا نرمال بودن داده شدندمحاسبه 

ر . ابزادیرداستفاده گ گامبهگام یریچندمتغ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر رهایمتغ نیروابط ب یجهت بررس

 بود. ۷۷نسخه  SPSS افزارنرم زیاطالعات ن وتحلیلتجزیه

 هایافته

باشد. کمترین سابقه می ۷6/2و انحراف معیار  ۷۳/۳۲سال، میانگین  26سال و بیشترین  ۷۷ها در پژوهش حاضرکمترین سن آزمودنی

درصد ها مجرد با نفر از آزمودنی ۷۷ه است. بود 7۲/۲سال و انحراف معیار  02/01سال همچنین میانگین  ۳1سال و بیشترین  ۷کاری 

 باشد.می 2/26 درصد فراوانیبا  متأهلنفر  002و  ۷/0۳ فراوانی

 آن هایمؤلفهو  شناختیروانهای اطالعات توصیفی کیفیت زندگی کاری، سرمایه .1جدول

 انحراف معیار میانگین 

 ۷622۲/۷1 2۳۷۳/010 کیفیت زندگی کاری

 ۲۳060/0۲ 2021/20 شناختیروانسرمایه 

 0۳021/2 2۷10/۷0 خودکارآمدی

 ۷۲770/2 ۷176/06 امیدواری

 22۲06/2 7600/0۲ آوریتاب

 600۳0/6 ۲026/0۲ بینیخوش

به  ۷622۲/۷1و  2۳۷۳/010به ترتیب  میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کاری 0اطالعات مندرج شده در جدول  بر اساس

ی سرمایه و بیشترین میانگین در زیرمولفه ۲۳060/0۲و  2021/20 شناختیروانراف معیار سرمایه باشد، همچنین میانگین و انحمی

 باشد.می ۷176/06ی و کمترین مرتبط با امیدوار 2۷10/۷0ی مربوط به خودکارآمد شناختیروان

نقش  وسطه اولمعلمان زن مت یکار یزندگ تیفیک ینیبشیدر پ شناختیروان یهاهیسرماپژوهش مبنی بر اینکه  هیفرض یبررس یبرا

ن و رگرسیو رسونیپ یهمبستگ یاست، از روش آمار یافاصله هاآن اسیها نرمال و مقپرسشنامه یهاداده نکهیبا توجه به ا دارد

 .دیاستفاده گرد گامبهگام

 شناختیروانهمبستگی کیفیت زندگی کاری و سرمایه  .2جدول 
 6 2 0 ۳ ۷ 0  ردیف

      0 اریکیفیت زندگی ک 0

     0 660/1 شناختیروانسرمایه  ۷

    0 01۷/1 220/1 خودکارآمدی ۳

   0 220/1 670/1 ۲2۷/1 امیدواری 0

  0 0۲2/1 620/1 260/1 6۳۳/1 آوریتاب 2

 0 2۳0/1 6۷0/1 22۳/1 ۷۷۷/1 ۲00/1 بینیخوش 6

 12/1ی مثبت و معناداری در سطح رابطه شناختیروانه بین کیفیت زندگی کاری و سرمای ۷اطالعات حاصل از جدول  بر اساس

p ،شناختیروانسرمایه  هایی مثبت و معناداری با زیرمولفه(. همچنین کیفیت زندگی کاری رابطهR=166.*وجود دارد ) 
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 0۳0                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

یدواری ام هایدرصد دارد و کیفیت زندگی کاری با زیرمولفه 12/1( در سطح R=.171*بینی )( و خوشR=.185*) خودکارآمدی

(**R=.275و تاب )( آوری**R=.363)   ی مثبت دارد.معناداری رابطه 10/1 در سطح 

رمال بودن ن ازجمله ونیرگرس یهافرضشیپ تیاستفاده شد. با توجه به رعا گامبهگام ونیاز رگرسپژوهش  هیفرض یبررس یبرا

 ونیاز آزمون رگرس توانیمالک م ریو متغ نیبشیپ ریغمت نیب یو وجود رابطه همبستگ رهایبودن متغ وستهیپ ،یآمار یهاداده

 استفاده نمود. گامبهگام چندمتغیری

 با کیفیت زندگی کاری شناختیروانبین سرمایه  گامبهگامرگرسیون  3جدول 

متغیر  گام

 بینیشپ

R 2R F  سطح

 معناداری

B T  سطح

 معناداری

 110/1 11۷/2 ۳6۳/1 110/1 1۷0/۷2 0۳۷/1 ۳6۷/1 آوریتاب اول

آوری تاب دوم

 وامیدواری

0۷0/1 0۲۲/1 670/0۲ 110/1 ۳۷0/1 

۷0۲/1 

212/0 

11۷/۳ 

110/1 

11۳/1 

متغیر مالک  عنوانهب کیفیت زندگی کاریبین با متغیرهای پیش عنوانبهآن  هایمؤلفهو  شناختیروانمتغیر سرمایه  تأثیربرای تعیین 

آوری و تاب، شناختیروانسرمایه  هایمؤلفهاست که از بین  شدهگزارش ۳که نتایج در جدول  در معادله رگرسیون وارد شدند

درصد واریانس کیفیت زندگی کاری  0۳آوری های کیفیت زندگی کاری هستند. در گام اول تاببینی کنندهامیدواری در دو گام پیش

درصد از واریانس کیفیت  0۲امیدواری  آوری و(، همچنین در گام دوم تاب2R=31.0کند )بینی میمثبت و معناداری پیش طوربهرا 

 (.2R=71.0) کندبینی میمثبت و معناداری پیش طوربهزندگی کاری را 

 گیریبحث و نتیجه

با د که بو معلمان زن متوسطه اول یکار یزندگ تیفیک ینیبشیدر پ شناختیروان یهاهینقش سرماهدف پژوهش حاضر بررسی 

زندگی  آن با کیفیت هایو زیرمولفه روانشناختیسرمایهتوان اذعان نمود که بین ها میتهبه نتایج حاصل از جداول بخش یاف توجه

(، زوود و 0011) کین یرستگاران و احمدی مثبت و معناداری بود که نتایج پژوهش حاضر همسو و همخوان با نتایج کاری رابطه

 باشد. می (۷102ازگان ) و منیچو ( ۷102) نی(، حس0۳7۲نژاد ) یپور و اوج ی(، عل۷1۷0هرکز )

طور منظم با به یروز کار کیزا است. معلمان در طول سرشار از عوامل استرس ،یاجتماع تیموقع کی عنوانبهنمودن،  سیتدر

 یخستگسطح استرس، به شیبا افزا تواندیم یشغل نیسنگ یهاتیارتباطات همراه با مسئول نیافراد مختلف در ارتباط هستند. ا

 نیترمعلمان که از مهم (.۷107، 0و چئونگ معلم گردد )چن، زنگ، چانگ کاهش کیفیت زندگی کاریسبب  تیر و در نهامفرط منج

و کاهش قدرت  یاجتماع گاهیمانند از دست دادن پا یبا مشکالت ر،یاخ یهادر سال روند،یشمار م، بهوپرورشآموزشعوامل سازمان 

 امعه،ج یتقادهاان شینامطلوب، افزا یکار وهیش شتر،یالزحمه بحق افتیساعت کار بدون در شیزابودن درآمد،  اف نییپا لیبه دل دیخر

                                                           
1 Chen, Zeng, Chang & Cheung 
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 0۳۷                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

آمدن  نییبا استرس مزمن، دچار پا یکار طیمح کیقرارداشتن در  لیتا معلمان، به دل دهیمشکالت موجب گرد نیاند. ارو شدهروبه

 (.0۳7۲و فالح زاده،  انیاریخدا ،یزیع زاده مهرمحمودآباد، زار یگردد )مظلوم هاآن یکار یزندگ تیفیسطح ک

روابط ) یاعاجتم هیدانش، مهارت و تجربه فرد( و سرما) یانسان هیموجود فرد را فراتر از سرما لی، حداکثر پتانسشناختیروان هیسرما

 ایبا مشکالت  جههکه هنگام موا کندیرا فراهم م یریپذانعطاف تیظرف شناختیروان هیسرما ن،یعالوه بر ا کندیم داری( بیفرد

 دست تیقتا به موف ابدییم حتی پیشرفت و توسعهفراتر از آن  ای گرددیخود باز م هیو به حالت اول فرد عبور کرده هاآنها، از چالش

 یهازهیانگ توانندیطور مستقل م، بهیو خودکارآمد ینیبخوش ،یآورتاب ،یدواریام که شامل شناختیروانسرمایه  هایمؤلفه .ابدی

نیز  معلمان یارعملکرد ک جیبگذارند که منجر به بهبود نگرش، رفتار و نتا تأثیر تیموفق یبرا ،هاو بر تالش ختهیرا برانگ یشخص

 داشته باشند، در برابر ییرا در سطح باال شناختیروان هیچهار مؤلفه سرما توانندیکه م یمعلمان (.۷102چیمن و ازگان، ) شودیم

زیرا  مهم است اریبس یو مشارکت کار شناختیروان هیبهبود سرما (.۷1۷0دارند )زوود و هرکز،  یشتریمحافظت ب یشغل یفرسودگ

کاری  است، بنابراین کیفیت زندگی پذیرامکانتر با وضعیت روانی بهتر کارکنان یک مجموعه، دستیابی به اهداف آن مجموعه راحت

تاوردهای عملکرد سازمان و یا مجموعه نیز به دس درنتیجهو  یافتهافزایش شناختیروانتی نیز سرمایه مثب طوربهاگر افزایش پیدا کند 

 و شناختیروان هیسرما شینمود با افزا انیب توانیپژوهش م یهاافتهی نییدر تب لذا (.۷1۷0، 0و نگو نینگو) رسدچشمگیری می

 .ابدییم شیافزا زین یکار یزندگ تیفیک ،آن هایمؤلفه

است و  لیبه شرح ذ هاآناز  یداشته است که برخ هاییتیمحدود ،یگریاذعان نمود که پژوهش حاضر مانند هر پژوهش د دیبا

به معلمان زن دوره  ی: محدود بودن جامعه آمارردیاقدامات الزم صورت پذ هاآننسبت به رفع  یبعد هایالزم است در پژوهش

 ازآنجاکه. دبه معلمان مرد نباش زیو ن یلیتحص گرید یهابه معلمان شاغل در دوره جینتا میتعم تیتا قابل گرددیموجب م ،متوسطه اول

 جیتاتا ن گرددی، موجب ممحدودشدهدر دسترس بودن  لیبه دلاستان اصفهان  وپرورشآموزشتنها به  یدر نمونه حاضر، جامعه آمار

ده و ممکن بو یآمار نمونهاطالعات از  یآورجمع یبرا لهیپرسشنامه تنها وس. نباشد گرید یهااستان ایو  گریبه مناطق د تعمیمقابل

. پژوهشگر پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی نیز برای دیگر پژوهشگران پاسخ داده باشند یدقت و سطحی، بکنندگانشرکتاست 

آموزانی روبرو هستند که در بلوغ و شرایط دانشی متوسطه اول با اینکه معلمان در دورهبا توجه به اینکه  ازجملهدارد اذعان می

نند، پیشنهاد کآموزان هستند لذا تنش و استرس بیشتری تجربه میباشند و ساعات متمادی در حال تدریس به دانشحساس سنی می

دن برگزار کرو روانشناسان اقدام به  پزشکانروانو یا مدیران مدارس با کمک گرفتن از متخصصین  وپرورشآموزششود که می

زیادی باعث افزایش سرمایه  توان تا حدیم یو خودکارآمد ینیبخوش ،یآورتاب ،یدواریسطح ام بردن باالو  یآموزش یهاکارگاه

با افزایش حقوق و یا کاستن از ساعات تدریس  وپرورشآموزشگذاران استیس شودیم شنهادیپمعلمان گردد، همچنین  شناختیروان

 را افزایش دهند. هاآنکیفیت زندگی  توانندمعلمان می

 

                                                           
1 Nguyen & Ngo 
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