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  چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری و نقش میانجیگری رضایت شغلی در کارکنان 

آموزش وپرورش جیرفت بود.روش پژوهش کار بردی وبه روش توصیفی و ازنوع همبستگی است . جامعه آماری این تحقیق 

در  یریروش نمونه گ نفر به عنوان نمونه با  330فر  بود که ن 2290شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش جیرفت به تعداد 

پرسشنامه کیفیت زندگی (، 2007انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از  پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ) دسترس

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی استفاده شد.  (JDI)( و پرسشنامه توصیف کننده شغل 1973)کاری والتون

 تیفی، پرسشنامه ک79/0 یروانشناخت هیپرسشنامه سرما یبرا ییایواقع شد.پاگروه صوری استفاده شده است. که مورد تایید اساتید 

 ت ساختاری با ها  ازمعادالو برای تجزیه تحلیل دادهشد. دییتأ  80/0 یشغل تیو برای پرسشنامه رضا 82/0یکار یزندگ

 یمدلساز لیحاصل از تحلشده است. نتایج نشان دهنده ی استفاده 22ویراست  AMOSو  23ویراست  SPSSافزارهای نرم

کارکنان    یشغل تیارض یگر یانجیبادر نظر گرفتن نقش م یکار یزندگ تیفیبا ک یروانشناخت هیسرما نیداشت ب انیب یساختار

 .اموزش وپرورش شهر جیرفت رابطه معناداروجود دارد
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  بیان مساله
مل ع یکی از برنامه هایی که در سالهای اخیر مورد تاکید می باشد شامل اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به

امکانات رفاهی و خدمات درمانی طرحهای تشویقی تناسب شغل امنیت شغلی غنی سازی و توسعه شغلی اهمیت به می آید این اقدامات شامل 

 تنقش و جایگاه فرد در سازمان فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان آموزش و مواردی از این قبیل می باشد که مجموعا تحت عنوان کیفی

زندگی کاری وجود ندارد، اما روانشناسان صنعتی و (. هیچ تعریف رسمی از کیفیت1395ودی . ایمانی، )مسعشود زندگی کاری در نظر گرفته می

ت)پناهی شود و تمرکز آن فراتر از رضایت شغلی اساند که به بهزیستی کارکنان مربوط میای در نظر گرفتهعنوان سازهمتخصصین مدیریت آن را به

اری از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که بخش مهمی از دقت و توجه صاحبنظران را به خود کیفیت زندگی ک (.1394و فاتحی زاده، 

بهره  ایجاد رضایت شغلی در کارکنان، افزایش اختصاص داده است. نگرشی که کارکنان در کانون توجه آن قرار دارند. کیفیت زندگی کاری، سبب

ای پیچیده و مرکب از زندگی کاری مسئله(. کیفیت1393پورکیانی،  و دریجانی)ازمان می شود وری و بهبود عملکرد، کارایی، اثربخشی و توسعه س

جدیدی  هایوجوی نظامزندگی کاری در جستمتغیرهای محیط کار است و برآیند کلی ارزیابی شخص از شغلش است. طرفداران نظریه کیفیت

(. بیشتر تعاریف 1394اری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند)عرب و همکاران، برای کمک به کارکنان هستند تا آنان بتوانند بین زندگی ک

زندگی کاری بر ارتقاء سالمتی، بهزیستی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، افزایش شایستگی و تعادل بین زندگی شغلی و غیر شغلی شده از کیفیتارائه

مند زندگی کاری یعنی رضایت یک کاردهند کیفیتافراد و محیط کاری آنان را ارائه میچنین درک مناسبی از مفهوم تعامل میان تأکید دارد و هم

آید)عرب نگار و همکاران، ها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست میاز برآورده شدن نیازهایش از طریق منابع، فعالیت

وروزی، ها بسیار بااهمیت است. )نن ارتباط دارد. از همین رواست که این سازه برای شرکتوری و وفاداری کارکنازندگی کاری با بهره(. کیفیت1394

1392.) 

بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر تعادل کار و  ( با عنوان1395در خصوص موضوع تحقیق برخی تحقیقات از جمله تحقیق مشکاتی و جوالیی)

 ،بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی مدیران نوان( با ع1394، آرین پور و مشتاقی) زندگی کارکنان

(  2016و همکاران) 3(، هانگ1394و همکاران ) عرب نگار،  های روانشناختی مثبت در پیش بینی رضایت شغلی سرمایه نقش ( با عنوان1394آریانژاد)

گی کاری در بخش دولتی انجام گرفته ولی در این پژوهش ها نقش رضایت شغلی به عنوان با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زند

ت یمیانجی در رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته نشده است. از آنجایی که رضایت از شغل می تواند موجب ایجاد کیف

بار در  نیاول یپژوهش که برا نیدر ا یشنهادیمدل پ یررسب در نظر گرفته شده است.بهتر زندگی کاری کارکنان گردد به عنوان متغیر میانجی 

برداشت  اکجیو  میبطور مستق یا هینظر ایپژوهش  چیشده و از ه شنهادیمرور شده طرح و پ یو پژوهش ینظر ی نهیشیپ هیپژوهش بر پا نیا

در رابطه با سرمایه روانشناختی و کیفیت انجام شده  یپژوهش ها ی نهیشیپ بر یو ضرورت است. در درجه اول مرور تیچند اهم ینشده دارا

که طراحی مدل ساختاری بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن از آن است  یحاک ران،یدر ازندگی کاری 

 نیت. براقرار نگرفته اس قیمورد توجه و تحق رانیچندان در افت نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان کارکنان آموزش و پرورش شهر جیر

 سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن یاز کارکردها و نقش ها یمقدماتتواند شواهد  یپژوهش م نیحاصل از ا جیاساس  نتا

 یطراح یتواند برا یشواهد حاصل از پژوهش م یفراهم سازد. در درجه بعد رانیدر انقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان  ستادی 

                                                           
3 . Huong 
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سازمان  یراتواند ب یپژوهش م نیشواهد حاصل از ا زین انی. و در پاردیمورد استفاده قرار گ زین گرید یرهایمتغ هیبر پا ندهیدر آ گرید یپژوهش ها

این پژوهش به این موضوع پرداخته و نتایج آن می تواند نقش  و اصالح فراهم سازد. رییتغ یبرا یزیبرنامه ر رینظ ،یمختلف استفاده کاربرد یها

 هیرماسمهم در بهبود کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان داشته باشد. بنابراین این پژوهش به بررسی این مسأله می پردازد که آیا بین 

 رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر جیرفت رابطه وجود دارد؟ ی گریانجینقش م در نظر گرفتن با با کیفیت زندگی کاری یروانشناخت

 روش تحقیق 

روش پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت ، توصیفی از نوع همبستگی است .در این پژوهش جامعه آماری کارکنان آموزش و 

 .در دسترس در نظر گرفته شد یریروش نمونه گبا فر به عنوان حجم نمونه ن 330باشد که نفر می2290پرورش و معلمان شهر جیرفت به تعداد 

 در این پژوهش عمده ترین ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر پرسشنامه های زیر مورد استفاده قرار گرفته اند: 

 باشد.می و تاب آوری)سازگاری(  خودکارآمدی، امیدواری ، خوش بینیکه شامل چهار بعد (2007پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز )

( خیلی کمتا  خیلی زیادای )درجه 5گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس  6سوال است که هر خرده مقیاس شامل  24این پرسشنامه شامل 

 د. ندهلیکرت پاسخ می

زیر مقیاس است که عبارتند از:  ۸سوال و 2۷توسط والتون تهیه شده و دارای  19۷3ر سال د رباکه اولین  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

زندگی  ، وابستگی اجتماعی درسازمان در گراییقانون مداوم، امنیت و رشد فرصت تامین بهداشتی، و ایمن کاری محیط وکافی،  پرداخت منصفانه

 گذاری سـؤاالتبا توجه به اینکه جهت ارزش های انسانی.سازمان و توسعه قابلیتکاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در 

 ای لیکرت استفاده شده است.گزینه 5پرسشنامه از طیف 

( که برای سنجش رضایت شغلی ازشاخص توصیف کننده شغل استفاده شده 19۸9اسمیت) 4پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف کننده شغل

گذاری تحقیق به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه جهت ارزش 400( ساخته شده در بیش از 19۸9وسط اسمیت)است. این مقیاس که ت

( لیکرت خیلی کمتا  خیلی زیادای )درجه 5و آزمودنی به هر گونه در مقیاس ای لیکرت استفاده شده است گزینه 5سـؤاالت پرسشنامه از طیف 

  د.ندهپاسخ می

 هیپرسشنامه سرما یبرا ییایپاای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است. که مورد تایید اساتید گروه واقع شد.در این پژوهش بر

 شد. دییتأ  ۸0/0 یشغل تیو برای پرسشنامه رضا ۸2/0یکار یزندگ تیفی، پرسشنامه ک۷9/0 یروانشناخت

 

                                                           
4.JDI 
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  پژوهش یهاافتهی 

 ی:اصل هیفرض

پرورش جیرفت وشناختی با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان آموزشرابطه بین سرمایه روانرضایت شغلی در 

 نقش میانجی دارد.

با کیفیت  شناختیسازی معادالت ساختاری به بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و رابطه بین سرمایه رواندر این بخش با استفاده از رویکرد مدل

 نقش میانجی رضایت شغلی پرداخته شده است که نتایج آن در ادامه آمده است.زندگی کاری با توجه به 

سازی معادالت ساختاری، ابزاری قدرتمند در دست محقق است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چارچوب نظری پژوهش در قالب الگوی مدل

شده را به عنوان یک کل فراهم  های تجربی امکان آزمون الگوی تدوینداده گیری ازرساند. عالوه بر آن، با بهرهگیری و ساختاری یاری میاندازه

 کند.شده راهنمایی میدهد، وی را در اصالح و بهبود الگوی تعیین هایی که در برابر محقق قرار میآورده و با شاخص

ه لحاظ که باز دقت باالیی برخوردار است و دیگر آنشناسی سازی معادله ساختاری را قدرتمند ساخته، یکی آن است که به لحاظ روشآنچه مدل

شناختی از دقت باالیی برخوردار است؛ چراکه با متغیرهای پنهان واقعاً کاربردی با شرایط واقعی زندگی اجتماعی بسیار نزدیک است. به لحاظ روش

در  شود؛ چراکهربردی به واقعیت زندگی اجتماعی نزدیک میها خطا وجود دارد و به لحاظ کاکند که در سنجش آنهایی برخورد میبه عنوان سازه

 کند.ها را فراهم میفضایی چند متغیره امکان تحلیل داده

 رساند تا پژوهش خود را از مطالعاتتوان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به پژوهشگر یاری میسازی معادالت ساختاری را میدر حقیقت مدل

ی نظری رساند تا الگوسازی، پژوهشگر را یاری میهای تجربی در قالبی چندمتغیره سامان بخشد. مدلته تا تحلیل دادهها گرفنظری و تدوین آن

های گردآوری که آیا دادهای جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد. اینگونه طور کلی و هم به را که از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل یافته هم به

 دهد یا خیر.شده را مورد حمایت قرار میونه کلیت الگوی نظری تدوین شده از یک نم

ها سازی معادالت ساختاری هستند. متغیرهای پنهان که از آنها یا متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده دو مفهوم اساسی در بحث مدلسازه

گیرند، بلکه با استفاده از تعدادی از گیری قرار نمیورت مستقیم مورد اندازهص شود، متغیرهایی هستند که بهتحت عنوان متغیر مکنون نیز یاد می

 گیرند. متغیر مشاهده شده، متغیری است که در الگویشوند. متغیرهای پنهان در بیضی قرار میمتغیرهای مشاهده شده در نقش مُعرف سنجش می

گیری است. متغیرهای مشاهده شده در مستطیل قرار در الگو دارای خطای اندازه گیرد. هر متغیر مشاهده شدهگیری در نقش معرف قرار میاندازه

 گیرند.می

الگو  ها بهها به انجام رسانده است این انتظار را دارد که برازش دادهپژوهشگر با توجه به تالشی که در تدوین الگوی نظری خود و گردآوری داده

های نیکویی شده، استفاده از شاخصقبول برای تأیید الگوی نظری تدوین علمی باشد. معیارهای قابلقبول در پژوهش او بر اساس معیارهای قابل
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های واقعی مشاهده شده، پشتیبانی شده توسط پژوهشگر چقدر بر اساس دادهدهد که الگوی طراحیها نشان میاین آزمون طلبد.برازش را می

 ها از الگوی نظری است.تر دادهای از حمایت قوییابند نشانهها افزایش میشود و هرچه مقدار این شاخصمی

 کند:مدل کلی معادالت ساختاری از قوانین زیر پیروی می 

 دهنده یک متغیر پنهان است.هر بیضی در مدل معادالت ساختاری نشان -1

 مشاهده است. دهنده یک متغیر قابلهر مستطیل در مدل معادالت ساختاری نشان -2

است که همان  5های عاملی یا بار عاملیدهنده وزننشان مشاهده )مستطیل( پیکانی وجود دارد که هر متغیر پنهان )بیضی( به هر متغیر قابل از -3

 است. 6ضریب مسیر

 دهنده خطای برآورد است.ها نیز نشانهر مقدار عددی متصل به مستطیل -4

شود. هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با وسیله بار عاملی نشان داده میمشاهده به  لقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قاب

دهنده شانچنین اگر بار عاملی یک شاخص منفی باشد، نکند. همیک سازه مشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می

باشد، به عنوان بار عاملی باال )بدون توجه به عالمت  6/0ست. چنانچه بار عاملی شاخص بیشتر از تأثیر منفی آن شاخص در تبیین سازه مربوطه ا

 توان نادیده گرفت.را می 3/0شوند. بارهای کمتر از میباشد به عنوان بارهای عاملی نسبتاً باال در نظر گرفته  3/0منفی یا مثبت( و چنانچه بیشتر از 

 tداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون ناسایی گردید، باید آزمون معنیزمانی که همبستگی متغیرها ش

شود، بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با بررسی می 05/0داری در سطح خطای شود. چون معنیاستفاده می t-valueیا همان 

 رابطه معنادار نیست. تر باشد،کوچک 96/1از  tآزمون 

ار طور کامل مورد بررسی و تأیید قرهای معادالت ساختاری به فرضهای فوق، پیشها و فرضیهقبل از بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و سؤال

 گرفته است که به صورت زیر است:

(. بدین منظور 1391های پَرت است )کالین، داده های گمشده وها، شامل تشخیص و تعدیل دادهغربالگری داده :7هاالف( غربال کردن داده

گیری همتغیری را با کمک اندازهای پرت تکتوان از نمونه کنار گذاشت و دادههایی که موارد پاسخ نداده شده بسیار داشته باشند را میپرسشنامه

استفاده  ۸های پرت چندمتغیری از آماره ماهاالنوبیسداده ( تشخیص داده شده و به میانگین نزدیک کرد. جهت بررسیzهای استاندارد )نمره نمره

ی های موجود موردهای پرت چندمتغیری با استفاده از آماره مذکور مورد بررسی قرار گرفت و از نمونهشده است. در الگوی ارائه شده، مفروضه داده

 برای حذف وجود نداشت.

                                                           
5.Factor Loading 

6. Path Coefficient 

7. Screening Data 

8. Mahalanobis 
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ها بین خودشان همبسته هستند، گویند بین آنبین که متغیرهای پیشا، هنگامیهو تحلیل دادهدر تجزیه  :9خطی چندگانهب( عدم هم

یی بین نسبت به یکدیگر از همبستگی باالافتد که دو یا بیش از دو متغیر پیشخطی چندگانه زمانی اتفاق میخطی چندگانه وجود دارد. همهم

خطی شدت هم بین است. در آمار، عامل تورم واریانسخطی بین متغیرهای پیش برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط

باشند،  10کند. اگر متغیرهای پژوهش دارای عامل تورم واریانس کمتر از ارزیابی می چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی

توان گفت بین متغیرهای می 1ده با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول خطی بین متغیرها رعایت شده است. در الگوی ارائه شمفروضه عدم هم

 فرض در الگوی ارائه شده برقرار است.خطی چندگانه برقرار نیست، بنابراین این پیشبین همپیش

 : بررسی هم خطی چندگانه1جدول 

 عامل تورم واریانس متغیر

 ۸۸2/2 خودکارآمدی

 525/3 امیدواری

 532/3 بینیخوش

 664/2 آوریتاب

 4۷3/3 شناختیسرمایه روان

 ۷34/2 رضایت از کار

 ۸۸2/2 رضایت از سرپرست

 535/2 رضایت از همکاران

 532/3 رضایت شغلی

 242/3 پرداخت منصفانه و کافی

 919/3 شرایط کاری ایمن و بهداشتی

 ۷۷۷/3 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

                                                           
9.Variance Inflation Factor 
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 ۷35/2 گرایی در سازمانقانون

 69۸/2 روابط اجتماعی زندگی کاری

 32۸/2 فضای کلی زندگی

 2۸3/2 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

 634/2 های انسانیتوسعه قابلیت

 611/3 کیفیت زندگی کاری

 

ا هنحوه توزیع دادههای آماری بررسی های مهم جهت بررسی سؤاالت و فرضیات پژوهش در آزمونفرضیکی از پیشها: ج( نرمال بودن داده

های پارامتری برای بررسی فرضیات استفاده کرد و در صورت عدم برقراری توان از آزمونها دارای توزیع نرمال باشند میاست. چنان چه داده

فت. یکی ررسی قرار گرشود. قبل از بررسی فرضیات تحقیق، نرمال بودن متغیرهای مطالعه مورد بهای ناپارامتری استفاده میفرض نرمال از آزمون

نسبت  هایی نرمال هستند کهفرض دادهها استفاده از ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش است. در این پیشهای بررسی توزیع دادهاز راه

 (2011و کالین،  1391( باشد )کارشکی، -۸5/2و  ۸5/2ها در فاصله )بحرانی آن

( قرار گرفته است؛ بنابراین این مفروضه برای متغیرهای -۸5/2و  ۸5/2به دست آمده در فاصله ) شود تمامی ضرایبهمانگونه که مشاهده می

های آماری نتوان از آزموهای پژوهش میبرقرار است؛ بنابراین برای بررسی فرضیهو کیفیت زندگی کاری و  شناختی، رضایت شغلیسرمایه روان

 نیازمند هستند( استفاده کرد.شرط نرمال بودن هایی که بهپارامتریک)آزمون

 : بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش2جدول 

 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی کجی متغیر

 325/1 355/0 -91۸/1 -25۷/0 خودکارآمدی

 5۷۸/0 155/0 -254/1 -16۸/0 امیدواری

 034/1 2۷۷/0 -306/1 -1۷5/0 بینیخوش

 -560/0 -150/0 32۸/1 1۷۸/0 آوریتاب
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 433/2 652/0 -۸43/1 -24۷/0 شناختیسرمایه روان

 369/2 635/0 -052/2 -2۷5/0 رضایت از کار

 6۷9/2 ۷1۸/0 -560/0 -0۷5/0 رضایت از سرپرست

 ۸۷۷/0 235/0 -۸۸1/1 -252/0 رضایت از همکاران

 616/2 ۷01/0 -12۷/2 -2۸5/0 رضایت شغلی

 5۸2/0 156/0 -3۸1/1 -1۸5/0 پرداخت منصفانه و کافی

 ۸۸4/1 505/0 -۷91/1 -240/0 شرایط کاری ایمن و بهداشتی

 -1۷2/1 -314/0 -030/0 -004/0 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 466/0 125/0 -۸۸1/1 -252/0 گرایی در سازمانقانون

 -254/0 -06۸/0 -410/2 -323/0 روابط اجتماعی زندگی کاری

 -0۸2/0 -022/0 -9۷0/0 -130/0 فضای کلی زندگی

 955/1 524/0 -590/2 -34۷/0 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

 2۸۷/0 0۷۷/0 -4۷۸/2 -332/0 های انسانیتوسعه قابلیت

 631/0 169/0 -015/2 -2۷0/0 کیفیت زندگی کاری

بینی( از شده توسط معادله پیشبینیفرض، بایستی خطاهای الگو )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشدر این پیش :10د( استقالل خطاها

 5/2تا  5/1شود. اگر این آماره بین استفاده می 11واتسون -منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربینیکدیگر مستقل باشند. به 

( به دست 959/1ها است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مقدار آماره دوربین واتسون )خودهمبستگی در میان باقیمانده جودباشد به معنی عدم و

 اند.توان گفت خطاها ناهمبستهآمده است، می

                                                           
10.Errors Independence 

11. Durbin-Watson 
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بایستی  12اهسنجی پرسشنامهفرض برای مناسب بودن معیارهای رواندر این پیش ها:سنجی پرسشنامهه( مناسب بودن معیارهای روان

سنجی ها و نیز مناسب بودن معیارهای روان(. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه2010کالین، ) شودها پرداخته به بررسی روایی پرسشنامه

 حلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.های مهم معادالت ساختاری است، از تفرضها که از پیشپرسشنامه

های پژوهش از اعتبار و روایی باالیی برخوردار کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، مشخص شد که تمامی پرسشنامه همچنین با محاسبه آلفای

 هستند.

در  کیفیت زندگی کاریپرسشنامه  و 2 رضایت شغلی در نمودارو پرسشنامه  1در نمودارهای  شناختیسرمایه رواننتایج برازش الگوی پرسشنامه 

گیری از برازش مناسبی اندازه توان گفت که الگوهایمی ۷و 5و  3های ارائه شده در جداول شده است و با توجه به شاخصنشان داده 3نمودار 

 یل وجود نداشت.سؤالی جهت حذف از روند تحل ۸و  6، 4شده در جدول برخوردار هستند. با توجه به بارهای عاملی محاسبه

 شناختیهای برازش الگوی سرمایه روان: شاخص3جدول 

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 052/0 0۸/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 ۸۸9/1 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 906/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۸۷5/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 950/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 901/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 939/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 951/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 

                                                           
12. Selecting Good Measures about the Questionnaires 
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 شناختیهای مربوط به سرمایه روانسؤال t: بار عاملی استاندارد و مقادیر 4جدول 

 مقدار-p مقدار t بار عاملی استانداردشده سؤال پرسشنامه سازه

 001/0 ۸36/۸ 60۷/0 1سؤال  خودکارآمدی

 001/0 12۷/9 632/0 2سؤال 

 001/0 951/6 4۷1/0 3سؤال 

 001/0 442/۸ 5۷0/0 4سؤال 

 001/0 05۸/۸ 5۷2/0 5سؤال 

 - - 59۷/0 6سؤال 

 001/0 302/۸ 5۷۸/0 ۷سؤال  امیدواری

 001/0 129/9 5۸3/0 ۸سؤال 

 001/0 216/۸ 513/0 9سؤال 

 001/0 ۷52/9 635/0 10سؤال 

 001/0 963/11 691/0 11سؤال 

 - - 6۷۸/0 12سؤال 

 001/0 190/10 6۷9/0 13سؤال  بینیخوش

 001/0 ۷9۷/9 699/0 14سؤال 

 001/0 942/9 ۷0۷/0 15سؤال 

 001/0 600/10 ۷16/0 16سؤال 

 001/0 265/11 ۷۷۷/0 1۷سؤال 
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 - - 620/0 1۸سؤال 

 001/0 65۷/9 ۷0۸/0 19سؤال  آوریتاب

 001/0 ۷06/9 ۷30/0 20سؤال 

 001/0 699/10 ۸59/0 21سؤال 

 001/0 ۸۷5/10 ۷65/0 22سؤال 

 001/0 440/9 6۸۷/0 23سؤال 

 - - 569/0 24سؤال 
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 استانداردشده( )بار عاملی شناختی: نتایج تحلیل عاملی تأییدی سرمایه روان1نمودار 
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 های برازش الگوی رضایت شغلی: شاخص5جدول 

 شدهگزارشمقدار  قبولحد قابل شاخص

 0۷3/0 0۸/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 ۷35/2 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 913/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۸۷5/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 949/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 93۸/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 930/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 951/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 

 های مربوط به رضایت شغلیسؤال t: بار عاملی استاندارد و مقادیر 6جدول 

 مقدار-p مقدار t بار عاملی استانداردشده سؤال پرسشنامه سازه

رضایت 

 ازکار

 001/0 9۸0/۸ 596/0 1سؤال 

 001/0 914/۸ 594/0 2سؤال  

 001/0 29۸/10 ۷12/0 3سؤال 

 001/0 ۷01/9 659/0 4سؤال 
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 001/0 992/9 6۸3/0 5سؤال 

 001/0 950/5 36۸/0 6سؤال 

 001/0 ۷39/9 659/0 ۷سؤال 

 001/0 219/10 609/0 ۸سؤال 

 001/0 6۸0/9 65۷/0 9سؤال 

 001/0 4۷6/10 592/0 10سؤال 

 001/0 236/10 5۸3/0 11سؤال 

 - - 611/0 12سؤال 

 001/0 294/۷ 65۸/0 13سؤال  

رضایت از 

 سرپرست

 001/0 3۷6/۷ 6۷6/0 14سؤال 

 001/0 5۷3/6 530/0 15سؤال 

 001/0 623/6 62۸/0 16سؤال 

 001/0 144/۷ 62۷/0 1۷سؤال 

 001/0 024/۷ 602/0 1۸سؤال 

 001/0 4۷۷/۷ 699/0 19سؤال 

 001/0 29۸/۷ 661/0 20سؤال 

 001/0 395/۷ 6۸3/0 21سؤال 

 001/0 ۸64/6 5۷5/0 22سؤال 

 - - 43۷/0 23سؤال 
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 001/0 932/9 634/0 24سؤال  

رضایت از 

 همکاران

 001/0 359/۸ 521/0 25سؤال 

 001/0 045/۷ 429/0 26سؤال 

 001/0 651/۷ 4۷3/0 2۷سؤال 

 001/0 114/10 645/0 2۸سؤال 

 001/0 9۷4/9 635/0 29سؤال 

 001/0 19۷/10 652/0 30سؤال 

 001/0 426/10 669/0 31سؤال 

 - - 64۸/0 32سؤال 
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 استانداردشده( : نتایج تحلیل عاملی تأییدی رضایت شغلی )بار عاملی2نمودار 
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 های برازش الگوی کیفیت زندگی کاری: شاخص 7جدول

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 0۷۷/0 0۸/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 4۸6/2 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 905/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۸6۷/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 964/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 920/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 949/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 965/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 های مربوط به کیفیت زندگی کاریسؤال tبار عاملی استاندارد و مقادیر  8جدول 

 مقدار-p مقدار t بار عاملی استانداردشده پرسشنامهسؤال  سازه

 001/0 336/16 ۸04/0 1سؤال  پرداخت منصفانه و کافی

 001/0 ۷52/1۷ ۸5۷/0 2سؤال 

 - - ۸16/0 3سؤال 

 001/0 996/12 ۷12/0 4سؤال  شرایط کاری ایمن و بهداشتی

 001/0 563/14 ۷۸۸/0 5سؤال 

 001/0  ۷۷5/0 6سؤال 

 001/0 16۸/1۸ ۸32/0 ۷سؤال  فرصت رشد و امنیت مداومتأمین 
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 001/0 6۸3/19 ۸۷۷/0 ۸سؤال 

 - - ۸3۸/0 9سؤال 

 001/0 202/13 ۷0۸/0 10سؤال  گرایی در سازمانقانون

 001/0 ۷0۸/14 ۷۷۷/0 11سؤال 

 001/0 60۸/16 ۸62/0 12سؤال 

 - - ۷۷0/0 13سؤال 

 001/0 111/12 ۷۷1/0 14سؤال  روابط اجتماعی زندگی کاری

 001/0 211/10 631/0 15سؤال 

 - - 663/0 16سؤال 

 001/0 695/۸ ۸32/0 1۷سؤال  فضای کلی زندگی

 001/0 4۸۸/۸ ۷۷3/0 1۸سؤال 

 - - 491/0 19سؤال 

 001/0 ۷۷9/10 69۷/0 20سؤال  یکپارچگی و انسجام اجتماعی

 001/0 062/12 ۸10/0 21سؤال 

 001/0 ۸۷۷/11 ۷91/0 22سؤال 

 001/0  669/0 23سؤال 

 001/0 264/9 ۷41/0 24سؤال  های انسانیتوسعه قابلیت

 001/0 556/9 ۷92/0 25سؤال 

 001/0 6۷۷/۸ 660/0 26سؤال 
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 - - 555/0 2۷سؤال 

 

 

 استانداردشده( : نتایج تحلیل عاملی تأییدی کیفیت زندگی کاری )بار عاملی3نمودار

اس های معادالت ساختاری این است که مقیفرضیکی دیگر از پیش ای باشند:گیری فاصلهمتغیرهای پژوهش دارای مقیاس اندازهو( 

ها پرداخته شود، دارای (. در این پژوهش تمامی متغیرهایی که وارد مدل شدند تا به بررسی اثرات آن1391ای باشد )کارشکی، گیری فاصلهاندازه

 ای هستند.گیری فاصلهمقیاس اندازه

 شده داده نمایش 3نمودار در آن نتایج های مذکور پرداخته شده است کههای معادالت ساختاری، به بررسی سؤالفرضبا توجه به برقراری پیش

 است.
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نیکویی برازش الگو از  شده وجود دارد که در این پژوهش برای ارزیابیهای مشاهده طریق متعددی برای برآورد نیکویی برازش الگو با داده

، (GFI) 15، شاخص نیکویی برازش(CMIN/DF) 14، کای اسکوئر بهنجار شده(RMSEA) 13معیارهای ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 19لوئیس -، شاخص تاکر(NFI) 1۸، شاخص برازش هنجار شده(CFI) 1۷، شاخص برازش تطبیقی(AGFI) 16شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

(TLI) 20و شاخص برازش افزایشی (IFI) .استفاده شده است 

دانند دهنده برازش مناسب الگو میرا نشان 0۸/0تر از مقدار پایین (RMSEA)پژوهشگران برای شاخص ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

دانند قبول میقابل 3مناسب را کمتر از  (CMIN/DF)چنین پژوهشگران مقدار کای اسکوئر بهنجار شده (. هم2006، 21؛ گارسون1392)قاسمی، 

، شاخص برازش تطبیقی (AGFI)شده ، شاخص نیکویی برازش اصالح(GFI)(. نمرات شاخص نیکویی برازش 2010؛ کالین، 1392)قاسمی، 

(CFI) شاخص برازش هنجار شده ،(NFI)لوئیس  -، شاخص تاکر(TLI)  و شاخص برازش افزایشی(IFI)  نیز بین صفر تا یک است که هر چه به

؛ 1392مهر و چارستاد، ترین برازش الگو را دارد )رامینمناسب 9/0دهنده برازش مناسب الگو است که البته نمرات باالی تر باشد نشانیک نزدیک

 (.1996، 24کالم و دیگران؛ مک1999، 23؛ هو و بنتلر1994، 22؛ بیرن1391؛ کارشکی، 1392قاسمی، 

 (RMSEA)که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد طوریدهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است، بهافزار، نشانی نرمخروج

برابر با  (GFI)( است و مقدار شاخص نیکویی برازش 235/2برابر با ) (CMIN/DF)( است، مقدار کای اسکوئر بهنجار شده 0۷۸/0برابر با )

 آمده است. 9برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در جدول  هایر شاخص( است. سای۸۸9/0)

( و 6۷3/0و کیفیت زندگی کاری ) (۸21/0بر رضایت شغلی ) شناختیدهنده اثر مثبت و معنادار سرمایه رواننشان 10نتایج ارائه شده در جدول 

 ( است.253/0همچنین اثر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر کیفیت زندگی کاری )

عالوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی نیز بر کیفیت زندگی  شناختیدهد که سرمایه رواننشان می 11تایج جدول ن

نین بر چ( است. هم20۸/0( و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق رضایت شغلی برابر با )6۷3/0گذارد که میزان تأثیر مستقیم برابر با )کاری تأثیر می

( به دست آمد 001/0برای بررسی نقش میانجی متغیر رضایت شغلی برابر ) 25داری از روش بوت استرپاساس محاسبات انجام شده مقدار معنی

 گردد.و کیفیت زندگی کاری تأیید می شناختیگری رضایت شغلی بر رابطه بین سرمایه روانکه بر این اساس، اثر میانجی

 

                                                           
13.Root Mean Squared Error of Approximation 

14.Normed Chi-Square 

15. Goodness of Fit Index 
16.Adjusted Goodness of Fit Index 

17. Comparative Fit Index 

18. Normed Fit Index 
19.Tuker-Lewis Index 

20.Incremental Fit Index 

21. Garson 

22. Byrne 

23. Hu & Bentler 

24. MacCallum et al 
25. Boot strap 
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 برازش الگوی پیشنهادی پژوهشهای : شاخص9جدول

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 0۷۸/0 0۸/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 532/2 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 ۸۸9/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۸35/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 949/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 931/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 934/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 949/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 پژوهش در مدل تحلیل مسیر اصلی و بررسی فرضیه داری آن: ضریب مسیر و معنی10جدول

 نوع رابطه نتیجه مقدار t ضریب مسیر فرضیه

 افزایشی تأیید فرضیه **9۸۷/13 ۸21/0 رضایت شغلی ←شناختی سرمایه روان

 افزایشی تأیید فرضیه **4۷2/۸ 6۷3/0 کاری کیفیت زندگی←شناختی سرمایه روان

 افزایشی تأیید فرضیه **600/3 253/0 کیفیت زندگی کاری ←رضایت شغلی 

 1/0دار در سطح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ * ،05/0دار در سطح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ **
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 مسیر اصلی:اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل  11جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 ۸21/0 - ۸21/0 رضایت شغلی ←شناختی سرمایه روان

 ۸۸1/0 20۸/0 6۷3/0 کیفیت زندگی کاری   ←شناختیسرمایه روان

 253/0 - 253/0 کیفیت زندگی کاری ←رضایت شغلی 

 

 

 استانداردشده( پیشنهادی پژوهش )بار عاملی: نتایج معادالت ساختاری برای بررسی الگوی  4نمودار 

 فرضیه های فرعی -4-3-2

 : فرضیه فرعی اول: -4-3-2-1

 وپرورش رابطه وجود دارد.بین خودکارآمدی با کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش

 : فرضیه فرعی دوم: -4-3-2-2

 دارد.وپرورش رابطه وجود بین امیدواری با کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش
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 : فرضیه فرعی سوم: -4-3-2-3

 وپرورش رابطه وجود دارد.بینی با کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزشخوش نیب

  : فرضیه فرعی چهارم: -4-3-2-4

 وپرورش رابطه وجود دارد.آموزش کارکنانسازگاری( با کیفیت زندگی کاری ) آوریتاب نیب

 : فرضیه فرعی پنجم :  -4-3-2-5

 رابطه وجود دارد.کارکنان آموزش و پرورش   کیفیت زندگی کاری با کارکنان یشغل تیرضابین 

 : فرضیه فرعی ششم : -4-3-2-6

 .رابطه وجود داردآموزش و پرورش  کارکنان یشغل تیرضاسرمایه روانشناختی با  بین رابطه

 : فرضیه فرعی هفتم :  -4-3-2-7

 .سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری داردرضایت شغلی نقش میانجی گری را در رابطه بین 

سازی معادالت ساختاری به بررسی فرضیات فرعی اول تا هفتم پرداخته شده است که نتایج آن در ادامه آمده است. با استفاده از رویکرد مدل

( RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد ) که مقدار ریشهطوریدهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است، بهافزار، نشانخروجی نرم

( برابر با GFI( است و مقدار شاخص نیکویی برازش )0۷5/2برابر با ) (CMIN/DF)( است، مقدار کای اسکوئر بهنجار شده 0۷۷/0برابر با )

 ( است.921/0)

دهنده اثر مثبت و معنادار نشان 20-4 آمده است. نتایج ارائه شده در جدول 12های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در جدول سایر شاخص

و  (4۷6/0بر رضایت شغلی ) امیدواری (، اثر مثبت و معنادار سرمایه1۸۸/0( و کیفیت زندگی کاری )504/0بر رضایت شغلی )خودکارآمدی سرمایه 

( و همچنین اثر مثبت و 229/0ی )و کیفیت زندگی کار (145/0بر رضایت شغلی ) بینی(، اثر مثبت و معنادار خوش۷۷0/0کیفیت زندگی کاری )

آوری بر کیفیت ( است. اثر تاب12۷/0( و اثر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر کیفیت زندگی کاری )225/0آوری بر رضایت شغلی )معنادار تاب

 مقدار(.-p>05/0) شودینم دییتأزندگی کاری 

مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی نیز بر کیفیت زندگی کاری دهد که خودکارآمدی عالوه بر تأثیر نشان می 13نتایج جدول

 ( است.064/0( و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق رضایت شغلی برابر با )1۸۸/0گذارد که میزان تأثیر مستقیم برابر با )تأثیر می

بینی ( و میزان تأثیر مستقیم خوش060/0مستقیم از طریق رضایت شغلی )( و تأثیر غیر۷۷0/0میزان تأثیر مستقیم امیدواری بر کیفیت زندگی کاری )

داری از چنین بر اساس محاسبات انجام شده مقدار معنیبوده است. هم( 01۸/0بینی )( و تأثیر غیرمستقیم خوش229/0بر کیفیت زندگی کاری )



 3، پیاپی 1400، بهار 3فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، سال اول شماره 

  

بطه سرمایه  | 70 نجی گریرا میا زندگی کاری ونقش  ا کیفیت  ب نشناختی  . روا . . کارکنان  رضایت شغلی در    

 

گری رضایت شغلی بر ( به دست آمد که بر این اساس، اثر میانجی001/0روش بوت استرپ برای بررسی نقش میانجی متغیر رضایت شغلی برابر )

 گردد.و کیفیت زندگی کاری تأیید می شناختیهای سرمایه روانرابطه بین مؤلفه

 

 های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش: شاخص 12جدول 

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 0۷۷/0 0۸/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 0۷5/2 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 921/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۸۷۸/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 92۷/0 9/0از تر برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 926/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 929/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 92۷/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 اصلی پژوهش در مدل تحلیل مسیر و بررسی فرضیه داری آن: ضریب مسیر و معنی 13جدول 

 نوع رابطه نتیجه مقدار t ضریب مسیر فرضیه

 افزایشی تأیید فرضیه **340/6 504/0 رضایت شغلی← خودکارآمدی 

 افزایشی تأیید فرضیه **969/2 1۸۸/0 کیفیت زندگی کاری  ←خودکارآمدی

 افزایشی تأیید فرضیه **3۷۷/۷ 4۷6/0 رضایت شغلی ← امیدواری

 افزایشی تأیید فرضیه **66۸/۸ ۷۷0/0 کیفیت زندگی کاری←امیدواری 

 1/0دار در سطح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ * ،05/0دار در سطح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ **
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 پژوهش در مدل تحلیل مسیر اصلی و بررسی فرضیه داری آن: ضریب مسیر و معنی14جدول 

 نوع رابطه نتیجه مقدار t ضریب مسیر فرضیه

 افزایشی تأیید فرضیه **۸6۸/2 145/0 رضایت شغلی  ←بینی خوش

 افزایشی تأیید فرضیه **۸11/4 229/0 کیفیت زندگی کاری  ←بینی خوش

 افزایشی تأیید فرضیه **11۸/4 225/0 رضایت شغلی ←آوری تاب

 فاقد رابطه رد فرضیه -241/0 -010/0 کیفیت زندگی کاری  ←آوری تاب

 افزایشی تأیید فرضیه 65۷/1 12۷/0 کیفیت زندگی کاری  ←رضایت شغلی 

 1/0دار در سطح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ * ،05/0دار در سطح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ **

 

 : اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی15جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 504/0 - 504/0 رضایت شغلی  ←خودکارآمدی 

 252/0 064/0 1۸۸/0 کیفیت زندگی کاری  ←خودکارآمدی 

 4۷6/0 - 4۷6/0 رضایت شغلی ←امیدواری

 ۸30/0 060/0 ۷۷0/0 کیفیت زندگی کاری ←امیدواری 

 145/0 - 145/0 رضایت شغلی  ←بینی خوش

 24۷/0 01۸/0 229/0 کیفیت زندگی کاری   ←بینیخوش

 225/0 - 225/0 رضایت شغلی ←آوری تاب

 - - - کیفیت زندگی کاری  ←آوری تاب
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 12۷/0 - 12۷/0 کیفیت زندگی کاری  ←رضایت شغلی 

 

 

 استانداردشده( : نتایج معادالت ساختاری برای بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش )بار عاملی5نمودار
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 نتیجه گیری

کیفیت زندگی کاری بادر نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی کارکنان اموزش وپرورش شهر جیرفت رابطه  ی باروانشناخت هیسرمابین 

 وجود دارد.

رضایت  کیفیت زندگی کاری بادر نظر گرفتن نقش میانجی گری ی باروانشناخت هیسرمانتایج حاصل از تحلیل مدلسازی ساختاری بیان داشت بین 

 رش شهر جیرفت رابطه معناداروجود دارد.شغلی  کارکنان  اموزش وپرو

-ادراکى مؤلفه چهار ترکیبى از که است؛ شناختى روان سرمایه آید مى شمار به ها رقابت سازمان براى تاثیرگذار منبعى که مثبت هاى سازه از یکى

 ارتقاى به منجر مثبت شناختى متغیرهاى روان بر تکیه با شناختى، روان سرمایه .است آورى تاب ى و کارآمد خود بینى، خوش امید، شناختىِ

 .دهند افزایش مى را کارى زندگى کیفیت شناختى روان سرمایه داد  نشان حاضر پژوهش نتایج شود.  مى سازمان انسانى در سرمایه ارزش

 گذارى سرمایه ، باشد بیشترى منابع داراى فرد ر قد هر .هستند خود شخصى منابع افزایش پى ر د مختلف هاى زمینه گذارى در سرمایه با افراد

هر  رو، ازاین . شوند مى محسوب فردی  باارزش منابع آورى و تاب بینى خوش وارى، امید ى، کارآمد خود یابد. مى افزایش ها یگر جنبه د در او

 هاى  شغلى چالش و کار شود مى سبب امر همین گیرد. مى بهره بیشتر در کار منابع این از باشند، اشته د بیشترى شناختى روان سرمایه فرد چه

 شود. مى فرد کارى گى زند کیفیت و ثانویه منابع افزایش خود باعث ها موفقیت این بگذارد. سر پشت بیشترى موفقیت با را

 ،انداشاره نموده کاریاثرگذاری سرمایه روانشناختی بر تعادل زندگی که به  (2015چاندرانی و همکاران )پژوهش  هاییافته با حاضر پژوهش نتایج

 است. مشابه

( که پژوهشی با هدف اثرگذاری سرمایه روانشناختی 2016و همکاران) 26هانگتوان گفت نظر پژوهش با پژوهش  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، می

 انجام دادند در مورد اثرگذاری خودکارآمدی بر کیفیت زندگی کاری یکسان است.بر کیفیت زندگی کاری 

توان به اشتراک و همخوانی در اثرگذاری خودکارآمدی و کیفیت زندگی با پژوهش حاضر نیز، می (1393رحیمی و همکاران)ایسه تحقیق  در مق

 کاری اشاره داشت.

 در اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی همخوانی دارد. (1394و همکاران ) عرب نگارنتایج این تحقیق با تحقیق 

 .دارد انیهمخو بعد این از حاصل نتایج با که دانندمی سرمایه روانشناختی را بر کیفیت زندگی کاری موثر (1395مشکاتی و جوالیی) دیگر سوی از

 در اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی کاری همسو می باشد. (1395رضایی و همکاران )همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق 

 

                                                           
26 . Huong 
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 منابع

(، نقش سرمایه های روانشناختی مثبت در پیش بینی رضایت شغلی نمونه مورد مطالعه:کارکنان شهرداری 1394ناهید، ) آریا نژاد,

تهران، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و 

 124-113،(7)1: 1394 انسانی علوم در جدید ترویج علوم و فنون بنیادین، تحقیقا ت

(، بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی 1394آرین پور, سیدعزیزاهلل و سعید مشتاقی)

یریت، دمدیران مدارس شهرستان دزفول، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدر ت نظام جهانی )م

 سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری(، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 

 امداد کارکنان کمیته شغلی رضایت و روانشناختی سرمایه بین (، رابطه1394،) یوسفی اله ،حبیب مدانلو ، ابوالقاسم ،یاسمن بریمانی

 145-129، صص44پاییز، شماره دهم، تربیتی سال پژوهشنامه پژوهشی -علمی مازندران، فصلنامه استان شرق خمینی امام

های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در (، بررسی رابطه بین مؤلفه1394پناهی، احسان،مریم السادا ت فاتحی زاده،)

 .58-41، صفحه 1394، پاییز 23ره ، شما6بین زوجین شهر اصفهان، فصلنامه زن وجامعه، دوره 

همایش بین المللی  ، مروری بر کیفیت زندگی کاری،نظریه ها و استراتژی های آن،(1393)دریجانی, محبوبه و مسعود پورکیانی

  مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین،

زی معادال ت ساختاری. تهران: انتشارا ت ترمه، چاپ سا(. روش تحقیق کمی با کاربرد مدل1394مهر، حمید. و چارستاد، پروانه)رامین

 دوم.

، مطالعا ت مدیریت و بررسی رابطه تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی کاری(. 1395)زارع ع ،یزدانی فر ن ،رضایی م

  122 - 109 ، (4)2حسابداری ، 

 سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت و روانشناختی سرمایه (، عنوان رابطه1396مهرزاد، محمدصالحی زهرا،) اله صدوقی مجید، ولی

 .119-111(،156)4رازی، پزشکی علوم پستان، مجله

 ازمانس کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی زندگی و کار تعادل بر روانشناختی سرمایه (،بررسی تاثیر1396عادلی جذاب، هدا،)

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.اصفهان ، پایان نامه کارشناسی  اجتماعی تامین
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شناختی و رضایت از روان زندگی کاری بین سرمایهگری کیفیتنقش میانجی (.1394)رحیمی م، افشانی ف بادرضائی ،عرب ن

  1شماره  3،دوره زندگی . آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رابطه بین سرمایه روانشناختی (.1393ک،) فکری ل، معین ،عمادی ف

مرودشت، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعا ت اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش 

 عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

، بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی (1395)ییفرهادی نژاد, محسن و علی مالآقامیرزا

کاری: بررسی مروری، همایش ملی مدیریت توسعه )چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی(، بندرعباس، جهاد 

 دانشگاهی هرمزگان، 

 م انسانی. تهران: انتشارا ت آوای نور.(.روابط ساختاری خطی در تحقیقا ت علو1391کارشکی، حسین)

 هزاره سوم و علومکنفرانس ملی  (. مدیریت سرمایه روان شناختی در سازمان ها و خلق مزیت رقابتی پایدار،1394کامران مهنی م ا.)

 انسانی.

انتشارا ت سازمان مطالعه و السادا ت و اصغر مینایی. تهران: (.راهنمای آسان تحلیل عامل. ترجمه: سیدجالل صدر1391کالین، پل)

 ها )سمت(، چاپ دوم.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

شناختی بر موفقیت مسیر شغلی با توجه به نقش نالگوی ساختاری تاثیر سرمایه روا (،1395زینت،) میرزایی محسن وگل پرور  

 94-81(،2)2، پژوهشنامه روانشناسی مثبت،میانجی تعهد و رضایت

رابطة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان شناختی با نقش میانجی خودکارامدی در (. 1393،)ج، رحیمی زاده م محمودی ا، یونسی

 39-23،( 7) 2 ،دبیران تربیت بدنی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

و رفتار اداری، (. بررسی ماهیت، رویکردها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان، نشریه فرهنگ 1392نوروزی م،)

 .22-17، 5شماره 

 

 


