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 چکيده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری و نقش میانجیگری 

بود. روش پژوهش کاربردی وبه  کرمان ریخواجه نص انیدانشگاه فرهنگرضایت شغلی در کارکنان 

روش توصیفی و ازنوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه 

نفر به عنوان نمونه به روش نمونه  003نفر  بود که  053فرهنگیان خواجه نصیر کرمان به تعداد 

امه سرمایه روانشناختی لوتانز گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از  پرسشن

( JDI( و پرسشنامه توصیف کننده شغل )3720)پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون(، 7332)

و  70ویراست  SPSSافزارهای ها از معادالت ساختاری با نرماستفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده

AMOS  انیب یساختار یمدلساز لیحلحاصل از تشده است. نتایج نشان دهنده استفاده 77ویراست 

 تیرضا یرگ یانجیدر نظر گرفتن نقش م با یکار یزندگ تیفیبا ک یروانشناخت هیسرما نیداشت ب

 وجود دارد. کرمان رابطه معنادار ریخواجه نص انیکارکنان دانشگاه فرهنگ اساتید و یشغل

 سرمایه روانشناختی، رضایت شغلی ،کیفیت زندگی کاری. :واژگان کليدي
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 3 سحر علی بيگی نژاد، 2 اميرصدرا اسدي خانوکی، 1 رضا صابري
 .فرهنگیان دانشگاه ،استادیار، گروه علوم تربیتی 3
 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران 7
 .اسالمی، بافت، ایران آزاد بافت، دانشگاه روانشناسی تربیتی، واحد کارشناسی ارشد  0
 

  نام نویسنده مسئول:

 اميرصدرا اسدي خانوکی

 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با کيفيت زندگی کاري 

 نقش ميانجی گري رضایت شغلی در اساتيد و کارکنان و

 دانشگاه فرهنگيان خواجه نصير کرمان 

 70/7/3071 تاریخ دریافت:
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 مقدمه
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 

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

و جایگاه فرد در سازمان فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان آموزش و مواردی از این قبیل می باشد که مجموعا  اهمیت به نقش

زندگی کاری وجود ندارد، اما روانشناسان صنعتی و . هیچ تعریف رسمی از کیفیتشود تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می

شود و تمرکز آن فراتر از رضایت شغلی اند که به بهزیستی کارکنان مربوط میای در نظر گرفتهسازهعنوان متخصصین مدیریت آن را به

کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که بخش مهمی از دقت و توجه صاحبنظران  (.3071است)پناهی و فاتحی زاده، 

ان، ایجاد رضایت شغلی در کارکن کانون توجه آن قرار دارند. کیفیت زندگی کاری، سبب را به خود اختصاص داده است. نگرشی که کارکنان در

ای زندگی کاری مسئله(. کیفیت3070پورکیانی،  و دریجانی)افزایش بهره وری و بهبود عملکرد، کارایی، اثربخشی و توسعه سازمان می شود 

وجوی تزندگی کاری در جسزیابی شخص از شغلش است. طرفداران نظریه کیفیتپیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کار است و برآیند کلی ار

های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنان بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند)عرب و همکاران، نظام

ل بهزیستی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، افزایش شایستگی و تعاد زندگی کاری بر ارتقاء سالمتی،شده از کیفیت(. بیشتر تعاریف ارائه3071

زندگی یتدهند کیفچنین درک مناسبی از مفهوم تعامل میان افراد و محیط کاری آنان را ارائه میبین زندگی شغلی و غیر شغلی تأکید دارد و هم

ها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست یتکاری یعنی رضایت یک کارمند از برآورده شدن نیازهایش از طریق منابع، فعال

وری و وفاداری کارکنان ارتباط دارد. از همین رواست که این سازه برای زندگی کاری با بهره(. کیفیت3071آید)عرب نگار و همکاران، می

 (.3077ها بسیار بااهمیت است. )نوروزی، شرکت

ی به کارکنان خود ارائه می دهد، یک رویکرد عالی در جهت جذب و حفظ کارمندان خود انجام هنگامی که سازمان کیفیت زندگی کار

داده است. در واقع باعث شکل گیری این ایده می شود که سازمان قادر به ارائه محیط کاری مناسب به کارکنان خود می باشد و رضایت شغلی 

گذشته مورد  یهستند که در طول سال ها یو سازمان یمهم شغل یان، نگرش هاکارکن یشغل تیرضابرای کارکنان خود به وجود می آورد. 

دان کارمن یشغل تیبوده است. مفهوم رضا یاجتماع یخصوصا روان شناس یو روان شناس یرفتار سازمان یاز محققان رشته ها یاریعالقه بس

 یدیسازه کل نیا یکننده ها ینیب شیمختلف، پ یایان از زوااست که محقق تیهمآن چنان حائز ا یو رفتار سازمان یروابط انسان اتیدر ادب

احساس از عوامل مهم  نیاست که شخص نسبت به حرفه خود دارد. ا یاحساس یشغل تیقرار دادند. رضا یدر تحقق سازمان را مورد بررس

 (.همانفرد شود)  تیااحساس رض زیو ن ییکارآ ،یبهره ور شیاست که موجب افزا یبوده و عامل تیموفق

بنابراین رضایت شغلی از مهم ترین موضوعاتی است که در هر سازمان باید به آن توجه کرد. در این میان یکی از عواملی که نقش مهمی 

در رضایت شغلی افراد دارد، میزان سرمایه روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرایی است، که در سال های اخیر مورد 

بررسی قرار گرفته است. در سال های اخیر نقش سرمایه روانشناختی که توصیف کننده روابط میان فردی و شبکه های سازمانی و نیز  توجه و

 یبریمان سرمایه های انسانی که دانش، توانایی و تجارب کارکنان را مورد توجه قرار می دهد، در حوزه سازمانی اهمیت زیادی پیدا کرده است.)

( سرمایه روان شناختی حالتی مثبت از تحول فردی و متشکل از حداقل چهار مولفه خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و 3071و همکاران،

خوش بینی است. افراد خود کارآمد افرادی هستند که به صورت فعال قادر به شکل دادن زندگی خود هستند. امیدواری نیز حالتی انگیزشی 

مولفه احساس انرژی معطوف به هدف ) عاملیت داشتن( و اتکا بر گذرگاه هایی)برنامه ریزی برای دستیابی به و شناختی است که دارای دو 

هدف(  است که انسان....رهنمون می سازند. سومین مولفه سرمایه روان شناختی، یعنی تاب آوری معطوف به توان نظامدار سازگاری و به 

تن )انعطاف پذیری( در زمان مواجهه با موانع با شکست است. آخرین مولفه سرمایه روان معنایی دقیق تر داشتن ظرفیت جلو و عقب رف

شناختی یعنی خوش بینی، که از نظریات استاد اقتباس شده، تمایل به نگریستن به دنیا به عنوان مکانی است که در آن رخدادها و وقایع 

 (3075خوب در انتظار انسان هستند )گل پرور و میرزایی، 

 دادن انجام در اعتماد داشتن شود:مشخص می ویژگیهای زیر با که است گرایی مثبت شناسی روان هایشاخص از روانشناختی ایةسرم

 بینی(، و آینده)خوش حال در موفقیت ة دربار مثبت اسناد یک ایجاد برانگیز)خودکارآمدی(، وظایف چالش در موفقیت ای بر الزم های تالش

 به دستیابی در بیشتر تالش موفقیت)امید( به دستیابی و اهداف نیل به برای مسیرها تغییر لزوم صورت در و اهداف مسیر در بودن قدم ثابت

مسئولیت بیشتر)تاب آوری()عمادی و  و ها پیشرفت مثبت، رویدادهای حتی یا و سختیها و مشکالت توسط شدن هنگام احاطه به موفقیت

 (.3070همکاران، 

با توجه به این که سازمان آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای آموزشی و خدماتی یک کشور بشمار می روند که جایگاهی مهم در 

بهسازی و شکوفایی جامعه دارند، افزایش توجه به نقش سرمایه روانشناختی از راه های گوناگون می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی کاری 

توجه به اهمیت این موضوع لزوم بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن نقش میانجی کارکنان گردد. با 
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گری رضایت شغلی در کارکنان کارکنان آموزش و پرورش شهر بم به عنوان یکی از سازمان های آموزش کشور ضروری است. توجه به این 

اولویت بیشتری برخوردار است چرا که نهادهای آموزشی وظیفه آماده سازی نسل آینده را برعهده دارند  مسأله در سطح نهادهای آموزشی از

بنابراین توجه به کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش مسأله مهمی برای مدیران دانشگاه فرهنگیان خواجه نصیر کرمان 

  (3071و همکاران،  پناهیباشد.)می

بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر  ( با عنوان3075وضوع تحقیق برخی تحقیقات از جمله تحقیق مشکاتی و جوالیی)در خصوص م

بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های سرمایه روانشناختی با رضایت  ( با عنوان3071، آرین پور و مشتاقی) تعادل کار و زندگی کارکنان

(، 3071و همکاران ) عرب نگار،  های روانشناختی مثبت در پیش بینی رضایت شغلی سرمایه نقش با عنوان (3071، آریانژاد)  شغلی مدیران

(  با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در بخش دولتی انجام گرفته ولی در این پژوهش ها 7332و همکاران) 3هانگ

سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته نشده است. از آنجایی که رضایت از نقش رضایت شغلی به عنوان میانجی در رابطه 

 یشنهادیل پمد یررسب شغل می تواند موجب ایجاد کیفیت بهتر زندگی کاری کارکنان گردد به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.

 ایپژوهش  چیشده و از ه شنهادیمرور شده طرح و پ یو پژوهش ینظر ی نهیشیپ هیپژوهش بر پا نیبار در ا نیاول یپژوهش که برا نیدر ا

انجام شده  یپژوهش ها ی نهیشیپ بر یو ضرورت است. در درجه اول مرور تیچند اهم یبرداشت نشده دارا کجایو  میبطور مستق یا هینظر

که طراحی مدل ساختاری بررسی رابطه بین سرمایه از آن است  یحاک ران،یدر ادر رابطه با سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی کاری 

ندان چروانشناختی با کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان کارکنان آموزش و پرورش شهر بم 

 یاز کارکردها و نقش ها یمقدماتتواند شواهد  یپژوهش م نیحاصل از ا جیاساس  نتا نیقرار نگرفته است. برا قیمورد توجه و تحق رانیدر ا

اهم سازد. در فر رانیدر اسرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان  ستادی 

. ردیمورد استفاده قرار گ زین گرید یرهایمتغ هیبر پا ندهیدر آ گرید یپژوهش ها یطراح یتواند برا یشواهد حاصل از پژوهش م یدرجه بعد

ح فراهم و اصال رییتغ یبرا یزیبرنامه ر رینظ ،یمختلف استفاده کاربرد یسازمان ها یتواند برا یپژوهش م نیشواهد حاصل از ا زین انیو در پا

این پژوهش به این موضوع پرداخته و نتایج آن می تواند نقش مهم در بهبود کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان داشته باشد.  سازد.

ی انجیقش من در نظر گرفتن با با کیفیت زندگی کاری یروانشناخت هیسرمابنابراین این پژوهش به بررسی این مسأله می پردازد که آیا بین 

 رابطه وجود دارد؟ کرمان ریخواجه نص انیدانشگاه فرهنگتید و کارکنان رضایت شغلی اسا گری

 

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

 .نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد 003باشد که می 053به تعداد  کرمان ریخواجه نص انیدانشگاه فرهنگکارکنان 

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

 اند: 

 

 (2002پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز )
سوال است که هر  71این پرسشنامه شامل  باشد.می و تاب آوری)سازگاری(  بینیکه شامل چهار بعد خودکارآمدی، امیدواری ، خوش 

 د. نده( لیکرت پاسخ میخیلی کمتا  خیلی زیادای )درجه 5گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس  2خرده مقیاس شامل 
زیر مقیاس است که  1سوال و 72شده و دارای  توسط والتون تهیه 3720در سال  رباکه اولین  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

ی ، وابستگسازمان در گراییقانون مداوم، امنیت و رشد فرصت تامین بهداشتی، و ایمن کاری محیط وکافی،  عبارتند از: پرداخت منصفانه

با توجه به اینکه جهت  انسانی.های اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت

 ای لیکرت استفاده شده است.گزینه 5گذاری سـؤاالت پرسشنامه از طیف ارزش

( که برای سنجش رضایت شغلی ازشاخص توصیف کننده شغل 3717اسمیت) 7پرسشنامه رضایت شغلی شاخص توصیف کننده شغل

تحقیق به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه جهت  133در بیش از ( ساخته شده 3717استفاده شده است. این مقیاس که توسط اسمیت)

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

  د.نده( لیکرت پاسخ میخیلی کم

                                                           
1 . Huong 
4.JDI 
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پرسشنامه  یبرا ییایپاروایی صوری استفاده شده است. که مورد تایید این اساتید واقع شد. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از

 شد. دییتأ  13/3 یشغل تیو برای پرسشنامه رضا 17/3یکار یزندگ تیفی، پرسشنامه ک27/3 یروانشناخت هیسرما

 

 پژوهش يهاافتهی 
اختی شنبه بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و رابطه بین سرمایه روانسازی معادالت ساختاری در این بخش با استفاده از رویکرد مدل

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

ب نظری پژوهش در سازی معادالت ساختاری، ابزاری قدرتمند در دست محقق است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چارچومدل

ان شده را به عنو های تجربی امکان آزمون الگوی تدوینگیری از دادهرساند. عالوه بر آن، با بهرهگیری و ساختاری یاری میقالب الگوی اندازه

 کند.مایی میشده راهندهد، وی را در اصالح و بهبود الگوی تعیین هایی که در برابر محقق قرار مییک کل فراهم آورده و با شاخص
 

 : :اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در مدل تحليل مسير اصلی1جدول 
 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 173/3 - 173/3 رضایت شغلی ←شناختی سرمایه روان

 113/3 731/3 220/3 کیفیت زندگی کاری  ←شناختیسرمایه روان

 750/3 - 750/3 کیفیت زندگی کاری←رضایت شغلی 

 

 
 

 استانداردشده( : نتایج معادالت ساختاري براي بررسی الگوي پيشنهادي پژوهش )بار عاملی1نمودار 

 

 بحث و نتيجه گيري
کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی  ی باروانشناخت هیسرماپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

 هیرماسانجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی ساختاری بیان داشت بین  کرمان ریخواجه نص انیدانشگاه فرهنگدر اساتید و کارکنان 

 کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی اساتید و کارکنان رابطه معنادارو جود دارد. نتایج ی باروانشناخت

 ،انداشاره نموده اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر تعادل زندگی کاریکه به  (7335چاندرانی و همکاران )پژوهش  هاییافته با حاضر پژوهش

( که پژوهشی با هدف اثرگذاری 7332و همکاران) 0توان گفت نظر پژوهش با پژوهش  هانگاست. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، می مشابه

جام دادند در مورد اثرگذاری خودکارآمدی بر کیفیت زندگی کاری یکسان است. در مقایسه سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی کاری ان
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توان به اشتراک و همخوانی در اثرگذاری خودکارآمدی و کیفیت زندگی کاری با پژوهش حاضر نیز، می (3070تحقیق رحیمی و همکاران)

 ( در اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی همخوانی دارد. از3071و همکاران ) عرب نگاراشاره داشت. نتایج این تحقیق با تحقیق 

 یهمخوان بعد این از حاصل نتایج با که دانندمی سرمایه روانشناختی را بر کیفیت زندگی کاری موثر (3075مشکاتی و جوالیی)  دیگر سوی

ذاری سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی کاری همسو می ( در اثرگ3075همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق رضایی و همکاران ) .دارد

 روان سرمایه آید مى شمار به ها رقابت سازمان براى مؤثر منبعى که مثبت هاى سازه از توان گفت یکىها میباشد. در تبیین این یافته

 با شناختى، روان سرمایه .است آورى تاب ى و کارآمد خود بینى، خوش امید، شناختىِ-ادراکى مؤلفه چهار ترکیبى از که است؛ شناختى

 سرمایه داد  نشان حاضر پژوهش نتایج شود.  مى سازمان انسانى در سرمایه ارزش ارتقاى به منجر مثبت شناختى متغیرهاى روان بر تکیه

 خود شخصى منابع افزایش پى ر د مختلف هاى زمینه گذارى در سرمایه با افراد .دهند افزایش مى را کارى گى زند کیفیت شناختى روان

 خوش وارى، امید ى، کارآمد خود یابد. مى افزایش ها یگر جنبه د در او گذارى سرمایه ، باشد بیشترى منابع داراى فرد ر قد هر .هستند

 منابع این از باشند، اشته د بیشترى شناختى روان سرمایه فرد هر چه رو، ازاین . شوند مى محسوب فردی  باارزش منابع آورى و تاب بینى

خود  ها موفقیت این بگذارد. سر پشت بیشترى موفقیت با را هاى  شغلى چالش و کار شود مى سبب امر همین گیرد. مى بهره بیشتر در کار

 شود. مى فرد کارى گى زند کیفیت و ثانویه منابع افزایش باعث

  

http://www.psyj.ir/


 69 -63، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و مراجع منابع

روانشناختی مثبت در پیش بینی رضایت شغلی نمونه مورد (، نقش سرمایه های 3071آریا نژاد, ناهید، ) [3]

مطالعه:کارکنان شهرداری تهران، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و 

 3071 انسانی علوم در جدید آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تحقیقات

:3(2)،330-371 

، بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های سرمایه روانشناختی با 3071آرین پور, سیدعزیزاهلل و سعید مشتاقی،  [7]

رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان دزفول، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه 

نیت، حسابداری(، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین قدرت نظام جهانی )مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ام

 المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 

کارکنان  شغلی رضایت و روانشناختی سرمایه بین (، رابطه3071،) یوسفی اله ،حبیب مدانلو بریمانی، ابوالقاسم ،یاسمن [0]

پاییز،  دهم، تربیتی سال پژوهشنامه پژوهشی -علمی مازندران، فصلنامه استان شرق خمینی امام امداد کمیته

 315-377، صص11شماره

های سرمایه روان شناختی و کیفیت بررسی رابطه بین مؤلفه (،3071مریم السادات فاتحی زاده،) احسان،پناهی،  [1]

 .51-13، صفحه 3071 ، پاییز70، شماره 2دوره ر اصفهان، فصلنامه زن وجامعه، زندگی زناشویی در بین زوجین شه

همایش  ، مروری بر کیفیت زندگی کاری،نظریه ها و استراتژی های آن،3070دریجانی, محبوبه و مسعود پورکیانی،  [5]

  بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین،

اختاری. تهران: سازی معادالت س. روش تحقیق کمی با کاربرد مدل3071مهر، حمید. و چارستاد، پروانه. رامین [2]

 انتشارات ترمه، چاپ دوم.

، مطالعات بررسی رابطه تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی کاری. 3075. زارع ع ،یزدانی فر ن ،رضایی م [2]

  377 - 337 ، (1)7مدیریت و حسابداری ، 

 بیماران زندگی کیفیت و روانشناختی سرمایه ان رابطه(، عنو3072مهرزاد، محمدصالحی زهرا،) اله صدوقی مجید، ولی [1]

 .337-333(،352)1رازی، پزشکی علوم پستان، مجله سرطان به مبتال

کارکنان با نقش میانجی رضایت  زندگی و کار تعادل بر روانشناختی سرمایه (،بررسی تاثیر3072عادلی جذاب، هدا،) [7]

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.اصفهان ، پایان نامه  اجتماعی تامین سازمان شغلی

شناختی و روان زندگی کاری بین سرمایهگری کیفیتنقش میانجی .3071. رحیمی م، افشانی ف بادرضائی ،عرب ن [33]

  3شماره  0،دوره رضایت از زندگی . آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

انشناختی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و رابطه بین سرمایه رو(.3070ک،) فکری ل، معین ،عمادی ف [33]

پرورش شهرستان مرودشت، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،

، بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی و 3075آقامیرزایی، فرهادی نژاد, محسن و علی مال [37]

کیفیت زندگی کاری: بررسی مروری، همایش ملی مدیریت توسعه )چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و 

 خصوصی(، بندرعباس، جهاد دانشگاهی هرمزگان، 

شناسان، چاپ های اجتماعی. تهران: انتشارات جامعهدر پژوهش سازی معادله ساختاری. مدل3077قاسمی، وحید.  [30]

 دوم.

 . روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی. تهران: انتشارات آوای نور.3073کارشکی، حسین.  [31]

السادات و اصغر مینایی. تهران: انتشارات . راهنمای آسان تحلیل عامل. ترجمه: سیدجالل صدر3073کالین، پل.  [35]

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

شناختی بر موفقیت مسیر شغلی با نالگوی ساختاری تاثیر سرمایه روا (،3075زینت،) میرزایی محسن وگل پرور   [32]

 71-13(،7)7، پژوهشنامه روانشناسی مثبت،توجه به نقش میانجی تعهد و رضایت

رابطة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان شناختی با نقش میانجی (. 3070،)ج، رحیمی زاده ممحمودی ا، یونسی  [32]

 07-70،( 2) 7 ،خودکارامدی در دبیران تربیت بدنی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
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 (. بررسی ماهیت، رویکردها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان، نشریه فرهنگ و3077نوروزی م،) [31]
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