
 Research Article پژوهشیمقاله 

  Quarterly of Educatinal Psychology شناسی تربیتیفصلنامه روان

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 16 No.57, Fall 2020 969تا  949، ص 99پاییز  ،پنجاه و هفتم شماره ،شانزدهم سال

 
 

ادراک از های منفی تدریس معلمان بر اساس تبیین هیجان
 شناختی) مورد مطالعه:نقش میانجی سرمایه روان :رهبری اصیل

 شیراز( شهر متوسطه دوم مقطع معلمان

 4، مرضیه تاجوران3معدنویی، زهرا علی محمدی 2، محمد حسن صیف9احمد رستگار

 91/21/9111تاریخ پذیرش:  91/91/9118تاریخ وصول: 

  هچکید
شناختی در رابطه میان ادراک از رهبری اصیل های روانای سرمایهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه

ی انجام عل تدریس معلمان در میان دبیران مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در قالب یک مدلمنفی های و هیجان
زن( مقطع متوسطه دوم شهر شیراز با استفاده از روش  912مرد و  933نفر از معلمان ) 143شد. برای این منظور 

(، پرسشنامه 1223ای انتخاب و به پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو و گاردنر )ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه
( پاسخ 1294های تدریس فرینزل )پرسشنامه هیجان ( و1222شناختی لوتانز، آوولیو و آوی )سرمایه روان

و به روش تحلیل مسیر مورد  LISRELهای به دست آمده از نمونه با استفاده از نرم افزار آماری دادند. داده
تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد ادراک از رهبری اصیل دارای اثر مستقیم و مثبت بر 

ر تدریس دارای اث ی منفیهاشناختی بر هیجانهای روانعالوه، سرمایهه اختی هستند. بشنهای روانسرمایه
ها، خودآگاهی، اخالق مداری، پردازش متوازن و شفافیت مطابق با یافته. مستقیم، مثبت و معنادار بودند

یس منفی تدرهای آوری بر هیجانای از طریق نقش واسطه خوش بینی، خودکارآمدی، امیدواری و تابرابطه
 دارای اثر غیرمستقیم و معنادار بودند. 

 تدریس؛ معلم.منفی های شناختی؛ هیجانادراک از رهبری اصیل؛ سرمایه روان :واژگان کلیدی
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 مقدمه
آموزان بر عهده دارند و معلمان اساسی ترین نقش را در جریان یادگیری و پرورش دانش

وسفی و )ی گذاردمیآموزان پسر و دختر تأثیر ها بر اندیشه، رفتار و احساس دانشرفتار آن
در  ایآموزان، تأثیر قابل مالحظههای اساسی به دانشها با انتقال ارزش(. آن9113همکاران،
(. از طرفی فعالیت در مدرسه، بخش عظیمی از 9،1292ها دارند)ساهنکول آنرشد و تح

های سنگین معلمان در نظام آموزش دهد. وظایف و مسئولیتها را تشکیل میزندگی انسآن
هایی دارد. این در حالی است که معلمان، کارکنان و عوامل انسانی و پرورش پیچیدگی

ی هوش هیجانی اجتماعی درگیر هستند. با مسئلهموجود در مدارس در سطوح گوناگونی 
های مثبت و منفی را در حین تدریس و تعامل با معلمان نیز گستره وسیعی از هیجان

ها این است که نیازمند مواجه شدن با کنند. ماهیت شغل آنآموزان خود تجربه میدانش
آموزان، والدین های دانشطور که نیازمند مواجه شدن با هیجانشان هستند همانهایهیجان

 ها درهای خود و در تنظیم هیجانو همکاران خویش هستند. معلمانی که در تنظیم هیجان
ر تری را دهای منفی بیشآموزانی خواهند داشت که هیجانکالس خود مشکل دارند، دانش

تباط هیجان ارکند که ( بیان می1224)1زیمبالس (.9111کنند )کریم زاده،کالس تجربه می
اتنگی یک حالت درونی است، رابطه تنگاینکهناگسستنی با زندگی معلمان دارد و با توجه به

های گوناگونی از قبیل خشم، با زندگی اجتماعی آنان دارد. معلمان هر روزه با هیجان
آموزان ها بر نحوه آموزش، ارتباط با دانشاند و این هیجانسردرگمی و اضطراب مواجه

به عقیده صاحب نظران و محققان حوزه تدریس،  (.9114)یوسفی و همکاران،اردگذمیتأثیر 
حرفه استادی و معلمی از مشاغلی است که توانایی هوش هیجانی بیشتری نیاز دارد. در واقع 

ای های مدرس و فراگیر در یک فضاثربخشی تدریس یک مدرس، مستلزم هماهنگی فعالیت
یادگیری در دلی و شوق بهبا احساس صمیمیت، همیاددهی یادگیری همکارانه و همراه 

 های استادان در کالس درس،کالس درس است. بنابراین توانایی تنظیم و مدیریت هیجان
های ای بسیار مهم و تعیین کننده برای تدریس موفق و اثربخش است. بر خالف مهارتمقوله

اید ار و پیش بینی نشده شهای دشویک مدرس داراست، توانایی پاسخ به موقعیتدیگر که
آورتر از همه باشد. وقتی که زمان برای واکنش کوتاه است، مدرس باید قادر باشد؛ چالش
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یک موقعیت بسیار منفی، ایجاد کند و در همه یک سازگاری هیجانی سریع را حتی در میانه 
هیجانی  اریاند، سازگریزی نشدههای درسی پیش بینی و برنامههایی که در برنامهموقعیت

هایی اند که هیجانها نشان دادهپژوهش(. 9111مناسبی را اعمال نماید)اسالمیان و همکاران،
نظیر لذت، امید، افتخار، آسودگی، خشم، اضطراب، شرم، نومیدی و ماللت به طور معناداری 

ی لبا انگیزش، استفاده از منابع شناختی، راهبردهای یادگیری، خود تنظیمی و پیشرفت تحصی
 های مثبتی(. به طور کلی، تجربه هیجان9113آموزان وابسته است)عالی پور و همکاران،دانش

شود، مثل امید، لذت یا افتخار منجر به انگیزش افزایش یافته و مشغولیت بیشتر در وظایف می
شکستگی، شرم یا خشم منجر به امیدی، دلهای منفی مثل نادر حالی که تجربه هیجان

 شود)گلستانیشود که موجب کمتر انجام دادن تکلیف و اجتناب بیشتر میتر میانگیزش بد

شان را در نقاط مختلفی از ( افراد هیجان1229)  9(. بر اساس الگوی گروس9111نیا ،
کرد که  توان چنین فرضکنند که در ارتباط با محیط کاری میفرایندهای هیجانی تنظیم می

ایجاد پاسخ هیجانی )مثل رویدادهای محل کار منجر به  در این فرایند ها محیط شغلی یا
د( های متعدخشم، غم، اضطراب( و رفتارهای نامناسب )مثل جنگ لفظی، گریه، شکایت

امناسب ها به چه میزان ناین واکنشکند کهها تعیین میشوند. از آنجایی که قواعد بروز هیجان
و  خواهد کرد در جهت تغییر این رفتارها های مختلفی تالشهستند، بنابراین فرد به شیوه

کر تواند از طریق فهای خود عمل کند. این اصالح و تغییر هیجان احساس و رفتار میهیجان
های مثبت و ارزیابی مجدد رویدادهای به وقوع پیوسته، یا تالش برای کردن درباره جنبه

به نتایج، مورد دوم نقش  ها و احساسات عملی شود؛ که با توجهپنهان کردن ابزار هیجان
بیشتری در محیط کار و رضایت شغلی دارد، یعنی افرادی که از ارزیابی مجدد در محیط کار 

در  دهند. برای درک نقش تنظیم هیجانیکنند، رضایت شغلی بیشتری نشان میاستفاده می
( بهره 1،1911توان از نظریه عمومی مربوط به هیجان و استرس) الزاروسمتغیرهای شغلی می

گرفت که مطابق آن تأثیر تنظیم هیجانی بر متغیرهای شغلی ناشی از برانگیختگی جسمی 
است که شامل سیستم اندوکرینی و سیستم عصبی خود مختار است)علی اصغری صدری و 

ها موجب افزایش عواطف منفی، کاهش عواطف (. ناتوانی در تنظیم هیجان9113پناه علی،
شود؛ لذا برای شناسایی و تعدیل ها میی هیجاندر حوزه مثبت و کاهش خودکارآمدی
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اب از عنوان روشی برای اجتنها باید برانگیخته شوند تا از آن بهرفتارهای اخالل گر، هیجان
 های مثبت را ممکنهای منفی استفاده شود. این امر در نهایت دستیابی به هیجانهیجان

 (.9111کند)کریمی فر و همکاران،می
ی هایهایی ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی هستند. پدیدهها پدیدههمچنین هیجان 

 کنند و از جمله هیجانی که در زندگیفطری که در افراد مختلف در شرایط یکسان بروز می
در مطالعه  (.9114همه افراد نقش مهم و موثری دارد، هیجان خشم است)خاصی و همکاران،

ان های منفی، توسط معلمترین هیجانعنوان یکی از برجستههخستگی بنیز ( 1299) 9بکر
رسد که خستگی معلم سزاوار توجه بیش از آن است . بنابراین، به نظر میاست گزارش شده

های منفی مانند خشم و اضطراب برای بسیاری از هیجان که تا کنون دریافت کرده است.
، فشار ناشی از این احساسات، به دلیل ایی است. در تدریس حرفه افراد تجربه ناخوشایند

ب آموزان سرکودر طول آموزش و تعامل با دانشکه رود انتظار می ،تشدید خشم و اضطراب
در این مورد نمایش دهند،  را شود، با این حال، معلمان نیاز دارند که احساسات مثبت جعلی

 (. 1292، 1شود)فیلیپ و شوباخها میاین کار باعث استرس آن و
کند که در کارکرد مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی و سرمایه ( ذکر می1221) 1اسنل 

 زیرا مدیریت سرمایه انسانی در ایجاد زیربنایی برای ،یک اندازه به کار روند اجتماعی باید به
که مدیریت سرمایه اجتماعی کلیدی برای پایان یافتن کار در حالی ،روداثربخشی به کار می

دارد  این نیز نیاز یک سازمان به ،داشتن سرمایه انسانی و اجتماعی است. به هرحال عالوه بر
این اساس سرمایه  بر روانشناختی سالم باشد تا بتواند رقابت داشته باشد. که ازنظر

همه سطوح از قبیل افراد، مدیران و کال در سطح سازمان  های چندی درشناختی منفعتروان
(. اصطالح سرمایه، همچنین در کنار استفاده سنتی در اقتصاد و 9111فرد، دارد)مقیمی م

تجارت، برای نشان دادن ارزش منابع انسانی )سرمایه انسانی( همانند دیگر مفاهیمی مثل 
تی به شناخسرمایه روان رود.سرمایه عقالنی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به کار می

های نابع روانی رشد کرده است که ناشی از کسب پاداشگذاری مواسطه الگوی سرمایه
هایی در آینده را نیز افزایش تجربی از لحظه حال است، درحالی که احتمال سودمندی

ن ایه کوقتی  است.های زندگی درونی سرمایه روانشناختی درباره حالتی از مؤلفه دهد.می
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، تجارب و سرمایه ندشوجمع می (امیدواری و تاب آوری ها )کارآمدی، خوش بینی،مؤلفه
گیری از خوش بینی با بهره در این میان(. 9،1299آید)کرس تینگبا ارزشی به وجود می

-امههای مثبت برنها و گرایشراهبردهای کنار آمدن فعال ارتباط دارد. خوش بینی، نگرش

-رین جنبهتهای بد بر حسب مثبتریزی برای بهبود، جستجوی اطالعات و بازسازی موقعیت

سطح پایین  این در حالی است که (.1291، 1کند)اسنایدر و لوپزهایشان را پیش بینی می
های منفی رابطه خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی با بهزیستی ذهنی را تعدیل هیجان

ی را امیدواری و بهزیستی ذهنهای مثبت رابطه بین کند. عالوه بر این، سطح باالی هیجانمی
های مثبت نقش تعدیل کننده معناداری در رابطه بین کند؛ در حالی که هیجاند مینیرومن

(. 1294) افضل و همکاران،کنندخوش بینی و خودکارآمدی با بهزیستی ذهنی ایفا نمی
برای رهبری اصیل و ایجاد اصالت، نیازمند محیطی هستیم که درآن دستیابی به همچنین 

برابر یادگیری برای همه فراهم باشد و رهبران و کارکنان اطالعات، منابع و حمایت و فرصت 
و توانا سازد تا کارهای خود را با اثربخشی بیشتری انجام دهند. برای این منظور،  را توانمند

وسته رشد پی رهبراصیل باید جو سازمانی کاملی را بهبود و ارتقاء دهد که خود و زیردستان او
ادراک این نتیجه رسید که به ( 9111(. نیک پی )9112،و همکاران مومنیو تعالی یابند)

ت. مورد تأیید اسرهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی 
قش مهمی نشناختی عالوه بر این، اعتماد به رهبری در رابطه بین رهبری اصیل و سرمایه روان

ارتباط رهبری اصیل با خالقیت با توجه ن (. همچنی1،1294کند)نلسون و همکارانرا ایفا می
( مورد تأیید 9111های خلیلی باهر)در پژوهش به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان

جود رابطه مثبت و معناداری و نیز بین رهبری اصیل و رفتارهای تعارض سازنده قرار گرفت.
آموزان یکی از اهداف تعلیم و تربیت پیشرفت تحصیلی دانش همچنین (.4،1294)شالیردارد

یابد. آموزان نمود میهای آموزشی معلمان در پیامدهای تحصیلی دانشاست و نتایج فعالیت
ی آموزان ارتباط نزدیکی با کارآمدها نشان داده است که  پیشرفت تحصیلی دانشپژوهش

ها، باورها و عقاید معلمان درباره ویژگی تدریس معلمان دارد که آن نیز به نوبه خود از
با توجه به آن چه گفته  (.9119پذیرد)حجازی و همکاران،ای شان تأثیر میهای حرفهتوانایی
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ناختی شهای روانای سرمایهشد، مسئله اصلی و مورد نظر در این پژوهش بررسی نقش واسطه
شناخت  .معلمان استتدریس  ی منفیهادر میان ادراک از رهبری اصیل و هیجان

تر کند و از سوی دیگر، ها مناسبتواند شرایط را جهت جذب آنهای معلمان میویژگی
های معلمان، کارایی و های آموزشی با اعمال گوناگون و مناسب با نوع ویژگیسازمان

دهند، بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی همچون ها را افزایش میاثربخشی آن
 (.9113های آنان همراه باشد)یوسفی و همکاران،ی باید با شناخت کامل  از نظر ویژگیمعلم

های پژوهش حاضر به لحاظ ترکیب متغیرهای مورد نظر ادراک از رهبری اصیل و سرمایه
های تحصیلی بر روی جامعه معلمان و همچنین روش شناسی شناختی در پیش بینی هیجانروان

 تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد.دل های علی نو بوده و میمورد استفاده در قالب م
 

 
 داد متغیرهای پژوهشمدل درون .1شکل 

 روش 
 -های بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفیپژوهش حاضر از حیث هدف، جزء پژوهش

به دلیل تعداد زیاد معلمان و نمونه آماری  انتخاببرای  پژوهشدر این همبستگی بود. 
پراکندگی آنان در گستره جغرافیایی وسیع و عدم دسترسی به تک تک آنان از روش 
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عنوان این صورت که ابتدا شهر شیراز بهاستفاده شد. به ایای چند مرحلهگیری خوشهنمونه
عد سه در گام بهای فرعی مورد نظر قرار گرفتند. عنوان خوشهخوشه اصلی و نواحی چهارگانه به

 98ناحیه به تصادف انتخاب و از هر ناحیه سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه و مجموعا 
ان برابر گیری مورگها توزیع شد. حجم  نمونه از طریق جدول نمونهدبیرستان انتخاب و پرسشنامه

ای نهمطالعات کتابخادر این تحقیق برای گردآوری اطالعات از دو روش  .نفر تعیین شد 143با 
 اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه  استفاده شد. برای گردآوریو تحقیقات میدانی)پرسشنامه( و 

 9آوولیو و گاردنررهبری اصیل معلمان از پرسشنامه  گیریجهت اندازه پژوهشدر این 
های آن شامل چهار خرده مقیاس استفاده شد. مؤلفه ؛است گویه 93که مشتمل  بر ( 1223)

 4ای)گویه(، و شفافیت رابطه 4گویه(، اخالق مداری) 1گویه(، پردازش متوازن) 4خودآگاهی)
 های این پرسشنامه بر روی  طیف لیکرت پنجهای معلمان به هر کدام از گویهگویه( است. پاسخ

ترتیب شود. در این طیف به، و خیلی کم ثبت میای شامل خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کمدرجه
 یرد.گهای خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، خیلی کم تعلق میبه پاسخ 9و  1، 1، 4، 3نمرات 

های این پرسشنامه در داخل کشور در پژوهش نیک الزم به ذکر است که برخی از خرده مقیاس
اسب این های فنی منته و نتایج حاکی از قابلیت( مورد استفاده قرار گرف9119( و کاهه )9111پی )

 پرسشنامه است.

ریب ض برای تعیین قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
( برای هر چهار خرده مقیاس خودآگاهی، 1291) 1آلفای کرونباخ گزارش شده توسط یان لیو

است.  82/2و 82/2، 2/2 1، 19/2ترتیب  ی بهاپردازش متوازن، اخالق مداری و شفافیت رابطه
های خودآگاهی، پردازش در مطالعه حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

به دست آمد  21/2و 21/2، 23/2، 22/2ترتیب برابر با ای  بهمتوازن، اخالق مداری، شفافیت رابطه
 شنامه است.این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرس که

ست. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته ا استفادهروایی پرسشنامه با 
اند. اعتبار های مختلف روایی و پایایی پرسشنامه را تأیید کردهآوولیو وگاردنر نیز در پژوهش

ارائه  9این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی تأییدی احراز شده است که نتایج آن در جدول 
 شده است.

                                                           
1. Avolio & Gardner 

2. Yan Liu 
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وولیو های روانشناختی لوتانز، آسرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه گیریاندازهبرای 
های آن شامل چهار خرده مؤلفهگویه است.  14که مشتمل بر  ،شداستفاده  (1222) 9و آوی

و  گویه(، 1آوری)پذیری یا تابگویه(، انعطاف 1گویه(، امیدواری) 1مقیاس خودکارآمدی)
های این پرسشنامه بر روی طیف های معلمان به هر کدام از گویهگویه( است. پاسخ 1بینی)خوش

ای شامل خیلی مخالف، مخالف، تاحدی مخالف، تاحدی موافق، موافق، و لیکرت شش درجه
های خیلی به پاسخ 1و  3، 4، 1، 1، 9شود. در این طیف به ترتیب نمرات خیلی موافق  ثبت می

به  گیرد. الزممخالف، تاحدی مخالف، تاحدی موافق، موافق، و خیلی موافق  تعلق میمخالف، 
 های مقیمیهای این پرسشنامه در داخل کشور در پژوهشذکر است که برخی از خرده مقیاس

نی مناسب های ف( مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاکی از قابلیت9111( و شهبازی )9111مفرد )
 است. این پرسشنامه

قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. لوتانز،  تعیینبرای 
 و است 1/14با  برابر آزمون این دو کای گزارش کرد که نسبت (1222آوولیو و آوی )

 هستند. همچنین میزان 28/2و  12/2ترتیب  به مدل این در CFI ،RMSEAهای آماره

-آمده است )بهادری دست به 83/2کرونباخ  بر اساس آلفای ایرانپرسشنامه در  این پایایی

 1(. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط رینولدز9119خسروشاهی و همکاران، 
( برای چهار خرده مقیاس امید، خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی به ترتیب 1292)

است. در مطالعه حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده  23/2، و 83/2، 21/2، 82/2
، 29/2، 22/2های امید، خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی به ترتیب برابر با مقیاس

این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه  کهبه دست آمد  21/2و  28/2
 است.

دست ( به9111روایی این پرسشنامه در داخل کشور در پژوهش نجاری و همکاران )
آمده است. در پژوهش حاضر نیز اعتبار این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی تأییدی احراز 

  ارائه شده است. 9شده است که نتایج آن در جدول 
( 1294های تدریس از پرسشنامه فرینزل )گیری هیجاندر پژوهش حاضر جهت اندازه

سوال،  4گویه است که در آن مؤلفه لذت بردن شامل  91استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

                                                           
1. Luthans, Avolio & Avey 

2. Reynolds 
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سوال  4سوال و مؤلفه غرور نیز شامل  4سوال، مؤلفه خشم شامل  4مؤلفه اضطراب شامل 
ای بوده و نیمی از سواالت در جهت درجه 3نوع لیکرت هستند. طیف پاسخگویی آن از 

و  82شوند. بر اساس مقیاس لیکرتی حداکثر نمره فرد در این قسمتگذاری میعکس نمره
  است. 91حداقل نمره 

فرینزل در بررسی پایایی پژوهش ضرایب زیر را برای هر خرده مقیاس در هر مؤلفه به 
(، و = α 82/2(، اضطراب )α= 11/2ذت بردن )دست آورده است. مؤلفه لصورت زیر به

دهد بیشتر است و این نشان می 2/2دست امده از (. عددهای به=α 13/2خرده مقیاس خشم )
که پایایی پرسشنامه رضایت بخش است. در این پژوهش جهت تعیین پایایی این خرده 

های جانه برای هیدست آمدها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب بهمقیاس
 گیری شد.هانداز 28/2های منفی و برای هیجان81/2مثبت 

بررسی  (1221)توسط فرینزل و همکارانطی پژوهشی های تدریس روایی مقیاس هیجان
با استفاده از روش همسانی درونی تأیید و نتایج گزارش شده بیانگر شده است و اعتبار آن 

ل پژوهش حاضر نیز اعتبار این پرسشنامه بر اساس تحلی اعتبار مناسب این پرسشنامه است. در
 ارائه شده است.  9عاملی تأییدی احراز شده است که نتایج آن در جدول 

ز تحلیل عاملی ها اهمان گونه که پیش تر نیز گفته شد، به منظور تعیین روایی پرسشنامه
ها رسشنامهلی تأییدی پهای برازندگی الگوهای تحلیل عامتأییدی استفاده شده است. مشخصه

 ارائه شده است. 1در جدول 

 پژوهشی رهایمتغگیری ها جهت اندازهسنجه کرونباخی آلفاتعداد، مأخذ و ضریب  .1جدول

 هاگویه هامؤلفه متغیر ردیف
آلفای 
 کرونباخ

 تهیه کنندگان

 رهبری اصیل 9

 22/2 4 خود آگاهی

آوولیو و گاردنر 
(1223) 

 23/2 1 پردازش متوازن
 21/2 4 اخالق مداری

 21/2 4 ایشفافیت رابطه

1 
سرمایه 

 شناختیروان

 22/2 1 خودکارآمدی

لوتانز، آوولیو و آوی 
(1222) 

 29/2 1 امیدواری
 28/2 1 تاب آوری
 21/2 1 خوش بینی

 (1294فرینزل ) 11/2 4 لذت بردن هیجان تدریس 1
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 82/2 4 اضطراب
 13/2 4 خشم
 89/2 4 غرور

 هاهای برازندگی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهمشخصه. 2 جدول

های این ، داده1های برازندگی گزارش شده در جدول شماره با توجه به مشخصه
ادراک از رهبری اصیل، سرمایه پژوهش با ساختار عاملی و زیربنایی نظری متغیر 

ن سو بودتدریس برازش مناسبی دارد و این بیانگر هم ی منفیهاشناختی و هیجانروان
 بود. های نظریسؤاالت با سازه

 هایهای حاصل از این پژوهش از شاخصبرای تجزیه و تحلیل داده :تجزیه و تحلیل
یب دگی( و آمار استنباطی )ضرآمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشی
در  همچنین( استفاده شد. Lisrelهمبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار 

 ایاین پژوهش متغیرهای خودآگاهی، پردازش متوازن، اخالق مداری، و شفافیت رابطه
، بینیزا و متغیرهای خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوش عنوان متغیرهای برونبه

 زا وارد تحلیل شدند.عنوان متغیرهای درون لذت، اضطراب، خشم و غرور به

شامل  (=143n)مورد بررسی  یههای آمار توصیفی برای نمونشاخص 1در جدول 
   ، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی برای متغیرهای مورد نظر آورده شده است.میانگین

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .3جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

12/91 خودآگاهی  12/1  34/2  98/9  
94/93 اخالق مداری  12/4  14/2  92/2-  

12/92 پردازش متوازن  91/3  11/2  93/2-  

 مشخصه خرده مقیاس
ادراک از رهبری 

 اصیل
سرمایه 

 شناختیروان
های هیجان

 تدریس

 df)2(x 34/1 13/1 82/1/نسبت مجذور خی به درجة آزادی 

ها ریشه میانگین مجذورات پس مانده
(RMSEA) 

231/2 244/2 248/2 

 13/2 12/2 18/2 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 14/2 11/2 12/2 (AGFI)شاخص تعدیل شدة نکویی برازش 

 13/2 13/2 14/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی )
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13/91 ایشفافیت رابطه  18/4  14/2  82/2  
22/13 خوش بینی  11/1  92/2  22/9  

14/12 آوریتاب   11/4  13/2  12/-  

49/14 خودکارآمدی  29/1  91/2  99/9  

13/11 امیدوار  83/1  21/2  12/2  

41/11 های منفی تدریسهیجان  11/3  12/2  41/2-  

دست آمده کجی و شود با توجه به مقادیر بهمشاهده می 1همان طور که در جدول 
+ قرار دارد، توزیع تمامی متغیرها 9و  -9بین  کشیدگی برای متغیرهای پژوهش که تقریباً

ر های پژوهش از مدل تحلیل مسیجهت تجزیه و نحلیل یافته تواننرمال است، بنابراین می
 کرد.استفاده 

 آمده است.مربوط به اثرات مستقیم  4در ادامه جدول 

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم .4 جدول

 T خطای استاندارد برآورد استاندارد شده پارامتر متغیرها             برآوردها

    اثر مستقیم خودآگاهی بر :

 31/1 24/2 93/2* خوش بینی

 24/2 21/2 24/2 تاب آوری

 13/2 21/2 21/2 خودکارآمدی

 89/1 24/2 91/2** امیدواری

    اثر مستقیم اخالق مداری  بر
 31/1 24/2 93/2** خوش بینی
 18/3 24/2 11/2** تاب آوری

 91/1 24/2 91/2* خودکارآمدی
 11/1 24/2 93/2** امیدواری

    اثر مستقیم پردازش متوازن بر:

 12/1 21/2 93/2** خوش بینی

 21/9 23/2 92/2 تاب آوری

 48/1 21/2 93/2* خودکارآمدی

 91/1 21/2 98/2** امیدواری

    ای بر:اثرمستقیم شفافیت رابطه
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 91/1 21/2 91/2* خوش بینی

 11/1 24/2 93/2** تاب آوری

 11/1 21/2 98/2** خودکارآمدی

 22/4 21/2 11/2** امیدواری

    اثرمستقیم خوش بینی بر:

 -91/1 24/2 -11/2** های منفی تدریسهیجان
    اثر مستقیم تاب آوری بر:

 -22/1 23/2 -94/2** های منفی تدریسهیجان

    اثر مستقیم خودکارآمدی بر:

 -48/4 24/2 -11/2** های منفی تدریسهیجان

    اثر مستقیم امیدواری بر:
 -14/1 24/2 -93/2** های منفی تدریسهیجان

10/1 P < **     10/1 P < * 

 93/2اثر مستقیم خودآگاهی بر خوش بینی برابر با  4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
معنادار است. همچنین اثر مستقیم خودآگاهی بر  23/2( در سطح = t 1 /31) و با توجه به مقدار

است که از نظر آماری معنادار نیست.  21/2و  24/2تاب آوری و  خودکارآمدی به ترتیب برابر با 
(  از نظر = t 89/1و با توجه به مقدار) 91/2در نهایت اثر مستقیم خودآگاهی بر امیدواری  برابر با 

 عنادار است. م 29/2آماری در سطح 
اثر مستقیم بعد اخالق مداری بر خوش بینی برابر با  4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

معنادار است. همچنین اثر مستقیم اخالق  29/2( در سطح = t 1 /31) و با توجه به مقدار 93/2
عنادار است. م  29/2( در سطح = t 18/3و با توجه به مقدار) 11/2مداری بر تاب آوری برابر با 

( در سطح = 91/1tو با توجه به مقدار) 91/2اثر مستقیم اخالق مداری بر خودکارآمدی برابر با 
و با توجه به  93/2معنادار است. در نهایت اثر مستقیم اخالق مداری بر امیدواری برابر با  23/2

 .معنادار است 29/2( در سطح = 11/1tمقدار)

اثر مستقیم بعد پردازش متوازن بر خوش بینی برابر  4دول با توجه به اطالعات مندرج در ج
معنادار است. اثر مستقیم پردازش متوازن  29/2در سطح  (= t 1 /12) و با توجه به مقدار 93/2با 

و از نظر آماری  معنادار نیست. همچنین اثر مستقیم پردازش متوازن بر  92/2بر تاب آوری برابر با 
معنادار است. در نهایت  23/2( در سطح = 48/1tو با توجه به مقدار) 93/2خودکارآمدی برابر با 
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 29/2( در سطح = 91/1tو با توجه به مقدار) 98/2اثر مستقیم پردازش متوازن بر امیدواری برابر 
 معنادار است. 

برابر  ای بر خوش بینیاثر مستقیم بعد شفافیت رابطه 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
ای معنادار است. اثر مستقیم شفافیت رابطه 23/2در سطح  (= t 1 /91) و با توجه به مقدار 91/2با 

معنادار  29/2از نظر آماری  در سطح  (= t 11/1) و با توجه به مقدار 93/2بر تاب آوری برابر با 
به و با توجه  98/2ای بر خودکارآمدی برابر با است. همچنین  اثر مستقیم شفافیت رابطه

دواری ای بر امیمعنادار است.در نهایت اثر مستقیم شفافیت رابطه 29/2( در سطح = 11/1tمقدار)
 معنادار است. 29/2در سطح  (= 22/4t) و با توجه به مقدار 11/2برابر با 

 های  منفی تدریساثر مستقیم خوش بینی بر هیجان 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
اثر مستقیم  همچنینمعنادار است.  29/2( در سطح = t -91/1) و با توجه به مقدار -11/2برابر با 

در سطح  (= t -22/1و با توجه به مقدار) - 94/2منفی تدریس برابر با  هایتاب آوری بر هیجان
 معنادار است.  29/2

منفی  هایاثر مستقیم خودکارآمدی بر هیجان 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
اثر  همچنینمعنادار است.  29/2( در سطح = t -48/4) و با توجه به مقدار - 11/2تدریس برابر با 

در  (= t -14/1) و با توجه به مقدار -93/2منفی تدریس برابر با  هایمستقیم امیدواری بر هیجان
 معنادار است.  29/2 سطح

تدریس  های  منفیدر ادامه به مقایسه اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرها بر هیجان
 شود.پرداخته می

 تدریس  های منفیضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر هیجان  .5جدول

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرها                      برآوردها

    های منفی تدریس از:به روی هیجان
 -28/2** -28/2** - خودآگاهی

 -94/2** -94/2** - اطالعات اساسی

 -91/2** -91/2** - پردازش متوازن

 -91/2** -91/2** - ایشفافیت رابطه
 -11/2** - -11/2** خوش بینی

 -93/2** - -93/2** تاب آوری

 -11/2** - -11/2** خودکارآمدی
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 -94/2** - -94/2** امیدواری

عنوان کدام از ابعاد ادراک از رهبری اصیل بههیچ شود،مشاهده می 3طور که در جدول همان
( بر ایمتغیرهای برونزای پژوهش)خودآگاهی، اخالق مداری، پردازش متوازن، شفافیت رابطه

ر اثر مستقیم نیستند. در حالی که اثر غیر مستقیم هر چهار بعد متغی های  منفی تدریس دارایهیجان
( و شفافیت -91/2(، پردازش متوازن)-94/2(، اخالق مداری)-28/2برونزا شامل خودآگاهی)

این  که ،معنادار است 29/2های  منفی تدریس از نظر آماری در سطح ( بر هیجان-91/2ای)رابطه
شناختی در میان ابعاد ادراک از رهبری اصیل و های روانغیر سرمایهای متامر بیانگر نقش واسطه

 های  منفی تدریس است.هیجان
ی از طور کلههای برازندگی استفاده شده است. بجهت بررسی برازندگی مدل از شاخص

های برازش های برازندگی متنوعی که وجود دارد، در این پژوهش شاخصمیان مشخصه
/df2x(01/0)  ،ARMSE(10/1) ،9CFI (99/1) ،IGF(99/1)  وAGFI (90/1) گزارش
  .شودمی

دریس در ت منفی هایبینی هیجانبرازش مدل پیش  ،های نکویی برازش با توجه به مشخصه 
 سطح مطلوبی است.

در ادامه نمودار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای برآورد شده)مقادیر استاندارد( 
 ارائه شده است.

 

 
 تدریس منفیهای نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش بینی هیجان .2کل ش

                                                           
1. Comparative Fit Index 
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 گیریبحث و نتیجه
معنادار  مثبت و و امید واری نتایج پژوهش نشان داد که اثر مستقیم خودآگاهی بر خوش بینی

دست آمده، اثر مستقیم خودآگاهی بر تاب آوری و است. با این حال مطابق نتایج به
اری که اثر مستقیم اخالق مد حاکی از آن بودنتایج پژوهش  . همچنین خودکارآمدی معنادار نبود

ثر ادر این پژوهش  بر خوش بینی، تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری مثبت و معنادار است.
با این   بود،مستقیم پردازش متوازن بر خوش بینی، خودکارآمدی و امیدواری مثبت و معنادار 

یانگر آن بود ب همچنین حال اثر مستقیم و مثبت پردازش متوازن بر تاب آوری معنادار نبود. نتایج
. ار استنادشناختی مثبت و معهای سرمایه روانای بر تمامی مؤلفهکه اثر مستقیم شفافیت رابطه

( و 9111(، مقیمی مفرد)9113های عالی پور و همکاران)نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش
 سو است.( هم1299کرس تینگ)

تواند متاثر از بافت مدرسه باشد. از آنجایی که افراد هم به احساس کارآمدی معلم می
تواند هم یکنند، باورهای خودکارآمدی مصورت فردی و هم به صورت جمعی عمل می

توان کارآمدی جمعی در سطح شخصی و هم در سطح جمعی مفهوم سازی شود. بنابراین می
عنوان عامل اثرگذار دیگری بر تعهد شغلی آنان مورد مطالعه قرار داد. مدارس و معلمان را به
های تحصیلی، موانع و ها چالشهایی هستند که در آنهای آموزشی مکاندیگر محیط
ن های انجام شده به طور واضح اییقت پایدار زندگی تحصیلی هستند و پژوهشفشارها، حق

 کنند.امر را حمایت می
 ، تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواریبیانگر آن بود که خوش بینی ی این پژوهشهایافته
های گلستانی . این نتایج یا یافتهتدریس دارای اثر مستقیم و مثبت هستند مثبت هایبر هیجان

های هیجانات از بافت خوانی دارد.( هم9113( و علی اصغری صدری و پناه علی)9111یا)ن
بر اهمیت سازه تنظیم هیجانی در محیط  پژوهشگران پذیرند.اجتماعی/ تاریخی تأثیر می

کنند و چگونگی بروز هیجانات را هم در معلمان و هم در فراگیران با تأکید کالسی تأکید می
ط در مورد ارتباهمچنین دهند. آنها اعی/ تاریخی مورد بررسی قرار میبر نقش بافت اجتم

زش های هیجان، انگیکنند که سازهبین هیجان، انگیزش و شناخت، این دیدگاه را مطرح می
های اجتماعی/ تاریخی در نظر گرفته شوند که از یکدیگر مجزا عنوان سازهو شناخت باید به

ن مسئله اصلی، ذهن و تفکر معلمان است. از ایهمچنین  دارند.نیستند و با یکدیگر همپوشی 
رو نظام آموزشی نیازمند معلمانی است که به باور و بینشی صحیح نسبت به برنامه درسی نائل 
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آیند و تدریس با کیفیتی را در کالس به اجرا بگذارند تا از این طریق سرزندگی تحصیلی 
به برنامه درسی و همه عناصر آن دیدگاه و  آموزان افزایش یابد. معلمان نسبتدانش

او به  ها و باورکنند و هر برنامه درسی در نهایت به وسیله معلم، نگرشرویکردی اتخاذ می
 هایآید. معلمان باورهای قوی دارند که تأثیر زیادی بر انتخاب محتوا و روشاجرا در می

 های یادگیریتدریس آنان و هدف و بین باورهای معلمان با رفتار گذاردمیآموزشی آنان 
 شان ارتباط نزدیکی وجود دارد.

اینکه بیشتر کودکان و نوجوانان در محیط تحصیلی هستند، الزم است از طرفی با توجه به
د. کنند، دانسته شوهایی را که با این مشکالت برخورد میکه نامالیمات تحصیلی و راه

موزان در برخورد آل تأثیرگذار بر روی ظرفیت دانشبنابراین بهتر است که پیشایندها یا عوام
 های تحصیلی را که موجب سرزندگی است، شناسایی کرد.با چالش

با  های منفی تدریس معنادار است.نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم خودآگاهی بر هیجان
ر رآمدی، اثاین حال، با توجه به عدم معناداری اثر مستقیم خودآگاهی بر تاب آوری و خودکا

و  گری خوش بینیاز طریق واسطهتنها های منفی تدریس غیرمستقیم خودآگاهی بر هیجان
ری بیانگر آن بود که اثر غیرمستقیم اخالق مدا همچنین گیرد. نتایج پژوهشامیدواری صورت می

گری خوش بینی، تاب آوری، های منفی تدریس معنادار است و از طریق واسطهبر هیجان
 گیرد. مدی و امیدواری صورت میخودکارآ

است.  های منفی تدریس معنادارنتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم پردازش متوازن بر هیجان
با این حال، با توجه به عدم معناداری اثر مستقیم پردازش متوازن بر تاب آوری، اثر غیرمستقیم 

بینی، گری خوشاز طریق واسطه تنهاهای مثبت و منفی تدریس خودآگاهی بر هیجان
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که اثر  همچنین گیرد. خودکارآمدی و امیدواری صورت می

گری های منفی تدریس معنادار است و از طریق واسطهای بر هیجانغیرمستقیم شفافیت رابطه
به دست آمده در نتایج  گیرد. خوش بینی، تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری صورت می

(، افضل و 1294(، شالیر)1294این پژوهش با نتایج تحقیقات نلسون و همکاران)
خوانی ( هم1292( و فیلیپ و شوباخ)1299( کرس لینگ)1291(، اسنایدر و لوپز)1294همکاران)

  دارد.
های منفی و مثبت در اند که تنظیم هیجاندر این راستا این پژوهشگران نشان داده

این ها به. حتی برخی پژوهشگذاردمیبین رؤسا و کارکنان بر رضایت شغلی تأثیر  تعامالت
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شتر پذیری از بهره هوشی نیز بیاند که در موقعیت رهبری، اهمیت هیجاننتیجه دست یافته
های انجام گرفته در حوزه مدیریت، حاکی از این اند که پژوهشاست. برخی نیز اظهار کرده

تواند پیش بین مهمی برای پیامدهای سازمانی و عملکرد شغلی می پذیریاست که هیجان
 های مشابه عاطفی وپذیری ویژگی فردی است که موجب نشان دادن واکنشباشد. هیجان

های علمی  و مبلغان گذاران اندیشهمعلمان پایه شود.های مشابه میاحساسی در موقعیت
زند و در جوامع  تربیت منابع انسانی میهای فرهنگی هستند. معلم حرف اول را در ارزش

ها ترین عامل تحول شناخته شده است. آنعنوان مهمپیشرفته نیروی انسانی کارآمدی به
آموزان دارا هستند. معلمی که مطالب خویش بیشترین سهم را در سرزندگی تحصیلی دانش

آموزان کند و دانشدارد، فضای کالس را متحول میرا به سبک پویا و با اشتیاق عرضه می
وی از انگیزش درونی نسبت به مطالب درسی و نیز انرژی بیشتری در کالس درس دارند. 

 ها در کالس درس بستگیآموزان به میزان بسیار زیاد به حضور واقعی آنیادگیری دانش
. دها معطوف به معلم باشاین معنی که در رویای روزانه نباشند و توجه و تمرکز آندارد. به 

ها شور واشتیاق یادگیری ایجاد کند. بدون وجود شور برای این کار معلم باید بتواند در آن
آموزانی که آموزان وجود ندارد. دانشو اشتیاق در خود معلم، امکان انتقال آن به دانش

ی آموزانی انگیزش دروندهد، بیشتر از دانشها را داوطلبانه آموزش میاحساس کنند معلم آن
کند. کنند تا اینکه احساس کنند، معلم برای دریافت پول تدریس میبه درس پیدا می نسبت

آموزان شناختی از طریق وی در دانشبه عبارتی دیگر معلم الگویی است که متغیرهای روان
وقتی در میان معلم و متعلم روابط دوستانه به همراه احترام متقابل، حسن خلق  شود.درونی می

یکدیگر وجود داشته باشد، از یک طرف، اشتیاق و انرژی معلم در تدریس  و رعایت حقوق
آموزان و از طرف دیگر، عالقه و دلبستگی به علم آموزی و گوش فرادادن به به دانش

آموزان دو چندان خواهد شد. در نتیجه، با ایجاد فضای سالم های علم در دانشآموزه
آید. اصوالً آرامش زمینه ساز ان به وجود میآموزآموزشی، زمینه بروز خالقیت در دانش

خالقیت است. معلمان باید بتوانند از طریق تأثیرات و تحرکات عقالنی و عاطفی و از راه 
  .آموزان باال ببرنددرست اندیشیدن و فعالیت فکورانه میزان آگاهی و شعور را در دانش

های هیجانی اجتماعی  و سالمت روانی نظام آموزش و پرورش به منظور بهبود توانایی
معلمان الزم است در سطوح مختلف از راهنمایی  عملی و علمی با هدف انعطاف پذیری 

روانی،  هایهای زندگی عادی و محافظت از خویش در مقابل بیماریبیشتر در برابر استرس
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ای کارآمدتر، مدیریت استرس و حل ارتباطات اجتماعی و حرفه ها،ها و نگرشبهبود مهارت
تر در مدرسه، موفقیت در تدریس کارآمد، کیفیت ارتباطات باالتر، تعارض بهتر و جو مثبت

ها و آموزان بهره گیرند. کارآمد بودن برنامهیادگیری بهتر و عملکرد تحصیلی باالتر دانش
های جمعی است و مودن مدرسه، خانه و محیطراهنمای عملی و علمی نیازمند درگیر ن

ی، های شناختنخستین اقدام در درگیر نمودن مدرسه، ایجاد تغییر در رفتارها و توانمندی
هیجانی و اجتماعی معلمان، جو کالس درس، و محیط مدرسه است. وضعیت در حال گذار 

ی و اجرای و تغییر آموزش و پرورش ایران نیز به سهم خود ضرورت شناسایی، طراح
های فردی و اجتماعی از سوی های ترویج سالمت، آموزش و ارتقای توانمندیبرنامه
 کند.ریزان و کارگزاران را برای معلمان نظام آموزش و پرورش مضاعف میبرنامه

 منابع

رابطه بین  (.9111) زهرا، اسالمیان و زهره، گودرزی؛حسین، جعفری ثانی؛ حسن، اسالمیان
های تدریس اثربخش استادان دانشگاه علوم پزشکی به کارگیری مؤلفههوش هیجانی و 

 .114-183(،8)94،ایرانی آموزش در علوم پزشکیمجله. مازندران
هی، بهادری خسروشا و عدل نسب، الدن ؛ماشینچی عباسی، نعیمه ؛هاشمی نصرت آباد, تورج

قلبی و افراد و فرسودگی حیاتی در بیماران   Dی. مقایسه تیپ شخصیت(9119)جعفر
  .12-18(،1)9،پژوهشی روانشناسی سالمت -صلنامه علمیف  .عادی

(. رابطه نگرش شغلی، احساس 9119حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید و خاکی، سکینه خاتون )
(، 41)99، های آموزشینوآوریکارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان. 

11-2. 
بررسی میزان خشم صفت (. 9111) نمامعلی ،آزادی و فایق ،یوسفی ؛بیتا ،خاصی ؛ندا ،خاصی

 . 41-31(،9)1،مجله ره آورد سالمت. معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه
بررسی ارتباط رهبری اصیل باخالقیت با توجه به نقش میانجی  .(9111روزبه ) ،خلیلی باهر

امه پایان ن .ای استان گیالنشناختی کارکنان اداره آموزش فنی وحرفهسرمایه روان
 .کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه گیالن
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ی ادراک حمایت (. رابطه عل9113عالی پور، سیروس؛ شهنی ییالق، منیجه و سحاقی، حکیم )
عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری احساس تعلق، لذت، ناامیدی، 

 . 41-31(،9)1،راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیخودکارآمدی و تالش تحصیلی. 
(. نقش عاطفه مثبت  و منفی و تنظیم 9113علی اصغری صدری، زهرا و پناه علی، امیر ) 

علیم تسترس و رضایت شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه. هیجانی در پیش بینی ا
 .91-11(،911)1،و تربیت استثنایی

(. رابطه رهبری اصیل باعملکرد خالق و اشتیاق به کار شرکت 9119کاهه، مریم) 
خودروسازی زامیاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، 

 دانشگاه عالمه طباطبایی.
 یمحمد عل ،بشارت و مرضیه سادات ،روح االمینی ؛احسان ،دین پرور ؛مسعود ،کریمی فر

اثر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس، بر میزان سازگاری عاطفی و  (.9111)
 .13-12(،9)91، های علوم شناختیتازه. اجتماعی مردان جوان

اجتماعی در بهبود سالمت  -جانیهای هی(. تأثیر آموزش مهارت9111کریم زاده، منصوره )
 . 919-941(،31)94،رفاه اجتماعیروان معلمان مقطع ابتدایی. 

ی علّی بررسی رابطه .(9111غالمحسین ) ،مکتبی ومنیجه ،شهنی ییالق ؛ندا ،گلستانی نیا
 های انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی و مشوق

آموزان دختر سال دوم امیدی در دانشتکلیف، امید و ناادراک کنترل، ارزش 
 ..81-922(،9)1، روان شناسی مدرسه .دبیرستان

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق شغلی و میل ماندن  .(9111فاطمه ) ،مقیمی مفرد
 پایان نامه کارشناسی ارشد،، در شغل کارکنان بهره برداری شرکت نفت گچساران

 .31-91 ،آزاد واحد مرودشتدانشگاه 
یافته رهبری اصیل مبتنی بر دیدگاه عالمه طراحی وتبیین مدل توسعه .(9112نونا ) ،مؤمنی

 .13-41 ،پایان نامه دکترای تخصصی ،طباطبایی
(. بررسی و تبیین نقش سرمایه 9111نجاری، رضا؛ دانایی فر، حسن و صالحی، علی)

  .11-11(،1)9، های دولتیفصلنامه مدیریت سازمانروانشناختی در پیامدهای سازمانی. 
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بررسی تأثیر ادراک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی از  .(9111)ایرج ،نیک پی
ان پای ،های خرم آبادشناختی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاهطریق سرمایه روان

 فهان. روان شناسی، دانشگاه اص نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و
یوسفی، فایق؛ آزادی، نمامعلی؛ تیموری، پروانه؛ کهزادی، شادی؛ باقری، شراره و خاصی، 

(. بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه شهر 9114بیتا )
 .42-34(،32)91،مجله علوم پزشکی زانکوسنندج. 

بررسی مقایسه  (.9111) شیالن ،شیخ احمدی و سوگند ،حبیبی؛ امیر ،زارعی ؛فایق ،یوسفی 
های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و میزان ضریب هوشی دانشجویان رشته

-1(،9)9،مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان
9 . 

و مقایسه خشم  (. بررسی9113یوسفی، فایق؛ تیموری، پروانه؛ آزادی، نمامعلی و خاصی، بیتا )
مجله طب پیشگیری معلمان مدارس ابتدایی در دو شهر کرمانشاه و سنندج. 

 . 31-18(4)1،طبری
(. بررسی میزان بروز 9113یوسفی، فایق؛ آزادی، نمامعلی، تیموری، پروانه و خاصی، بیتا )

 . 43-39(،34)92،مجله علوم پزشکی زانکوخشم معلمان مدارس ابتدایی شهر سنندج. 
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