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 ، شناختیروانگری بهزیستی با میانجی شناختیروان

 هیجانی و اجتماعی در دانشجویان
 آرزو اصفا

 خدیجه ابوالمعالی الحسینی
 کیانوش هاشمیان

 چکیده

سرمایه های مؤلفه برخی ازتحصیلی بر اساس  کاریاهمال بینیپژوهش حاضر پیش از هدف

هیجانی و اجتماعی در دانشجویان بود. روش ، شناختیروانگری بهزیستی با میانجی شناختیروان

ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و جامعه همبستگی -پژوهش توصیفی

 یاچندمرحلهای خوشهکننده به روش تصادفی بود. چهارصد و بیست شرکت 69-61در سال تحصیلی 

، کونور و دیویدسونآوری )بتا، (7155، تحصیلی )سواری کاریاهمالهای انتخاب شدند و مقیاس

 بهزیستی( و 5665، همکاران و و امید )اسنایدر (5667، زندگی )شییر و کارور گیریجهت، (7119

و  شناختیروان، نیهای هیجا( را که دارای بخش5981، آبادیرستمی و نصرت، لوجامع )جوشن

ها بیانگر یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند. یافتهها با روش مدلتکمیل کردند. داده، اجتماعی بود

برازش دارند. اثر کل سرمایه  شدهیگردآورهای های برازندگی با دادهی شاخصاین است که همه

، بر بهزیستی هیجانی شناختیروانیه تحصیلی منفی و معنادار و اثر سرما کاریاهمالبر  شناختیروان

معنادار و  کاریاهمالبر  شناختیروان. اثر مستقیم بهزیستی بود و اجتماعی مثبت و معنادار شناختیروان

هیجانی ، شناختیروانبهزیستی  یواسطهبه کاریاهمالبر  شناختیروانهمچنین اثر غیرمستقیم سرمایه 

شناسان تربیتی و مشاوران تحصیلی برای کاهش شود روان. توصیه میبودمعنادار  و اجتماعی

، آوریدر دانشجویان برنامه آموزشی مناسبی را تدوین کرده و راهکارهای ارتقاء تاب کاریاهمال

 و هیجانی را به آنان آموزش دهند. شناختیروان، امید و بهزیستی اجتماعی، بینیخوش

 شناختیروانی سرمایه صیلی، تحبهزیستیکاری، اهمال کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

مشکالت رفتاری است که شیوع بسیاری در بین عموم مردم دارد  ازجمله 1کاریاهمال
طول دادن و به تعویق انداختن کار یا ، ( و به معنای طفره رفتن7113، 2)هاول و واتسون

 کاریلاهما(. 7113، 3و اوالفسون وادکینز، است که باید تکمیل شود )شارو یافهیوظ
فرد کاری  طورمعمولبهاست که در آن  بخشینظمخود یک شکل رایج از شکست در 

اندازد. این ارادی و عمدی به تأخیر می صورتبهانجام دهد  موقعبهرود را که انتظار می
و غیرمنطقی بودن دو ویژگی اصلی  ریتأخ، تأخیر ناخوشایند و غیرمنطقی است

ای برای تأخیر در انجام کنند که دالیل منطقیتوجیه می کاراهمالاند. افراد کاریاهمال
؛ 7113، ؛ استیل7159، 1دراکویتکس، 7159، 5تکالیف ندارند )استیل و کلینک سیک

معتقدند که رفتار  (7113(. شارو و همکاران )7118، 9کراچاک و راجانی، کالسن
 است. 6یریتأخو  8غیرضروری، 3کارانه غیرسازندهاهمال
 ازجملههای زندگی روزمره مشکل شایعی است و در اکثر موقعیت کاریاهمال 

در  کاریاهمال(. اغلب فراوانی 7116، و همکاران 10افتد )روساریوتحصیل اتفاق می
از دانشجویان  %11بیش از  کهطوریبه، ارائه شده است یهاگزارشدانشجویان بیش از 

، 11همل و ندلر، کوماراجو، نامخورند )بورهای تحصیلی خود شکست میدر فعالیت
در انجام امور مرتبط با تحصیل  تأخیر عمدی صورتبهتحصیلی  کاریاهمال (.7155

حضور مستمر در کالس ، آماده کردن مقاالت در طول سال تحصیلی، نظیر خواندن
؛ 7159، 12پاترزک و فریس، شود )گرانشلدرس و مطالعه برای امتحانات آشکار می

تحصیلی بیانگر تمایل غیرمنطقی فرد برای  کاریاهمال(. 5685، 13ومسولومن و راث بل
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به تعویق انداختن و یا مشکل در آغاز یک فعالیت و تکلیف درسی و یا کامل کردن آن 
، است. در برخی از موارد نیز فراگیران با وجود انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص

 (.5668، 1انگیزه کافی برای انجام آن ندارند )فراری
کاری تحصیلی بر روند و بازده تحصیلی با توجه به پیامدهای منفی اهمال 

شود. در این میان گرانشل آن آشکار می یکنندهتعییندانشجویان اهمیت مطالعه عوامل 
( در بررسی نیمرخ به تأخیر انداختن وظایف و تکالیف تحصیلی در 7159و همکاران )

توانند دالیل وع مجزا برای تأخیر وجود دارند که میدانشجو دریافتند که چهار ن 115
فشار  تأخیر ناشی از، 7از تأخیر نامشهود اندعبارتتأخیر را تبیین کنند. این چهار نوع 
و تأخیر مربوط  5تأخیر ناشی از نگرانی/ اضطراب، 9روانیِ ناشی از موفقیت در یک کار

 کاریاهمال، وانی به دنبال موفقیت. در نوع نامشهود و فشار ر1به نارضایتی از مطالعه
هدفمند است و فرد تا مدت کوتاهی فعالیت تحصیلی  تری دارد وتحصیلی شدت کم
افرادی که تأخیر آنان به علت اضطراب/ نگرانی و  کهدرحالیاندازد. خود را به تأخیر می

در ، دهندبخشی نشان میخود نظم هایمهارتدر  یصینقا، نارضایتی از مطالعه است
 شود.پذیری بیشتر مشاهده میرنجورخویی و ضعف در مسئولیتاین افراد روان

( بیان کردند که یادگیرندگان به دو دلیل اساسیِ ترس از 5685بلوم ) راث و سولومن
با « بیزاری از تکلیف»کنند. می کاریاهمالاقدام به  مکرراً، شکست و بیزاری از تکلیف

ضعیف و رفتار تأخیر در مطالعه مرتبط  نفسعزت، های غیرمنطقیشناخت، افسردگی
بلکه تعامل ، نقصی در عادات مطالعه یا مدیریت زمان نیست انحصاراً کاریاهمالاست. 
، 6و ناوس سیلادار آن هستند )شناختی و عاطفی عهده، ای از عوامل رفتاریپیچیده
هیچ دلیل خاصی کاری اختیاری و بدون  کامالً طوربهفرد ، «در سطح رفتاری(. »7117

فرد ، «در سطح شناختی»دهد. انجام نمی شدهنییتعرا که قصد انجام آن را دارد در زمان 
« سطح هیجانی»و در  (7111، 7ورزد )شونبرگتعلل می موقعبهدر گرفتن تصمیمات 

                                                                                                                                        
1. Ferrari 
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4. worried/anxious 

5. discontent with studies 

6. Ellis & Knaus 
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است  مندعالقهکار شود و فرد اهمالمشکلی انگیزشی تلقی می عنوانبه کاریاهمال
ی زمانی انجام آن کار در فاصله، روازاینانجام دهد.  شدهنییتعفعالیت  غیرازبهفعالیتی 

شود بخش به شکست منتهی میمعین به دلیل انجام فعالیتی غیرضروری و لذت
( دریافتند که آموزش 5961(. اندیشمند و ابراهیمی )5661، 5والرند و کاستنر، )سنکال

موفقیت  یکنندهتعییناست. انگیزش تحصیلی نیز کنترل موقعیت بر انگیزش افراد مؤثر 
(. 5965، درتاج و نعمت طاووسی، افروز، یادگیرندگان در تحصیل است )لطفی عظیمی

بینی پژوهشگران بر نقش باورهای غیرمنطقی و نارضایتی از تحصیل در پیش
( 7151، 9سیو و یون، ؛ کیم7159، 7)بلکیس اندکرده تأکیدتحصیلی  کاریاهمال

تحصیلی  کاریاهمالاز واریانس  %71 بخشینظمخود و  %55دکارآمدی و اضطراب خو
 ( نشان دادند که بین5969ذرراتی و خیر )(. 5661، کند )سنکال و همکارانرا تبیین می

 و برای مقاله آمادگی، امتحان برای آمادگی بعد شامل کاریاهمال هایمقیاس خرده

روان و تمرکز رابطه وجود دارد و با افزایش با سطح سالمت  مقابله برای آمادگی
 یابد.سالمت روان و تمرکز افراد کاهش می، کاریاهمال

دهند که نشان می کاریاهمالهای گذشته در خصوص های پژوهشدر کل یافته
؛ خاکپور 5967، آبادی و حیدریفتح، کار احساس اضطراب )شیخیاهمال آموزاندانش

؛ 7159، 4گسلی و اسپادا، نیکویچ، مکنزی، ؛ فرنیک9615، برازجانی و حشمتی جدا
، افسردگی )فرنیک و همکاران، (5666، 6؛ میلگرام و توبیانا7159، 5دیون و پیکیل، گنون
، (7119، 9؛ ون ایرد7116، همکاران و 8؛ ازر7159، 7و پیچی دیون، ؛ گاگنون7159

؛ تیس و 7151، 11شاناهان و نیوفلد ،؛ استید7157، 10استرس )سیرویس و توستی

                                                                                                                                        
1. Senécal, Koestner & Vallerand 

2. Balkis 

3. Kim, Seo & Eun 

4. Fernie, McKenzie, Nikčević, Caselli & Spad 
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6. Milgram & Toubiana 
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10. Sirois & Tosti 

11. Stead, Shanahan & Neufeld 
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، 2؛ هینچ و شلدون7159، ( و نارضایتی از زندگی )گرانشل و همکاران7159، 1بامیستر
کار از کیفیت رسد این فرض که افراد اهمال( دارند. به نظر می7113، و استیل 7159

 منطقی است.، زندگی و سطح بهزیستی پایینی برخوردارند
شناختی است اجتماعی و روان، یای از بهزیستی هیجانبهزیستی جامع آمیزه 

رضایت از زندگی « بهزیستی هیجانی(. »5981، آبادینصرت، رستمی، لو)جوشن
دوستان و غیره( و شادکامی و سرور و آرامش فردی ، )مانند رضایت از شغل شدهادراک

 عنوانبهی نگرش فرد به کارکرد خود شیوه« شناختیروانبهزیستی . »گیردبرمی دررا 
، امید، بینیخوش، رشد شخصی، ی پذیرش خودکند و دربرگیرندهرا بازنمایی می« من»

یابی خود و ارتباطات مثبت است. جهت، معنویت، کنترل محیط شخصی، هدف زندگی
و  کندیم نماییزبا را «ما» عنوانبه دشانخو دکررکا به ادفرا شنگر جتماعی«ا »بهزیستی

یک  عنوانبههای افراد دیگر و جامعه )توانایی د در موردفر شناخت و یابیارز بیانگر
ارزشی -اش برای جامعه )خودهمچنین ارزیابی فرد را در مورد سودمندی، کل( است

 یهاگروه و ادفرا با بطشروا کیفیت و عجتماا در دشعملکر چگونگی، (3شخصی
یوبر ؛ ه7111، 5؛ چاپمن و استرین7111 ،4و همکاران دهد )کسلررا نشان می جتماعیا

 یسرمایه بین که دریافت (5965)، آباد(. هاشمی نصرت7155، 6و همکاران
 سرمایه یشافزا با یعنی. دارد دجوو تیمثب بطهرا شناختیروان بهزیستی و شناختیروان
 باال شناختیروان یسرمایه دارای صشخایابد. امییش افزا نیز بهزیستی، شناختیروان

 حفظ را دی و بهزیستی روانی و جسمانی خودتحصیلی شا سسترا با جههامو در
 .(5969، )داورنیا کنندیم

یک حالت ، مثبت شناسیروانیکی از مفاهیم مهم در « شناختیروانی سرمایه»
پذیر نسبت به زندگی است که به گرا و انعطافمثبت و رویکردی واقع شناختیروان

 چالش به را پردازد و افرادیهای مثبت روانی در او مهای فرد و جنبهرشد توانایی
دست ، ها استها و موفقیتی دستیابی به هدفخودآگاهی بهتر که الزمه به تا کشاندمی

                                                                                                                                        
1. Tice & Baumeister 

2. Hinsch & Sheldon 

3. personal self-worth 

4. Kessler 

5. Chapman & Strine 

6. Huber 
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، آوریتاب، شناختی مثبت شامل امیداز چهار ظرفیت روان شناختیروانی یابند. سرمایه
که در  (7113 ،1اوی و نورمن، اولیو، شود )لوتانزو خودکارآمدی تشکیل می ینیبخوش

 آوری آن مطالعه شده است.و تاب بینیخوش، ی امیداین پژوهش سه مؤلفه
هایی را برای آمادگی شناختیروانی سرمایه، شناختیرواندر سطح کارکردهای  

اهداف مربوط به کار و  ویژهبهتا بتوانند برای دستیابی به اهداف ) کندافراد فراهم می
پذیری مناسبی برخوردار انه رفتار کنند و از انعطافبینامیدوارانه و خوش، تحصیل(

(. امید بیانگر مقاومت فرد در راه رسیدن به اهداف و در صورت 5961، باشند )گل پرور
های لزوم تغییر مسیر به سمت هدف برای دستیابی به موفقیت است و با ایجاد بنیان

اهدافشان شده و احتمال  الزم باعث پشتکار هر چه بیشتر افراد در مسیر شناختیروان
( نشان داد که 7117(. اسنایدر )7119، برد )الرنس و لوتانزموفقیت را در آنان باال می

ی معتبری برای عملکرد تحصیلی در طول دوران کنندهبینیسطوح باالی امید پیش
بر بیشتر ، دانشجویانی که دارای سطوح باالیی از امید هستند کهطوریبه، دانشگاه است

تری کاری کمو سالمت روان بیشتر و اهمال شوند و از انگیزهخود متمرکز می اهداف
، نقل از تقی لو 7155، و همکاران 2خود برخوردارند )داگلیبای انیهمتا گریدنسبت به 

ی سطح کنندهبینیسطح پایین امید پیش (.5969، ؛ ستایشی اظهری و همکاران5961
 عنوانبهای اجتنابی است و امید ر از راهبردهای مقابلهتباالی اضطراب و استفاده بیش

، 3رود )الکساندر و انیگ بزیتحصیلی به شمار می کاریاهمالیک عامل مهم در کاهش 
7113.) 
کند که به افراد کمک می که شودیمتلقی  یک ظرفیت و توانایی عنوانبهآوری تاب 

آور کنند. افراد تابمناسب استفاده  هایروشهای زندگی از هنگام مواجهه با دشواری
؛ 7119، ؛ الرنس7159، 4نگرند )کسیدیبرای رشد می هاییفرصت عنوانبهبه مشکالت 

آوری در محیط تحصیل احتمال موفقیت یادگیرندگان (. تاب7119، و همکاران 5کارلتون
 یآوربتا بین داریمعنا ی( رابطه5965دهد. حسینی و همکاران )را افزایش می

                                                                                                                                        
1. Luthans, Avolio, Avey & Norman 
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4. Cassidy 
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ی بینی مؤلفهخوشگزارش دادند.  ننشجویادا کاریاهمال حسطو و شناختیروان
طریق ارتقاء سبک ، شناختی است و اثر مثبتی بر بهزیستیروان دیگری از سرمایه

 (.7151، و همکاران 1رفتارهای سازگارانه و ظرفیت حل مسئله دارد )کانورسانو، زندگی
تر هستند تری برخوردارند و اجتماعیمطلوب یفرد نیب هایمهارتبین از افراد خوش

توانند با فشارهای روانی کنار آیند مؤثر بهتر می کنار آمدنگیری از راهبردهای و با بهره
؛ و 5965، و همکاران یخسروشاهو از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند )بهادری 

تری دارند و از ینی کمب(. دانشجویانی که خوش5969، و همکاران اندنینورالد محبی
منبع استرس یا  عنوانبهکنند به تحصیل استفاده می یمشارکت ریغهای مقابله سبک

 عنوانبهبه تحصیل ، بیندانشجویان خوش کهیدرحالکنند. یک راه فرار نگاه می عنوانبه
شواهدی وجود دارد که کنند. یادگیری و رشد نگاه می، فرصتی برای ارتباطات اجتماعی

بینی برخوردارند و یا بین در مقایسه با افرادی که از سطح پایینی از خوشافراد خوش
 .(7151، 2کینگ-کریپل و هندرسونحتی بدبین هستند کیفیت زندگی باالتری دارند )

 ینا ستا دصد در هشوپژ این، ی و پژوهشی موجودنظر ینهاپشتو به با توجه
سرمایه های برخی از مؤلفه بر اساس توانیم یاآ که هدد ارقر موردبررسی را مسئله
اجتماعی و هیجانی( ، شناختیروانجامع ) بهزیستی یگرمیانجی با شناختیروان

 بینی کرد؟را پیش کاری تحصیلیاهمال

 روش
ی همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دوره-روش این پژوهش توصیفی

بود  69-61در سال تحصیلی کارشناسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
(9971=Nبرای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه .)ای استفاده شد. ای چندمرحله

 8دانشکده است )شامل  8دارای ، دانشگاه شهید رجایی در کل کهاینبا توجه به 
، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران و معماری، علوم انسانی، ی علوم پایهدانشکده

ها ( از هر یک از دانشکدهبدنیتربیتو  مهندسی برق و الکترونیک، کمهندسی مکانی
 موردبررسیانتخاب شد و سپس در هر کالس کلیه دانشجویان  تصادفبهچند کالس 

                                                                                                                                        
1. Conversano 

2. Krypel & Henderson-King 
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( 7115) 1قرار گرفتند. برای برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی شوماخر و لوماکس
یابی معادالت مسیر و مدلاستفاده شد. آنان برای برآورد حجم نمونه در تحلیل 

کنندگان به تعداد پارامترهای مدل را معرفی کردند که در ساختاری روش نسبت شرکت
حجم نمونه ، کنندگان به پارامترهای مدلشرکت 71: 5آن حجم نمونه مبتنی بر نسبت 

 79شود. در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد مطلوب تلقی می
بار  6مانده مربوط به نشانگرها؛ های باقیپارامتر عبارت خطا= واریانس 6مدل: ]پارامتر 

هر  ازای به، پارامتر مربوط به مسیرهای مدل[ 1عاملی مربوط به متغیرهای نهفته و 
نفر برآورد شد  555 درمجموعکننده در نظر گرفته شد و حجم نمونه شرکت 58پارامتر 

های زیر را کنندگان مقیاسزایش یافت. کلیه شرکتنفر اف 571و با بیش برآورد به 
 تکمیل کردند:

در یک مقیاس لیکرتی  گویه 71 با( 7119) 7آوری کونور و دیویدسونالف( مقیاس تاب
 قادر یخوببهشود و گذاری مینادرست( تا چهار )همیشه درست( نمره کامالًبین صفر )

 همسانی است. ینیبال ریغ و بالینی هایگروه در آورغیرتاب از آورتاب افراد تفکیک به
. است آمده دست به 86/1 کرونباخ آلفای روش از استفاده مقیاس با این درونی

 با و معنادار و مثبت کوباسا سرسختی مقیاس هاینمره با این مقیاس نمره همبستگی
 و منفی شیهان استرس به نسبت پذیریآسیب و شدهادراک استرس مقیاس نمرات
 (5965رسولی ) و آهنگرزاده(. 7119، کونور و دیویدسون) است شده گزارش رمعنادا

 )پذیرش دیویدسون و کونور توسط آمدهدستبه عامل 1 تأییدی عاملی تحلیل در
، فرد کفایت و صالحیت، تنش برابر در بودن قوی و منفی اثرات تحمل، مثبت تغییرات

 همسانی و هامؤلفه این درونی مسانیه و کرده تأیید را معنوی( تأثیرات و خودکنترلی
 87/1، 31/1 و 39/1 و 35/1، 37/1، 31/1 معادل ترتیب به را ی کل مقیاسنمره درونی

 دست به 86/1 پرسشنامه این کل نمره درونی همسانی حاضر پژوهش در دادند. گزارش
 .آمد
 
 

                                                                                                                                        
1. Schumacker & Lomax 

2. Connor & Davidson 
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( برای سنجش 5667) 7شییر و کارور 5(LOT) زندگیگیری ب( مقیاس جهت
از  یادرجهپنجطیف لیکرت  گویه دارد و در 51. این مقیاس رودیمبینی به کار خوش
های آن ی نمرهشود و دامنهمی گذارینمره (مخالف کامالًتا چهار ) (موافق کامالًصفر )

به  یانمرهانحرافی هستند و  3، 9، 1، 7های است. در این مقیاس گویه 75تا  1بین 
شوند. نتایج گذاری میمعکوس نمره صورتبه 6، 3، 9های ویهگیرد و گتعلق نمی هاآن

یک ساختار تک عاملی با همسانی ، تحلیل عاملی اکتشافی از طریق چرخش واریماکس
( این مقیاس را به فارسی ترجمه 5981را شناسایی کرده است. کجباف ) 38/1درونی 

 و 35/1به ترتیب معادل کرد و پایایی آن را با دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی 
با افسردگی و  این مقیاسبین  زمانهمضرایب روایی به دست آورده است.  83/1

، عریضی سامانی، ه است )کجبافبه دست آمد 37/1و -91/1 یابی به ترتیبخودتسلط
(. در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده از روش الفای کرونباخ 5981، خدابخشی

 به دست آمد. 957/1
 سال کاربرد دارد 51( برای افراد باالتر از 5665همکاران ) و اسنایدر امید ج( مقیاس

 راهبردی تفکر و تفکر عاملی زیرمقیاس دو و گویه 57و دارای ( 7113، اسنایدر و لوپز)
 5درست= کامالًتا  5غلط= کامالًای از درجه 5گذاری آن در طیف لیکرت است و نمره
، %85 تا %35 یدامنه در پرسشنامه این کلی نمره درونی گیرد. همسانیصورت می

 99/1 یدامنه در راهبردها زیرمقیاس و 39/1 تا 35/1 یدامنه در عاملی تفکر زیرمقیاس
 در آزمون کل برای بازآزمایی روش به پرسشنامه این پایایی. است شده گزارش 81/1 تا

 تفکر و 85/1 عاملی تفکر رمقیاسزی برای و باالتر و 81/1 هفته 51 تا 8 زمانی فاصله
 با نامهپرسش این . همبستگی(7113، اشنایدر و لوپز) است شده گزارش 35/1 راهبردی
 تا 1/ 1ی دامنه در نفسعزت و هدف به یابیدست انتظار، بینیخوش هاینامهپرسش

 کرونباخ آلفای (. مقدار5981، تقوی و محمدی، )موسوی نسب است شده گزارش 9/1
 آمده است. به دست 38/1 با برابر حاضر پژوهش مقیاس در این

ی دارد و سه مؤلفه سؤال 57، (7155) تحصیلی سواری کاریاهمالد( مقیاس 
ناشی از  کاریاهمالروانی و -ناشی از خستگی جسمی کاریاهمال، عمدی کاریاهمال

                                                                                                                                        
1. life orientation test 

2. Scheier, Carver 
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گیرد. صورت می ایدرجهپنجگذاری آن در طیف لیکرت سنجد و نمرهبرنامگی را میبی
 (r= 19/1تحصیلی تاکمن ) کاریاهمالی ی این پرسشنامه با پرسشنامههمبستگی نمره

 81/1ی کل این مقیاس را نشانگر روایی مالکی آن است. مقدار آلفای کرونباخ نمره
( در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ 7155، گزارش شده است )سواری

و  38/1ناشی از خستگی جسمی برابر با  کاریاهمال، 36/1عمدی برابر با  کاریاهمال
 دست آمد. به 38/1برنامگی برابر ناشی از بی کاریاهمال

( 7119، بر اساس مدل بهزیستی شخصی )کیز این مقیاس ه( مقیاس بهزیستی جامع:
( 7119( ساخته شده است. کیز )5981آبادی )رستمی و نصرت، لوتوسط جوشن

ای از بهزیستی و سرزندگی هیجانی و بهزیستی کارکردی زهبهزیستی شخصی را آمی
( با 5981لو و همکاران )داند. بر اساس این مدل جوشنو اجتماعی( می شناختیروان)

که مدل سه  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی )در تحلیل موازی( نشان دادند استفاده از
 58شناختی )با گویه( و روان 51اجتماعی )با ، گویه( 57عاملی بهزیستی هیجانی )با 

برازش دارد.  شدهیگردآورهای با داده، ی دانشجویان دانشگاه تهراندر جامعه، گویه(
و  %8/8و بهزیستی هیجانی  %1/55بهزیستی اجتماعی ، %99شناختی بهزیستی روان

، این سه عامل تبیین شد. پذیرش خوداز طریق  از واریانس کل آزمون %9/19 درمجموع
و هدفمندی در  روابط مثبت با دیگران، رشد شخصی، سلطه بر محیط، یرویپ خود

ی همسانی درونی شناختی را تشکیل دادند و دامنههای بهزیستی روانزندگی زیرمقیاس
، گزارش شد. روابط مثبت با دیگران 91/1و  59/1با استفاده از آلفای کرونباخ بین  هاآن

های بهزیستی عی و پذیرش اجتماعی زیر مقیاسشکوفایی اجتما، یکپارچگی اجتماعی
با استفاده از آلفای کرونباخ  هاآنی همسانی درونی اجتماعی را تشکیل دادند و دامنه

نیز  81/1گزارش شده است و بهزیستی هیجانی با همسانی درونی  39/1و  16/1 نیب
حاضر  دارای دو زیرمقیاس رضایتمندی از زندگی و عواطف مثبت بود. در پژوهش

و بهزیستی  61/1بهزیستی هیجانی ، 38/1همسانی درونی بهزیستی اجتماعی با 
 به دست آمد. 35/1 شناختیروان
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 هایافته
زن حضور داشتند که میانگین و انحراف معیار سن در  751و مرد  751در این مطالعه 
 6/83) نفر 996بود.  51/75 ± 11/7 59/75 ±95/5برابر با  به ترتیبزنان و مردان 

بودند. میانگین و  متأهلدرصد(  5/75نفر ) 15و مجرد  کنندگانشرکتدرصد( از 
و  17/59 ±51/5انحراف معیار معدل تحصیلی برای زنان و مردان به ترتیب برابر با 

، چولگی، مقادیر کشیدگی، میانگین و انحراف معیار 5بود. در جدول  57/51 31/5±
 متغیرهای پژوهش نشان داده شده است. 7ب تحملو ضری (VIF) 5عامل تورم واریانس

 موردمطالعههای آماری متغیرهای شاخص .1جدول 

 متغیر 
انحراف ±میانگین 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی

ضریب 

 تحمل

 یانسوارتورم 

(VIF) 

ان
رو

ه 
مای

سر
تی

اخ
شن

 

 975/7 595/1 956/1 -965/1 81/95 ± 69/57 آوریتاب

 915/7 559/1 635/1 -911/1 86/91 ± 99/5 امید

 979/5 319/1 -193/1 -797/1 85/5 ± 96/9 بینیخوش

مع
جا

ی 
ست

هزی
ب

 

 691/5 151/1 736/1 -851/1 88/57 ± 91/8 هیجانی

 191/7 585/1 591/1 -956/1 31/88 ± 89/57 شناختیروان

 116/7 589/1 -518/1 -185/1 15/99 ± 15/59 اجتماعی
ال

هم
ا

ی
کار

 

 - - -135/1 786/1 15/55 ± 51/5 عمدی

 - - -163/1 917/1 75/55 ± 95/9 ناشی از خستگی جسمی

 - - -115/1 -199/1 71/6 ± 89/7 برنامگیناشی از بی

 از متغیرها از یکهیچ کشیدگی و چولگی هایشاخص که دهدمی نشان 5جدول 
 پژوهش یرهایمتغ از یک هر برای هاداده توزیع بنابراین ؛است نکرده عبور ±5 یدامنه
 است و نداده رخ موردمطالعهمتغیرهای  در چندگانه خطی هم همچنین. است نرمال
 ضریب ارزش و 51 از ترپایین بینپیش متغیرهای به مربوط واریانس تورم عامل ارزش
، تحلیل ادامه در(. 7119، 3گارینو و گامست، میرز)است  51/1 از باالتر هاآن تحمل

                                                                                                                                        
1. variance inflation factor 

2. tolerance 

3. Meyers,Gamst,Guarino 
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 که داد نشان آن توزیع منحنی ترسیم و (D) «مهاالنوبیس صلهفا» به مربوط اطالعات
ی بنابراین از مجموعه و بوده متغیری چند پرت کنندهشرکت هفت به مربوط هایداده
 ی نرمال قرار گرفت.های چند متغیری در محدودهها حذف شدند و توزیع دادهداده

 موردمطالعهماتریس همبستگی متغیرهای  .2جدول 

 6 8 3 9 1 5 9 7 5 پژوهش متغیرهای

         - آوریتاب .5

        - 316/1** امید .7

       - 598/1** 573/1** بینیخوش .9

بهزیستی  .5

 هیجانی
**156/1 **599/1 **998/1 -      

 بهزیستی .1

 شناختیروان
**118/1 **539/1 **918/1 **911/1 -     

بهزیستی  .9

 اجتماعی
**535/1 **711/1 **956/1 **131/1 **198/1 -  -  

 کاریاهمال .3

 عمدی
**975/1- **977/1- **539/1- **555/1- **566/1- **931/1- -   

 کاریاهمال .8

 جسمی خستگی

**555/1- **996/1- **796/1- **535/1- **197/1- **597/1- **951/1 -  

 کاریاهمال .6

 برنامگیبی
**953/1- **766/1- **558/1- **989/1- **515/1- **918/1- **981/1 **976/1 - 

15/1> P** ،11/1> P* 

، شناختیروانبینی و بهزیستی امید و خوش، آوریدهد که تابنشان می 7جدول 
برنامگی و عمدی بی، ناشی از خستگی جسمی کاریاهمالاجتماعی و هیجانی با 

 اند.همبسته 15/1منفی و در سطح معنادار  صورتبه
یابی معادالت ساختاری استفاده شد. در این پژوهش سه ها از مدلرای تحلیل دادهب

نشانگر و دو متغیر  عنوانبهاجتماعی و هیجانی ، شناختیروانمتغیر بهزیستی 
، روازاینمتغیر پنهان وارد مطالعه شدند.  عنوانبه شناختیروانی و سرمایه کاریاهمال

گیری دو متغیر مکنون فوق با استفاده گی مدل اندازههای برازندپیش از تحلیل شاخص
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که  دش فرضگیری چنین ارزیابی شد. در مدل اندازه تأییدیاز تحلیل عاملی 
؛ و سه شناختیروانبینی متغیر مکنون سرمایه امید و خوش، آورینشانگرهای تاب

ن برنامگی و عمدی متغیر مکنوبی، ناشی از خستگی جسمی کاریاهمالنشانگر 
 های برازندگی نشان داد کهکنند. شاخصگیری میتحصیلی را اندازه کاریاهمال

در سطح در  ( p ،931/57=  (8 = df ،559N= )2=591/1 کای )مجذور  شاخص
های گیری با دادهغیرمعنادار است. این موضوع بیانگر برازش مطلوب مدل اندازه 11/1

نیاز های برازندگی بیبی دیگر شاخصگردآوری شده بوده و پژوهشگر را از ارزیا
 شدهمشاهدهگیری نشان داد که متغیرهای ساخت. بدین ترتیب نتایج تحلیل مدل اندازه

 گیری متغیرهای مکنون برخوردارند.از توان الزم برای اندازه
در ، های گردآوری شدهگیری با دادهپس از اطمینان از برازش مطلوب مدل اندازه

( مورد ارزیابی قرار گرفت. 5های برازندگی مدل ساختاری )شکل مرحله دوم شاخص
 شناختیرواندر مدل ساختاری پژوهش چنین فرض شده بود که متغیر مکنون سرمایه 

، گری ابعاد بهزیستی جامع )بهزیستی هیجانیمستقیم و هم با میانجی صورتبههم 
تحصیلی اثر  کاریاهمالو بهزیستی اجتماعی( بر متغیر مکنون  شناختیروانبهزیستی 

استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی برازش مدل  دارد.
نسبت به  ( کهp ،15/81 =(79)2<15/1کای )مجذور  برخالف شاخص، نشان داد

شاخص نکویی ، (CFI=693) 5شاخص برازندگی تطبیقی، نمونه حساس است حجم
ریشه ( و AGFI=659/1) 9برازندگی شدهلیدتعشاخص ، (GFI=611/1) 7برازش

مدل  قبولقابلاز برازش  (RMSEA=138/1) 5خطای میانگین مجذورات تقریب
، اثرات مستقیم 9کند. جدول گردآوری شده حمایت می یهادادهساختاری با 

 دهد.تحصیلی نشان می کاریاهمالرا بر  شناختیروانو اثرات کل سرمایه  غیرمستقیم

                                                                                                                                        
1. comparative fit index 

2. goodness of fit index 

3. adjusted goodness of fit index 

4. root mean square error of approximation 
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 بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری میرمستقیغمستقیم و ، اثرات کل .3جدول 

 سطح معناداری B S.E Β مسیرها

 716/1 -188/1 197/1 -191/1 تحصیلی کاریاهمالاثر بهزیستی هیجانی بر 

 115/1 -763/1 175/1 -181/1 تحصیلی کاریاهمالبر  شناختیرواناثر بهزیستی 

 599/1 -577/1 171/1 -195/1 تحصیلی کاریمالاهاثر بهزیستی اجتماعی بر 

 115/1 399/1 555/1 993/9 بر بهزیستی هیجانی شناختیرواناثر سرمایه 

 115/1 393/1 917/1 573/1 شناختیروانبر بهزیستی  شناختیرواناثر سرمایه 

 115/1 353/1 968/1 587/1 بر بهزیستی اجتماعی شناختیرواناثر سرمایه 

 193/1 -757/1 736/1 -583/1 تحصیلی کاریاهمالبر  شناختیروانسرمایه م اثر مستقی

 117/1 -931/1 793/1 -399/1 تحصیلی کاریاهمال -شناختیروانسرمایه اثر غیرمستقیم 

 115/1 -957/1 538/1 -755/5 تحصیلی کاریاهمال بر شناختیروانسرمایه  اثر کل

بر  شناختیروانتنها اثر بهزیستی ، بهزیستی دهد که از بین ابعادنشان می 9جدول 
(. اثر P ،763/1-=β <15/1است )معنادار  15/1تحصیلی منفی و در سطح  کاریاهمال

معنادار است  15/1تحصیلی منفی و در سطح  کاریاهمالبر  شناختیروانکل سرمایه 
(15/1> P ،957/1-=β اثر سرمایه .)15/1بر هر سه بعد بهزیستی ) شناختیروان> P ،

376/1=βM 15/1( مثبت و در سطح ( 11/1معنادار است. اثر مستقیم< P ،757/1-=β )
( سرمایه P ،957/1-=β <15/1( و اثر کل )P ،931/1-=β <15/1و اثر غیرمستقیم )

مدل  5منفی و معنادار است. شکل  15/1تحصیلی در سطح  کاریاهمالبر  شناختیروان
تحصیلی با  کاریاهمالبر  شناختیروانسرمایه ساختاری پژوهش در تبیین اثر 

 دهد.ابعاد بهزیستی را نشان می گریمیانجی
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 تحصیلی کاریاهمال بر شناختیروان سرمایه اثر، پژوهش ساختاری مدل .1 شکل

 ابعاد بهزیستی گریمیانجی با 

 گیریو نتیجه بحث

بینی بر پیش های این پژوهش حاکی از برازش مدل مفهومی پژوهش مبنییافته
گری با میانجی شناختیروانسرمایه های برخی از مؤلفهتحصیلی بر اساس  کاریاهمال

توانست  شناختیروانسرمایه  و اجتماعی بهزیستی بود. شناختیروان، ابعاد هیجانی
بهزیستی ، بینی کند و از بین ابعاد بهزیستیرا در جهت منفی پیش کاریاهمال
در جهت منفی بود. همچنین بهزیستی  کاریاهمالبینی پیشقادر به  شناختیروان
و  شناختیرواناجتماعی و هیجانی توانستند رابطه بین سرمایه ، شناختیروان

ها با نتایج پژوهش هاشمی یافته نیا گری کنند.تحصیلی را میانجی کاریاهمال
 (؛ رحیمیان5969)سلیمانی ، (5969) و همکاران داورنیا، (5961آباد و همکاران )نصرت

حسینی ، (5967) سارویی صیدی (5983) بشارت، (5983)فرید  و اصغرنژاد بوگر
و همکاران  وندنورالدین محبی، (5965و همکاران ) آبادنصرتهاشمی ، (5965)
الرنس و لوتانز ، (7113لوتانز و همکاران )، (7113الکساندر و انیگ بزی )، (5969)
 ( همخوانی دارد.7119کیاروچی و دنکی )، (7119)

، امید، آوری)تاب شناختیروانسرمایه های برخی از مؤلفهدر تبیین رابطه  
افراد را برای مقابله با  شناختیروانتوان گفت که سرمایه می، بینی( و بهزیستیخوش

ظرفیت بالقوه  شناختیروانسرمایه ، کندانگیز زندگی توانمند میهای چالشموقعیت
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ی های سرمایه(. مؤلفه7155، قویت بهزیستی دارد )کاترین و همکارانباالیی برای ت
عاطفی  -متغیرهای انتظاری هستند که بار شناختی عنوانبهو ابعاد آن  شناختیروان

بر بهزیستی افراد ، مثبت دارند و از طریق تأثیر بر رفتار و حاالت و تصمیمات سازگارانه
عواطف و  و کاهشز طریق افزایش عواطف مثبت آوری ابرای مثال تاب گذارند.اثر می

و مقابله با شرایط دشوار  ارزشمندی را در افراد تقویت کرده-خود، احساسات منفی
را افزایش  شناختیروانبهزیستی  و کندپذیری مثبت را آسان میزندگی و انطباق

، یبینی نیز از طریق ارتقاء سبک زندگخوش (.7119، دهد )کونور و دیویدسونمی
به ارتقاء سطح سازگارانه و افزایش ظرفیت فردی  آمدن کنارگیری از راهبردهای بهره

. دانشجویان (7151، )کانورسانو و همکارانکند کمک می شناختیروانبهزیستی 
بینی برخوردارند کیفیت افرادی که از سطح پایینی از خوش بین در مقایسه باخوش

 عنوانبهامید نیز  عالوهبه. (7151، کینگ-رسونکریپل و هندزندگی باالتری دارند )
مقاومت فرد را در راه رسیدن به اهداف افزایش  شناختیروانی ی دیگر سرمایهمؤلفه

الزم باعث پشتکار هر چه بیشتر افراد در مسیر  شناختیروانهای دهد و با ایجاد بنیانمی
( 7119، برد )الرنس و لوتانزمیرسیدن اهدافشان شده و احتمال موفقیت در آنان را باال 

 .دهدرا کاهش می کاریاهمال درنتیجهو 
تحصیلی  کاریاهمالبر  شناختیرواندر این پژوهش اثر کل و مستقیم سرمایه  

توسط پژوهشگران قبلی از ولف  آمدهدستبههای منفی و معنادار بود. این نتیجه با یافته
( همخوانی 5965( و کجباف و همکاران )5969محبی نورالدین و همکاران )، (5661)

شود. های فردی متمرکز میهمانند بهزیستی بر رشد توانایی شناسیروانی دارد. سرمایه
باالتر راهکارهای مقابله با استرس کارآمدتری را  شناختیروانافراد با سرمایه ، رونیازا

اجتناب از انجام تکالیف  یجابه درنتیجه، (5969، و همکارانگیرند )داور نیا به کار می
های تالش و پشتکار برای انجام تکالیف را افزایش داده و بازده کاریاهمالدرسی و 

ی های سرمایهیکی از مؤلفه عنوانبهآوری آورند. تابمطلوبی را به دست می
 به باور و هدفمندی، استقالل، مسئله حل از طریق اثرگذاری بر توانمندی، شناختیروان
آور افراد تاب، عالوهبه(. 5661، را کاهش دهد )ولف کاریاهمالتواند می، روشن هآیند

کنند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و سعی می، تربه دلیل خودآگاهی بیش
تحصیلی را فراهم  کاریاهمالی کاهش که بر نقاط ضعف خود فائق آیند و زمینه
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 درنتیجهبر اهداف تحصیلی شده و  تمرکز بیشتر آورند. سطوح باالی امید نیز منجر به
، نقل از تقی لو 7155، شود )داگلیبای و همکارانمی کاریاهمالمنجر به کاهش 

، فرصتی برای ارتباطات اجتماعی عنوانبهبه تحصیل ، بین(. دانشجویان خوش5961
ه تحصیل و این نگاه ب (7151، کینگ-کریپل و هندرسونکنند )یادگیری و رشد نگاه می

 دیگرعبارتبهکاهد. آنان می کاریاهمالی آنان را به تحصیل افزایش داده و از انگیزه
زندگی  ازجملههای مختلف زندگی انسان عرصه در پیشرفت و پویایی منشأ میدا

 شود.تحصیلی می
بود.  کاریاهمالبر  شناختیروانهای اثر مستقیم بهزیستی یکی دیگر از یافته 

 کند واش بازنمایی میبالقوه هایتوانایی تحقق را برای فرد تالش شناختیوانربهزیستی 
و این مزیت  (5668، است )ریف زندگی نامطلوب و شرایط هاچالش با بیانگر مقابله

، رسد که پذیرش خودبه نظر می عالوهبهافراد دارد.  کاریاهمالنقش مهمی در کاهش 
، معنویت، کنترل محیط شخصی، ی زندگیهدفمند، امید، بینیخوش، رشد شخصی

، کنندرا بازنمایی می شناختیروانیابی خود و ارتباطات مثبت که بهزیستی جهت
 گذارند.اثر می کاریاهمالکنند و بر کاهش تر را فراهم میی پشتکار و انگیزه بیشزمینه

ود خیک ابزار  عنوانبههای این پژوهش استفاده پرسشنامه یکی از محدودیت
کنندگان به دلیل سوگیری ممکن است شرکت خود گزارشیبود. در ابزارهای  یگزارش

 روازاین، خود را تحریف کرده باشند هایپاسخمطلوبیت اجتماعی آگاهانه یا ناآگاهانه 
، های این پژوهشها با احتیاط صورت گیرد. بر اساس یافتهشود تعمیم یافتهتوصیه می

در  کاریاهمالبینی و بهزیستی در پیش شناختیروان یبا توجه به نقش سرمایه
شناسان تربیتی و مشاوران تحصیلی برای کاهش شود که رواندانشجویان توصیه می

در دانشجویان برنامه آموزشی مناسبی را تدوین کنند و راهکارهای ارتقاء  کاریاهمال
به پژوهشگران  عالوهبه بهزیستی را به آنان آموزش دهند. امید و، بینیخوش، آوریتاب

گری با میانجی شناختیروانبر اساس سرمایه  کاریاهمالمدل تبیین ، شودتوصیه می
اجتماعی و هیجانی را در دو گروه دختران و پسران به تفکیک ، شناختیروانبهزیستی 

قرار دهند. همچنین برای تبیین  موردبررسیاین مدل را  تغییرناپذیریمطالعه کرده و 
شود مطالعه موردی را روی دانشجویان دارای کار توصیه میپدیده اهمال بهتر

 تحصیلی انجام شود. کاریاهمال
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 منابع
 نسخه سنجیروان هایویژگی . بررسی(5965) مریم.، رسولی و سهیال، رسولی آهنگرزاده

 مجله .سرطان به مبتال نوجوانان در «دیویدسون -کانر آوریتاب مقیاس» فارسی
 .353-396 ،(59)6، ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده

آموزش موقعیت کنترل بر  اثربخشیبررسی (. 5961عهدیه. )، ابراهیمی ویدا و، اندیشمند
دختر مقطع متوسطه سیرجان در  آموزاندانشو انگیزه پیشرفت تحصیلی  گذاریهدف

 .736-799 ،(91)51، های آموزشیپژوهش در نظام. 61 سال تحصیلی

 عذرا.، زبردست حسین و، خدیجه؛ نادعلی، یمحمدشاهمریم؛ ، ؛ صالحییمحمدعل ،بشارت
در  یمداخالت روانکوشی با موفقیت ورزشی در آوری و سخت(. رابطه تاب5983)

 .56-98 ،(7)9، معاصر شناسیروانورزشکاران. 
، ی(. رابطه اضطراب اجتماع5965تورج. )، آبادنصرتهاشمی  و جعفر، بهادری خسروشاهی

مجله پزشکی در دانشجویان.  شناختیروانبینی و خودکارآمدی با بهزیستی خوش
 .577-551 ،(7)79، ارومیه

 زمان اندازچشم بین رابطه در امیدواری ایواسطه نقش .(5961)حمیده. ، لطفی و صادق، لوتقی
 .516-61 (،96)51، و رفتار اندیشه مجله .شناختیروان یو آشفتگ

 عاملی ساختار . بررسی(5981)نصرت. ، یآبادنصرت و رضا، رستمی ؛محسن، لو جوشن
 .15-91 (،6)9، شناسی تحولیروان .جامع بهزیستی مقیاس

لی تحصی کاریاهمالآوری با (. رابطه بین تاب5965) حسن.، امیری و الساداتزینب، حسینی
نخستین کنفرانس آباد غرب. دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان اسالم آموزاندانش

 ایران. شناسیروانالمللی جامع بین
 سالمت، استرس تعاملی اثر بررسی(. 5961)، آرزو، جدا حشمتی و ساحل، برازجانی خاکپور

 و استرس المللیبین همایش. تحصیلی کاریاهمال با افسردگی و اضطراب، روان
 .اردیبهشت 77 و 75، طباطبائی عالمه دانشگاه، تهران. روانی هایبیماری

بین بهزیستی (. عوامل پیش5969کیانوش. )، زهراکار و محمد، رضا؛ شاکرمی، داورنیا
 .585-598 ،(9)75، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .در دانشجویان شناختیروان

 و گراییکمال ابعاد بر اساس سالمت روان بینیشپی .(5969) محمد.، خیر و ناهید، ذرراتی
-5، (5)5، پزشکی آموزش در توسعه راهبردهای. پزشکی دانشجویان در کاریاهمال

51. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1918
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 و شناختیروان سرسختی رابطه (.5983) .اصغریعل، فرید اصغرنژاد و اسحق، بوگر رحیمیان
 .بم شهرستان زلزله دهبازمان ساالنبزرگو  جوانان در سالمت روان با آوریخودتاب

 .31-97 ،(5)55، بالینی یشناسو روان پزشکیروان مجله
(. رابطه امیدواری و 5969مینا. )، محبی میر محمود و، محمد؛ میرنسب، ستایشی اظهری

نشریه  .آموزاندانشتحصیلی در  کاریاهمالگری پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی
 .557-571 ،(93)51، یابیو ارزش آموزش

 بهزیستی با یآورو تاب هیجان تنظیم . ارتباط(5969) یعقوب.، حبیبی و اسماعیل، سلیمانی
 .37-15 ،(5)9، مدرسه شناسیروان مجله .آموران دانش در شناختیروان

 گیریاندازه فصلنامه .تحصیلی کاریاهمال آزمون و اعتباریابی ساخت، (5961)کریم. ، سواری
 .551-63 ،(7)1، تربیتی

 و خودکارآمدی، اضطراب ارتباط(. 5967) محمود حیدری و جلیل آبادیفتح محسن؛ شیخی
 .761-789 ،(91)6، تحولی شناسیروان. کاریاهمال با گراییکمال

 رابطه (.5967) سیده مریم.، مرضیه؛ حسینی، صدف؛ امینی، فرهندمحمد؛ ، صیدی سارویی
با  شناختیروانزیستی های شخصیتی با بهویژگی، الگوهای ارتباطی خانواده

، شناختیروانهای ها و مدلمجله روش اس. آوری در بیماران ام.گری تابواسطه
9(55)، 53-98. 

، هنجاریابی(. 5981) مهدی.، خدابخشی و یدرضاحم یدس، یسامان یضیعر محمدباقر؛، کجباف
 و ییابخودتسلط، ینیبخوش ینب رابطه بررسی و بینیخوش مقیاس روایی و پایایی

 .98-15، (7-5)7 ،شناختیروان مطالعات. اصفهان شهر در افسردگی
بر  شناختیروانسرمایه  یرتأثساختاری  یالگو (.5961) زینب.، میرزایی و محسن، گل پرور

 شناسیرواننامه پژوهشموفقیت مسیر شغلی با توجه به میانجی تعهد و رضایت. 
 .65-85 ،(7)7، مثبت
نقش (. 5965محترم. )، نعمت طاووسی و فریبرز، غالمعلی؛ درتاج، روزافسانه؛ اف، لطفی عظیمی

پژوهش  .آموزاندانشبینی انگیزش تحصیلی مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش
 .58-5 ،(95)6، های آموزشیدر نظام

 رابطه (.5969) حسن.، پاشاشریفی و منیجه، محمدحسین؛ شهنی ییالق، محبی نورالدین وند
های آوری و خودکارآمدی( با هدفتاب، بینیخوش، شناختی )امید_سرمایه روان

، درسی ریزیبرنامهپژوهش در پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول. 
55(59)، 95-36. 
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 و بینیخوش .(5981) نوراله، محمدی و محمدرضا یدس، ؛ تقویمحمد یدس، نسب موسوی
 مجله. شناختیروان سازگاری بینیپیش در نظری مدل دو بررسی: استرس ارزیابی
 .571-555، (7)59، کرمان پزشکی علوم دانشگاه
 نقش سرمایه(. 5965جعفر. )، یخسروشاه یبهادر و جلیل، تورج؛ باباپور، آبادهاشمی نصرت

 نامهپایان. در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی شناختیروان
 سی ارشد.کارشنا، دانشگاه تبریز
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