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 چکیده
مشاغل فررد را   ریاز سا شیها ب طیمح لیقب نیموجود در ا یها تیبه جهت حساس یآموزش یها طیموجود در مح یهایدگیتن

قابرل توجره    هوش هیجانی و خودکارآمدی هوش معنوی و  که در این بین نقش دهد یسوق م یشغل یرفتگ لیبه سمت تحل

 لیر تحل ینر یب شیپر  در شده ادراک یخودکارآمد و یجانیه هوش ،یمعنو هوش ابعاد نقش نییتع حاضر شپژوه هدف. است

و معادله پریش  ی همبستگ نوع ازی فیتوص حاضر پژوهش روشبود.  سرا صومعه شهرستان مرد بازنشسته معلمان یشغل یرفتگ

 تعرداد  بره  1317 سرا   دوم مره ین در سررا  صومعه شهرستان مرد بازنشسته معلمان یتمام شامل پژوهش یآمار جامعه. بودبین 

نفر با توجه به جدو  مورگران، مر ک ورود و خرروژ پرژوهش و برا       244به حجم  یانمونه نیب نیا از .بود نفر  064 یبیتقر

 ،(1112شوت ) یجانیههوش ،(2442کینگ ) یی هوش معنوها پرسشنامه و انتخاب دسترس در یریاستفاده از روش نمونه گ

 بیضر از استفاده با آمده دست بهی هاداده. کردند لیتکم را (1121مسلش ) یشغل یرفتگلیتحلو  (1122) شرر یرآمدخودکا

 هروش برین نمرره کرل     داد نشران  پژوهشی هاافته. یگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد چندگانه ونیرگرس و رسونیپی همبستگ

 جران، یه میتنظر  ی؛ برین ابعراد  اریهش حالت بسط ی، وشخص یمعنا دیتولی، متعال یآگاه ی،انتقاد یوجود تفکر ی و ابعادمعنو

ی معلمران  شرغل  یرفتگر  لیر تحل کرل  نمرره ؛ و بین خودکارآمدی ادراک شده برا  جانیه از برداریبهره و جان،یه انیب و یابیارز

  ،یانتقراد  یوجرود  تفکر عاداب داد نشان ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن(. >40/4P)بازنشسته رابطه منفی و معنادار وجود دارد 

معلمران   ی شرغلی رفتگر  لیر تحل راتییر تغ از درصرد  03 مجموع در و یبه صورت منفه شد ادراک یخودکارآمد جان،یه میتنظ

و ی جران یه هروش  ،هروش معنروی   ابعراد  گرفرت  جره ینت توانیم اساس نیا بر(. ²R= 0346/4) کنندیم ینیب شیپ را بازنشسته

 معلمان بازنشسته نقش دارند. یشغل یرفتگ لیتحل باش بینی خودکارآمدی ادراک شده در پی

 

 معلمان ،تحلیل رفتگی شغلی خودکارآمدی ادراک شده، ،یجانیه هوش ،هوش معنوی :هاواژه دیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


