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 چکیده

رد شغلی دی با عملکهای ارتباط بین فرشناختی و مهارترابطه بین سرمایه روانبررسی پژوهش حاضر با هدف 

. این پژوهش از نظر انجام شد ،19-گیری اپیدمی کویدشهر در دوران همهمعلمان دوره ابتدایی شهرستان قائم

 دوره لمانمعلیه کع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل توصیفی از نو هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق،

ای بر حسب جنسیت بقهگیری تصادفی طنفر با روش نمونه 278بود که  1399در سال  شهرقائم شهرستان ابتدایی

(، 2007کاران )وتانز و همشناختی لسرمایه روانها، پرسشنامه آوری دادهابزار جمعبه عنوان نمونه انتخاب شد. 

 جهت. ( بود1992ن )عملکرد شغلی پاترسو پرسشنامه ( و1983های ارتباط بین فردی ماتسون )مهارتامه پرسشن

ی پیرسون یب همبستگ)ضر اطیو آمار استنب )میانگین و انحراف استاندارد( ها از آمار توصیفیتجزیه و تحلیل داده

ها یافتهشد. اده ( استف=05/0رصد )د 95در سطح اطمینان  23SPSS افزاراز طریق نرم و تحلیل رگرسیونی(

د شغلی ردی با عملکرفهای ارتباط بین مهارتشناختی و سرمایه روانبین رابطه مثبت معناداری  نشان داد که

 گیریهمه دوران در داییابت دوره معلمان از عملکرد شغلیدرصد  54به طوری که این متغیرها ، وجود داردمعلمان 

-مهارت شناختی وه روانسهم هر یک از  متغیرهای سرماییعنی، کنند. بینی( مین )پیشرا تبیی 19-کوید اپیدمی

 گیریهمه دوران در رشهقائم شهرستان ابتدایی دوره معلمان شغلی عملکردبینی های ارتباط بین فردی در پیش

بینی یشسهم را در پ نهای ارتباط بین فردی بیشتریدر این میان، متغیر مهارت متفاوت است. 19-کوید اپیدمی

 دارد و بعد از آن سرمایه روان شناختی قرار دارد. معلمانعملکرد شغلی 

 .ط بین فردیهای ارتباشناختی، مهارتعملکرد شغلی، سرمایه روان واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 
ثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان، استفاده مودر 

سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات است. در راستای این رسالت، استفاده بهینه از نیروی انسانی )عملکرد نیروی انسانی( از اهمیت 

تواند به سادگی از آن یر نمیخاصی برخوردار است، چرا که انسان برخالف سایر منابع سازمانی، دارای عقل و اختیار است و مد

باشد. حال که نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است، بلکه تنها عامل بکارگیری سایر عوامل نیز میتر ایناستفاده نماید. مهم

نواع بهره وری را محقق تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بکار گیرد و امند باشد میاگر این انسان با انگیزه، توانمند و بهره

انگیزه ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بیصورت، رکود و عقباینسازد و در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود بخشد، در غیر

ترین متغیرهای مالک در عملکرد شغلی یکی از مهمبا این وصف، (. 1395معمارزاده،  و ؛ ترجمه الوانی1باشد )گریفین و مورهدمی

-ها، کامال روشن است. به عبارتی، تمام فعالیتشناسی صنعتی و سازمانی بوده و اهمیت آن هم برای افراد و هم برای سازمانروان

تردید، عملکرد شغلی در (. بی2004، 2سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی متمرکز است )بورمن شناسی صنعتی وهای عمده در روان

وسعه و پیشبرد اهداف سازمانی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازه حوزه مدیریت، عامل مهمی در ت

، 3باشند )هوهای انسانی خویش میها همواره در تالش برای شناسایی، توسعه و نگهداری سرمایهنماید. بنابراین، سازمانگیری می

 و شغلی وظایف انجام در کارکنان موفقیت و تالش میزان ارزیابی و عملکرد شغلی عبارت است از سنجش بنابراین،(. 2009

وری )عملکرد( (. از سویی، عوامل موثر بر بهره1386عملکردی )رجایی پور و ابراهیمی،  شاخص های نظر براساس مورد تکالیف

ناسب با این عوامل، ها، به چهار دسته تکنولوژی محور، مواد محور، کارکنان محور و وظیفه محور، تقسیم شده است. متسازمان

شود. از بین این سه عامل، عامل افزاری، نرم افزاری و انسان افزاری، تقسیم میوری در سه دسته عوامل سختفنون ارتقاء بهره

ام آید. انسان افزار به توانایی و انگیزه انجوری به شمار میترین و موثرترین عامل تولید و بهرهانسانی و نیروی کار به عنوان مهم

ها نسبت به کار خود اشاره دارد و آموزش، عالقه، روحیه، بینش و نگرش انسان دادن کار و کلیه عوامل مرتبط با این دو عامل مثل

توان ها و رفتار انسان نظیر مهارت، عالقه و لذت از کار است. عوامل انسان افزار را میدر برگیرنده موضوعات مرتبط با توانایی

تواند به ی یعنی بکارگیری دانش و افزایش انگیزش کارکنان از سوی مدیریت دانست که در نهایت سازمان میمعادل توانمندساز

 (.1393راحتی به اهداف خود برسد )احدی و همکاران، 

کنند، ها را تهدید میهای مداومی که حیات سازماندر محیط کسب و کار پیچیده امروزی و در شرایط عدم قطعیت و بحران

گرایی دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بقاء و حتی رشد و بالندگی سازمان، محسوب ذ رویکرد مثبتاتخا

گرا در کار، مطرح شده، یک انقالب در عرصه شناسی مثبتهای مختلفی که در خصوص روانشود. از این رو، رویکردها و نظریهمی

از سویی، امروزه، دامنه نوآوری، نیازها و انتظارات متنوع  (.1392ه است )فروهر و همکاران، مدیریت و رهبری سازمان ایجاد کرد

توانند ها دیگر نمیتر شوند. در نتیجه، سازماناست که طول عمر محصوالت و خدمات، کوتاه تر و سبب شدهمشتریان بسیار گسترده

نه به شرایط، دوام آورده و حیات خود را تضمین نمایند. نکته اساسی در های سنتی خود مبنی بر واکنش منفعالبا تکیه بر پارادایم

گرایی مدیریت در خلق مزیت رقابتی این است که این پارادایم بر روی عملکرد فوق العاده بر حسب انگیزش پارادایم جدید، مثبت
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ر حفظ استانداردهای کاری بر حسب انگیزش در حالی که در پارادایم سنتی بدرونی تاکید داشته و رویکردی توسعه مدار دارد، 

بررسی ادبیات در واقع، (. 1393جوادین و همکاران، بیرونی تاکید داشته و رویکردی مبتنی بر بهسازی و حل مسئله دارد )سید

باشد که یکی میها، متاثر از عوامل و متغیرهای متعددی وری و عملکرد نیروی انسانی سازماندهد که ارتقاء بهرهسازمانی نشان می

تر هستند، به شکل بهتری نگر است. کارکنانی که نسبت به همتایان خود مثبتشناسی مثبتاز این عوامل بر گرفته از رویکرد روان

کشاند تا در شناختی، افراد را به چالش میهای نوظهور محیط کار خود غلبه کنند. بر این اساس، سرمایه روانتوانند بر چالشمی

است، دست  ها و موفقیتاین سؤال برآیند که چه کسی هستند و در نتیجه به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به هدف جستجوی

-گرا در محیط کسب و کار،  یعنی، سرمایه روانهای مثبتیکی از رویه بنابراین، (.1393وند و همکاران، یابند )محبی نورالدین

مدیران و رهبران منابع انسانی را به خود جلب کرده است )فروهر و  زان، پژوهشگران،نظریه پردا  شناختی، توجه بسیاری از

کنند که توسعه آن در تمام سطوح سازمان، پتانسیل باالیی به عنوان شناختی استدالل میطرفداران سرمایه روان (.1392همکاران، 

کند )آتش پور و بر روی منابع انسانی موجود و آتی ایجاد میگذاری یک استراتژی مهم مدیریت منابع انسانی برای کمک به سرمایه

شناختی به عنوان ایده اصلی و موضوع اصلی رفتار سازمانی مثبت گرا تاثیر مثبت بر از این رو، سرمایه روان (.1393رحیمی نژاد، 

هوم چه کسی هستید )خود واقعی( و چه شناختی در واقع به مفسرمایه روان (.1393جوادین و همکاران، عملکرد کارکنان دارد )سید

گردد. چنین ویژگی سبب می شود که افراد از ای و رشد یابنده باز میخواهید بشوید )خود ممکن(، بر یک مبنای توسعهکسی می

رفتار و  انگیزه و انرژی زیادی جهت دست یابی به اهداف شخصی و سازمانی خود برخوردار باشند. از این رو، عملکرد بهتری دارند و

تواند یک مزیت رقابتی قابل توجه برای سازمان های معاصر در نگرش شغلی مطلوب تری از خود بروز می دهند که این جریان می

ای مثبت شناختی یک حالت توسعهروان سرمایه بنابراین، (.1393نژاد، پور و رحیمیشرایط رقابت و عدم قطعیت شدید باشد )آتش

های نظیر متعهد شدن و انجام تالش الزم برای کسب موفقیت در کارها و وظایف چالش بر انگیز با مشخصهشناختی است که روان

بینی(؛ پایداری در راه رسیدن به هدف و های حال و آینده )خوش)اعتماد به نفس/ خودکارآمدی(؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقیت

ها و مشکالت ستیابی به موفقیت )امیدواری( و پایداری هنگام مواجه با سختیدر صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای د

(. بر این اساس، سرمایه روان شناختی از 2007، 1شود )لوتانز و همکارانیابی به موفقیت )انعطاف پذیری( شناخته میبرای دست

سازمانی برخوردار است و به عنوان یک رویکرد نوین بینی بسیاری از نتایج مثبت و منفی ای در پیشقابلیت بالقوه و قابل مالحظه

 (.1393ها قرار گیرد )خلیلی باهر، تواند مورد استفاده موثر سازماندر عرصه مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی می

کارکنان موثر واقع تواند بر عملکرد های ارتباط بین فردی متغیر دیگری است که میشناختی، مهارتعالوه بر سرمایه روان

آورند، متعهد به ارائه عملکرد گردد. طبق این نکته، کارکنان در نتیجه طرز برخوردی که از تعامل با مدیران و همکاران به دست می

مهارت روابط بین فردی، فرآیندی است که به وسیله آن، افراد، آگاهی ها و احساسات  (.2،2010باشند )الو و همکارانمطلوب می

گذارند. این توانایی موجب تقویت رابطه گرم و صمیمی با دیگران های کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان میرا از راه پیامخود 

به دلیل  (.1391شود )درویشی، ها، تقویت روحیه مشارکت، اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران میبه ویژه کارکنان سازمان

ها اجتناب ناپذیر است که اگر به طور صحیح و علمی، مدیریت و های کاری، بروز تعارض و اختالفپیچیدگی ارتباطات در محیط

هایی شوند. مشکالت در تعبیر و تفسیر گفتار، ها و ظلمساز ظهور مشکالت و حتی خشـونتتوانند زمینهحل و فصل نشوند، می

چنین، گیرند. همبه صورت سد یا مانعی بر سر راه ارتباطات قرار میمبادله اطالعات نارسا و یا وجود اختالل در کانال ارتباطی، 

تبع آن هرج و مرج در ها از شفافیت الزم برخوردار نباشد، احتمال ایجاد تعارض و بهها، رفتار افراد و گروههنگامی که مقررات، روش

های موجود در ه ارتباطات سالم و اثربخش، تنشدر صورتی ک گردد.سازمان، کاهش عملکرد یا از دست دادن نیروهای کارآمد، می
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های برد. از همین رو، برخورداری و به کارگیری مهارتمسیر انجام وظایف سازمانی افراد را کاهش داده یا به طور کامل از بین می

ض امری ضروری ارتباطی بین فردی برای درک دقیق دلیل ایجاد تعارض ها و احساسات منفی مرتبط با آن، برای طرفین تعار

باید توجه داشت که توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت های اساسی زندگی اجتماعی  (.1389است )شادپور و همکاران، 

می باشد و افراد باید مهارت ارتباط برقرارکردن با هر شخص را در محیط های کاری ویا غیر اداری، دارا باشند. بر این اساس، با این 

های یکسانی برخوردارند، اما، تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند کرد انسان ها در محیط کارشان از فرصتکه همه 

ارتباطات سازمانی، شکلی از ارتباطات  در حقیقت، (.1394که به مهارت های ارتباطی مجهز باشند )محمدی چمناری و همکاران، 

ی فردی و گروهی و مراوده ها برای افزایش اثربخشی هماهنگ می شود. امروزه میان فردی است که از طریق آن، فعالیت ها

به طوری که برقراری ارتباطات مؤثر در  موضوعاتی هم چون ارتباطات سازمانی از جایگاه ویژه ای در سازمان ها برخوردار است.

گیزه کار مفید می شود. در عین حال، ارتباطات یک سازمان موجب باال رفتن تر از بهره وری، رضایتمندی کارکنان و باال رفتن ان

 (.1389ضعیف و نارسا، عامل اساسی ایجاد تعارض در سازمان ها است )شادپور و همکاران، 

( وجود ارتباط مثبت بین فرآیندهای ارتباطی و عملکرد تا حدی ناشی از منافع 2000) 1طبق نتایج پژوهش باوئر و همکاران

کارکنان می توانند از کیفیت باالی فرآیندهای ارتباطی به دست آورند. منافع کیفیت باالی محسوس و نامحسوسی است که 

ها را در معرض ارتباطات اجتماعی با ارزش قرار داده، در برابر بی عدالتی از آنان فرآیندهای ارتباطی برای کارکنان این است که آن

سازد. رهبران از شویق یا روابط نزدیک دوستانه و موثر با آن ها برقرار میها را به قبول وظایف چالش برانگیز تمحافظت نموده، آن

طریق روابط تبادلی، کیفیت باال یا پایین شرایط مثبت یا تا حدی مثبت )چه به صورت فیزیکی یا روان شناختی( برای عملکرد 

 در پژوهش (.2014، 2واهد شد )وانگ و همکارانسازند که در نتیجه منجر به عملکرد فردی سطح باال یا پایین خکارکنان فراهم می

داری وجود دارد. رابطه مثبت معنیهای ارتباطی و بهبود عملکرد شغلی بین مهارت(  تاکید شد که 1393) برزعلی و بهرام زاده

بینی و تاب خوشهای آن )خودکارآمدی، امیدواری، شناختی و مولفه( نشان داد که بین سرمایه روان1393نامور و بهشتی ) پژوهش

( نیز نشان دادند که درک و شناخت 1393داری وجود دارد. اسکوهی و همکاران )آوری(  با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت معنی

های ارتباطی )مهارت گوش دادن مؤثر، شود. یعنی، بین مهارتهای ارتباطات انسانی، موجب ارتقای سازمانی میبهتر از مهارت

 داری وجود دارد.پژوهشی رابطه مثبت معنی -، مهارت ارتباط شفاهی و مهارت کار با همکاران(، با عملکرد آموزشیمهارت نوشتاری

شناختی بر رابطه بین عملکرد فردی و رضایت شغلی کارکنان داد که سرمایه روان ( نیز نشان2013) 3های بیتمیس و ارگنلییافته

 شود.عملکرد فردی و رضایت شغلی محسوب میتاثیر دارد و به عنوان واسطه رابطه بین 

 دوره طول در عالی آموزش سطوح تا ابتدایی سطح از آموزشی سیستم کل کهتردیدی وجود ندارد  عالوه بر موارد مطرح شده،

 و گیریهمه با. است شده مختل جهان سراسر در بلکه ایران در تنها نه  (COVID-19) ویروس کرونا بیماری از ناشی قرنطینه

 و تربزرگ بسیار را آن متحد، ملل سازمان کل دبیر جمله از بسیاری، که است شده مواجه چالشی با جهان کرونا، ویروس گیریعالم

 تأثیر فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایحوزه در امروزه بیماری این. کنندمی ارزیابی دوم جهانی جنگ از تأثیرگذارتر

-بین مناسبات و روند که نماید ایجاد پساکرونایی دوران نام با را پنجمی موج جهان، در شودمی بینیپیش و است گذاشته زیادی

 که است آنالین آموزش و های یادگیریروش همان گونه که امروزه در سرتاسر جهان، .داد خواهد تغییر را محلی و ملی المللی،

به عملکرد شغلی معلمان بر  ویروس تاثیر این به است الزم ابراین،بن. است شده حاکم آنالین آموزش و یادگیری فرآیند برای

                                                      
1  . Bauer et al.  

2  . Wang et al. 

3. Bitmiş & Ergeneli 
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جا که از آن شود.  پرداخته اندیش دارند،آموزان نوکه وظیفه و مسئولیت بیشتری در ارتباط با دانش دوره ابتداییخصوص معلمان 

های ی و تاب آوری به عنوان مولفهبینی، امیدواری، خودکارآمدهای ارتباطی و نقص در میزان خوشضعف در برقراری مهارت

آموزش و هایی مانند انجامد که در هر مجموعه کاری به خصوص سازمانشناختی به ایجاد ناکارآمدی کارکنان میسرمایه روان

پرورش آینده سازان ایران اسالمی در دوران که وظیفه خطیری در  پرورش به طور خاص و ویژه، معلمان شاغل در مدارس ابتدایی

-شناختی و مهارتکه آیا بین سرمایه روان بپردازدد، این پژوهش در صدد است به این مساله نداربر عهده  گیری ویروس کرونامهه

رابطه وجود  19-گیری اپیدمی کویدشهر در دوران همههای ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قائم

 ؟دارد

 روش

 ورهد معلمانیه کلامل شجامعه آماری، ظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. حاضر از ن پژوهش

 ای بر حسب جنسیت به عنوانگیری تصادفی طبقهنفر با روش نمونه 278 تعداد که است 1399در سال  شهرقائم شهرستان ابتدایی

 ست از:عبارت ا ابزار جمع آوری داده هانمونه انتخاب شده است. 

ختی شناروان د سرمایهشناختی از پرسشنامه استاندارسرمایه روانگیری : جهت اندازهپرسشنامه سرمایه روان شناختی

های خودکارآمدی )گویهمولفه  گویه تشکیل شده است که چهار 24استفاده شد. این پرسشنامه از تعداد ( 2007لوتانز و همکاران )

ا اندازه گیری می کند. ر(، 19-24( و تاب آوری )گویه های 13-18(،  امیدواری )گویه های 7-12های بینی )گویه(، خوش6-1

گویه به  غییرات هرتمنه دا لیکرت است. بر این اساس، نگرش سنج مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه فاصله ای بر مبنای طیف

تا حدودی امتیاز،  2: خالفممامتیاز،  1: کامالً مخالفمباشد، به طوری که پاسخگو برای انتخاب هر یک از گزینه می 1-7صورت 

 امتیاز، کسب می نماید. در 7:  موافقمکامالًامتیاز و  6: موافقم امتیاز 5: تاحدودی موافقمامتیاز،  4: نظری ندارمامتیاز،  3: مخالفم

د شنی و مـدیریتی تأیید عتی سـازمانفر از متخصصان روان شناسی صن 5روایی محتوایی توسط ( 1391و همکاران )هویدا پژوهش 

که نشان دهنده پایایی مطلوب  به دست آمد 77/0و پایایی نیز با استفاده از روش همسانی درونی و ضـریب آلفای کرونباخ برابر 

 این پرسشنامه است.

ستاندارد اشنامه های ارتباط بین فردی از پرسگیری مهارت: جهت اندازهپرسشنامه مهارت های ارتباط بین فردی

گیری مقیاس اندازهل شده است. گویه تشکی 19استفاده شد. این پرسشنامه از تعداد (، 1983) های ارتباط بین فردی ماتسونمهارت

باشد، به یم 1-5ورت یه به صدامنه تغییرات هر گو لیکرت است. بر این اساس، سنجنگرش ای بر مبنای طیفاین پرسشنامه فاصله

، امتیاز و بسیار خوب 4متیاز؛ خوب، ا 3امتیاز؛ رضایت بخش،  2امتیاز، پایین،  1بسیار پایین،  رای انتخاب گزینهطوری که پاسخگو ب

ی که  ن برخوردار است به طور( نشان داد که این پرسشنامه از روایی هم زما1391منجمی زاده )نماید. پژوهش کسب می امتیاز 5

ر نتیجه روایی هم زمان آن ( و دr=  69/0نایی برقراری ارتباط موثر به دست آمد  )یک همبستگی قوی بین آن با پرسشنامه توا

رسشنامه برابر پیایی این اخ پامورد تایید قرار گرفت. هم چنین، با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونب

 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است. 73/0

استاندارد عملکرد شغلی کارکنان پاترسون  گیری عملکرد شغلی از پرسشنامه: جهت اندازهشنامه عملکرد شغلیپرس

ای بر مبنای گیری این پرسشنامه فاصلهمقیاس اندازهگویه تشکیل شده است.  15، استفاده شد. این پرسشنامه از تعداد (1992)

باشد، به طوری که پاسخگو برای انتخاب می 1-5ییرات هر گویه به صورت دامنه تغ لیکرت است. بر این اساس، سنجنگرش طیف

نماید. کسب می امتیاز 5، امتیاز و همیشه 4امتیاز؛ اکثر اوقات  3امتیاز؛ گاهی اوقات،  2امتیاز، اغلب اوقات،  1به ندرت،  گزینه

ه همبستگی باالیی با پرسشنامه خود ارزشیابى ( نشان دادند که این پرسشنام1386، به نقل از ارشدی، 1375کن )سیاحی و شکر



 

 

 77/ ...های ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتداییشناختی و مهارتبین سرمایه روانرابطه 

 
عملکرد دارد، در نتیجه روایی هم زمان آن مورد تایید قرار گرفت. هم چنین، با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب 

 ت.به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه اس 85/0آلفای کرونباخ، پایایی این پرسشنامه برابر 

از و  α=05/0ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در سطح معناداری  هایها از آزمونتجزیه و تحلیل دادهجهت 

 استفاده شد.( 23ورژن  1طریق نرم افزار آمار برای علوم اجتماعی )اس پی اس اس

 

 هایافته

 هد.را نشان می د متغیرهای مورد بررسیهای مرکزی و پراکندگی شاخص، 1جدول 

 متغیرهای مورد بررسیهای مرکزی و پراکندگی شاخص: 1جدول 

میانگین  بیشینه کمینه هامتغیر

 نظری

 انحراف استاندارد میانگین نمونه

 24/1 43/4 4 87/6 18/2 سرمایه روان شناختی

 81/0 60/3 3 94/4 21/2 مهارت های ارتباط بین فردی

 85/0 58/3 3 97/4 84/1 عملکرد شغلی

 

ملکرد عن فردی و رتباط بیسرمایه روان شناختی، مهارت های ا، نشان می دهد میانگین متغیرهای مورد بررسی یعنی 1جدول 

 ( است. های مربوطهر پرسشنامهکه بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطه برش داست  58/3و  60/3، 43/4به ترتیب برابر  شغلی

-را نشان میمعلمان  لیشغ عملکرد با فردی بین ارتباط هایمهارت و شناختیروان سرمایه بین همبستگی بررسی، 2جدول 

 دهد.

 معلمان شغلی عملکرد با فردی بین ارتباط هایمهارت وشناختی سرمایه روانهمبستگی بین  :2 جدول

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری r تعداد مالک بینپیش

  سرمایه روان شناختی
 عملکرد شغلی

278 65/0 000/0 

 000/0 68/0 278 مهارت های ارتباط بین فردی

     

( را تایید 1Hه پژوهش )( را رد و فرضی0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95، نشان داد در سطح اطمینان 2جدول 

نابراین، چون مقادیر همبستگی ب .تر است( کوچکαبینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sigداری )چرا که مقدار سطح معنی نمایند،می

های ارتمهناختی و شیه روانسرمابین رابطه مثبت معناداری توان ادعا نمود باشد، در نتیجه، میمحاسبه شده اعدادی مثبت می

 وجود دارد.ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان 

 معادله رد شده وارد تغیرهایم و ضرایب چندگانه بستگیهم ضرائب و رگرسیونی واریانس به ترتیب، نتایج تحلیل، 4و  3جداول 

 دهند.را نشان میرگرسیونی 

 

                                                      
1. Statistical Package for Social Science (SPSS23) 
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 شغلی ملکردعبینی یشهای ارتباط بین فردی در پشناختی و مهارتسهم هر یک از  متغیرهای سرمایه روان :فرضیه اصلی 

 تفاوت است.م 19-کوید اپیدمی گیریهمه دوران در شهرقائم شهرستان ابتدایی دوره معلمان

 : تحلیل واریانس رگرسیونی و ضرائب همبستگی چندگانه 3جدول 

 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 آماره
F 

سطح 

 معناداری

r 2r 2r 
تعدیل 

 شده

  66/54 2 31/109 رگرسیون
45/161 

 

 
000/0 

 

 
735/0 

 
540/0 

 
 34/0 275 10/93 باقی مانده 537/0

 - 277 41/202 وعمجم

( را 1H( را رد و فرضیه پژوهش )0Hها فرضیه صفر )(، دادهα=05/0درصد ) 95که در سطح اطمینان  داد، نشان 3جدول     

 عملکرد شغلیبنابراین،   .تر است( کوچکαبینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sigداری )چرا که مقدار سطح معنی ،تایید می نمایند

بینی است. به طوری که این متغیرها قابل پیششناختی و سرمایه روان های ارتباط بین فردیمهارتهای سط متغیرهایتو معلمان

کنند. چرا که بینی( میرا تبیین )پیش 19-کوید اپیدمی گیریهمه دوران در ابتدایی دوره معلمان از عملکرد شغلیدرصد  54

 محاسبه شد. 540/0( برابر 2Rضریب تعیین )

 : ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون 4جدول 

 .B Beta t Sig متغیرهای پیش بین

 000/0 34/8  45/0  48/0 مهارت های ارتباط بین فردی

 000/0 65/6  36/0  25/0 سرمایه روان شناختی

ان شناختی با ضـریب تـاثیر   یر سرمایه روو متغ 45/0های ارتباط بین فردی با ضریب تاثیر مهارت دهد متغیرنشان می 4 جدول     

ن فردی بیشترین ای ارتباط بیهرا تبیین نمایند. در این میان، متغیر مهارت  معلمانقادر می باشند تا سهمی از عملکرد شغلی  36/0

 دارد و بعد از آن سرمایه روان شناختی قرار دارد. معلمانسهم را در پیش بینی عملکرد شغلی 

 

 یگیرنتیجهبحث و 

های ارتباط بین فردی با عملکرد مهارتشناختی و سرمایه روانبین رابطه مثبت معناداری  های پژوهش نشان داد کهیافته

گیری اپیدمی دوره ابتدایی در دوران همه از عملکرد شغلی معلماندرصد  54به طوری که این متغیرها وجود دارد. شغلی معلمان 

های ارتباط بین فردی در شناختی و مهارتسهم هر یک از  متغیرهای سرمایه روانکنند. یعنی، بینی( میرا تبیین )پیش 19-کوید

در این میان،  متفاوت است. 19-گیری اپیدمی کویدشهر در دوران همهبینی عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قائمپیش

ینی عملکرد شغلی معلمان دارد و بعد از آن سرمایه روان شناختی قرار بهای ارتباط بین فردی بیشترین سهم را در پیشمتغیر مهارت

وانگ و  ،(1393(  اسکوهی و همکاران )1393(، نامور و بهشتی )1393) برزعلی و بهرام زادههای ها با نتایج پژوهشاین یافته دارد.

توان اشد. در تبیین نتیجه به دست آمده میبهمسو می (،2006باوئر و همکاران )( و 2011آوی و همکاران ) (،2014همکاران )

و عملکرد تا حدی ناشی از منافع محسوس و نامحسوسی های ارتباط بین فردی مهارتاذعان داشت که وجود ارتباط مثبت بین 

هم ساختن توانند از کیفیت باالی فرآیندهای ارتباطی به دست آورند. این منافع شامل رفتارهای مدیران در فرااست که معلمان می

های ارتباط بین فردی مهارتها باشد. منافع دیگر کیفیت باالی اطالعات بازخورد شغلی و یا گردآوری منابع شغلی مربوطه برای آن

-ها را در معرض ارتباطات اجتماعی با ارزش قرار داده، در برابر بی عدالتی از آنان محافظت نموده، آنبرای معلمان این است که آن



 

 

 79/ ...های ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتداییشناختی و مهارتبین سرمایه روانرابطه 

 
معلمانی که نسبت به سازد. از سویی، ها برقرار میقبول وظایف چالش برانگیز تشویق یا روابط نزدیک دوستانه و موثر با آنها را به 

های نوظهور محیط کار خود توانند بر چالششناختی باالتری هستند، به شکل بهتری میتر و دارای سرمایه روانهمتایان خود مثبت

در واقع، سرمایه روان شناختی دهند. تری از خود بروز میکرد بهتری دارند و رفتار و نگرش شغلی مطلوبرو عمل غلبه کنند و از این

، منجر به ارتقاء ارزش سرمایه (خودکارآمدی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری)گرا های روان شناختی مثبتبا تکیه بر مؤلفه

-ها در یک فرآیند تعاملی و با رویکرد ارزشیابی به زندگی فرد معنا میلفهشود. این مؤانسانی و اجتماعی در مدرسه و کالس می

دهند و او را برای ورود به صحنه عمل آماده، مقاومت و سرسختی های فشارزا را تداوم میبخشند، تالش وی برای تغییر موقعیت

ام که کرونا سبب شده تا تعامل بین معلمان و ، موارد ذکر شده در این ایکنندوی در تحقق اهداف شغلی و سازمانی را تضمین می

ترین مقدار خود برسد و نیاز به همگام شدن با تغییرات و تحوالت حرفه معلمی ضروری است، بسیار آموزان به پایینمعلمان و دانش

ون آن ارتباط برقرار های درکند که با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعهماهیت اجتماعی انسان ایجاب می از طرفی، باشد.مهم می

ها به نحوی باشد که کند. با این حال، ارتباطات موثر، مستلزم آن است که افراد منظور یکدیگر را درست درک کنند و پاسخ آن

های اگر نحوه ارتباط افراد با دیگران به خصوص در محیطجریان تبادل اطالعات را ترجیحا در مسیری که مدنظر است، پیش ببرد. 

شود و بالعکس در صورتی که نوع این ارتباط خصمانه و میمی، دوستانه و مثبت باشد، اوقات زندگی، کار و غیره، دلپذیر میکاری، ص

از سویی، ارتباط میان فردی، یک تعامل  سازد.توأم با احساسات منفی باشد، تحمل هر لحظه از محیط کار را طاقت فرسا می

ه پیشرفت است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر و موجب خلق معانی مشترک در بین گزینشی، نظامند، منحصر به فرد و رو ب

سازند و این آینده مشترک به یکی از ای میها می شود. کارکنان صمیمی از طریق ارتباط برای خودشان و سازمان شان آیندهآن

افزایی و ایجاد ، در نتیجه با توسعه همشودکنان آن مبدل میها با سازمان و کارنیرومندترین عوامل ایجاد پیوند و تعلق خاطر بین آن

های ها در محیط کارشان از فرصتیابد. بنابراین، همه انساننرژی، عملکرد شغلی و در نهایت عملکرد سازمان افزایش مییس

ارتباطی مجهز باشند. چنین  هاییکسانی برخوردار هستند، اما تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند کرد که به مهارت

کنند، در شرایط مختلف و با افراد مافوق، همتراز و زیردست، ارتباطی درستی مطرح میافرادی، قدرت بیان خوبی دارند، خود را به

با  های کاری، به عملکرد شغلی باالتری دست می یابند.کنند. در نتیجه، با درک درست شرایط و موقعیتمناسب و مؤثر برقرار می

 بین فردیارتباط موثر های جهت افزایش عملکرد شغلی در سازمان بیش از پیش بر افزایش مهارت گرددتوجه به نتایج پیشنهاد می

های های آموزشی متناسب پیش از استخدام و حین خدمت، در زمینه مهارتنسبت به برگزاری منظم دورهاهتمام جدی تاکید گردد. 

چنین، ایجاد ساز و کارهایی برای افزایش پاداش شغلی با تشکر و قدردانی . همورزیده شودشناختی روان سرمایه و ارتباط بین فردی

مورد عنایت مدیران مدارس و انجمن اولیا و  با وجدان و ساعی حتی با اهدا یک لوح تقدیر معلمانهفتگی، ماهانه و ساالنه از 

موسسات ها و وری و مقایسه نتایج و انجام پژوهش مشابه در سایر سازمان. انجام پژوهش مشابه در مقیاس کشمربیان قرار گیرد

 گردد.به پژوهشگران آتی توصیه می آموزشی
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