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 چكیده

نان ی در کارکشناختی با رضایت شغلی و استرس شغلرابطه بین سرمایه روانتعیین پژوهش حاضر با هدف 

کارکنان ی تمامز ، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت اآموزش و پرورش

نمونه گیری در  نفر به روش 361بود که تعداد  1400در سال  شهرستان ساری 2و  1آموزش و پرورش نواحی 

، (0072مکاران )تانز و هلو شناختیسرمایه روان های استانداردپرسشنامه، گیریابزار اندازهدسترس انتخاب شدند. 

-ها از روشل دادهتجزیه و تحلی. ( بود1987( و استرس شغلی اسیپو و اسپوکان )1987رضایت شغلی گریکسون )

( =05/0رصد )د 95و سطح اطمینان  23SPSS های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری

وانی، چون فرا های آمار توصیفیمتغیرها از شاخص های جمعیت شناختی واستفاده شد. جهت توصیف ویژگی

و آزمون  معه آماریبه جا درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه

و  شناختییه روانسرمابین  ها نشان داد کهیافته فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

جود داری ونفی معنیمرابطه با استرس شغلی شناختی سرمایه رواندار و بین معنی   ابطه مثبت ررضایت شغلی 

 دارد.

 .کنان آموزش و پرورشسرمایه روان شناختی، رضایت شغلی، استرس شغلی، کار واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 
توانند در این شرایط پرتالطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده یهایی مدر جهان رقابتی امروز، تنها سازمان

ای توسعه ها بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهنمایند. یکی از منابع مهم سازمان، نیروی انسانی است. نتایج بسیاری از پژوهش

مطالعه تاریخچه تحول و توسعه (. 1396)قربانی و همکاران، باشد نیافته است مگر آن که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته 

یافته، در انتقال جامعه سنتی به جامعه صنعتی، تأثیر انکارناپذیری دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورشجوامع صنعتی نشان می

اند )خراسانی طرقی و ع، معرفی کردهها و جوامترین عامل توسعه سازمانداشته، به نحوی که پژوهشگران، نیروی انسانی را مهم

ها، متاثر از عوامل و دهد که ارتقاء عملکرد نیروی انسانی سازمان(. از سویی، بررسی ادبیات سازمانی نشان می1397همکاران، 

نی که نسبت نگر است. بر این اساس، کارکناشناسی مثبتباشد که یکی از این عوامل برگرفته از رویکرد روانمتغیرهای متعددی می

های نوظهور محیط کار خود غلبه کنند )محبی نورالدین وند و توانند بر چالشتر هستند، به شکل بهتری میبه همتایان خود مثبت

شناختی است، روشی مهم برای وری منابع انسانی، سرمایه روان(. در واقع، یکی از متغیرهای موثر بر افزایش بهره1393همکاران، 

شناختی (. سرمایه روان2014، 1های دیگر )وانگ و همکارانهای رقابت با سازمانها و حفظ مزیترقابت سازمانافزایش قدرت 

تواند پیامدهای مثبتی چون رضایت شغلی، احساس رفاه و رفتار شهروندی افراد در سازمان به همراه گراست که میای مثبتسازه

شناختی شامل (. سرمایه روان2011، 2ینی و قصد ترک خدمت دارد )آووی و همکارانداشته باشد و رابطه منفی با استرس شغلی، بدب

کارهای الزم هایش برای بسیج منابع انگیزشی و شناختی و راهچهار مؤلفه است، خودکارآمدی/اعتماد به نفس )اعتقاد فرد بر توانایی

سازد اهداف واقعی، اما فکری که افراد را قادر میآمیز وظایف خاص(؛ امیدواری )وضعیتی شناختی یا تبرای اجرای موفقیت

شده شده را مدون کنند و سپس به آن اهداف از طریق اراده معطوف به خود، انرژی و ادراک کنترل درونیبینیبرانگیز و پیشچالش

اگیر و اتفاقات منفی را بینی )سبک تفسیری که اتفاقات مثبت را به علل دائمی، شخصی و فر(؛ خوش1994، 3دست یابند( )اسنایدر

پذیری )ظرفیت روان شناختی که ( و تاب آوری/انعطاف1998، 4دهد( )سلیگمنبه علل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می

(. 2007، 5کنند( )لوتانز و همکارانآمیزی برای مقابله با تغییر، بحران و ریسک و مشکالت از آن استفاده میطور موفقیتافراد به

بینی بسیاری از نتایج سازمانی برخوردار بوده و به عنوان یک ای در پیششناختی از قابلیت بالقوه و قابل مالحظهروان سرمایه

(. امروزه، اتخاذ رویکرد 1393گیرد )خلیلی باهر، ها قرار میرویکرد نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی مورد استفاده موثر سازمان

شود. از ها، محسوب میناپذیر برای بقاء و حتی رشد و بالندگی سازماننتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابگرایی دیگر نه یک امثبت

گرا در کار )شغل(، مطرح شده، یک انقالب در عرصه شناسی مثبتهای مختلفی که در خصوص رواناین رو، رویکردها و نظریه

کنند که توسعه شناختی استدالل میطرفداران سرمایه روان (.1392 مدیریت و رهبری سازمان ایجاد کرده است )فروهر و همکاران،

گذاری بر آن در تمام سطوح سازمان، پتانسیل باالیی به عنوان یک استراتژی مهم مدیریت منابع انسانی برای کمک به سرمایه

مدیران برای رقابت بهتر با سایر  هایاز تالش (.1393نژاد، پور و رحیمیکند )آتشروی منابع انسانی موجود و آتی ایجاد می

برانگیزترین مفاهیم رضایت شغلی، یکی از چالش ها است.ها، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنسازمان

عی وری و کارآیی سازمان، عاملی روانی و نوهای مدیریت برای افزایش بهرهها و خط مشیسازمانی و پایه بسیاری از سیاست

، عوامل موثر بر ایجاد 6بهداشتی( هرزبرگ-سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می باشد. مطابق با نظریه دو عاملی )انگیزشی
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شوند. عوامل بهداشتی به از بین رفتن نارضایتی در افراد و عوامل انگیزشی انگیزه به دو دسته انگیزشی و بهداشتی تقسیم می

وری و هر سازمانی که در صدد باال بردن بهره (.1392شود )مردانی حموله و همکاران، در آنان می موجب افزایش انگیزه کاری

شود، چرا که رضایت شغلی در باالبردن کارایی سازمان ای برای رضایت شغلی کارکنان خود قائل میباشد، اهمیت ویژهکارایی خود 

ش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که نقش بسیار مهمی ایفا می نماید. رضایت شغلی، نوع نگر

گردد. رضایت شغلی دارای دو بعد عامل بهداشتی که شامل ویژگی های محیطی شغل و افراد نسبت به شغل خود دارند، اطالق می

نگیزشی است که وابسته به جنبه های بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط بین فردی، شرایط و موقعیت های کاری و عوامل ا

وظایف و محتوای شغلی نظیر اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد می باشد. از سویی، رضایت شغلی از رضایت از سازمان، 

یکی دیگر از  (.1393گردد )دهقانی و همکاران، کار، سرپرستی، همکاران، حقوق و مزایا و رضایت از ترفیع و ارتقا تشکیل می

های ها در برنامهگیرد، استرس شغلی است. سازمانکه در حوزه مدیریت و رفتار سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار میموضوعاتی 

های های مربوط به آسیباسترس در محیط کار نموده تا از این طریق هم از هزینه خود توجه زیادی به مطالعه، کنترل و کاهش

گل پرور و  (.1395وری کارکنان خود شوند )وثوقی نیری و همکاران، ارتقاء بهرهجسمی و روانی استرس بکاهند و هم باعث 

کنند که در حین کار باعث تحمیل فشار روانی، اجتماعی و ( استرس شغلی را به عنوان عوامل فشارآوری تعریف می2012همکاران )

افکند. در واقع، استرس شغلی، ها را به مخاطره میک آنشوند و به مرور زمان، بهزیستی روانی و فیزیولوژیفیزیولوژیک بر افراد می

 (.1393حالتی است که در آن بین درک فشار و شرایط و درک توانایی جهت مقابله، رابطه مناسبی وجود ندارد )مهداد و والی نژاد، 

آید که هان به شمار میترین مشکالت شغلی و تهدیدی جدی برای سالمت نیروی کار در جاسترس شغلی به عنوان یکی از شایع

ها، منابع یا نیازهای دهد که الزامات شغلی با تواناییبه عنوان پاسخ های فیزیکی و احساسی مضر، تعریف شده و زمانی رخ می

 (.1396تواند به ضعف سالمت و حتی آسیب دیدن افراد منجر شود )قربانی و همکاران، کارکنان مطابقت نداشته باشد که می

چنین، آثار منفی بر بسیاری از نتایج سازمانی دارد، از جمله خشونت در محل کار، فرسودگی شغلی، غیبت، کاهش ، هماسترس شغلی

جویانه با انگیزش شغلی، افزایش میل ترک شغل، حتی ممکن است به بروز مشکالت رفتاری مانند مصرف الکل، اعتیاد، رفتار ستیزه

. اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را به فرد بدهد، در این حالت فرد از (7139د و ملک زاده، مهداهمکاران و مشتریان نیز بیانجامد )

چه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت فرد شروع به مذمت شغلش راضی است. در مقابل، چنان

از طرفی، استرس شغلی، کنش متقابل بین شرایط  (.1392، آید )مردانی حموله و همکاراننماید و درصدد تغییر آن بر میشغل می

های محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن کند که خواستههای فردی بوده و هنگامی بروز پیدا میکار و ویژگی

 (.1392آید )حسینی و همکاران، است که فرد بتواند از عهده انجام آن بر

نوعی ویروس  چین گزارش شد. علت این بیماری 2، استان هوبئی1ووهان وع بیماری ویروسی در، شی2019در دسامبر سال 

متأسفانه این ویروس به دلیل میزان عفونت زایی باال، به سرعت در سراسر  کرونا بود. تغییریافته از لحاظ ژنتیکی از خانواده ویروس

شیوع بیماری کرونا ویروس باعث  تقریبا همه کشورها را درگیر کرده است.ماه(  4جهان شیوع یافته و در دوره زمانی کوتاه )کمتر از 

یافته  اختالل در فرایندهای طبیعی زندگی افراد شده است. این بیماری به دلیل قدرت انتشار زیاد، دارای قابلیت استرس زایی است.

ی روان شناختی مانند بار کاری ذهنی، تحریک های پژوهش های قبلی نشان داده است، اپیدمی بیماری های ویروسی بر پارامترها

(. همه موارد 1399پذیری، اختالالت خواب، استرس، اضطراب و افسردگی در محیط کار تأثیر منفی دارد )غالمی و همکاران، 
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اختالالت ذکرشده بر عملکرد شغلی افراد در محیط های کاری اثر می گذارد و باعث ناتوانی در انجام وظایف شغلی می گردد. این 

روان شناختی نه تنها بر توجه، درک و توانایی تصمیم گیری کارکنان اثر می گذارد، بلکه می تواند تأثیر ماندگاری بر سالمت 

محیط های شغلی به خصوص حرفه معلمی )با توجه  عمومی آن ها گذاشته، منجر به بروز حوادث زیادی در محیط های کاری شود.

اجتماعی و -جامعه فرهنگی از سوی جامعه، خانواده ها و دانش آموزان( جزء ارکان مهم علمی، فرهنگی به حجم باالی انتظارات از

حتی اقتصادی کشور بوده و هر عاملی که سالمت روان افراد شاغل را تهدید نماید، درنهایت می تواند ابعاد مختلف روان شناختی و 

دلیل افزایش تعداد موارد ابتال و مرگ و میرهای تأییدشده در میان همکاران  سالمتی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به

فرهنگی، تأثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کروناویروس بر پارامترهای فیزیکی و روانی کارکنان در محیط کار، لزوم کنترل عوامل 

ها و نقش متغیرهای نابع انسانی در سازمانمذکور در محیط های کاری، فقدان مطالعات مشابه در محیط های شغلی و اهمیت م

ها به خصوص آموزش و شناختی در بهبود شرایط کاری و ارتقاء بهره وری سازمانرضایت شغلی، استرس شغلی و سرمایه روان

ایت پرورش و سایر سازمان های آموزشی، پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین سرمایه روان شناختی با رض

 رابطه وجود دارد؟  19-در دوران همه گیری اپیدمی کوید شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری

 

 روش

عبارت است از ماری جامعه آهمبستگی است.  ،نظر روش از ماهیت توصیفی و نظر از کاربردی، هدف نظر از حاضر پژوهش

که تعداد  1400در سال  ساری شهرستان 2و  1آموزش و پرورش نواحی کارکنان ادارات(  )اعم از معلمان، مدیران وکارکنان کلیه 

 اسخبسته پ ایه رسشنامهپابزار اندازه گیری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  نفر به روش نمونه گیری در دسترس 361

 است:استاندارد زیر بوده 

ران ز و همکاارد لوتانشناختی از پرسشنامه استاندسرمایه روانگیری : جهت اندازهپرسشنامه سرمایه روان شناختی

 (، خوش بینی1-6های گویه)خودکارآمدی  گویه تشکیل شده است که چهار مولفه 24استفاده شد. این پرسشنامه از تعداد ( 2007)

مقیاس اندازه گیری ی کند. ی مرا اندازه گیر (،19-24( و تاب آوری )گویه های 13-18(، امیدواری )گویه های 7-12های )گویه

می باشد،  1-7صورت  یه بهدامنه تغییرات هر گو لیکرت است. بر این اساس، نگرش سنج این پرسشنامه فاصله ای بر مبنای طیف

ری نظامتیاز،  3: ا حدودی مخالفمتامتیاز،  2: مخالفمامتیاز،  1: کامالً مخالفمبه طوری که پاسخگو برای انتخاب هر یک از گزینه 

و همکاران هویدا سب می نماید. در پژوهش امتیاز، ک 7: کامالً موافقمامتیاز و  6: موافقم امتیاز 5: تاحدودی موافقمامتیاز،  4: ندارم

ه از با استفاد د و پایایی نیزنفر از متخصصان روان شناسی صنعتی سـازمانی و مـدیریتی تأیید ش 5روایی محتوایی توسط ( 1391)

 این پرسشنامه است. که نشان دهنده پایایی مطلوب به دست آمد 77/0رونی و ضـریب آلفای کرونباخ برابر روش همسانی د

است.  (1969) 1لیناسمیت، کندل و هیوابزار سنجش رضایت شغلی اقتباسی از پرسشنامه  :پرسشنامه رضایت شغلی

   های(، همکار )گویه23-36های (، سرپرست )گویه1-22های سوال )گویه( شش مولفه ماهیت کار )گویه 70این ابزار در قالب 

( و شرایط محل کار 55-63های ها( )گویه(، حقوق و مزایا )یا پرداخت48-54های (، ارتقاء )یا فرصت های رشد( )گویه 47-37

کاهش سواالت ( به منظور 1987سنجد. به دلیل طوالنی بودن پرسشنامه، پژوهشی توسط گریکسون )( را می64-70های )گویه

-6های پرسش کاهش یافت، یعنی نسخه کوتاه شده هر یک از شش مولفه ماهیت کار )گویه 30انجام گرفت و تعداد سواالت به 

(  و 25-30های (، حقوق و مزایا )گویه19-24های (، ارتقاء )گویه 13-18های (، همکار )گویه7-12های (، سرپرست )گویه1

رضایت شغلی )فرم کوتاه( بر اساس مقیاس  گذاری پرسشنامهنمره کند.گیری می(، را اندازه64-70های شرایط محل کار )گویه

                                                      
1. Smith, Kendall & Hulin 
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دارد. آزمودنی  5تا  1که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از طوریسنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهاندازه

امتیاز کسب  5امتیاز و کامال موافقم،  4موافقم،  امتیاز؛ 3؛ بی نظرم، امتیاز 2امتیاز؛ مخالفم،  1برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، 

ها، به صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال 30و  21، 18، 9، 4، 3های دهی به گزینهنماید. در حالی که نمرهمی

امتیاز  1امتیاز و کامال موافقم،  2موافقم،  امتیاز؛ 3ی نظرم، ؛ بامتیاز 4امتیاز؛ مخالفم،  5آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، 

( برای تایید روایی از روش تایید روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان و 1394نماید. امانی و نامداری پژمان )کسب می

آلفای کرونباخ، میزان پایایی صاحبنظران بهره جست. جهت تعیین مقدار پایایی از روش همسانی درونی و از طریق محاسبه ضریب 

، محاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است )امانی و نامداری پژمان ، 87/0-92/0های آن در بازه برای کل پرسشنامه و مولفه

1394.) 

( 1987) اسپوکان از پرسشنامه استاندارد اسیپو و استرس شغلیگیری متغیر : جهت اندازهاسترس شغلیپرسشنامه 

 به پرسشنامه، این امروزه .است واقع شده نظر بار مورد تجدید چندین شد، معرفی 1981 سال در آزمون این چهاگر استفاده شد.

ف نگرش سنج ال با طیسو 60از  می شود. این مقیاس گرفته کار به شغلی استرس اندازه گیری برای معتبر آزمون یک عنوان

-20های کفایتی نقش )سوال(،  بی1-10های ای تشکیل شده است که شش مولفه بارکاری نقش )سواللیکرت در مقیاس فاصله

و محیط فیزیکی  (41-50های (، مسئولیت )سوال31-40های (، محدوده نقش )سوال21-30های (، دوگانگی نقش )سوال11

 2امتیاز؛ کم،  3امتیاز؛ متوسط،  4اد، امتیاز؛ زی 5کند. پاسخگو با انتخاب گزینه بسیار زیاد، گیری می( را اندازه51-60های )سوال

 مجدداً صلی،زبان ا از پرسشنامه رجمهت از پس پرسشنامه، این تکنیکی اعتبار تعیین براینماید. امتیاز، کسب می 1امتیاز و بسیار کم 

وری و صان امر، روایی صدر نهایت با نظر متخص .شود ترجمه )انگلیسی( یاصل زبان به تا است شده سپرده مستقلی مترجم به

 به روش همسانی .دش گزارش بخشی رضایت سطح در مجدد آزمون-آزمون شیوه به آزمون این پایایی محتوایی تایید گردید.

 (.1398سپهوند و همکاران، ) محاسبه گردید 89/0با  برابر کرونباخ درونی، ضریب آلفای

و  23SPSS فزاریانامه نرم های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برها از روشپژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهدر این 

صیفی های آمار تواخصشهای جمعیت شناختی و متغیرها از استفاده شد. جهت توصیف ویژگی( =05/0درصد ) 95سطح اطمینان 

ماری و آزمون ه جامعه آبمونه یار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از نچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف مع

 فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
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 هایافته

 دهد.شناختی نمونه آماری را نشان می، توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت1جدول 

 جمعیت شناختی: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هاشاخص متغیرها
 

 جنسیت
 39 141 مرد
 61 220 زن

 
 
 سن

 18 66 سال و کمتر 30
40 - 31 112 31 

50 - 41 145 40 

 11 38 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 12 45 فوق دیپلم

 53 190 لیسانس

 33 118 فوق لیسانس

 2 8 دکتری 

 
 

 سابقه کار

 9 31 و کمتر سال 5

10 - 6 34 10 

15 - 11 88 24 
20 - 16 110 30 

 27 98 سال و بیشتر 21

 

درصد  40سال،  40الی  31درصد  31سال و کمتر،  30درصد  18 باشند.درصد زن می 61درصد مرد و  39، نشان داد 1جدول 

 2درصد فوق لیسانس و  33درصد لیسانس،   53لم، درصد فوق دیپ 12سال و بیشتر سن دارند.  51درصد  11سال و  50الی  41

سال و  20الی  16رصد د 30سال،  15الی  11درصد  24سال،  10الی  6درصد  10سال و کمتر،  5درصد  9درصد دکتری دارند. 

درصد( و  53)درصد(، لیسانس  40ساله ) 50الی  41درصد(،  61سال و بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، اکثریت زن ) 21درصد  27

 درصد( دارند. 30سال سابقه کار ) 20-16

 دهد.، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می2جدول 

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر های مورد مطالعه: 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نمونه میانگین نظری بیشینه کمینه ها متغیر

سرمایه روان 
 شناختی

83/2 87/6 4 83/4 07/1 

 88/0 80/3 3 89/4 14/2 رضایت شغلی

 89/0 50/2 3 30/4 14/1 استرس شغلی

 رضایت شغلیست. میانگین ا( 4که بیشتر از متوسط )است  83/4برابر  سرمایه روان شناختی که میانگین، نشان داد 2جدول 

 50/2برابر استرس شغلی  غیر( است. از سویی، میانگین مت3گین نظری یا نقطه برش: که بیشتر از متوسط )میاناست  80/3برابر 

 ( است. 3که کمتر از متوسط )است 

رضایت  ،وان شناختیسرمایه ر های(، متغیرα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان اسمیرنوف نشان داد -آزمون کولموگوروف

یه روان شناختی با رضایت ، میزان و جهت همبستگی بین سرما3جدول  ند.کناز یک توزیع نرمال پیروی می شغلی و استرس شغلی

 دهد.شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش را نشان می
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 سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش: همبستگی بین 3جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری rآماره  دتعدا مالک پیش بین

 
 سرمایه روان شناختی

 رضایت شغلی
 استرس شغلی

361 79/0  000/0 

361 59/0-  000/0 

     

( را تایید 1Hپژوهش ) ( را رد و فرضیه0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول 

ری در دوران هرستان ساشپرورش  ایه روان شناختی با رضایت شغلی کارکنان آموزش وتوان ادعا نمود بین سرمنمایند، یعنی، میمی

 ونان آموزش ترس شغلی کارکبین سرمایه روان شناختی با اس . اما،دار وجود داردرابطه مثبت معنی19-همه گیری اپیدمی کوید

مقدار سطح معناداری  چرا که .وجود دارد دارمعنی منفیرابطه 19-پرورش شهرستان ساری در دوران همه گیری اپیدمی کوید

(Sig. از مقدار )05/0 = αتر است.، کوچک 

 

 نتیجه گیریبحث و 

با استرس شغلی شناختی سرمایه رواندار و بین رابطه مثبت معنیو رضایت شغلی  شناختیسرمایه روانبین  ها نشان داد کهیافته

 وثوقی نیری و همکاران، (1399) غالمی و همکاران هایآمده با پژوهشنتیجه به دست  داری وجود دارد.رابطه منفی معنی

 و (1392) مردانی حموله و همکاران(، 1392) فروهر و همکاران، (2011) آووی و همکاران ،(2012گل پرور و همکاران ) ،(1395)

مردم  ترس به دلیل ویروسی، های بیماری شیوع درهنگامدر تبیین نتیجه به دست آمده،  همسو است. (1392) حسینی و همکاران

 و پزشکی بهداشتی و های مراقبت به دسترسی عدم و دولت طرف ناکافی از حمایت اجتماعی، فاصله افزایش عفونت، به ابتال از

 افسردگی، عاطفی، مانند پریشانی روانی های بیماری عالئم از بسیاری و بی حوصلگی، خستگی درنهایت و مناسب غذایی مواد

افراد به ویژه کارکنان را  بین در و عصبانیت آسیب از پس استرس اختالل توجه، کاهش تحریک پذیری، بی خوابی، استرس،

 کاری بار از جمله افراد روان شناختی و و روانی فیزیکی مختلف ابعاد کروناویروس، بیماری افزایش می دهد. در این میان، شیوع

مداخالت روان  و کنترلی اقدامات انجام بنابراین. می دهد تأثیر قرار ی کاری تحتها را در محیط کارکنان شغلی و استرس ذهنی

 اجتماعی، افزایش حمایت طی اپیدمی بیماری کروناویروس، مانند در کارکنان جسمانی و روانی سالمت بهبود به منظور شناختی

 صورت، شیلد مانند) مناسب حفاظتی یه تجهیزاتته کروناویروس، بیماری شیوع طول در کارکنان نیازهای مالی و مطالبات تأمین

 با راهکارهای کارکنان بیشتر آشنایی برای آموزشی مطالب ارائه شده تهیۀ های دستورالعمل با مطابق( غیره و ماسک، دستکش

 ورکارید به صورت و افزایش انجام وظایف بیماری کروناویروس شیوع طول حفظ آرامش در و استرس کنترل بیماری، از پیشگیری

مطالعه حاضر همچون هر مطالعه دیگری دارای یکسری  .است ضروری بسیار بیماری کروناویروس، شیوع کاهش زمان تا

ترین محدودیت پژوهش حاضر عدم دسترسی حضوری به نمونه های آماری جامعه پژوهش به دلیل شیوع مهم محدودیت ها است.

 پرسشنامه های مجازیماری، اجرای این پژوهش به صورت غیرحضوری و از طریق گیری بیبا توجه به شرایط همه. لذا، کرونا بود

شهرستان ساری انجام شد و در تعمیم نتایج آن به  آموزش و پرورش 2و  1نواحی  درصرفا این پژوهش  . از طرفی،صورت گرفت

بر اساس ز تعمیم پژوهش حاضر بکاهد. از روش نمونه گیری در دسترس نیز می تواند ا بهره گیریسایر مناطق باید احتیاط کرد. 

شرایط و زمینه های الزم برای اظهار نظر کلیه کارکنان در بخش های مختلف سازمان نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه می گردد: 

ند، با اهدا نسبت به بیان مشکالت، کمبودها و ضعف ها فراهم گردد و کارکنانی که عالوه بر بیان مشکالت راه کار نیز ارائه می ده
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بر گسترش رفتارهایی مانند جلسات استرس شغلی یک لوح تقدیر، مورد تشویق و قدردانی واقع شوند. جهت کاهش هر چه بیشتر 

هم اندیشی و نوآوری سازمانی، هم چنین، توانمند سازی کارکنان در زمینه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، بیش از پیش 

های تشویق و ترغیب خالقیت، نوآوری و اظهار نظر آگاهانه و مسئوالنه از سوی کارکنان و کاربرد ایده مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت سازمان نسبت به رفع دغدغه های کارکنان در زمینه . پیشنهادی آنان در سطح سازمان به طور مستمر ترویج داده شود

بودجه کافی و مورد نیاز برای اعمال تغییرات در اختیار مسئوالن  ید.ها و غیره بیش از پیش تالش نماهای مختلف معیشتی، پاداش

و دست اندرکاران تخصیص یابد. در فرصت های مناسب از کارکنان ساعی که عملکرد آن ها در سازمان خوب ارزیابی شده است، 

ت تصدی مشاغل مدیریتی در . فرصت سازی برای استفاده از نیروهای جوان، متخصص و تحصیل کرده در جهحمایت و تقدیر شود

سازمان صورت پذیرد. وضعیت دستمزد ها و حقوق، حق ماموریت ها، معیشت و رفاه کارکنان و خانواده آنان، مورد اهتمام و 

رسیدگی هر چه بیشتر قرار گیرد. تمهیداتی اندیشیده شود تا با ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت از طریق واگذاری مسئولیت و 

های نو در مورد روش ها و چگونگی ار و مشارکت دادن کارکنان در سیاست گذاری ها، آنان تشویق شوند تا با ارائه ایدهتفویض اختی

 انجام کار در جهت بهره وری سازمان گام بردارند.

  منابع

 . تهران: نشر ابوعطا.سرمایه روان شناختی(. 1393آتش پور، سید حمید؛ رحیمی نژاد، سید پیمان. )

 کارمندان: رضایت شغلی ونقش رگه های شخصیت در پیش بینی میزان تعهد سازمانی  (.1394. )مهدی، نامداری پژمان و احمد ،امانی

 .43-62(، 3)6، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیمطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. 

 حق شناس. . رشت: نشرمان هاد بر سرمایه روان شناختی کارکنان در سازرهبری اصیل و خالقیت با تاکی(. 1393خلیلی باهر، روزبه. )

تارهای ادراک استرس شغلی و رف (. تحلیل رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با1392حسینی، منیره؛ مهداد، علی و گل پرور، محسن. )

 .17-29(، 28) 8، مجله روان شناسی اجتماعیانحرافی براساس مدل معادالت ساختاری. 

رفتارهای مخرب رهبران  های(. کشف مؤلفه1397خراسانی طرقی، حامد؛ رحیم نیا، فریبرز؛ ملک زاده، غالمرضا و مرتضوی، سعید. )

 .38-47(، 1) 13، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریغیراخالقی. 

ر رضایتمندی بعوامل موثر  (.1393)و مهبودی، لیال. آبادی، فروغ؛ زارعی، زهرا راضی غابش، آرمیتا؛ فرخدهقانی، علی؛ بهارلو، رسول؛ بن

 .147-154(، 3)7، یماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکتحصیلی؛ دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دو

 ارتباط و شغلی استرس ی(. بررس1398). سعید وفسی،باباجانی مرتضی و زاده،خاقانی جمیله؛ مختاری، مهروز؛ جوادی، جعفر؛محمد سپهوند،

 .141-148، (3)1 ،دریا طب مجله. ایران دریایی نیروی کارکنان در استخدامی و دموگرافیک پارامترهای از برخی با آن

 (.1399) احمد. ،زادهنسلطا و آیسا ،قاسمی کوزه کنان ؛منصوره ،صادقی یارندی ؛محمد ،قاسمی ؛محسن ،صادقی یارندی؛ عبداهلل ،غالمی

، ار ایرانسالمت ک. یمیاییپیدمی بیماری کروناویروس بر استرس شغلی و بار کار ذهنی: یک مطالعه طولی در یک صنعت شتاثیر ا

 .81-89کوید(، : نامه )ویژه17

وین ازمانی مثبت گرا: رویکردهایی نس(. رفتار سازمانی و پژوهش 1392فروهر، محمد؛ احسان ملکی؛ شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ خبازیان، بیتا. )

 خوارزمی. پژوهشی ، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی واولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتبه مدیریت و رهبری. 

ی کارکنان به واسطه سکوت بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغل (.1396قربانی، تکتم؛ شیرازی، علی و مهارتی، یعقوب. )

ژورنال،  ینترنشنالاارزمی و مالزی، موسسه علمی فرهنگی خو ،لی اقتصاد، مدیریت و حسابداریسومین کنفرانس بین المل سازمانی.

 دانشگاه پوترا.



 

 

 71/ ...در کارکنان آموزش و پرورش یو استرس شغل یشغل یتبا رضا یروان شناخت یهسرما ینرابطه ب

 
ناختی )امید، خوش بینی، تاب (. رابطه سرمایه روان ش1393محبی نورالدین وند، محمدحسین؛ شهنی ییالق، منیجه؛ شریفی، حسن پاشا. )

ی )دانش ریزی درس برنامه فصلنامه پژوهش درعملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول.  آوری و خودکارآمدی( با هدف های پیشرفت و

 .61-79( : 13) 11، برنامه ریزی درسی(-و پژوهش در علوم تربیتی

عدالت سازمانی و استرس شغلی در  (. رابطه1392مردانی حموله، مرجان؛ ابراهیمی، احترام؛ مستغاثی، مهرداد و تقوی الریجانی، ترانه. )

 .71-64(، 3)6، ایرانی اخالق و تاریخ پزشکیمجله کارکنان بیمارستان. 

شناسی  روانمجله ی انحرافی. (. الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتارها7139مهداد، علی و ملک زاده، مائده. )

 .13-1(، 46) 12، اجتماعی

ه ضریب یبری: نقش تعدیل کنندک بی عدالتی سازمانی با استرس شغلی و قلدری سا(. رابطه ادرا1393مهداد، علی و والی نژاد، آرزو. )

 .67-88(، 31) 2، مجله روان شناسی اجتماعیسختی پذیری. 

مت عمومی و عملکرد شغلی (. بررسی تأثیر استرس شغلی بر سال1395وثوقی نیری، عبداله؛ روح الهی، احمدعلی و محمدحسین، حمید. )

 .47-57(، 1) 13، دوماهنامه سالمت کار ایرانواز. کارکنان مراقبت پر

 های پژوهش .سازمانی تعهد های مولفه و شناختی روان سرمایه های مولفه رابطه(. 1391. )محمد فروهر، اله و حجت مختاری، رضا؛ هویدا،

 .43-55(، 2)2، رفتاری و شناختی علوم
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