
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

یشغل با استرس یاز قرارداد روانشناخت یدر رابطه تخط یروانشناخت هیسرما کننده لینقش تعد  

 
 پرور محسن گل

 (اصفهان)آزاد خوراسگان   استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه
drmgolparvar@gmail.com 
 فاطمه محمد جعفری نصیر

 (اصفهان)آزاد خوراسگان   اسی و علوم تربیتی، دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشن
MJafari.fatemeh@gmail.com 

 

 

 
 چکیده 

شغلی شناختی با استرسشناختی در رابطه تخطی از قرارداد روانکننده سرمایه رواناین پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل

 41111به تعداد  4931 شهر اصفهان در بهار و تابستان کلیه کارکنان شرکت فوالد مبارکه درجامعه آماری پژوهش . اجرا شد

های پژوهش پرسشنامه تخطی از ابزار. انتخاب شدند( در دسترس)الوصول نفر به شیوه سهل 832ها نفر بودند که از میان آن

سشنامه استرس و پر( 8148ناگیوئن و همکاران، )شناختی ، پرسشنامه سرمایه روان(4939پرور، گل)شناختی قرارداد روان

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل داده. بودند( 8148گل پرور و همکاران، )شغلی 

با  آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاببین  استرس شغلی،با  شناختیتخطی از قرار داد روانبین ها نشان داد که یافته. شد

با استرس شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود  آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاب شناختی و بینداد روانتخطی از قرار

تخطی از آوری قادر به تعدیل رابطه بین بینی، امیدواری و تابخوش نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که. دارد

  . است استرس شغلیبا شناختی قرارداد روان

 

 :واژگان کلیدی

شناختیشناختی، استرس شغلی، سرمایه روانتخطی از قرارداد روان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 :مقدمه -4

 تبدیل پژوهشگران و پردازان نظریه عالقه مورد و جذاب های موضوع از یکی به تاکنون گذشته سال چند در روانشناختی قرارداد

توان وجوه  کند که از طریق آن می وبی ایجاد میگردد که چارچ واژه قرارداد روانی به مفهومی تبادلی اطالق می .است شده

ای  نامه شناختی، موافقت قرارداد روان(. Shore & Tetrick ،4331)ها و کارکنان شان را درک نمود  پنهان روابط بین سازمان

ره پروژه نانوشته بین مشاوران و مدیران اجرایی است که در آن، هریک از طرفین انتظارات و تعهدات خودشان را برای دو

داند که هیچ  نطقه ی قوت این قرارداد در این است که هر بخش می. اساس این قرارداد بر اعتماد است. کنند سازمانی بیان می

آن توافق کامل وجود داشته باشد و اینکه هر دو طرف اعتقاد   مگر اینکه در مورد هدف یا شیوه ،شود کار با ارزشی انجام نمی

برپایه قواعد نانوشته قرارداد  .سازمانی با موفقیت انجام شود  توسعه  خواهد که پروژه نیاز دارد و می داشته باشند طرف دیگر

روانی و اجتماعی خود در محیط کار دست به پیوسته، همزمان و پس از تبادالت طور شناختی، کارکنان در هر سازمانی به روان

زنند  ول داده است میها قبا آنچه که سازمان به آن( ی اقتصادی و مالی زهها نه فقط در حو در تمامی حوزه)مقایسه دستاوردها 

 (. 4931 و همکاران، جوادیان)

شناختی توجهات بسیار زیادی  از قرارداد روان 8و تخطی 4شناختی صورت گرفته، نقض ی قرارداد روان در مطالعاتی که در حوزه

نقض قرارداد ( Robinson & Morrison  ،8111)و موریسون رابینسون (. 8141، حسین)را به خود جلب نموده است 

شناختی را ارزیابی شناختی معطوف به مقایسه آنچه توسط فرد در تبادل دریافت شده با آنچه به وی قول و تعهد داده  روان

ال ارزیابی شناختی شناختی حالتی عاطفی و هیجانی است که به دنب در مقابل تخطی از قرارداد روان. اندشده است معرفی کرده

های  شناسی واژه  با این حال از نظر واژه(. 4923زاده، پرور و حسینگل)پیوندد  شناختی به وقوع می در فرآیند نقض قرارداد روان

ی تخطی  از واژهمعموال به همین دلیل  و (8149، شمیاکیانی و ه)های قابل توجهی هستند  وشیتخطی و نقض دارای همپ

چه سازمان در قبال کارکنان در فرایند درک و تفسیر رخدادها در صورت ناهمخوانی بین دستاوردها و آن. شود میده استفا

(. 8141حسین، )پیوندد  شناختی به وقوع می ـ شناختی تخطی از قرارداد روانمتعهد بوده و قول داده، حالت عاطفی ـ هیجانی

ی وسیعی از حاالت ادراکی، نگرشی و رفتاری  بدین ترتیب، گسترهکند و  این حالت بسان یک عدسی شناختی و سائق عمل می

در فراتحلیلی ( Zottoli  ،8119)در حمایت از این ادعا زوتولی  (.4923زاده، پرور و حسینگل)دهد  دیگر را تحت تأثیر قرار می

فته که بین این سازه با رضایت شناختی اجرا نموده به این نتیجه دست یا روان های نقض و تخطی از قراردادکه بر همبسته

سازمانی، عملکرد، رفتارهای انحرافی، عدالت و تعهد -شغلی، اعتماد، تمایل به ترک خدمت، ترک واقعی سازمان، رفتارهای مدنی

تمامی متغیرهایی که به صورت ( 8119)زوتولی  که در مطالعه فراتحلیلیرغم اینعلی .رابطه معناداری را گزارش نموده است

اند، ولی باید به این نکته توجه داشت که شناختی دارای رابطه باشند مطرح نشده توانند با تخطی از قرارداد روانقوه میبال

های جدیدتری در فاصله ده سال پیش تاکنون پژوهش. فراتحلیل مذکور چیزی بیش از ده سال پیش انجام شده است

 که با تخطی از قرارداد یکی دیگر از متغیرهایی. اندرا گسترش داده شناختی متغیرهای همبسته با تخطی از قرارداد روان

  .ستا 9استرس شغلی شناختی دارای رابطه هستند، روان

شود و به  شود که باعث تحمیل فشار روانی، اجتماعی و فیزیولوژیک بر افراد می استرس شغلی، به عوامل فشارآوری اطالق می

گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از  .اندازد وژیک افراد را به خطر میلمرور زمان بهزیستی روانی و فیزیو

ها است که در آن انسان بیش از هر راستی دوران ما عصر استرس اند شاید هم به شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده

                                                           
1. Breach 
2. Violation 

3. job stress  
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 ، Barber)از هر سو او را احاطه کرده است  گرفته و مسایل و مشکالت زیادی زا قرارزمان دیگر در معرض عوامل استرس

صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه و خودکار . دهدبخش عمده مردمان هر جامعه را جمعیت شاغل تشکیل می(. 8111

های ها و واکنش اجتماعی سازمان -تغییرات سریعی در محیط روانی  ندهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته، بهایشدن فر

های رفتاری و اجتماعی در محیط کار، با برخی مسایل سالمت از قبیل اختالل -تجربه استرس روانی . انجامیده استکارکنان 

در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار . تنی پیوند دارد -های روان یبیمار

. بردها را تحلیل داده و از بین میبی در سازمان هم چون آفتی فعالیتسازمانی را به خود اختصاص داده است و فشار عص

بنابراین توجه به شرایط کارکنان امری ضروری است که موجب باال بردن کیفیت کار، حفظ سالمت و بهداشت کار کارکنان و 

ورد مطالعه و بررسی قرار گرفته جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری آنان است و به همین در این پژوهش نیز مبهره

 .است

صورت ه های کاری افراد، ب های مختلفی از وظایف و مسئولیت جنبه. استای مطرح در بسیاری از مشاغل  استرس شغلی، پدیده

روابط  ، ، گرانباری ، تعارض نقش1توان به ابهام نقش ها میترین آن آور باشند، که از مطرح ها استرس توانند برای آن بالقوه می

(. 8148 و همکاران پرور گل)کرد  متعارض با همکاران و سرپرست و عدم تناسب منابع شغلی با تقاضاهای کاری و شغلی اشاره

های کار برای افراد در سطح روانی، رفتاری و فیزیولوژیکی  آور مطرح در مشاغل و محیط طور نسبی هر یک از عوامل استرسبه

آورند  میآورند که به نوعی زمینه را برای تضعیف کارایی و اثربخشی افراد فراهم  به بار می تبعات محسوس و قابل توجهی را

داد تواند سطح استرس شغلی کارکنان را افزایش دهد، تخطی از قرار یکی از عواملی که می(. 4922 و همکاران، پرورگل)

پژوهشی نشان دادند که عدم پایبندی سازمان به در  (Gakovic & Tetrick  ،8119)ژاگویچ و تتریک . شناختی است روان

 . منبعی برای فشار روانی به کارکنان است( شناختی تخطی از قرارداد روان)تعهدات خود 

شناختی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی، شواهد  در کنار شواهد مطالعاتی مربوط به روابط بین تخطی از قرارداد روان

شناختی را با متغیرهای  توانند رابطه تخطی از قرارداد رواند که برخی از متغیرهای فردی میدهمطالعاتی دیگری نشان می

توان در نگاه اولیه می. شناختی است یکی از این متغیرهای فردی، سرمایه روان. ادراکی، هیجانی و رفتاری تحت تاثیر قرار دهند

شناختی دارای توان باالیی برای کاهش سطح استرس شغلی  شناختی بر عکس تخطی از قرارداد روان گفت که سرمایه روان

گرا است که شامل شناختی یک سازه مرتبه دوم مثبت سرمایه روان(. Herbert، 8144 ؛4938 و همکاران پورعلی)است

نانه در بیانگیز، برخورداری از نگاهی خوشآمیز شخصی در مواجهه با تکالیف چالشاطمینان داشتن به تالش الزم و موفقیت

پذیری در باب موفقیت در حال و آینده، نشان دادن پشتکار و مقاومت الزم برای دستیابی به هدف و دارا بودن توان انعطاف

بر اساس تعریف ارائه (. Luthans et al. ،8112)گردد شود، می زمانی که برای رسیدن به هدف با دشواری و مشکل برخورد می

انگیز، برتعهد وتالش برای موفقیت در کارها و وظایف چالش) 2کارآمدیای چهار مولفه خودشناختی دار شده سرمایه روان

نشان دادن مقاومت در راه )، 3، امیدواری(های حال و آیندهی موفقیتنگری، مبتنی بر اسناد مثبت در بارهمثبت) 2بینیخوش

پذیری و پایداری در زمان انعطاف) 41آوریتاب و( به نتیجه یابیاهداف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دست

 (.Avey et al.  ،8141؛ Avey et al.  ،8113)است  یابی به موفقیتها و مشکالت برای دستمواجهه با سختی

                                                           
4. Role ambiguity 

5. Role conflict 

6. Overload 
7. Self-efficiency 
8. Optimism 
9. Hope 
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از لحاظ . (Herbert ،8144)دارای رابطه است با استرس شغلی  شناختی یه رواناند که سرمانشان داده نیز های گذشتهپژوهش

در همین راستا . شناختی توان بالقوه باالیی دارد تا سطح استرس شغلی ادراک شده افراد را کاهش دهد عملی سرمایه روان

رابطه منفی و معنادار  شغلی و فرسودگی هیجانیشناختی با استرس  نشان داده که بین سرمایه روان (8144)هربرت پژوهش 

شناختی و فرسودگی با توجه به در پژوهشی با موضوع نقض قرارداد روان (8141) ارانو همک ارحمانهمچنین  .وجود دارد

شناختی با استرس شغلی، فرسودگی و ای استرس شغلی و احساس تخطی نشان دادند که بین نقض قرارداد رواننقش واسطه

 . احساس تخطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

شناختی با استرس شغلی، فرسودگی و اشتیاق شغلی که بر روی رابطه بین سرمایه روان در پژوهشی با موضوع (8144)هربرت 

ای از کارکنان چند سازمان در افریقای شمالی انجام داده به این نتیجه دست یافته که بین سرمایه روان شناختی با نمونه

های آن رابطه استرس شغلی با شناختی و مولفهناسترس و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما سرمایه روا

این متغیر از زمره )شدگی در محل کار دبا موضوع رابطه طردیگر در پژوهشی  (8141)الحق . کنندفرسودگی را تعدیل نمی

به با توجه ( عملکرد شغلی، استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت)با پیامدهای شغلی ( شودآور محسوب میمتغیرهایی استرس

شناختی که در کارکنان چند سازمان در پنجاب پاکستان انجام دادند، نشان دادند که بین کننده سرمایه رواننقش تعدیل

نتایج این پژوهش همچنین نشان داده که وقتی سرمایه . سرمایه روان شناختی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد

شبیر  .شودر محیط کار کمتر به افت عملکرد و تمایل به ترک خدمت منتهی میشناختی در حد باالیی است، طردشدگی دروان

شناختی برای  نزاکتی در محیط کار و سرمایه روانبی سهمای با موضوع در مطالعه نیز (Shabir et al.  ،8141)و همکاران 

این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه  استرس شغلی که بر روی صد نفر از کارکنان بخش مخابرات در پاکستان انجام دادند به

همچنین نتایج این مطالعه نشان داده که سرمایه روان . نزاکتی سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود داردشناختی با بیروان

 . نزاکتی سازمانی استشناختی قادر به تعدیل رابطه استرس و بی

در کمتر پژوهشی رابطه تخطی از قرارداد  های به عمل آمده نشان داد کهبررسیهای انجام شده در این حوزه،  با وجود پژوهش

قرار گرفته  مطالعه ی در این روابط تاکنون موردشناخت کننده سرمایه روانبا توجه به نقش تعدیل ی با استرس شغلیشناخت روان

شناختی  نقش سرمایه رواندر باب  اهمیت و ضرورت برای پژوهش حاضر تولید دانش علمی توان گفت، به همین دلیل میاست

های سرمایه که کدامیک از مولفهپی بردن به اینبعالوه  .است ی با استرس شغلیشناخت رابطه تخطی از قرارداد رواندر 

تواند بخشی از  نقش ایفاء کنند، می شغلی شناختی با استرس توانند در رابطه بین رابطه تخطی از قرارداد روانشناختی می روان

شناختی را بسط داده و به این ترتیب دانش علمی کنونی را گسترش  ها و کارکردهای سرمایه روانبهامات مطرح در حوزه نقشا

و  ی با استرس شغلیشناخت داد روانبر همین اساس در این پژوهش به عنوان هدف اصلی بر رابطه بین تخطی از قرار .دهند

در روابط ( بینیآوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تابیعنی )شناختی  روان کننده چهار مولفه سرمایهسپس نقش تعدیل

 :های زیر است به عبارت دیگر هدف از این پژوهش بررسی فرضیه .مورد اشاره تمرکز شده است

 وجود دارد( معنادار)رابطه  با استرس شغلیشناختی  بین تخطی از قرار داد روان: فرضیه اول. 

  بینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی  شناختی با سرمایه روان ی از قرار داد روانبین تخط: ومدفرضیه-

 .وجود دارد( معنادار)رابطه  (آوری

  رابطه با استرس شغلی  (آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی  بین سرمایه روان: مسوفرضیه

 .وجود دارد( معنادار)

  رابطه تخطی از قرارداد ( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی  ه روانسرمای: مچهارفرضیه

 .کندمی( معنادار)را تعدیل استرس شغلی  شناختی با روان
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ها و  ها در میان کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان بررسی شده، که در ادامه نحوه چگونگی بررسی این فرضیه این فرضیه

 .آن شرح داده شده است نتایج حاصل از

 

 روش پژوهش -8

خودکارآمدی، )شناختی کننده سرمایه روانروش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف پژوهش که تعیین نقش تعدیل

جامعه  .همبستگی بوده استبود،  با استرس شغلی شناختیتخطی از قرارداد رواندر رابطه ( آوریبینی، امیدواری و تابخوش

تعداد . تشکیل داده است 4931ری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در شهر اصفهان در بهار و تابستان آما

نفر به عنوان نمونه برای  911، ز جامعه آماری مورد اشارها، که نفر بود 41111کارکنان این شرکت در زمان انجام پژوهش 

به دلیل نقص در ( درصد 1/  معادل )پرسشنامه  8ها، آوری پرسشنامهپس از جمع. شرکت در این پژوهش انتخاب شدند

  .نفر تقلیل یافت 832پاسخگویی از پژوهش کنار گذاشته شدند، لذا گروه نمونه پژوهش به 

در وضعیت درصد  8درصد در گروه تحصیلی باالتر و  12درصد در گروه تحصیلی تا دیپلم،  1 نفری،  832از کل اعضای نمونه 

درصد  3/92سال،  41درصد دارای سابقه شغلی تا  8/83ی پژوهش نفر گروه نمونه 832از بعالوه  .اندم نشده قرار داشتهاعال

درصد در وضعیت اعالم  2/9سال و باالتر و معادل  84درصد در گروه سابقه شغلی  8/82سال،  81تا  44دارای سابقه شغلی

در وضعیت  درصد 2/9زن و  درصد  /2 ،درصد مرد 31/ ی پژوهش نفر گروه نمونه 832از از لحاظ جنسیتی نیز  .اندنشده بوده

سال،   8روه سنی تا در گ درصد 1/9  ی پژوهشگروه نمونهنفر  832از در نهایت از لحاظ گروه سنی  .انداعالم نشده بوده

سال و   1ی در گروه سن درصد  8/ سال،   1تا   9سنی  در گروه درصد 8/92 سال،  9تا   8در گروه سنی  درصد 3/91

 .انددر وضعیت اعالم نشده بوده درصد 8باالتر و 

 .ز ابزارهای زیر استفاده شده استانیز سنجش متغیرهای پژوهش  به منظور

 شناختی از پرسشنامه چهار سوالی ساخت و برای سنجش تخطی از قرارداد روان :شناختیپرسشنامه تخطی از قرارداد روان

تا  4= کامال مخالفم)ای گویی این پرسشنامه شش درجهمقیاس پاسخ. استفاده شد( 4939)پرور توسط گلمعرفی شده 

در پژوهش حاضر پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی که به منظور بررسی وضعیت روایی . باشدمی(  = کامال موافقم

 . به دست آمد 2/1ر با سازه این پرسشنامه انجام گرفت، آلفای کرونباخ این پرسشنامه براب

 ( 8148)پرور و همکاران برای سنجش استرس شغلی از پرسشنامه پنج سوالی که توسط گل: پرسشنامه استرس شغلی

این پرسشنامه سطح . استفاده شد( 2=تا کامال موافقم 4=کامال مخالفم)ای معرفی شده و با مقیاس پاسخگویی شش درجه

پرور و گل. کندشود را سنجش میها وارد می حین انجام کارشان در سازمان به آن های کاری که بر افراد درکلی فشار

روایی سازه این پرسشنامه را بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی مستند ساخته و آلفای کرونباخ برابر با ( 8148)همکاران 

تحلیل عاملی اکتشافی مجدد تک ( 8141)پرور و همکاران در پژوهش گل. اندرا برای این پرسشنامه گزارش نموده 2/1

در پژوهش حاضر آلفای  .گزارش شده است 28/1برابر با  عاملی بودن این پرسشنامه را دوباره تایید نموده و آلفای کرونباخ

 . به دست آمد 28/1کرونباخ این پرسشنامه برابر با 

 وسط ناگیوئن و شنامه سیزده سوالی ارائه شده تشناختی از پرسبرای سنجش سرمایه روان: شناختیسرمایه روان پرسشنامه

چهار )این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس خودکارآمدی . ترجمه و آماده اجرا شده، استفاده شد( 8148)همکاران 

ای است و مقیاس پاسخگویی آن شش درجه( سه سوال)آوری و تاب( سه سوال)، امیدواری (سه سوال)بینی ، خوش(سوال
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با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی چهار عاملی ( 8148)ناگیوئن و همکاران . است(  =تا کامال موافقم 4= خالفمکامال م)

آوری به بینی، امیدواری و تاببودن آین پرسشنامه را مستند ساخته و نشان داده که ضرایب پایایی خودکارآمدی، خوش

در این پژوهش پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه . می باشد 1/ و  2/1 ، 28/1، 22/1ترتیب برابر با 

بینی، واریماکس که به منظور مستند نمودن روایی سازه این پرسشنامه انجام گرفت، آلفای کرونباخ خودکارآمدی، خوش

 . به دست آمد 29/1و  1/ 2، 9/1 ، 29/1آوری به ترتیب برابر با امیدواری و تاب

نتایج  .انجام شده است 42نسخه ( SPSS) 44افزار بسته آماری برای علوم اجتماعیرفته با نرمهای صورت گی تحلیل کلیه

 .حاصل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی در ادامه آورده شده است

 های پژوهش یافته -9

از قرارداد  یدر رابطه تخط یروانشناخت هیسرما کننده لینقش تعدهمانطور که گفته شد، هدف از این پژوهش بررسی 

تخطی های  نامه در بین کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان است، که برای این منظور از پرسش یشغل با استرس یروانشناخت

ناگیوئن  شناختیسرمایه روانو (8148)پرور و همکاران گل پرسشنامه استرس شغلی ،(4939)پرور گل شناختیاز قرارداد روان

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار ها های حاصل از پرسشنامهداده. ه شده استاستفاد (8148)و همکاران 

شرح داده شد، به همراه وضعیت  8فراوانی و درصد مشخصات دموگرافیک افراد نمونه، که در بخش  در سطح توصیفی. گرفتند

در سطح استنباطی . ش مورد مطالعه قرار گرفته استبین و مالک پژوه های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای پیش شاخص

رگرسیون سلسله مراتبی  و تحلیل( سومهای اول تا برای بررسی فرضیه)نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری آن 

 .این نتایج در ادامه ارائه شده است. استفاده شد( پژوهش چهارم فرضیه)

 

 پژوهش یرهایغمتهای مرکزی و پراکندگی  شاخص -9-4

و پراکندگی آن برابر  21/8دهندگان برابر با  نتایج حاصل از تحلیل متغیرها نشان داد که میانگین استرس شغلی در بین پاسخ

میانگین ، 2/1 و پراکندگی آن برابر با ، 22/1شناختی، میانگین خودکارامدی برابر با های سرمایه رواندر مولفه. ، است31/1با 

و میانگین  22/1و پراکندگی آن برابر با  28/1میانگین امیدواری برابر با ، 1/ 2و پراکندگی آن برابر با  93/1بر با بینی براخوش

 شناختی نیزتخطی از قرار داد روان و پراکندگی باالخره میانگین .باشدمی 22/1و پراکندگی آن برابر با  21/1آوری برابر با تاب

 . بوده است 39/1و  12/8برابر با  یبدهندگان به ترت در بین پاسخ

 

 دههای ساهای مربوط به همبستگییافته -9-8

های حاصل از  یافته. های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون  پرداخته شده است در این بخش به بررسی فرضیه

 : ها به شرح زیر است آزمون این فرضیه

 وجود دارد( معنادار)شناختی  با استرس شغلی رابطه بین تخطی از قرار داد روان: فرضیه اول. 

                                                           
1. Statistical Package for Social Science (Version 18) 
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 .ارائه شده است (4) نتیجه بررسی این فرضیه در جدول

 شناختی با استرس شغلی رابطه تخطی از قرارداد روان (4) جدول

 استرس شغلی
ف شناختیداد روانتخطی از قرار

دی
ر

 p R 

 4 شناختیداد روانتخطی از قرار 4/1 ** 114/1

با استرس شغلی دارای همبستگی مثبت و معنادار شناختی تخطی از قرار داد روان شود،مشاهده می (4)انکه در جدول چن

(1 /1p< )رابطه استرس شغلی شناختی با تخطی از قرار داد روانبین که بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر این. است

  .گیرد، مورد تایید قرار میوجود دارد( معنادار)

 بینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی بین تخطی از قرار داد روان شناختی با سرمایه روان: دوم فرضیه-

 .وجود دارد( معنادار)رابطه ( آوری

 .ارائه شده است (8)نتیجه بررسی این فرضیه در جدول 

 شناختی های سرمایه روان شناختی با مولفه رابطه تخطی از قرارداد روان (8)جدول 

 شناختیتخطی از قرار داد روان

ف شناختیسرمایه روان
دی
ر

 p r 

 4 خودکارآمدی -88/1** 114/1

 8 بینیخوش -1/ 1 93/1

 9 امیدواری -1/ 9** 114/1

 1 آوریتاب -1/ 8** 114/1

ختی دارای رابطه معنادار با تخطی از قرار داد روان شنا شود، به جز خوش بینی کهمشاهده می (8)در جدول  همانطور که

شناختی با تخطی از قرار داد روان (آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاب)شناختی سه مولفه دیگر سرمایه روان( p>1/ 1)نیست 

شناختی با بین تخطی از قرار داد روانکه وم مبنی بر ایندبنابراین فرضیه . هستند( >14/1p)دارای همبستگی منفی و معنادار 

 ، به این صورت مورد تاییدوجود دارد( معنادار)رابطه ( آوریامیدواری و تاب بینی،خودکارآمدی، خوش) شناختیایه روانسرم

شناختی دارای همبستگی منفی و معنادار با تخطی از قرار داد روان آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاب قرار می گیرد که

 . هستند

  ( معنادار)رابطه با استرس شغلی  (آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی بین سرمایه روان: سومفرضیه

 .وجود دارد

 .ارائه شده است( 9)جه بررسی این فرضیه در جدول نتی

 شناختی با استرس شغلی های سرمایه روان رابطه مولفه (9)جدول 

 استرس شغلی

 شناختیسرمایه روان

ف
دی
ر

 

p r 

 4 خودکارآمدی -92/1** 114/1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 8 بینیخوش -12/1 1/ 4

 9 امیدواری -1/ 9** 114/1

 1 آوریتاب -1/ 8** 114/1

سه مولفه ( p>1/ 1)بینی که با استرس شغلی دارای رابطه معنادار نیست شود، به جز خوشمشاهده می (9)چنانکه در جدول 

( >14/1p)با استرس شغلی دارای همبستگی منفی و معنادار  (آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاب)شناختی دیگر سرمایه روان

با  (آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی بین سرمایه روانکه م مبنی بر اینسوبنابراین فرضیه . هستند

با  آوریمیدواری و تابخودکارآمدی، ا گیرد که، به این صورت مورد تایید قرار میدارد وجود( معنادار)رابطه استرس شغلی 

 . استرس شغلی دارای همبستگی منفی و معنادار هستند

 
 (مراتبی تحلیل رگرسیون سلسله)های پژوهش  های مربوط به فرضیه یافته -9-9

 ،یخودکارآمد) یشناخت روان هیسرما کنندگیلیتوان تعددر این قسمت با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی، 

نتایج حاصل به . تعیین شده است یبا استرس شغل یشناخت از قرارداد روان یدر رابطه تخط( آوری بو تا یدواریام ،ینبیخوش

 :شرح زیر است

 رابطه تخطی از قرارداد ( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی سرمایه روان: چهارم فرضیه

 .کندیم( معنادار)را تعدیل استرس شغلی  شناختی با روان

 .ارائه شده است( 1) یجه بررسی این فرضیه در جدولنت

های سرمایه  شناختی و مولفه بینی استرس شغلی از طریق تخطی از قرارداد روان نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش (1) جدول

 شناختی روان

ف
دی
ر

 

 بین متغیرهای پیش
 9مدل  8مدل  4مدل 

   

 1/ 1** 19/1** 4/1 ** شناختیاد رواندتخطی از قرار 4

 -49/1** -41/1** - خودکارآمدی 8

 1/ 1 18/1 - بینیخوش 9

 -43/1* -48/1 - امیدواری 1

 14/1 18/1 - آوریتاب  

 1/ 1 - - خودکارآمدی× شناختیداد روانتخطی از قرار  

 49/1* - - بینیخوش×  شناختیداد روانتخطی از قرار 2

 42/1** - - امیدواری×  شناختیداد رواناز قرار تخطی 2
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 1/ 4* - - آوریتاب×  شناختیداد روانتخطی از قرار 3

41 R  8یا
R8 2/8 /1 3/11/1 **9/11/1 

44 F  یاF **419 **49/  **24/1 

 *p< 50/5    **p< 10/1  

بینی شناختی دارای ضریب معنادار برای پیشداد روانشود در مرحله اول، تخطی از قرارمشاهده می (1)در جدول  همانطور که

 3/1، ، خودکارآمدی توانستهدر مرحله دوم. درصد از واریانس این متغیر را تبیین نماید  2/8استرس شغلی بوده و توانسته 

 دادعامل تخطی از قرارباالخره در مرحله سوم نیز سه ت. بینی استرس شغلی پدید آورددرصد واریانس افزوده معنادار برای پیش

 9/1اند آوری توانستهتاب× شناختی داد روانامیدواری و تخطی از قرار×شناختیداد روانبینی، تخطی از قرارخوش×شناختیروان

سرمایه  کهاین فرضیه ششم پژوهش مبنی بر اینبنابر. بینی استرس شغلی پدید آورنددرصد واریانس افزوده معنادار برای پیش

را تعدیل استرس شغلی  شناختی بارابطه تخطی از قرارداد روان( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی روان

تخطی آوری قادر به تعدیل رابطه بین بینی، امیدواری و تابگیرد که خوش، به این صورت مورد تایید قرار میکنندمی( معنادار)

 .اندارائه شده (9)و ( 8)، (4)های شکل نموداردر نتایج تحلیل ساده شیب خط  .هستند استرس شغلی باشناختی از قرارداد روان

 

 ینی باال و پایینب شناختی با استرس شغلی در خوش نمودار رابطه تخطی از قرارداد روان (4)شکل 

 

 باال و پایین شناختی با استرس شغلی در امیدواری نمودار رابطه تخطی از قرارداد روان (8)شکل 
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 آوری باال و پایین شناختی با استرس شغلی در تاب نمودار رابطه تخطی از قرارداد روان (9)شکل 

شغلی  استرسبا  شناختیتخطی از قرار داد روانبین که فرضیه اول پژوهش مبنی بر این نابراین همانطور که مشاهده شد،ب

شناختی با سرمایه تخطی از قرار داد روانبین که وم مبنی بر ایندفرضیه   .گرفت، مورد تایید قرار وجود دارد( معنادار)رابطه 

، به این صورت مورد تایید قرار وجود دارد( معنادار)رابطه ( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی روان

. فی و معنادار هستندختی دارای همبستگی منشنا با تخطی از قرار داد روان آوریخودکارآمدی، امیدواری و تابگرفت که 

با استرس شغلی رابطه ( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی بین سرمایه روانکه م مبنی بر اینسوفرضیه 

دارای  لیبا استرس شغ آوریخودکارآمدی، امیدواری و تاب، به این صورت مورد تایید قرار گرفت که وجود دارد( معنادار)

خودکارآمدی، )شناختی سرمایه روان کهم پژوهش مبنی بر اینچهارفرضیه در نهایت . هستند همبستگی منفی و معنادار

، به این کنندمی( معنادار)شناختی با استرس شغلی را تعدیل رابطه تخطی از قرارداد روان( آوریبینی، امیدواری و تابخوش

شناختی با آوری قادر به تعدیل رابطه بین تخطی از قرارداد روانبینی، امیدواری و تابوشصورت مورد تایید قرار گرفت که خ

 . هستند استرس شغلی

 

 گیری بحث و نتیجه -1

شغلی و شناختی با استرسشناختی در رابطه تخطی از قرارداد روانکننده سرمایه رواناین پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل

 ،(4939)پرور گل شناختی تخطی از قرارداد روانهای  نامه پرسش، که به منظور اجرا آن از داجرا ش فرسودگی هیجانی

. استفاده شده است (8148)ناگیوئن و همکاران  شناختیسرمایه روانو  (8148)پرور و همکاران گل پرسشنامه استرس شغلی

هان، که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، توزیع گردید نفر از کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصف 832ها در بین  نامه این پرسش

 .ها به شرح زیر بود فرضیه  نتایج حاصل از آزمون. های این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه
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ید رابطه معنادار وجود دارد، مورد تای با استرس شغلی شناختیداد روانبین تخطی از قرارکه  فرضیه اول پژوهش مبنی بر این

-مبنی بر رابطه بین نقض قرارداد روان( 8141)رحمان و همکاران لوهش انتایج این پژوهش با نتایج پژ(. 4جدول )قرار گرفت 

توان گفت شناختی با استرس شغلی میدر تبیین رابطه بین تخطی از قرار داد روان. شناختی با استرس شغلی همسویی دارد

کند، منجر به این ادراک  به کارکنان خود دارد ضعیف عمل میای که نسبت  ت نانوشتهاکه وقتی سازمان در پای بندی به تعهد

. کندها دارد را عملیاتی نمیدهد و بنابراین تعهداتی که در قبال آنشود که سازمان به کارکنان خود اهمیت نمیدر کارکنان می

فرآیند . کندرای افزایش فشار کاری در افراد فراهم میگیری ادراکی خود اولین منبعی خواهد بود که زمینه را باین نتیجه

افزایش استرس شغلی در چنین شرایطی به این صورت است که در حالت طبیعی افراد ناگزیر در انجام وظایف خود نیازمند 

نیاز به  شناختی، در سطح ذهنی ادراک تخطی بخشی ازبا وقوع ادراک تخطی از قرار داد روان. تمرکز و صرف انرژی هستند

شود تا افراد در کنار ادراک تخطی از قرارداد روان تمرکز در انجام وظایف را دچار اختالل نموده و به این ترتیب موجب می

این صرف نیرو و تمرکز بیشتر باعث افزایش . شناختی نیروی بیشتری را برای تمرکز بر وظایف کاری و شغلی خود صرف نمایند

ز طرف دیگر با وقوع تخطی از قرارداد روان شناختی افراد ناگزیر متمایل به کاهش سطح تالش و ا. شودسطح استرس شغلی می

دلیل این کاهش سطح تالش و عملکرد کاهش انگیزه ها و تغییر مناسبات بین کارکنان و . عملکرد شغلی خود می شوند

کنند تا وظایف شغلی خود را انجام دهند می از چنین منظری نیز وقتی افراد با کاهش سطح انگیزه خود تالش. سازمان است

 .   ناگزیر نیز به احساس استرس شغلی بیشتری را تجربه خواهند کرد

بینی،  خودکارآمدی، خوش)شناختی  با سرمایه روان شناختیداد روانبین تخطی از قرارکه وم پژوهش مبنی بر اینفرضیه د

آوری با  د، به این صورت مورد تائید قرار گرفت که خودکارآمدی، امیدواری و تابرابطه معنادار وجود دار( آوری امیدواری و تاب

پژوهشی در  ،در جستجوهای مکرر(. 8جدول )شناختی دارای همبستگی منفی و معنادار هستد  تخطی از قراردادهای روان

های آن مورد بررسی شناختی و مولفهشناختی با سرمایه روان دسترس قرار نگرفت که طی آن رابطه بین تخطی از قرار داد روان

توان گفت که وقتی کارکنان از شناختی می روان شناختی با سرمایهداد رواندر تبیین رابطه بین تخطی از قرار. قرار گرفته باشد

راه اعمال کنترل توانند از  آوری الزم برخوردار باشند، می خود کارآمدی و یا به تعبیر آشناتر از اعتماد به نفس، امیدواری و تاب

های  عاملی مهم در سازگاری با موقعیت زا، داشتن احساس کنترل بر شرایط، ر هنگام رویارویی با عوامل استرسبه ویژه د)

ها را برای  کنند که آن بندی و تنظیم  ای چارچوب شان را به گونه بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارند، وظایف( گوناگون است

دارد و به طور موفقیت آمیز شرایط نامطلوب را پشت سر  در وظایفی که در دست دارند بسیار با انگیزه نگه رسیدن به موفقیت 

به این ترتیب چنین سازمانی . ها تطابق پیدا کنند و با وجود مواجهه با مشکالت زندگی، به اهداف خود دست یابند گذارند، با آن

از نقطه مقابل نیز اگر . تواند ضعیف عمل کند ه کارکنان خود دارد کمتر میای که نسبت ب بندی به تعهدات نانوشته در پای

رابطه )طور که در تبیین مربوط به فرضیه دوم بیان شد افتد، همانشناختی اتفاق میبنگریم وقتی که تخطی از قرارداد روان

یابی  در این علت. روند تلف این تخطی میه دنبال دالیل مخ، افراد ب(شناختی و فرسودگی هیجانیبین تخطی از قرارداد روان

حداقل در سطح ذهنی این احتمال وجود دارد که افراد احساس کنند در برابر تخطی سازمان از قواعد نانوشته توان الزم و کافی 

 .  آوری افراد شودتواند موجب کاهش سطح خودکارآمدی، امیدواری و تاب به همین دلیل این امر می. ندارندرا 

با استرس ( آوری بینی، امیدواری و تاب خودکارآمدی، خوش)شناختی  سرمایه روانبین که م پژوهش مبنی بر اینسوه فرضی

، (4938)پور و همکاران  های علیاین نتیجه نیز با یافته. (9 جدول)رابطه معنادار وجود دارد، مورد تائید قرار گرفت شغلی 

شناختی  سرمایه روانبین در تبیین رابطه  .دهد ، همسویی نشان می(4923)نیا و محمدپور  ، شاکری(8144)هربرت 

توان گفت که وقتی کارکنان از خود کارآمدی و یا به با استرس شغلی می( آوری  بینی، امیدواری و تاب خودکارآمدی، خوش)

به ویژه در هنگام )راه اعمال کنترل توانند از  آوری الزم برخوردار باشند، می تعبیر آشناتر از اعتماد به نفس، امیدواری و تاب

بر ( رویارویی با عوامل استرس زا، داشتن احساس کنترل بر شرایط، عاملی مهم در سازگاری با موقعیت های گوناگون است
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ها را برای رسیدن به موفقیت  کنند که آن بندی و تنظیم  ای چارچوب شان را به گونه پیامدهای زندگی خود اثر بگذارند، وظایف

ها  دارد و به طور موفقیت آمیز شرایط نامطلوب را پشت سر گذارند، با آن در وظایفی که در دست دارند بسیار با انگیزه نگه 

شناختی  سرمایه رواندر واقع . تطابق پیدا کنند و با وجود مواجهه با مشکالت زندگی، به قابلیت تحصیلی و هیجانی دست یابند

بینانه در انسان از های شناختی و رفتاری مثبت همراه با تالش هدفمند، امیدوارانه و خوشتهای آن با ایجاد ظرفیو مولفه

آورند جلوگیری نموده و به این ترتیب از تحت استرس قرار  ه نتایج هدفمندی به بار نمیصرف نیرو و توان فرد در مسیرهایی ک

 .کنند گرفتن و به بیان دیگر استرس شغلی جلوگیری می

رابطه تخطی از ( آوریبینی، امیدواری و تابخودکارآمدی، خوش)شناختی سرمایه روان کهپژوهش مبنی بر این رمفرضیه چها

-، به این صورت مورد تایید قرار گرفت که خوش(1 جدول) کندمی( معنادار)را تعدیل استرس شغلی  شناختی باقرارداد روان

در جستجوهای  .هستند استرس شغلیبا شناختی تخطی از قرارداد روانه بین آوری قادر به تعدیل رابطبینی، امیدواری و تاب

با توجه به نقش  استرس شغلیپژوهشی در دسترس قرار نگرفت که طی آن رابطه تخطی از قرارداد روان شناختی با  ،مکرر

ین نظری نتایج همت خواهیم بنابراین در ادامه فقط به تبی. اختی مورد توجه قرار گرفته باشدشن های سرمایه روان مولفه

از قرارداد آوری در کارکنان باال بود، تخطی  بینی و تاب ها مشخص شد، هرچه امیدواری، خوشکه در تحلیل یافتهچنان. گماشت

این یافته که نمونه دیگری در بین دیگر (. (9)تا ( 4)شکل  نمودارهای)گردید شناختی به استرس شغلی باالتری منجر میروان

سرمایه  .شودآوری مربوط میبینی، امیدواری و تابشگران برای آن در دسترس قرار نگرفت، به ماهیت انتظاری بودن خوشپژوه

آوری مربوط بینی، امیدواری و تابهایی که باالخص به خوشمجموعه ظرفیت. های مختلفی استروان شناختی دارای ظرفیت

این . موانع با موفقیت است ، انتظار اتفاق چیزهای خوب، توانایی گذراندنشود، ایجاد حاالت انگیزشی مثبت در افرادمی

توان بر مشکالت مختلف با امیدواری و انعطاف پذیری و به که میآورند مبنی بر اینها در افراد انتظاراتی به وجود می ظرفیت

اکی از آن است که برخی افراد تاب آور، حتی های انجام شده در این زمینه حپژوهش برای نمونه. بینانه غلبه کردصورتی خوش

 Aveyبه نقل از  ؛8118ریچاردسون، )کنند های دشوار کاری و زندگی، کمتر از کار غیبت می در صورت رویارویی با موقعیت

فرد را  کنند کهآوری یک نظام شناختی مثبت از خود و شرایط ایجاد میبینی همراه با تاببنابراین امیدواری و خوش(.  811،

ب آوری که در محیط کار به کار یک اصل تا. سازد تا از یک گرفتاری یا شکست به سرعت به حالت عادی بازگردد قادر می

رود، این است که پس از رویداد منفی یا مثبت، کارگر به سطح باالیی از انگیزه بازگردند، و ورای یک حالت تعادل پایدار قرار  می

توان تصور نمود که تخطی از شناختی میاکنون در چنین فضای روان(.  Avey  ،811به نقل از  ؛8118ریچاردسون، )گیرند 

قرارداد روان شناختی چگونه از طریق ایجاد ناهمخوانی بین انتظارات مثبت با ادراک حاصل از رخدادها و شرایط سطح استرس 

 . دهدشغلی افراد را افزایش می

شناختی را در پایبندی به قرارداد  روان توانند نقش سرمایه پژوهشگران در آینده میآتی به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات 

-با متغیرهای رفتاری مختلف نظیر نوآوری، خالقیت، رفتارهای مدنی( شناختی به جای تخطی از قرارداد روان)شناختی  روان

شناختی با  رابطه تخطی از قرارداد روان توان ن میهمچنی. سازمانی و رفتارهای انحرافی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند

یکی از روندهای پژوهشی که در ایران مورد غفلت بعالوه . سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد اثربخشی فردی و سازمانی را در

پژوهشی های  از ضرورتدیگر بر همین اساس یکی  .شناختی برای سالمت جسم است روان قرار گرفته نقش تخطی و قرارداد

 . های کاری باشد ر محیطشناختی با سالمت جسمانی د بررسی رابطه تخطی و نقض قرارداد روان تواند ، میآینده

اختی شنمبنی بر رابطه منفی بین تخطی از قرارداد روان (1)تا ( 4)یج ارائه شده در جداول با توجه به نتااز لحاظ کاربردی نیز 

-ها باالخص شرکت فوالد مبارکه به صورت دوره، الزم است سازمان(بینیبه جز خوش)تی شناخو سرمایه روان با استرس شغلی

های اجرایی جدید در خصوص کارکنان، اقدام به سنجش و بررسی ادراک تخطی از قرارداد گیریای و باالخص پس از تصمیم
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های بررسی علل  شناختی، زمینهد روانشناختی در سطح کارکنان خود نماید و در صورت وجود ادراک تخطی از قرارداروان

های اجرایی  کنان به انجام رساند و سپس سیاستهای معرف کارهای تصادفی در نمونهوقوع چنین ادراکی را با پیمایش

از آنجایی که اغلب بعالوه . شناختی در سطح کارکنان عملیاتی سازدمتناسب با شرکت را برای رفع ادراک تخطی از قرارداد روان

-های عملی و کاربردی در خصوص سرمایه روانشود که آموزشتوصیه می ،شناختی نگر بودن سرمایه روانبه لحاظ مثبت

قی است که با ها ارائه شود، بنابراین کامال منطفتارهای مثبت و سازنده در سازمانرشناختی برای افزایش عملکرد و دیگر 

 و به تبع آن از سطح عملکرد و شناختی سطح استرسی از قرارداد روانشناختی در صورت وقوع تخط افزایش سرمایه روان

 .رفتارهای مثبت کارکنان کاسته خواهد شد

 :مراجع - 

رابطه قرارداد روانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتارهای غیراخالقی با توجه به نقش . 4931. جوادیان ز، گل پرور م، باللی س

 .43-2:  ، (های نو در روانشناسی یافته)فصلنامه روانشناسی اجتماعی . رویکرد تخلیه فشار: عدالتی به بیکننده فرصت اعتراض  تعدیل

 شهر دولتی های بیمارستان زن در پرستاران شغلی فرسودگی با آوری تاب و شغلی استرس رابطه بررسی .4923 .م مهری پور .ا نیا شاکری

 .3 4-  4 :41کرمانشاه،  زشکیپ علوم دانشگاه پژوهشی علمی رشت، فصلنامه

شناختی لوتانز بر  بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روان .4938 .آخوندی، ن .م .آقا علیخانی، ع .صرامی فروشانی، غ .نیا، م صفاری .علیپور، ا

 .14-91 : طب کار،  .فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
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