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Abstract
This research was conducted with the aim of
investigating the effect of psychological capital on
job performance with considering the mediating
role of job satisfaction and organizational
commitment. The research method was correlation
and the research statistical population was the
male and female employees of Telecommunication
Company in Isfahan city, among them two
hundreds and eighty five employees were selected
using convenience sampling. Research instruments
were Psychological Capital Questionnaire (Nguyen
et al, 2012), Job Performance Questionnaire (Nguyen
et al, 2012), Job Satisfaction Questionnaire (Spector,
1985) and Organizational Commitment Questionnaire
(Speier & Venkatesh, 2002). Data were analyzed
using structural equation modeling (SEM). The
results of structural equation modeling (SEM)
indicated that, psychological capital has a direct
effect on job satisfaction (β=0.21) and organizational
commitment (β=0.26), job satisfaction has a direct
effect on organizational commitment (β=0.48) and
organizational commitment has a direct effect on
job performance (β=1.18). Also psychological
capital has an indirect effect on job performance
through job satisfaction and organizational
commitment (β=0.56). Overall, the results of this
study show that job satisfaction and organizational
commitment are mediator variables in the
relationship between psychological capital and job
performance.
Keywords: psychological capital, job performance,
job satisfaction, organizational commitment,
employees of Telecommunication Company

چکیده
این پژوهش بژ شژ ب بسی ژ تژث یس ژسا ی یهانشژا ت بژس
عملکسد شغل ب توج ب نق ها ط ای یض یت شغل ه تعهژ
ه ج اعژ ماژ یی
 یهش پژوهش شمستژ. زا ن اجسا شژ
پژژوهش یا ک یکاژژ ن زن ه اژژسد شژژسکت ا ژژ بسا دی شژژهس
اصفه ن تشکیل دادن ک از بین منش دهیتت ه شش دهپاج نفس
 ابزایش ژ ی. ب ژ ش ژیوة نمون ژ گی ژسی دی د ژ س ان ژ ش ش ژ ن
پژژوهش شژژ ال پس شژژا ا ژژسا ی یهانشژژا ت (نژژ گیو ن ه
) پس شژژژا ا عملکژژژسد شژژژغل (نژ ژ گیو ن ه2102 شمکژ ژ یان
) ه0891 ) پس شا ا یض یت شغل (ا پک وی2102 شمک یان
. ) بودن ژ2112 پس شژژا ا تعه ژ ژ زا ن (ا ژژپیس ه هنک ژ ت
) تحلیژلSEM( داده ش ب ا ف ده از ال و زی اع دل ت یی
) نش نSEM(  ن یج ح صل از ال و زی اع دل ت یی. ش ن
) هβ= 1/20( داد کژ ژژسا ی یهانشژژا ت بژس یضژ یت شژژغل
) یضژ یت شژژغل بژس تعهژ ژ زا نβ= 1/22( تعهژ ژ زا ن
) دایایβ= 0/09( ) ه تعه زا ن بس عملکسد شغلβ= 1/89(
 شمچاین سا ی یهانشژا ت از.)p=1/110( ا س ات قیم شت ا
= 1/12( زا ن بس عملکسد شغل
طسیق یض یت شغل ه تعه
 دیاجمژژو ن ژژ یج.)p=1/10( ) دایای ا ژژس ریساتژژ قیم ا ژژتβ
ح صل از ایژن پژوهش نشژ ن داد کژ یضژ یت شژغل ه تعهژ
زا ن ا غیسش ی ها ط ای دی یابط بین سا ی یهانشژا ت
. ه عملکسد شغل شت ا
 ژژسا ی یهانشژژا ت عملکژژسد شژژغل: واژهاا کلیااد
. یض یت شغل تعه زا ن ک یکا ن شسکت ا بسا
drmgolparvar@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
در دنینناپ پرربا ن

سر ایه رنا شساخت حا ت
کس ن نکننار ا ننرند ،عملهننرد افننراد در

حیطهاپ کار اد نمبرین سادآهناپ حیناب

نراپ دسنتیا

ساد ا ها ه اهرافشا اسن  .در نهناه اممنا نه بعنراد
پژنهشها ن نظریات ح دآ رفتار انسا ها در حنیط کنار نه
سادگ

ت مه شر که عملهرد شغل چه نقش سیار

ب ا

پررننند در یننا نظری نهپننردادپهنناپ انریشننمسرا دارد .در
ب ا ا را رفتارهاپ با ن

بعریا سادآ اد عملهرد شغل

شاهرآ که کارکسا در شاغ خ د ا ها را انجات دهسنر ن
اد نظر ساد ا یا کارفر ا اد د نرآ نانایم نرن ن رسنم
افراد راپ دریاف

حق ق ن زایا اسن
2

اد اهمی

ا یرنارپ ،2با انرپ 9ن خ ش یس  10اس (اسنتات2012 ،11؛
چن ن یم2012 ،12؛ بانز ،ی سم ،سن وی نن ن هنار ز،13
 .)2013این سادآ سر ایهاپ اد نظر کل سادآاپ اس
یانه پی ستار صا -حا

یا با

(ثا

کنه در

بغیینر ن د ) بنرار

دارد .ه این عس که ؤ اههاپ اینن عنر اد سنر ایه انسنان
(خ دکارا رپ ،خ ش یس  ،ا یرنارپ ن با انرپ) ننه انسنر
نیژگ هنا ن صناات شخینیت (نظینر نایانهشساسن ن ینا
ن غیربا

خ داردیا هاپ رکزپ) ثا

بغییر هسنتسر ن ننه

بلقن نمن د (دانر،1
عملهنرد

سرع ن در ناکسش حظهاپ ه رخنرادهاپ پیرا ن ن بغیینر
کسسر .درنابع سر ایه رنا شساخت با لی رشر ن بح ل را

شغل کارکسا داراپ نقش اساس ن حیناب نراپ دسنتیا
ساد ا ها ه اهرافشا اس  ،اد نظر ریرا در ساد ا ها نینز
االی

ننا ق آ ننراپ بحنن ل فننردپ ن تشننه اد خ دکارا ننرپ ،

انسر حناالت شنساخت ن هیجنان نا سنته نه بعین  ،نه

2012؛ کاپاگ دا ،عثما ن دپا یس  .)2014 ،چ

(ناند ن کناو 2009 ،3؛ نپ

رخ ردار اس

ثن

اد ا نادگ ن ارفین

7

در یک ادآ د ان
سا راین

عین در ص رت نیا ن د شنرایط دارد؛

ب ا سر ایه رنا شساخت را برکی ن اد نیژگن -

ن چ  .)2002 ،4ه همین د ی هم اد عر نظرپ ن هم اد عنر

حا

در نظر گرف

که نا رنا نهرینزپ پنس اد ینک دنرآ

کار ردپ پ رد ه ع ا ل که نر عملهنرد شنغل کارکسنا

د ان

عین با لی

بغیینر را دارد ( رگین ت ،نیلسنن ،یرننز ن

بأثیر گذارد اد سیرهاپ پژنهش سرن ش ساد حسن
سادآبر ن بن ا گان کنه نا شساسنای
ش د .در ک
ع ا ن بأثیرگننذار ن ننرب ط ننا عملهننرد شننغل
ساد ا ها ن انریشمسرا در حاف اکاد یک

ننریرا در
ب انسر ه فننم

نتر اهی نابع عملهرد کارکسا ناو ش نر ن ه دن ال ا ،
ب شهاپ عط ف ه پیش یسن ن اننرادآگینرپ ن درنناین
د یسة بغییر این سادة ااهمین

ایر2015 ،14؛ ایلز ،فلک ن ک دن فسه .)2013 ،15

ان ین ؤ اه سر ایه رنا شساخت یعسن خ دکارا نرپ در
اف

نظرپ سر ایه رنا شساخت

بعی (در قا خ دکارا رپ عم ) تشه اد اطمیسنا
داشتن ه ب انای هاپ خ د راپ انجات ن بهمی بها یا اس
که نر عننرآ فنرد گذاشنته ن شن د .دن نین ؤ انه یعسن

را گسنترش دهسنر .در همنین

خ ش یس

راسننتا ب ن ش انریشننمسرا ن پژنهشننهرا عرصننه عملهننرد

نس

باکس

ه شساسای ن عرف ع ا

ختلا شرآ کنه نا اینن

نهعسن ا ینک سنادآ نینژآ

ث

تشه اد بمای ه اسنسادهاپ ث ن

(ه پ ،کاو ،

ه رخرادهای اس

که در ایسرآ ابااق ن افتسنر

ن ه  .)2014 ،16ثا ن بنرت ن د در سنیر

عر اد رفتار انسا در حیط کار در ارب اط اسن (منارا یل ،
منناپپراکنناش ن ارشننال .)2005 ،5یهنن اد ننن ینبننرین

هس پ اهراف راپ دستیا

هم سته هاپ عملهرد که اد د نا اغناد مسن ش رنا شساسن

رنا شساخت  ،یا هما ا یرنارپ را شنه

ث

نهر هبرریج ب منات را ه خ د ملن

رنا شساخت

6

حرک

ن انتظنارات

هس پ اهراف ن در د ا ضنرنرت ادمنن گینرپ
ه نتیجه س ین ؤ انه سنر ایه
ن دهنر .ناالخرآ

نمن دآ سنر ایه

چنار ین ؤ اه سر ایه رنا شساخت  ،یعس با انرپ نینز نه
قا له ث ن ب انای عق نشیس ینا خیز رداشتن نه سم

2. Kappagoda, Othman & De Alwis
4. Wei & Chu
6. psychological capital
8. Self efficacy
10. resiliency
12. Chen & Lim
14. Bergheim, Nielsen, Mearns & Eid
16. Hui, Cao, Lou & He

1. Davar
3. Wang & Kao
5. Jaramillo, Jay Prakash & Marshall
7. Kappagoda, Othman & De Alwis
9. hope
11. Stam
13. Luthans, Youssef, Sweetman & Harms
15. Mills, Fleck & Kozikowski

اس .
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مل در ن ابع کنه سنخت هنا ن شنه ت فنرد را احاطنه

گزارش نم دآ انر .همچسنین بنانز ،انپ ،ان ین ن پترسن

5

ش د (انپ ،بانز ن یسسن2009 ،1؛ رگی ت

( )2010در طا عننهاپ اد ایش ن نشننا دادنننر کننه راخلننه

ن همهننارا 2015 ،؛ گنن رگسز-اکننر ن ن هر ننرت 2013 ،؛
ه اند ن ین .)2012 ،3الدت ه ذکر اس کنه در سنیارپ اد

(ا دش) تس ر اربقاء سطح سر ایه رنا شنساخت ننهبسننا
م اربقاء سطح این سادآ سنر ایهاپ در افنراد ن شن د،

ه ص رت ممع چنار ؤ اه ن

اربقاء سطح عملهنرد

کردآ انر ر ط

2

طا عات ،سر ایه رنا شساخت

رد استاادآ برار گرفته اسن  .بن ا

هعس ا یک سادة کل

لهه در یک فرایسر رن ه ایسرآ م
شغل افراد نیز

ب یین یشتر همراآ ا مه د علمن ن عملن اسنتاادآ اد

اد حاظ نظرپ نیز در ب یین را طه رنا شساخت

جم ع چنار ؤ اه خ دکارا رپ ،خن ش یسن  ،ا ینرنارپ ن
سر ایه رنا شساخت در بحلی ها با انرادآ

با انرپ در با

دیادپ با ب ل اس  ،ن

در سیارپ شرایط م

اثر پ شیرگ (پ شیرآ انر نقش مزو

ش د.

ب ا گا

ا عملهرد

که هریک اد چنار ؤ اه سر ایه رنا شنساخت

در انسا ها داراپ ب ا نا ذ در بجار

ختلم رفتنارپ نپ

نبن ع

هستسر .خ دکارا رپ هعس ا ان ین ؤ اه نا ایجناد اطمیسنا

تغیرهاپ ؤ انهاپ

رفتارپ در سیر دستیا

در هرای

شساخت ن سپس دخا

نظیر سر ایه رنا شساخت راپ تغیرهناپ پیا نر) ن شن د.
نب ع چسین اثرپ در نتایج طا عات ب انر انع اد داننش ن

ش د با فنرد نا بن ش هناپ نؤثر،
فرد ه اهراف م
عملهردپ طل را اد خن د نه نمنایش گنذارد ( بنانز ن

تغیرها ن پرینرآ هنا

همهارا  .)2010 ،همز ا ا خ دکارا رپ ،ا یرنارپ نینز نا

استاادآ اد

برت نههداشتن فنرد در سنیر اهنراف عملهنردپ خن د

ه کارکردهاپ مزو

یسش عمیق نس

ش د؛ سا راین چا ش ین ب ا ب یین االبر در با
تغیرهاپ رک

ن رب ه دنت ( انسر سر ایه رنا شساخت ) بنا

مل گیرپ اد نب ع اثنر پ شنیرگ

ثا
م

افزایش سطح عملهرد شنغل فنرد ن شن د (انپ ن

نا اسنتاادآ اد ؤ انههناپ

همهارا  .)2011 ،درنابع در حض ر ا یرنارپ افراد ا ا یرپ

تغیرهنناپ رک ن  ،شننهل اد چننا ش ک ن نهننرپ در را ننر

که در خ د دارنر ،عملهنرد دبینق ن هرفمسنر را اد خن د نه

ر ساپ ن ع بحلی هزیسنه-

اربقاء سنطح عملهنرد

مزءنهرپ اس
ساع

ن انتخا

که الدت اس

یه اد اینن رنیهردهنا در هنر طا عنهاپ

رطرف ش د .در این طا عه ا ب مه ه هرف اصل پژنهش،
سر ایه رنا شساخت هعس ا یک سنادة کلن ن رد اسنتاادآ
برار گرفته اس .

نمایش
شغل

گذارنر ن همین ا ر م
ش د .خ ش یس

هعس ا

رنا شساخت  ،ا ایجاد انتظارات ث ن خ ش یسانه نس ه
دسننتانردهاپ عملهننردپ م ن افننزایش سننطح عملهننرد
گردد (ع ا  ،رمناء ،دار ن ن

ش اهر حاص اد پژنهشهای

ا رنشهاپ ختلم (اعم

اد اد ایش ن غیراد ایش ) در یک دهة گذشته باکس

نشنا

دادآانر که سر ایه رنا شساخت در فرهسندهنا ن گنرنآهناپ
نم ننه ختلننم ننا عملهنرد شننغل در ارب نناط اسن

(انپ،

ریچارد ،بانز ن ابرپ2011 ،4؛ دیانت نسن  .)1392 ،نراپ
نم نه انپ ن همهارا ( )2011در فرابحلیل

ا ض ع نقش

ؤ اهاپ دیهنر اد سنر ایه

ن گنه .)2012 ،6ناالخرآ

با انرپ نیز هعس ا اخرین ؤ اه اد سنر ایه رنا شنساخت
ا دیهته کرد انعطاف پنذیرپ نه نظنات شنساخت ن رفتنارپ
انسا پشتهارپ سعطم ن سادگارانه را در د نا
سخت ها ن شه ت ایجاد کردآ ن هاینبربی
اد دریاف

امننه نا
نا پیشنهیرپ

ادخ ردهاپ یأ انر اد عملهرد در بعی هناپ

خاص ،درننای

م ات اربقاء عملهرد را ه نم د

انرد

سر ایه رنا شساخت ر نهرشها ،رفتار ن عملهرد که ط ا
نتایج حاص اد پسجاآنیک نم نه یا طا عه ستق ن نا نر

(کاپاگ دا ن همهارا )2014 ،؛ هع نارتدیهنر نا بنا انرپ
افراد شه ت پیش رنپ خ د را انسر فرصت راپ حرکن

دناددآ هزار نار نم نه را ا یهنریهر ادغنات نمن دآاننر ،نین

در سیر رشر ن شه فای ب انای هاپ خ د باسنیر نمن دآ ن

یانهین انرادآ اثر را ر

سر ایه رنا شساخت

ا عملهرد شغل

نا ( 0/26ن در حا

بیحیح شنرآ نرا نر نا همنا )0/26
2. Görgens-Ekermans & Herbert
4. Reichard, Luthans & Mhatre
6. Abbas, Raja, Darr & Bouckenooghe

سا راین ا افزایش عملهرد خ د سع

کسسر با راآ دسنتیا

ه اهراف خ د را هم ار کسسر ( بانز ن همهارا .)2010 ،
1. Avey, Luthans & Jensen
3. Huang & Lin
5. Luthans, Avey, Avolio & Peterson
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در کسار ش اهر پژنهش ن ب یینهاپ نظرپ در خین ص

سنر ایه رنا شنساخت هننم نهطن ر سننتقیم ن هنم نهطن ر

نا عملهنرد شنغل ،

نر نیناد نه

را طه ؤ اههناپ سنر ایه رنا شنساخت

رخ ش اهر ن نظریات طرحشرآ در چسر سال اخیر حناک
اد ا اس که را طه سر ایه رنا شساخت ا عملهنرد شنغل
ب انر اد طریق تغیرهاپ نهرش نظیر رضنای
بعنر ساد ان

2

هعس ا دن تغیر ناسطهاپ بح

شنغل  1ن

بنأثیر بنرار

غیر ستقیم (اد طریق کیای

دنرگ کارپ تس

قاء ،نیاد ه بعلق ن نیاد ه دانش که ا رضای شغل ن بعنر
ساد ان داراپ را طه هستسر) ا عملهرد داراپ را طنه اسن .
پسد ن همهارا ( )2013در پژنهش
یافتسر که ین سر ایه رنا شساخت

نه اینن نتیجنه دسن
ا فرس دگ شغل را طنه

گیننرد .ننه ایننن عس ن کننه در سننیر پی نننر یننا سننر ایه

سا ن عسادارپ نمن د دارد ن اینن را طنه اد طرینق بعننر

ا عملهرد شغل حض ر نهرشهاپ شغل نظیر

ش د .نه

رنا شساخت
رضای

ن ب اننر ینسش ن داننش

شغل ن بعننر سناد ان

فزایسرآبرپ را ه پیهرآ دانش م د شنر یازاینر .رضنای
شغل

رمنع انعهاسن اد ینزا

هعس ا یک نهرش شغل

ارضاء درنن ن رضای خنش اد نانایم شنغل اسن کنه
هص رت غ پ اد ا هعس ا رضنای داشنتن اد شنغ یناد
شن د (منا ،،پیه ن  ،پ دسناکم ،شنان ن رین 2010 ،3؛

رافرب ن گریاین .)2009 ،4در قا
یک نهرش سناد ا
ب انر ا رضای

بعنر ساد ان  ،هعسن ا

رمنع کنه نه حناظ نظنرپ ن عملن
شغل

نر سناپ رنیهنرد نسن ی گراین

نظرپ ن مایهش پذیرپ تغیرها را طه ربرار نمایر ،احسا
پی نر ،همانسرسادپ ن ب ش راپ انر ن حرکن

در سنیر

اهراف ن أ رین هناپ سناد ا را در ر ن گینرد (پسند،

میاننند ،داننند ،داونن  ،سنن ند ن همهننارا  .)2013 ،5در
طا عات گذشته نشا دادآ شرآ کنه نین رضنای شنغل ن
بعنر ساد ان

ا سر ایه رنا شنساخت (اعت ارینا  ،بن کل ن
6

ا نننزرپ2012 ،؛ انپ ن همهنننارا 2011 ،؛ سنننتین 2011 ،؛
نجارپ ،دانای فر ،حض رپ ن صا ح  )1392 ،چنه در بنا
کل ن چه در سطح ؤ انه هناپ ا را طنه ث ن

ن عسنادار

نم د دارد .همچسین پژنهش هاپ گذشته ه ص رب پربهرار
نشا دادآانر که رضای

شغل ن بعننر سناد ان هنر دن نا

ه ص رت پارآ اپ (نه کا ) ناسطهگرپ

ساد ان

این ان ت که سنر ایه رنا شنساخت اد طرینق اربقناء نسن
من

سطح بعنر ساد ان

ن شن د بنا سنطح فرسن دگ

شغل پرستارا کاهش یا ر .عل ن عل ( )2014در پژنهش
نشا دادنر که سر ایه رنا شساخت ر فرس دگ ( تسن نر
فرس دگ هیجان  ،سخ شخیی ن اف کارای شخی که
ا عملهرد افراد در حیطهاپ کار داراپ را طه سا هسنتسر)
شغل داراپ اثر غیر ستقیم اس  .همچسنین

اد طریق رضای

رگی ت ن همهارا ( )2015در دن طا عه سنتق عن نآ نر
اینکه نشا دادنر ین سر ایه رنا شساخت
را طه ث
رضای

شنغل

ا رضای

ن عسادار نم د دارد ،همچسین نشنا دادننر کنه
تغیر ناسطهاپ در را طه سر ایه رنا شساخت

شغل

ا ادراکات م ایمس اس .
رنیهرد نظرپ دیر سای در این پژنهش رنیهنرد سنر ایه
رنا شساخت ← نهرش شغل ← عملهرد اشر .اد حناظ
نظرپ سر ایه رنا شساخت  ،داراپ حتن اپ شنساخت
در ننارآ خنن د ن اهننراف شننغل ن کننارپ اسنن
همهارا  ،)2010 ،سا راین م
احسننا

ثن

( بننانز ن

ش نر با افراد ،ا بجر نة

کارا ننرپ ،خ ن ش یس ن  ،ا ی نرنارپ ن بننا انرپ،
شغل را بجر نه کسسنر (ع نا

افزایش رضای

 .)2012ه دن نال بجر نه رضنای

شنغل

ن همهنارا ،

ناالبر ،نر سناپ

عملهرد شغل در ارب اط هستسر (نجارپ ن همهارا .)1392 ،

رنیهرد تغیرهناپ مایهشن پنذیر ن نسن ی گراین نظنرپ

ع نآ ر انچه یا شر ،ش اهر ه نس ن ینبرپ نشنا
دادآ انر که را طه سنر ایه رنا شنساخت نا تغیرهناپ پیا نر

(گ پرنر ،م ادیا ن رادنرآ ،)1390 ،بجر ه رضای شنغل ،
ستر عاطا ن شساخت الدت را نراپ سرریزشنرگ حناالت

نا ناسنطه

بعننر

هنیژآ در سطح عملهنردپ ن عناطا ن هیجنان
حض ر رضای

شغل ن بعنر ساد ان

ه شنهل دبینقبنر ن

نابع یساننهبنر با ن ب ضنیح اسن  .نراپ نم ننه ربضن پ،
شا افینزدپ ن ا یس ( )2012در پنژنهش نشا دادننر کنه
2. organizational commitment
4. Rafferty & Grifﬁn
6. Çetin

عاطا

ث

نذک ر اد شنغ

ساد ان فراهم

نه سناد ا  ،در با ن

نماینر .در پاینا نینز بعننر نه اهنراف ن

أ ری ن هنناپ سنناد ا ن همانسرسننادپ ننا ایننن اهننراف ن
أ ن ری هنا ن م

اربقناء عملهنرد شغل خ اهنر شنر.

1. job satisfaction
3. Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw & Rich
5. Peng, Jiang, Zhang, Xiao et al

تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطهاي رضایت شغلی و تعهد سازمانی 5 / ...

در جم ع علن رغنم نان نظنرپ ن رخن حماین هناپ
پژنهش در

رد را طه ا ناسطه (اد طریق رضای

کارکردهاپ چسرسطح سر ایه رنا شساخت

نراپ عملهنرد

شغل ن

شننغل در ایننن پننژنهش ا هنن پ سنناختارپ اثننر سننر ایه

بعنر ساد ان ) ین سر ایه رنا شساخت نا عملهنرد شنغل ،
ررس هاپ هعم ا رآ نشا داد که این رنا ط چسنرا ن رد

رنا شساخت ر عملهرد شغل ا ب منه نه نقنش ناسنطهاپ
رضای شغل ن بعنر ساد ان هعس ا هنرف اصنل ن رد

ب مه پژنهشهرا برار نهرفته اس  .این کمبن من

من

ایجاد شهاف علم در داننش شنرپ در حن دآ کارکردهناپ
چسر سطح سر ایه رنا شساخت
اس  .ر همین اسنا

راپ عملهرد شنغل شنرآ

ررس برار گرفته اس  .ا ب مه ه انچنه ینا شنر ا هن پ
نظرپ پژنهش حاضر طا ق ا شه  1در نظنر گرفتنه شنرآ
اس .

نراپ فنراهمسنادپ شن اهرپ نراپ
خ ش یس

خ دکارا ر
پ
عملهرد شغل

رضای

شغل

بعنر ساد ان

سر ایه رنا شساخت

ا یرنارپ

با انرپ

شکل  .1الگوي نظري پژوهش در باب رابطه سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

فرضیههاپ پژنهش نیز طا ق نا ا هن پ اراونه شنرآ در
شه  1ه شرح دیر اس .
فرضیة انل :سر ایه رنا شساخت

ر رضای

شغل داراپ

اثر ستقیم اس .

 300 ،)1322نار راپ شنرک در پنژنهش انتخنا شنرنر.
نم نه پژنهش ا ب مه ه ایننکنه شنرک خنا رات ا هنا
نم نهگیرپ بیادف را فنراهم نسمن د اد طرینق نم ننهگینرپ

فرضیة دنت :سر ایه رنا شساخت

ر بعنر ساد ان داراپ

اثر ستقیم اس .
فرضیة س ت :رضای
ستقیم اس .

 200با  400نار نم نه ب صنیه شنرآ (شن اخر ن ن هس،1

سن ا ص ل ر اسا

فنرس

اسا

انتخا

شرنر .پنس اد

ممع انرپ پرسشسا ه ها 15 ،پرسشسا ه ( عادل  5درصنر) نه
شغل

فرضیة چنارت :بعنر ساد ان

ر بعنر سناد ان داراپ اثنر

د ی نقص در پاسنخه ی اد پنژنهش کسنار رفن
نم نه پژنهش ه  225نار کاهش یاف .

ن گنرنآ

ر عملهرد شغل داراپ اثر

ستقیم اس .
فرضیة پسجم :سر ایه رنا شساخت ه طن ر غیر سنتقیم اد
طریق رضای شغل ن بعنر ساد ان ر عملهرد شغل بأثیر
دارد (فرضیه ناسطهاپ).

ابزار سنجش
پرسشنامة سرمایه روانشناختی ( :)PCQ- 13راپ سنسجش
سر ایه رنا شساخت اد پرسشسا ه  13سؤا

اراوه شرآ ب سط

ناگی ون ،براند ن ناگی ون )2012( 2کنه داراپ چننار خنردآ
قیا خ دکارا رپ (چنار سؤال) ،خ ش یس (سه سنؤال)،

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :پژنهش حاضر ینک

پاسخه ی ا شنشدرمنهاپ (کنا ا خنا ام  1بنا کنا ا

پننژنهش ب صننیا  -هم سننته ن ما عننه ا ننارپ ا کلی نه
کارکسا شرک خا رات در شنر اصانا نه بعنراد هنزار ن

افقم  )6اس  ،استاادآ شر .ناگی ون ن همهارا ( )2012ا
استاادآ اد بحلی عنا ل اکتشناف چننار عنا ل ن د اینن

پانیر نار در پاییز  1393دنر .اد ما عه ا ارپ

رد اشارآ،

ا ب مه ه اینکه راپ طا عات رلسادپ عاد ه سناختارپ
2. Nguyen, Trang & Nguyen

ا یرنارپ (سه سؤال) ن با انرپ (سه سؤال) اس

پرسشسا ه را ستسر ساخته ن نشا دادآ انر که ضرای

ن قیا

پاینای

خ دکارا رپ ،خ ش یس  ،ا یرنارپ ن با انرپ نه بربین
1. Schumacker & Lomax

 /6دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

را ر نا  0/67 ،0/72 ،0/27ن  0/6اسن  .نسنا )1393( ،در
نه شنی آ

پژنهش پس اد امنراپ بحلین عنا ل اکتشناف

سسجش برار

پاسخه ی ا

دهر ن در این پژنهش قیا

(سنؤال

پسجدرمهاپ (خیل کم  1با خیل دیاد  )5دآ اسن

ناریماکس کنه نه سظن ر سنتسر نمن د رناین سنادآ اینن
پرسشننسا ه انجنننات دادآ ،ا اننناپ کرنن نننای خ دکارا نننرپ،

ش د) .اسپهت ر ()1925
ا تیادده
انل ه ص رت عه
ش اهر ر ط ه رنای ن پایای این سه سنؤال را نهخن

را ر ا ،0/74

ه ن همهارا ( )2006نیز نا اسنتاادآ اد

خ ش یس  ،ا یرنارپ ن با انرپ را ه بربی

 0/74 ،0/6ن  0/6گزارش نم دآ اسن  .در پنژنهش حاضنر
ا ااپ کرنن ای چنار ؤ اه این پرسشسا ه ه بربین
 0/23 ،0/2 ،0/24ن  0/23ه دسن

را نر نا

ا نر .ا تینادات سنر ایه

رنا شساخت اد جم ع ا تیادات بقسنیم نر بعنراد سنؤاالت
ه دس ا رآ اس  .دن نم نه اد سنؤاالت پرسشنسا ه نه اینن
شرح اس :

ب انم نه راآهناپ دینادپ نراپ دسنتیا

نه

ستسر ساخته ن

بحلی عا ل اکتشناف ن چنرخش اد نن ع ناریمناکس ،سنه
سؤال را راپ سسجش رضای

شغل کل ( ا ارهاپ عنا ل

 0/7با  ،0/21همراآ ا ا ااپ کرنن نای  )0/23عت نر گنزارش
نم دآانر .در طا عنه گن پنرنر ن همهنارا ( )1392بحلین
عا ل اکتشاف

ا چرخش اد ن ع ناریماکس ،سه سنؤال اینن

پرسشسا ه را ر رنپ یک عا

که هما رضای

شغل کلن

اهراف شغل ات یسریشم ن هطن رکل در شنغلم نن انتظنار
اباابات خ را دارت با اباابات ر را.

اس برار دادآ ن ا ااپ کرنن ای نیز  0/6گزارش شرآ اسن .
در پژنهش حاضر ا ااپ کرنن ای این پرسشسا ه را ر ا 0/24

پرسشنامة عملکررد شرغلی ( :)JPQ- 4نراپ سنسجش

شنغل اد جمن ع ا تینادات

عملهرد شغل  ،اد پرسشنسا ه  4سنؤا

عرفن شنرآ ب سنط

ناگی ون ن همهارا ( )2012استاادآ شر .قیا

پاسخگن ی

راپ این پرسشسا ه در اینن پنژنهش شنشدرمنهاپ (کنا ا

ه دس

ا ر .ا تیادات رضنای

بقسیم ر بعراد سنؤاالت نهدسن ا نرآ اسن  .دن نم ننه اد
سؤاالت پرسشسا ه ه این شنرح اسن  :در جمن ع اد شنغلم
راض هستم ن کار کرد در شغلم را دنس

دارت.

خا ام  1با کنا ا ن افقم  )6ن د ن شن اهر ر ن ط نه

پرسشنامة تعهرد سرازمانی ( :)OCQ- 3نراپ سنسجش

گنزارش شنرآ اسن .

اسپیر ن ن کابش ()2002

رنای ن پایای این پرسشسا ه طل

بعنر ساد ان اد قیا

 3سؤا

2

ننناگی ون ن همهننارا ( )2012ننا اسننتاادآ اد بحلی ن عننا ل

که در این پژنهش داراپ قیا

بأییرپ بک عنا ل ن د اینن پرسشنسا ه را بأیینر ن ا اناپ
کرنن ای را ر ا  0/27را راپ ا گنزارش نمن دآاننر .راعن

خیل دیاد  )5دآ اسنتاادآ شنر .اینن سنه سنؤال همنراآ نا
اسننتسادات رنای ن ن پای نای ا ب سننط ن ه ن همه نارا

( )1393در پژنهش خ د ا اناپ کرنن نای اینن پرسشنسا ه را

( )2006عرفن شننرآ اسن  ،ننه بربی ن کنه بحلین عا ن

را ر ا  0/74گزارش نم دآ اس  .در پژنهش حاضنر ا اناپ

ننا چننرخش اد ن ن ع ناریمنناکس رنای ن سننادآ ا

کرنن ای این پرسشسا ه را ر ا  0/22ه دس

اکتشنناف

پسجدرمهاپ (خیل کم  1بنا

ا نر .ا تینادات

( ارهاپ عا ل  0/76با  0/9ن ا ااپ کرنن ای را ر نا )0/25

عملهرد شغل اد جم ع ا تیادات بقسیم ر بعنراد سنؤاالت

را ستسر ساخته اس  .گ پرنر ن همهارا ( )1392ر سناپ

ه دس ا رآ اس  .دن نم نه اد سنؤاالت پرسشنسا ه نه اینن

بحلی عا ل اکتشاف

ا چرخش اد ن ع ناریماکس سه سؤال

شرح اس  :سرپرستم عقیرآ دارد کنه نن فنرد کارا نرپ در

را ا ارهاپ عا ل  0/59با  0/73ر رنپ یک عا ن

شغلم هستم ن همهارانم عقیرآ دارنر که ن فرد کارا رپ در

نم دآ ن ا ااپ کرنن ای ا را نیز  0/77گزارش کنردآاننر .در

شغلم هستم.

پژنهش حاضر ا ااپ کرنن ای پرسشسا ه بعنر ساد ان را نر
ا  0/27ه دس ا نر .ا تینادات بعننر سناد ان اد جمن ع

پرسشنامة رضایت شرغلی ( :)JSQ- 3رضنای

شنغل

عرفن

کل اد طریق  3سؤال اسپهت ر )1925( 1که ب سط گ پنرنر،

ا تیادات بقسیم ر بعراد سؤاالت هدس ا رآ اس  .دن نم نه

ابای ن حسیندادآ ( )1392در ایرا نسخهاپ اد ا برممه ن

اد سؤاالت پرسشسا ه ه این شرح اس  :احسا

بعلق دیادپ

استاادآ شرآ ،سسجش گردیر .این سه سنؤال سنطح رضنای

ننه سنناد انم دارت ن پننیش دیهننرا سنناد ا

کل فرد پاسخه را نس

ه شغ ن ناایم شغل اش رد
2. Speier & Venkatesh

ساد ان

زرگ ن عا

راپ کار کرد

عرف

ح ن کننارت را
کسم.
1. Spector
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روش اجرا و تحلیل دادهه
پرسشسا ههاپ پژنهش حاضر نهصن رت خن دگزارشدهن
پاسننخ دادآ شننرنر ن بحلی ن دادآهننا ننا اسننتاادآ اد ضننری

شغل با  7سال ن  2با  14سال (گرنآ انل  95نار عنادل نا
 33/4درصر ن گرنآ دنت  66نار عادل ا  23/2درصر) بنرار
داشتسر .ا هن پ پیشنسنادپ نظنرپ (شنه  )1نا اسنتاادآ اد
ا ه سادپ عاد ه ساختارپ رد ررس بنرار گرفن  .ینک

هم سته پیرس ن ا ه سنادپ عاد نه سناختارپ)SEM( 1
انجات گرف  .بحلی هاپ انجات شرآ ا استاادآ اد سته ا نارپ

ا ه پ ساسن

راپ عل ت امتماع ( )2SPSSن نرت افزار بحلی سناختارهاپ

خ دن غیر عسادار ،نس

اد حناظ شناخصهناپ نرادش اینر داراپ
خ دن ه درمنه ادادپ کمتنر اد ،3

گشتانرپ ( )AMOS3انجات شر.

شاخص نیه ی

ی فتهه
اد دنیس ن یس نیک نار نم ننه پنژنهش ،اکثرین (124
نار عادل ا  64/2درصر) داراپ بحیی ت یسانس ن داراپ

ننزرگبننر اد  ،0/9ریشننه یننانهین جننذنرات ابیمانننرآ

رادش )GFI( 4ن شاخص نرادش بط یقن

5

( )CFIیشننتر اد  ،0/95شنناخص ننرادش افزایشنن )IFI( 6

نضعی

تأه ( 144نار عادل نا  50/5درصنر) دننر .اد

نظر گرنآ سرپ سس اکثری

اعضاپ نم نه در دن گرنآ سنس

 21با  30سال ( 91نار عادل نا  31/9درصنر) ن  31بنا 40

( )RMSRک چننکبننر اد  0/05ن بقرینن

7

ریشننه یننانهین

جذنرات خطا )RMSEA( 2ک چکبر اد  0/02اشر ( ینرد،

گا س ن گ اریس  .)2006 ،9در منرنل  1نتنایج ا ه سنادپ
عاد ه ساختارپ راپ ا ه پ ننای ن ادنهرپ شرآ پنژنهش
ا رآ اس .

سال ( 115نار عادل ا  40/4درصر) برار داشنتسر .همچسنین
اد نظر سا قه شغل نیز اکثری اعضاپ نم نه در گرنآ سنا قه
جدول  .1مسیرهاي مدل رابطه سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
ردیم

سیرهاپ رل

1
2
3
4

سر ایه رنا شساخت ← رضای
رضای شغل ← بعنر ساد ان
سر ایه رنا شساخت ← بعنر ساد ان
بعنر ساد ان ← عملهرد شغل

5

اثرات غیر ستایم سر ایه رنا شنساخت
طریق رضای شغل

6

شغل

نر بعننر سناد ان اد

اثر کل ( ستقیم ن غیر ستقیم) سر ایه رنا شساخت
شغل اد طریق رضای

ن بعنر

ر عملهرد

B

SE

β

p

R2

0/73
0/55
0/49
1/05

0/11
0/06
0/11
0/16

0/45
0/42
0/26
1/12

0/001
0/001
0/001
0/001

0/201

0/52

0/4

-

0/216

0/01

-

0/93

-

0/56

0/01

-

0/412

چسننا کننه در مننرنل  1شنناهرآ نن شنن د ،سننر ایه

اد ناریانس این تغینر را ب ینین نمایسنر .در اخنر نینز بعننر

شنغل داراپ

ساد ان ( )β= 1/12 ،p 0/001ا عملهرد شغل داراپ را طه

ن ب انسته  20/1درصنر اد نارینانس اینن

عسادار دآ ن ب انسته  52درصر اد نارینانس اینن تغینر را

شغل (0/42 ،p=0/001

ب یین نمایر .همچسنین چسانچنه در شنه  2دینرآ ن شن د،

= )βن سر ایه رنا شنساخت ( )β= 0/26 ،p=0/001نا بعننر
ساد ان داراپ را طه عسادار دآ ن ب انستهاننر  41/2درصر

جم ع ک اثرات ( هص رت غیر ستقیم ن ا ناسطه رضنای
شغل ن بعنر ساد ان ) سنر ناینه رنا شساخت نر عملهنرد

)2. Statistical Package for Social Science (SPSS
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)8. Root Mean Square of Error Approximation (RMSEA

1. Structural Equation Modeling
)3. Analysis of Moment Structures (AMOS
)5. Comparative Fit Index (CFI
)7. Root Mean Square of Residual (RMSR
9. Meyers, Gamst & Guarino

رنا شساخت ( )β= 0/45 ،p=0/001ا رضای
را طه عسادار اس

تغیر را ب یین کسسر .در ادا ه رضای
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هصن رت غیراسنتانرارد را نر نا  0/93ن نهصن رت

شاخصهاپ رادش رل ننای ن ادنهرپ شرآ نینز نه اینن

شغل

اسننتانرارد را ننر ننا ( 0/56ردیننم ششننم مننرنل  )1اس ن .

شرح اس  :خ دن رل ننای

را نر نا  6/96ن غیر عسنادار،

ضرای غیر ستقیم اراوه شرآ در منرنل  1نر اسنا سنا ع
اسنترا در سنطح p<0/01
م د ن همچسین اد ن ن

درمة ادادپ را ر ا  ،7نس خ دن ه درمة ادادپ را ر نا
 GFI ،0/99را ر نا  CFI ،0/99را نر نا  IFI ،1را نر نا ،1

عسادار هستسر .ررس اثرات ناسطهاپ نیز حناک اد ا ن د

 RMRرا ر ا  0/024ن  RMSEAرا نر نا  0/001اسن  .در

شغل ن بعنر ساد ان

که رضای

را طه سنر ایه رنا شنساخت

تغیر ناسطهاپ کا ن  1در

نا عملهنرد شنغل

شه  2ا ه پ ننای اراوه شرآ اس .

ن اشنسر.

()0/55

()0/37

خ ش یس

خ دکارا ر
پ
()0/52

**0/61

()0/201

عملهرد شغل

رضای
**

**1/12

**

شغل

0/45

0/42

سر ایه رنا شساخت
**0/74

**0/26

()0/412

**0/74

بعنر ساد ان

**0/75

ا یرنارپ

با انرپ

()0/54

()0/56

شکل  .2الگوي ساختاري نهایی پژوهش

ر اسا

نتایج اراوه شرآ در مرنل  1فرضیههاپ پنژنهش

ین سر ایه رنا شساخت

ا رضای

شغل ن بعننر سناد ان

ه این شرح رد بأییر برار گیرنر :فرضیه انل س نر اثنر
ستقیم سر ایه رنا شساخت نر رضنای شنغل  ،فرضنیه دنت

اثر ستقیم ن عسادار ه دس ا ر .در طا عات تعردپ نین
سننر ایه رنا شننساخت ننا عملهننرد شننغل را طننه ث ن ن

نر بعننر سناد ان ،

عسادارپ گزارش شرآ اس  .راپ نم نه در فرابحلین انجنات

س ر اثر ستقیم سنر ایه رنا شنساخت
فرضیه س ت س ر اثر ستقیم رضای

شغل ر بعنر ساد ان

شنننرآ ب سنننط انپ ن همهنننارا ( )2011نننین سنننر ایه

ن فرضیه چنارت س ر اثر ستقیم بعنر ساد ان نر عملهنرد

رنا شنساخت

رد بأییر برار گیرنر .همچسین فرضیه پنسجم
شغل همه
س ر اثر غیر ستقیم سر ایه رنا شساخت ر عملهرد شغل اد

ننهدس ن ا ننرآ اس ن  .در پننژنهش حاضننر را طننه سننر ایه
رنا شساخت ا عملهرد شغل هط ر غیر سنتقیم ن اد طرینق

طریق رضای

شغل ن بعنر ساد ان (فرضیه ناسنطهاپ) نینز

رد بأییر برار

گیرد.

د .نتایج هدس ا رآ ش اهرپ اد

نقش ا ناسطه سر ایه رنا شساخت

راپ عملهنرد شنغل اد

طریق رضای شغل ن بعنر سناد ان را نه دسن داد .نر
اسننا نتننایج ننننای اراوننه شننرآ در شننه  ،2سننر ایه
رنا شساخت
بعنر ساد ان

نقش ناسطهاپ رضای

شغل ن بعنر ساد ان

برار گرفته ،نااینحنال اینن اثنر ث ن

بحث و نتیجهگیر
هننرف اد امننراپ ایننن پننژنهش ررس ن ا ه ن پ سنناختارپ
چسرسطح ین سر ایه رنا شساخت ا رضای شغل  ،بعننر
ساد ان ن عملهرد شغل

نا عملهنرد شنغل را طنه ث ن

هط ر غیر ستقیم ن اد طریق رضنای

ن عسنادارپ

رد ررسن

غیر سنتقیم سنر ایه

رنا شساخت ا عملهرد شغل در این پژنهش نا یافتنههناپ
پژنهشن ب لن نظیننر یافتننههناپ اراوننه شنرآ ب سننط انپ ن
همهارا ( ،)2011بانز ن همهارا ( )2010ن دینانت نسن
( )1392همس اس  .در ب یین نتایج هدسن ا نرآ ن بن ا
گا

که سر ایه رنا شساخت

ر اسا

ش اهر هرر در نقاط

ختلم منا یک سادآ رب ه دنت اسن کنه اد چنارعسینر
خ دکارا رپ ،خ ش یس  ،ا یرنارپ ن با انرپ ممعپذیر ا
یهننریهر بشننهی شننرآ اسن

( رگین ت ن همهننارا 2015 ،؛

شنغل ن

کاپنناگ دا ن همهننارا  .)2014 ،اد طننرف دیهننر سننر ایه

ر عملهرد شغل داراپ بأثیر اسن  .همچسنین

رخ شن اهر نیش اد بنکبنک

رنا شساخت کل

ر اسا

1. complete mediator

تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطهاي رضایت شغلی و تعهد سازمانی 9 / ...

نراپ تغیرهناپ پیا نر

ؤ اه هاپ خن د داراپ بن ا ب ییسن

( بنانز ن همهنارا ،

ختلم (ادممله عملهرد شغل ) اسن

.)2010
در این پژنهش ر ساپ رنیهنرد سنر ایه رنا شنساخت
هعس ا یک سادآ کل

رب ه دنت ه نقش رضنای

بعنر سناد ان در را طنه سنر ایه رنا شنساخت

شنغل ن
نا عملهنرد

شغل ب مه شرآ اس  .پیش اد پرداختن نه اثنر غیر سنتقیم
سر ایه رنا شساخت

نر عملهنرد شنغل اد طرینق رضنای

شغل ن بعنر ساد ان  ،الدت اس
سر ایه رنا شساخت
ش د .اثر ث

ر رضای

ن سنتقیم

نه اثنر ث ن

شغل ن بعنر ساد ان ب مه

سر ایه رنا شساخت

هم داراپ انتظارات ث

با انرپ) ن رخرادها (خ ش یسن ) اسن

ن هنم در نبن ع

رخرادها مس ه هاپ ث ن ا یرنارانه ا هنا را یشنتر حن ر
بمرکز خ د برار دهر .ه همین د ی در نهاه تسن نر
ه خ د همراآ ا نهاآ خ ش یسانه نه انچنه در

ب انای نس

شغ ن ساد ا ابااق
رضای

نس

افتر ،فرد هص رت خ دکار احسا

ه شغ ن بعنر نس

نه سناد ا را بجر نه

خ اهر کرد .اد طرف دیهر راپ اینکه سر ایه رنا شنساخت
تغیرپ بأثیرگذار ر رفتار عیس در نظر گرفته شن د،

ه عس ا

ستلزت این اس

که ه ص رب فعال ن نه ساع هعس ا یک

شغل ن بعنر

س ع نیرندهسرآ ن هنرای گنر شنساخ هنا ن سنپس رفتنار ن

ساد ان در پژنهش حاضر ا یافتههاپ گزارش شنرآ ب سنط
کاپاگ دا ن همهارا ( )2014همس ی دارد .در درمه نخس

برار دهنر .اینن
ب انر من

اثر ستقیم سر ایه رنا شساخت
ساد ان نشا

شنغل ن بعننر

دهر که سنادة ث ن نهنرپ انسنر سنر ایه

أ ری هناپ سناد ا شن د .نادخ رد اینن دن (رفتارهناپ

یافته

با

نر رضنای

نهرش

ب من در راستاپ بق ی

شغل ن بعنر ساد ان ) دارد .در ب یین اینن

ب ا گا

ایسرآ برار اس

اعمال ،فرد را در سیر بحقق انتظارات ث
ب ا هرای رفتارپ عملهرد شغل هخ

رفتارهنناپ شننغل سننادنرآ ن بنن ش در سننیر اهننراف ن

رنا شساخت ارفی
کارکسا (رضای

ر رضای

نسن

نه خن د (خ دکارا نرپ ن

ه رنینرادهای کنه در

نبت فردپ نس

راپ نپ ابااق یاتنر انتظنارات ث تن دارد

شغل سادنرآ ن بن ش در سنیر اهنراف ن أ رین هناپ
ساد ا ) در سطح نهرش ن رنا شساخت
رضای

راپ فنرد افنزایش

شغل ن بعنر ساد ان را ه دن ال خ اهر داش  .نه

دن ال افزایش رضای

سنر ایه

شغل ن بعنر ساد ان برکی

(خ ش یس ) ،ه ب انای انعطاف ن غل ه ر انع ن شنه ت

ن نهرشهاپ ث

در خن ن د اطمیسنننا دارد (خ دکارا نننرپ ن بنننا انرپ) ن
ا یرنارپ نیز در حظه حظه شرایط کارپ ا نپ همراآ اس ،

خشیر؛ سنا راین د ین نظنرپ اثنر غیر سنتقیم (ناسنطه اپ)
سر ایه رنا شساخت نر عملهنرد شنغل اد طرینق رضنای

اد خن د (سنر ایه

عناطا ن

در این فضناپ شنساخت ن ادراکن

ثن

رنا شساخت ) نیز ،در سطح شساخت ن ذهسن اد شنغ خن د
یش ادپیش ،کس
ث

رضنای

خ اهنر کنرد ن احسنا

نهر ه ساد ا نینز در نپ بق ین

بعننر

ن شن د .اد چسنین

سظرپ سر ایه رنا شساخت درصن رب کنه ت اننر نه عمن
همراستا ا ناایم در شغ ن ساد ا
بادر خ اهر د با رضای

ستن ش د ،نهخن

شغل ن بعنر ساد ان را نینز در

افراد اربقاء خشر .ع نآ ر این ر اسا خنش دیهنرپ اد
یافته ها ،سر ایه رنا شساخت ع نآ نر بن ا سنتقیم نراپ
اربقاء رضای

شغل ن بعنر سناد ان  ،داراپ بن ا بق ین

غیر ستقیم عملهرد شغل نیز ن اشنر .اینن بن ا بق ین
غیر ستقیم عملهرد شغل نهتنه با ن بنأ ل اسن
اس

کم

کنه الدت

یشتر اد حاظ نظرپ ه ا ب مه ش د.

سر ایه رنا شساخت

اس  .ه این عس که فرد داراپ سنر ایه رنا شنساخت

شغل ن بعنر ساد ان
شساخت رضای
رضای

ناال،

شغل

ا احتمال دیاد نه اهین

شغل ن بعنر ساد ان همنراآ نا اهین

حت اپ عملهرد شغل

ر ط

ش د.

تغیرپ تس

ر کس

ساد ان

تغیرپ تس

ن

ذت ن خشنس دپ

اد طریق ناایم ن سئ ی هاپ شغل اس  .در قا

بعنر

ر همانسرپ اهراف فنردپ نا اهنراف

ساد ا ن بمای ه اننر ن ایاناپ نقنش در سناد ا اسن
(کاپاگ دا ن همهارا  .)2014 ،ه حاظ نظرپ ،نبت کس نه
ب انای رنا شساخت خ د اطمیسا دارد ،داراپ انعطاف پذیرپ
در را ر شه ت اس

ن ه ایسرآ ا یرنار ن خ ش ین اسن

(سر ایه رنا شساخت ) ،سادآبر اد حناظ عناطا ن شنساخت
ا ننادگ دارد بننا اد ناننایم ن سننئ ی هنناپ شننغل خن د
احسا

اهیتاا یک سنادآ اسنسادپ-شنساخت

نیز عملهرد شغل افراد را اربقاء خ اهنر

رضای

کسر (اثر سر ایه رنا شنساخت

شغل ) .افزایش رضای
خ د د یسه را راپ بق ی

نر رضنای

اد ناایم ن سئ ی هاپ شغل نیز
بعنر افراد ه ساد ا فراهم

کسر
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(اثر ستقیم رضای

نر بعننر

شغل ن سر ایه رنا شنساخت

ررس کارکردهاپ ا ناسطه (اد طریق رضای

شغل  ،بعننر

ساد ان ) (گ پرنر ن همهارا 1390 ،؛ کاپاگ دا ن همهنارا ،

ساد ان ن عملهرد شغل ) ن

 .)2014نتیجه ننای بق ی رضای شغل ن بعننر سناد ان
اد طریننق سننر ایه رنا شننساخت همز ننا ننا بق ی ن بعنننر

راپ نرآنرپ ن اثر خش ساد ان ابرات کسسر .در پاینا الدت
ه ذکر اس که در باسیر یافتههاپ پژنهش حاضر الدت اس

را در سنطح

بنات اد

شنغل اینن ارفین

ساد ان اد طریق رضای

ناسطه سر ایه رنا شنساخت

ه حرندی های نظیر عرت باسنیر علن

ن علن

شساخت ن عاطا در افراد ایجاد ن کسنر بنا در امننه نا

نتایج پژنهش ن حرند د گرنآ نم ننه نه کارکسنا ینک

بقاضاهاپ کارپ ختلم در حیط کار نا بن ا ن سنادگارپ

ساد ا خر اب دن ت ب مه ن احتیاط الدت ص رت گیرد.

نمایسنر ن نهایننبربین

االی ا بقاضاها را اما ن

انجنات

بقاضاها ا کارا رپ ن انعطاف اال سطح عملهرد شغل افراد
را اال خ اهر رد (اثر غیر سنتقیم سنر ایه رنا شنساخت
عملهرد شغل اد طریق رضای

نر

شغل ن بعنر ساد ان ).

اد نظر کل اینکه در صن رت سنرپهناپ نظنرپ کسن ن
تغیرهننای نظیننر خ دکارا ننرپ ،بننا انرپ ،خن ش یس ن ن
ا یننرنارپ ننهعسنن ا پریننرآهننای سننر ایهاپ (سننر ایه
رنا شساخت ) عرف

ش نر ،ه د ی بن ا ارفین سنادپ

انسان ن رنان اس

که این سادآها دارنر .در بنرانت همنین

دیانت نس  ،ت .)1392( .ررس نقش ناسطهگرپ اسنتر شنغل
در را طه ین سر ایه رنا شساخت ن عملهرد شنغل کارکسنا
ناحر عملیاب سطقه دش گز نا ن گاد گچسارا  .پایا نا نه
کارشساس ارشر ،دانشهرآ رنا شساس ن عل ت بر یت  ،دانشهاآ
 ،ناحر رندش .
اداد اس
راع  ،ع .)1393( .ا ه پ ساختارپ پسج عا زرگ شخیی نا

عملهرد شغل ن رفتارهاپ رن -سناد ان در کارکسنا ینک
ساد ا ادارپ .پایا نا ه کارشساس ارشر رنا شساس صنسعت

سیر حث ن ب یین،

ب ا گا

سننر ایه رنا شننساخت

ننا عملهننرد شننغل ناشنن اد بنن ا

 ،ناحر اصانا (خ راسها ).
اس
شنن اخر ،ر ،منن  ،.ن نن هس ،ر ،اپ .)1322( .قر ننهاپ ننر

ن سننپس در سننطح عملهننردپ ننراپ انسننا هننا ننه ار غننا
انرنر .در جم ع نتایج حاص اد این پژنهش که تس ر
رنیهننننردپ کنننن نهننننر ن ننننرل نظننننرپ سننننر ایه

رلسادپ عاد ه ساختارپ .برممه نحیر باسم  .چنا انلل،
بنرا  :انتشارات ما عه شساسا ( .سال انتشار اثر ه د ا اصل ،
.)2004
گ پرنر ،ت ،.ابای  ،ا ،.ن حسین دادآ ،ی .)1392( .ا ه پ ساختارپ

سننط کارکردهناپ ضننمس ( ننا

را طة بساس فرد -شغ  ،فرسن دگ هیجنان ن نهنرشهناپ
شغل  .دانش ن پنژنهش در رنا شساسن کنار ردپ،)51(14 ،

ارفی سادپ اس

که پی نر غیر سنتقیم نین

من بع

که سر ایه رنا شساخت در سطح شساخت

رنا شساخت ←نهرش شغل ←عملهرد
پژنهشن ن ان یننه در منن

اشنر ،شن اهرپ

ناسننطه) ن اشننهار ( سننتقیم ن ننرن ناسننطه) سننر ایه
رنا شساخت

راپ عملهرد شنغل فنراهم نمن د .نتنایج اینن

پژنهش نشا داد که سر ایه رنا شساخت
(اد طریق رضای
ارب اط ربرار

هط ر غیر سنتقیم

شغل ن بعنر ساد ان ) ا عملهرد شنغل
کسنر .در راسنتاپ کنار رد یافتنههنا پیشنسناد

ش د که چ عملهرد شغل سطح اال ب انر د یسهسناد
عملهرد ن اثر خش ساد ان االبر ش د ،ا ب مه نه ایننکنه
سر ایه رنا شساخت با لی

بق ی

عمل اربقاء سر ایه رنا شساخت
ا دش

عت ر ن ستسر حین خر

شر دارد ،ا ن دشهناپ
ا استاادآ اد پرنبهن هناپ
در ساد ا هناپ دن تن

نظیر ساد ا

خا رات ه رحلة امرا درایر .در عر پنژنهش

نیز الدت اس

با پژنهشهرا ع به سنر در ایسنرآ نا افنزند

تغیر اثر خش ن نرآنرپ ساد ان

ه رل این پژنهش ،نه

ن ساد ان  ،دانشهرآ رنا شساس ن عل تبر یت  ،دانشنهاآ اداد

.23-33
گ پرنر ،ت ،.م ادیا  ،د ،.ن رادنرآ ،ا .)1390( .نرلهناپ رنا نط
ین برارداد رنان

ا بعنر ساد ان ن رضای

شغل  :تغیرهاپ

مایهش پنذیر ن نسن ی گراین نظنرپ .فینلسا ة نرلهنا ن
رنشهاپ رنا شساخت .49-62 ،)3(1 ،
نجارپ ،ر ،.دانای فر ،ح ،.حض رپ ،ت ،.، .ن صا ح  ،ع.)1392( .
ررس ن ن ب یننین نقننش سننر ایه رنا شننساخت در پیا ننرهاپ
ساد ا هاپ دن ت .23-36 ،)2(1 ،

ساد ان  .فیلسا ة ریری
نسا ،،ف .)1393( .پیش یس رضنای شنغل  ،بعننر سناد ان ن
اشننتیاق شننغل اد طریننق سننر ایه رنا شننساخت  .پای نا نا ننه
کارشساس ارشر رنا شساسن صنسعت ن سناد ان  ،دانشنهرآ
 ،ناحننر
رنا شساس ن ن عل ن تبر یت ن  ،دانشننهاآ اداد اس ن
اصانا (خ راسها ).
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