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 ی سرمایه روانشناختی در ارتباط میان عملکرد شغلی و رضایت شغلیگرنقش میانجی

 . حبیب هنری2   . الهه سعادتی فرد1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی1

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی عالمه طباطبایی2

بینی، پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوشگرا و انعطافسرمایه روانشناختی حالت روانشناختی مثبت با رویکرد واقع

های مجزای رفتاری است های کلی مورد انتظار سازمان از تکهشغلی، ارزشعملکرد  (.1) شودپذیری تشکیل میانعطاف خودکارآمدی و

 و مؤثر عاطفی هایپاسخ عنوان به را شغلی رضایت (،2222) لی و چنگ (.2دهد )های مشخصی از زمان انجام میکه فرد در طول دوره

نگرد اما رضایت را به عنوان عمل رفتاری ( به رضایت به عنوان نتیجه عملکرد می1922الک ) (.3) کنندمی کار تعریف به کارکنان کلی

ت شغلی باید وجود . بنابراین احتماال یک یا چند متغیر میانجی بین ارتباط عملکرد و رضایداندجهت دار بسوی هدف و کسب ارزش می

 (.2)داشته باشد 

ها و عدم وجود با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این متغیرها بر روی کارکنان سازمان و نقش مهم ادارات ورزش و جوانان شهرستان

ایه روانشناختی پژوهشی در این زمینه در ایران، پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال برآمد که آیا عملکرد شغلی، رضایت شغلی و سرم

 تواند میانجی رابطه عملکرد شغلی و رضایت شغلی باشد؟با هم ارتباط داشته و سرمایه روانشناختی می

کارمند به روش تصادفی  122نفر(، تعداد 152های استان خراسان رضوی )جامعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان از میان

کینگ پارک و (، رضایت شغلی )2222روانشناختی )لوتانس و همکاران، های سرمایهپرسشنامه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.خوشه

( به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از ضریب 1992( و عملکرد شغلی )پاترسون،1993هارسون، 

ای بارون و به قصد ارزیابی اثر میانجی، از تحلیل سه مرحلهدر واقع همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و سلسله مراتبی استفاده شد. 

 کنی استفاده شد. 
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  - 12/26 16/01 رضایت شغلی
پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، رضایت 

 روابسته: عملکرد شغلیشغلی متغی

221/1 

 
103/1 20/23 111/1 

سرمایه 

 روانشناختی
02/22 01/12 **312/1 - 

پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، سرمایه 

 روانشناختی متغیروابسته: عملکرد شغلی
322/1 122/1 212/16 111/1 

 322/1** 221/1** 20/11 22/20 عملکردشغلی
ضایت پیش بینی کننده: )مقدار ثابت(، ر

 شغلی متغیروابسته:سرمایه روانشناختی
312/1 102/1 062/11 112/1 

نتایج مطالعه حاضر عالوه بر تأیید ارتباط مثبت بین عملکردشغلی و رضایت 

شغلی، عملکردشغلی و سرمایه روانشناختی، سرمایه روانشناختی و رضایت 

ت شغلی به شغلی و رضای عملکرد شغلی، نقش سرمایه روانشناختی را در رابطه

 کند.عنوان متغیر میانجی تأیید می
 

 نتایج رگرسیون سلسله مراتبی
 عملکرد شغلی

 Step 1 Step 1 

 β   221/1** 221/1** رضایت شغلی 

 β  سرمایه روانشناختی   

 R 221/1 221/1 

 R2 103/1 103/1 

 F value 202/23 202/23 

 

 سرمایه روانشناختی، میانجیعملکرد شغلی، رضایت شغلی، واژگان کلیدی: 
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