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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشنااتی بنا
عملکرد شغل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نظاامی
شرکتکننده در دوره آموزشی عالی رساههای تشایی دادناد کاه
تعداد  67نفر از آنها بهطور تصادفی ساده بهعنوان اعضای نموناه
انهخاا شاادند .ابا ار پااژوهش شاام پرسشاانامههااای ساارما ه
روانشناخهی لوتان و پرسشنامه عملیرد شاللی پاترساون بودناد.
نها ج محاسبه ضرا ب همبسهگی ساده پیرسون نشان داد بین تماا
ابعاااد ساارما ه روانشااناخهی بااا عملیاارد شااللی رابتااه م باات و
معناداری وجود دارد .نها ج تحلی رگرسیون نشان داد که از میاان
ابعاااد خودکارآماادیی امی ادواریی تااا آوریی خااو بیناای تنهااا
تا آوری توانست بهطور معناداری عملیرد شللی را پایشبینای
کند 51/8 .درصد از وار انس عملیرد شاللی توسا تاا آوری
تبیین شد.

Alireza Savadkouhi
Elham Motamedi
Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship of psychological capital's dimensions
with job performance. The statistical population
included all military personnel participating in
excellent classic course, of which 76 employees
selected by simple random sampling method.
The instruments were Lutanz's Psychological
Capital Inventory and Paterson's job Performance
Questionnaire. The results of Pearson simple
correlation coefficient showed that there is a
positive and significant relationship between all
dimensions of psychological capital and job
performance. The results of regression analysis
showed that only resiliency could predict job
performance. It explained 15.8 percent of job
performance Variance.

کلیدواژگان :سرما ه روانشناخهیی عملیرد شللیی خودکارآمادیی Keywords: psychological capital, job performance,
self-efficacy, resiliency
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مقدمه
مهمتر ن موضوع در زمینه مد ر ت منابع انسانیی رفهار سازمانی کارکنان است که عملیارد
شللی آنها را شام میشود .لذا اساسیتر ن مسأله هر سازمانیی عملیارد شاللی کارکناان آن
سازمان است ( .)Barati Ahmad Abadi, Oreizi, & Nouri, 2010بهطورکلی عملیرد شاللی
ستح بازده افراد بر مبنای اهداف سازمانی است و عملیرد شللی اسهاندارد مربوط به درجاهای
است که کارمندان وظا ف محولاه ساازمانی را انجاا مایدهناد (.)Seyyed Javadin, 2002
معروفتر ن تعر ف عملیرد از ( Neely, Adams, & Kennerley )2002است که عملیارد
را" :فرا ند تبیین کیفیت اثربخش و کارآ ی اقدامات گذشهه" میدانند .عملیرد شللی عموماً باه
نهیجه عم و موفقیت در دسهیابی باه نهاا ج تعبیار مایشاود و مهلیاری در ساتح فارد اسات
( .)Campbell, McCloy, Oppler, & Sager, 1993عملیرد به معنی انجا عملی است که
قاب مشاهده و اندازهگیری باشد .عملیرد واژهای است که مفهو فعالیات بارای انجاا کاار و
نهیجاه آن فعالیات را یجاا در بار دارد (.)Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001
عملیردی تبد

ادگیری به رفهار آشیار است؛ عنی نهیجه ادگیری است نه خود اادگیری .لاذا

به رفهارهای بالفع و قاب مشاهده و اندازهگیریی عملیرد گفهه میشود ( .)Fatih, 2011باهطاور
دقیقتر عملیرد شللی را میتوان آن رفهارهای قاب مشاهده کارکنان در مشاغ خاود کاه از نظار
سازمان و ا کارفرما در زمره وظا ف مدون و رسمی افراد بارای در افات حقاو و م ا اا اساتی
تلقی کرد (.)Davar, 2012
از نظر محققان روانشناسی سازمانیی عملیرد شللی نوعی رفهار است که تحت تأثیر عوام
مخهلفی از جمله هاو

هیجاانیی تعهاد ساازمانیی رضاا ت شاللیی انگیا ه شاللیی و ژگایهاای

شخصایهیی وجادان کااری و  ...اسات .بارای م اال ( Arshadi and Shokrkon )2007در
پژوهشی که به بررسی رابته فشار روانی ناشی از تعارض و ابها نقش با عملیرد و خشانودی
شللی با توجه به اثر تعد کننده اسهقالل کاری و پیوسهگی گروهی در کارکناان شارکت ملای
مناطق نفتخی جنو

پرداخهند نشان دادند که ابها نقش و تعارض نقشی با عملیرد شللی و

خشنودی شللی کارکنان رابته منفی دارد وا ن روابا در گاروههاای فاقاد اساهقالل کااری و
پیوسهگی گروهی بیشهر از گروههای واجد آن است .در همین راسها یی د گر از عوام مرتب
با عملیرد شللیی سرما ه روانشناخهی است که اخیراً شناخهه شده است.
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( Luthans, Vogelgesang and Lester )2006با مترح کردن سرما ه روانشناخهی ادعا
میکنند کها ن سرما ه ضمن ا نکه قابلیتهای سرما ه اجهماعی و انساانی را در بار مایگیاردی
میتواند از آنها فراتر رفهه و بهعنوان م ت رقابهی برای سازمانهای امروزی مورد بهرهبرداری
قرار گیرد.

ر شه مفهاو سارما ه روانشاناخهی در متالعاات ( Seligman )1998کاه او را باهعناوان
پدر روانشناسی م بتگرا میشناسندی قرار دارد .از آن پسا ن رو یارد باه تادر ج وارد حاوزه
رفهار سازمانی شد و عنوان رفهار سازمانی م بتگرا به خود گرفت .رفهاار ساازمانی م باتگارا
بهعنوان متالعه و کاربرد م بتگرا ی در توانمندیهای منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناسای
تعر ف گرد د که میتواند برای بهبود عملیرد در محای کااری توساعه افهاه و ماد ر ت شاود
( .)Luthans, 2002برخی از صاحبنظرانی سرما ه روانشناخهی را بهعنوان نوعی ضربه گیر به
شمار میآورند که در مقاب نامال مات زندگی نظیر اسهرس از انسان پشهیبانی میکند ( Riolli,

 .)Savicki, & Richards, 2012سرما ه روانشناخهی بهعنوان ک مهلیر روانشناخهی م بتگرا
قابلیت اندازهگیریی توسعه و پرور

دارد و قاب ماد ر ت اسات .ابعااد سارما ه روانشاناخهی

شام خودکارآمدیی امیدواریی خو بینیی تا آوری میباشد (.)Page & Donohue, 2004
خودکارآمدی که منشاأ پیادا ش آن نظر اه شاناخهی اجهمااعی (1986ی Bandura )1997

استی به ا ن صورت تعر ف میشود :باور ا اطمینان فرد به توانا یها ش ازا ان بابات کاه در
انجا وظیفهای معین به موفقیت نا

آا د وا ن موفقیت نی از راه ا جاد انگی ه در خودی تاأمین

منابعشناخهی برای خود و نی ا فا اجرای اقدامات الز باشد.
پنج نیهه را میتوان در رابته باا خودکارآمادی بیاان نماود -5 :خودکارآمادی در هار زمیناهای
مخهص همان قلمرو بوده و به سادگی قاب تعمیم به د گر عرصههای زندگی نیست؛  -2کسب
خودکارآمدی مبهنی بر تمر ن و کسب تسل است؛  -9در هر فعالیهیی هر چند فرد دارای خودکارآمدی
باشدی همیشه امیان ارتقای آن وجاود دارد؛  -4خودکارآمادی فاردی تحات تاأثیر بااور د گاران باه
توانا یهای فرد است؛  -1خودکارآمدی تحات تاأثیر عاواملی مانناد داناش و مهاارتهاای فاردیی
سالمهی جسمی و روانی و نی شرا

بیرونی است (.)Luthans, Youssef, & Avolio, 2007

امیدواریی مسهل ی نوعی انرژی و اراده برای تعقیاب هادفهاسات .عنصار د گار تشایی دهناده
امیدواریی برنامهر ی برای دسهیابی به هدف است که نه تنها در برگیرنده شناساا ی اهاداف اساتی
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بلیه راههای مهفاوت رسیدن به اهداف را نیا در بار مایگیارد (.)Simar Asl & Fayyazi, 2008
مدل سرما ه روانشناخهیی خو بینی را ک رو
دائمی و فراگیر و وقا ع منفی را به انواع شرا

توضیحی که وقا ع م بت را به عواما درونایی
موقهی و خاا

نسابت مایدهاد بیاان مایکناد

( .)Luthans & Youssef, 2004پژوهشهای ( Seligman )1998تأثیر بسیار م بت خو بینی
را در عملیرد سازمانی نشان داده است ( .)Luthans, 2008روان شناسانی خو بینی را بهعناوان
ک و ژگی شناخهی که انهظار پیامدهای م بت و ا اسهناد علّی م بت تعمیم افهاهی تلقای مایکنناد
( .)Luthans, 2010خو بینی به دلی ا جاد تا آوری شللی میتواند ارز

فو العادهای بارای

کارکنان داشهه باشد .کارکنان خو بین بدون ترس و ترد د به اسهقبال چاالشهاا مایروناد و در
مقاب تلییرات مقاومت نمیکنند و آن را بهعنوان ک واقعیت در دنیای امروزی میپذ رند .باد ن
ترتیب هنگامی که در وضعیت سخت و دشوار کاری قرار بگیرند میتوانند شا سهگیهای خود را
بهبود بخشند .میتوان گفت که توسعه خو بینی واقع بینانه در کارکنان فرصات تاازهای را بارای
خلق ک محی کاری سالمی بهرهور و م بت فراهم میآورد به گونهای کاه بادون حضاور چناین
نیروهای کاری بقای سازمان به ختر میافهد (.)Luthans et al., 2006
تا آوریی نوعی حالت قاب توسعه در فرد است که بر اساس آن قادر است در رو اارو ی
با ناکامیهای مصایبتهاا و تعاارضهاای زنادگی و حهای رو ادادهای م باتی پیشارفتهاا و
مسئولیت ها بیشهر به تال

اف ونتر ادامه دهد و برای دسهیابی به موفقیت بیشهری از پای ننشیند

( .)Khalatabri & Bahari, 2010در مجموعی افاراد باا تاا آوری بااالی دارای ا ان و ژگایهاا
هسهند -5 :واقعیتهای زندگی را به سهولت میپذ رند؛  -2ا مان دارند که زندگی پر معناست.
ا ن باور معموالً به وسیله ارز های آنها حما ت میشود؛  -9دارای توانا یهاای چشامگیری
برای وفق دادن سر ع خود با تلییرات ب رگ هسهند ( .)Luthans et al., 2006در تاا آوریی
خصیصهای به نا سخترو ی 5نهفهه است .سخترو یی شام تعهادی کنهارل و چاالشطلبای.
تعهد عنی آنکه فرد در رو ارو ی با شرا

دشواری به جای ترک صاحنهی حضاور خاود را در

صحنه حفظ کرده و به افرادی در رفع دشواری کمک میکند .مقصود از کنهرلی آن است که فارد
به تواناا یهاای خاود بارای اثرگاذاری بار نهاا ج رو ادادها بااور داشاهه باشاد و مقصاود از
چالشطلبیی آن است که فرد در رو ارو ی با چالشها به جای مقصر قلمداد کاردن سرنوشاتی
1- hardiness
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در صدد ا جاد فرصتها ی برای رشد خود و د گران باشد .همچناین در شای گیاری و باروز
رفهارهای سخت رو انهی فرد با د مهارتهای ح مسأله و نی تعام با د گران را بارای تعمیاق
حما تهای اجهماعی در خود پرور

دهد ( .)Maddi & Khoshaba, 2005بررسی فراتحلیلی

کااه توسا ( Stajkovic and Luthans )1998روی یصااد و چهااارده متالعااه انجااا شاادی
همبسهگی باال ی را بین خودکارآمدی و عملیرد مرتب با کار تأ ید نمود .همچنین خودکارآمادی
عالوه بر آنکه منجر به پیامدهای م بت عملیارد در ساازمان مایشاودی باعا

بهباود ساالمت و

ظرفیتهای روانشناخهی کارکنان نی میشود و عام مهمی برای عملیرد مؤثر در اوضااع تانشزا
و پرچاالش باه شامار مایآ اد ( Luthans et al. )2006( .)Bandura & Locke, 2003باا
بررسیهای مقدماتی خود بیان کردند که تا آوری رابته م بهی با بهبود عملیرد و رضا ت شاللی
و تعهد سازمانی باال و سرما ه اجهماعی غنی دارد .سرما ه روانشناخهی همبسهگی قوی و م بهای را باا
عملیرد شللی کارکنانی تعهاد ساازمانی و خشانودی شاللی نشاان مایدهاد (.)Youssef, 2004
کارکنان با ستح سرما ه روانشناخهی باالتر عالقمند هسهند تا زماان بیشاهری را باه ساازمان خاود
اخهصا

دهندی احساس مسئولیت قویتری داشههی از هو ت جمعی و ارتباط درون گروهای باه

صورت قوی تری لذت میبرند و در نها ات ا ان قبیا کارکناان دارای تعهاد ساازمانی بااالتری
هسهند ( .)Peng et al., 2013اگر مد ران منابع انساانی درک صاحیحی از سارما ه روانشاناخهی
کارکنان خود نداشهه باشندی نمیتوانند نیازها و خواسهههای کارکنان خود را بشناساند و در نهیجاه
انهصا

افراد به شل های مهناسب با و ژگیها و توانا یهای آنها باا مشای مواجاه مایشاود و

عملیرد شللی افراد کاهش می ابد ( .)Liu, 2013پژوهشهاای گونااگون نشاان داده اسات کاه
سرما ه روانشناخهی میتواند پیشبینیکننده مهمی برای رفهارهای فرانقشیی گرا شها و نگر هاا
از جمله تعهد سازمانی باشاد .نهاا ج پاژوهش (Hoveyda, Mokhtari and Forouhar )2012

نشانگر آن است که مهلیرهای امیدواری و خودکارآمدی دارای توان پیشبینای معنااداری بارای
تعهد مسهمر بوده است و مهلیرهای خو بینایی خودکارآمادی و انعتاافپاذ ری دارای تاوان
پیشبینی معناداری برای تعهد هنجاری هسهند .میتاوان گفات تییاه بار تقو ات سارما ههاای
روانشناخهی سبب ا جاد جوّ نوآورانه سازمانی میشود که به تبع آن تاأثیر م بهای بار رفهارهاا و
عملیرد کارکنان خواهد داشت ( .)He, 2013در ا ن زمینه ( Riolli et al. )2012در پژوهشی
به متالعه نقش سرما ه روانشناخهی بهعنوان ضربهگیر در مقاب اسهرس دانشجو ان پرداخههاناد.
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( Hejazi and Iravani )2003در پژوهشی با عنوان رابته و ژگیهای روانشناخهی و عملیرد
شللی نشان دادهاند که ارتباط معناداری میان و ژگیهای شخصیهی و عملیرد شللی وجود نادارد.
پژوهشی د گر به ا ن نهیجه رسید که سرما ه روانشناخهی ک منباع م ات رقاابهی پا ادار بارای
سازمانها در محی پر چالش امروزی است و بر مهلیرهای سازمانی م

خشنودی شللی و تعلاق

سازمانی اثرگذار است ( .)Simar Asl & Fayyazi, 2008در متالعهای ا ن نهیجه به دست آماد
که بعد از کنهرل سن و جانسی هار ساه حالات م بات سارما ه روانشاناخهی (امیادی خاو بینای و
تا آوری) تأثیر م بهی بر عملیرد شللی و تعهد سازمانی و رفهار شاهروندی ساازمانی کارکناان دارد
( Etebarian, Tavakoli and Abzari )2012( .)Shahnawaz & Jafri, 2009در پااژوهش
خود در افهند که در میان ابعاد سهگانه تعهد سازمانیی تنها میان بعد عااطفی و سارما ه روانشاناخهیی
رابته معناداری وجود دشت .بد ن معنی که از میان ابعاد سرما ه روانشناخهیی امید و انعتاافپاذ ری
قادر هسهند تعهد سازمانی را پیشبینی کنند Luthans and Avolio )2007( .در پژوهشهای خاود
به ا ن نهیجه رسیدهاند که میتوان با تقو ات سارما ه روانشاناخهی در ساازمانی عملیارد آن را
دست کم تا 51درصد ارتقاء داد.
به طورکلی سرما ه روانشناخهی بهعنوان عاملی تلقی شده است که برای فهم بههر تفاوت در
عالئم و نشانههای درک اسهرس و نی بر قصد و تصمیم کارکنان به ترک کار و رفهارهاا ی کاه
از آنان به منظور جسهجوی شل در سازمانهای د گر رخ میدهدی مورد اسهفاده قرار میگیارد
( .)Avey, Luthans, & Youssef, 2009با عنا ت به مباح

مقدمه باه نظار مایرساد باین

سرما ه روانشناخهی و عملیرد شللی ارتباط وجود دارد .از طرفیا ن مساأله باهطاور دقیاق در
پژوهشهای قبلی بررسی نگرد ده اسات .ازا ان رو پاژوهش حاضار باه دنباال آن اسات کاه
مشخص نما د آ ا بین سرما ه روانشناخهی و عملیرد شللی رابته وجود دارد؟
در همین راسها سؤاالت ج ئی پژوهش عبارت است از:
 -5آ ا بین خودکارآمدی و عملیرد شللی رابته وجود دارد؟
 -2آ ا بین امیدواری و عملیرد شللی رابته وجود دارد؟
 -9آ ا بین تا آوری و عملیرد شللی رابته وجود دارد؟
 -4آ ا بین خو بینی و عملیرد شللی رابته وجود دارد؟
 -1آ ا بین ابعاد سرما ه روانشناخهی با عملیرد شللی رابته چندگانه وجود دارد؟
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش از نوع کاربردی است که به رو

توصیفی-همبساهگی انجاا شاده اسات .مهلیرهاای

پیشبین شام سرما ه روان شناخهی و ابعاد آن و مهلیار ماالک عملیارد مایباشاد .جامعاه آمااری
پژوهش را کارکنان نظامی در حال گذراندن آموز
دادهاند .از ا ن جامعه  81نفر با اسهفاده از رو

ضمن خدمت در ک دانشاگاه نظاامی تشایی

نموناهگیاری تصاادفی سااده انهخاا شادند و باه

پرسشنامهها پاسخ دادند .به دلی کنار گذاشهن  4پرسشانامه خدشاهداری  67پرسشانامه ماورد تحلیا
قرار گرفهند .دادهها در دو ستح آمار توصیفی (فراوانیی حداق و حداک ر دادههای میانگین و انحاراف
معیار) و آمار اسهنباطی (آزمون هبسهگی پیرسون و تحلی رگرسیون) و با اسهفاده از نر افا ار SPSS

تحلی گرد دند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سررمایه روانشرناختی .پرسشانامه سارما ه روانشاناخهیLuthans et al. )2007( 1

 24سؤالی و شام چهار خردهمقیاس امیدواریی تا آوریی خو بینی و خودکارآمادی اسات کاه هار
خردهمقیاس  7گو ه دارد و آزمودنیها به هار گو اه در مقیااس  7درجاهای (کاامالً مخاالفم تاا کاامالً
موافقم) طیف لییرت پاسخ دادهاند .خردهمقیاسهای خودکارآمدی شام گو ههای  5تاا 7ی امیادواریی
 6تا 52ی تا آوریی  59تا  58و خو بینیی  53تا  24میباشد .روا ی پرسشانامه در متالعاات مخهلاف
مورد تأ ید قرار گرفهه است Luthans et al. )2007( .با اسهفاده از تحلی عاملی و معادالت سااخهاری
نسبت خی دو ا ن آزمون را  24/7و آمارههای  CFIو  RMSEAا ان مادل را  1/36و  1/18گا ار
کارده کاه روا ای عااملی آزماون ماورد تأ یاد قارار گرفهاه اسات .پا اا ی پرسشانامه درا اران توسا
( Bahadori Khosroshahi, Hashemi Nosrat Abad and Babakpourkhiruddin )2012بار
اساس آلفای کرونباخ  1/81گ ار

شده است .پا ا ی محاسبه شده در پاژوهش حاضار بارای

پرسشنامه سرما ه روانشناخهی معادل  1/39به دست آمد.
)1- Psychological Capitla Questionnaire (PCQ
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پرسشررنامه عملکرررد شررغلی .پرسشاانامه عملیاارد شااللی 1دارای 51سااؤالیی توساا
( Paterson )1992تهیه گرد ده و توسا ( Shokrkon and Arshadi )1990ترجماه شاده
اساات .شاایوه نماارهگااذاری پرسشاانامهی بااه صااورت چهااار گ نااهای اساات و گ نااههااای آن
شام ؛«خیلی ضعیف (به نادرت)»ی «ضاعیف (گااهی)»ی «خاو

(اغلاب)»ی «عاالی (همیشاه)»

میباشد .هر ک از گ نهها بهترتیب امهیاز صفری 5ی  2و 9میگیرند .بناابرا نی دامناه نمارات و
امهیازات آزمودنی بین صفر تا  41میباشد .به منظور سنجش اعهبار پرسشانامه (Salehi )2003

از دو رو

آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن اسهفاده کرده که مشاخص گرد اد ضار ب پا اا ی

محاسبهشده با رو

آلفای کرونباخ برابر باا  1/87و باا رو

دو نیماه کاردنی برابار باا 1/68

میباشد .پا ا ی محاسبهشده برای پرسشنامه عملیرد شللی در پژوهش حاضر معاادل  1/81باه
دست آمد.

یافتهها
افهههای مربوط به میانگین و انحراف معیاار مهلیرهاای پاژوهش در جادول  5و ضارا ب
همبسهگی پیرسون بین مهلیرهای پژوهش در جدول  2را نشان داده شدهاند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

سرما ه روانشناخهی

511/74

56/47

خودکارآمدی

26/91

4/86

امیدواری

26/15

1/15

تا آوری

27/41

1/23

خو بینی

24/32

4/96

عملیرد شللی

12/11

1/54

سن

94/19

9/86
)1- Job Performance Questionnaire (JPQ
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جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین
خودکارآمدی

امیدواری

تابآوری

خوشبینی

سرمایه روانشناختی

*1/296

*1/286

**1/931

**1/917

**1/977

عملیرد شللی

**p>1/15

*p>1/11

همانطور که در جدول  2مالحظه میگردد بین تما ابعاد سرما ه روانشناخهی باا عملیارد
شللی رابته م بت و معناداری به دست آمده اسات .جادول  9نهاا ج تحلیا رگرسایون بارای
پیشبینی عملیرد شللی بر اساس ابعاد سرما ه روانشناخهی را نشان میدهد.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی عملکرد شغلی بر اساس ابعاد سرمایه روانشناختی
متغیر مالک
عملیرد شللی

متغیرهای پیشبین

R

R2

F

β

تا آوری

1/931

1/517

59 /62

1/931

t

sig

1/115 9/614

چنانچه در جدول  9د ده میشودی از میان چهار مهلیر واردشده (خودکارآمدیی امیادواریی
تا آوریی خو بینی) در معادله رگرسیونی تنها مهلیر تا آوری با ضر ب اسهاندارد بها 1/931
بهطور معناداری توانا ی پیش نی عملیرد شللی کارکنان نظامی مشالول باه تحصای را داشاهه
است.

بحث و نتیجهگیری
نها ج پژوهش نشان داد بین سرما ه روانشناخهی بهطورکلی و تماامی ابعااد آن باا عملیارد
شللی کارکنان نظامی شرکتکننده در دوره آموزشی عالی رسههای ارتباط وجاود دارد .سارما ه
روانشناخهی مشهم بر مؤلفههای امیدواریی تا آوریی خو بینی و خودکارآمدی بهطاورکلای
ظرفیت روانشناخهی افراد را باال میبرد.ا ن مؤلفهها عالوه بر زندگی شخصای نقاش مهمای در
نقشهای شللی افراد ا فا میکنند .ا ن نیهاه در پاژوهشهاای (Stajkovic and Luthans )1998ی
(  Bandura and Locke )2003ی (  Luthans et al. )2006ی ( Peng et al. )2013ی
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(Shahnawaz and Jafri )2009ی (Etebarian et al. )2012ی ( Luthans et al. )2007و
( Youssef )2004مورد تأکید قرار گرفهه است .بنابرا ن نهیجه کلی پژوهش حاضر با افهههای
پژوهشهای ادشده همسو بوده است .عالوه بر آن نهیجه کلی پژوهش حاضر افهاههاای حاصا از
پاژوهشهاای (Hoveyda et al. )2012ی (He )2013ی ( Simar Asl and Fayyazi )2008و
( Liu )2013را تأ ید میکند.
افههها نشان دادند بین خودکارآمدی و عملیرد شللی کارکناان نظاامی در حاال گذرانادن
دوره آموزشی رابتاه وجاود دارد .درا ان راساها ( Bandura )1997خودکارآمادی را عباارت
از باور ا اطمینان فرد به توانا یها مایداناد کاه موجاب موفقیات در انجاا وظیفاهای معاین
میگردد .عاالوه بار ا ان متاابق نظار ( Luthans et al. )2007کساب خودکارآمادی مبهنای
بر تمر ن و کسب تسال اسات .لاذا باا توجاه باه تیارار وظاا ف شاللی طبیعای اسات کاه
خودکارآمدی با عملیرد شللی در ارتباط باشد .ا ان قسامت از نهاا ج پاژوهش باا افهاههاای
متالعات (Bandura and Locke )2003ی (He )2013ی (Hejazi and Iravani )2003ی
(Luthans and Avolio )2007ی (Shahnawaz and Jafri )2009ی ( Youssef )2004و
( Stajkovic and Luthans )1998همسوست.
نها ج حاکی از آن بود افههها نشان داد بین امیدواری و عملیرد شاللی کارکناان نظاامی در
حال گذراندن دوره آموزشی رابته وجود دارد .مبانی نظری پژوهش نشان میدهاد امیادواریی
مسهل ی نوعی انرژی و اراده برای تعقیب هدفها بوده و همچنین برنامهر ی برای اهداف نیا
عنصر تشیی دهنده امیدواری به شمار میرود که هم شناسا ی هدفهاا و هام راه رسایدن باه
آنها را شام میگاردد ( .)Simar Asl & Fayyazi, 2008بار ا ان اسااس عملیارد شاللی
بهعنوان یی از مهمتر ن اهداف فردی با می ان امیدواری در ارتباط است .ا ن قسمت از نهاا ج
پاژوهش باا افهاههاای متالعاات (Etebarian et al. )2012ی (Hoveyda et al. )2012ی
( Bandura and Locke )2003و ( Hejazi and Iravani )2003همسو میباشد.
افههها نشان دادند بین تا آوری و عملیرد شللی کارکناان نظاامی در حاال گذرانادن دوره
آموزشی رابته وجود دارد .تا آوری نوعی حالت است که فرد را قادر میسازد در رو ارو ی باا
ناکامیهای مصیبتها و تعارضهای زندگی به تال

ادامه بدهد و برای دساهیابی باه موفقیاتی از
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پای ننشایند ( .)Simar Asl & Fayyazi, 2008اساسااً افاراد باا تاا آوری بااال واقعیاتهاا را
به سهولت میپذ رند؛ا ماان دارناد کاه زنادگی پار معناسات و دارای تواناا یهاای چشامگیری
بارای وفاق دادن سار ع خاود باا تلییارات با رگ هساهند ( .)Luthans et al., 2006از ا ان رو
انهظار میرود کارکنان نظامی با تا آوری باالتر توانا ی فعالیت بیشهر و عملیرد شللی بههاری داشاهه
باشند .نهیجها ان ساؤال پاژوهش توسا

افهاههاای متالعاات ( Luthans and Avolio )2007و

( Luthans et al. )2006تأ ید میشود.
رابته بین خو بینی و عملیرد شللی کارکناان نظاامی در حاال گذرانادن دوره آموزشای
مورد تأ ید قرار گرفت .متالعات ( Seligman )1998تأثیر م بات خاو بینای را در عملیارد
سازمانی نشان داده است ( .)Luthans, 2008خو بینی درا جاد تا آوری شللی نقش دارد و
ارز

فراوانی برای کارکنان دارد .کارکنان خو بین بدون ترس و ترد د به اسهقبال چاالشهاا

میروند و نه تنها در برابر تلییر مقاومت نمیکنند بلیه آن را بهعنوان ک واقعیت مایپذ رناد.
ازا ن رو هنگامی که در وضعیت کاری دشوار قرار بگیرند مایتوانناد شا ساهگیهاای خاود را
بهبود دهند .توسعه خو بینی واقع بینانه در کارکنان فرصهی تازه را بارای ا جااد اک محای
کاری سالم و م بت فراهم میکند بهطوریکه بدون حضور چناین کارکناانی بقاای ساازمان باه
ختر میافهد ( .)Luthans et al., 2006ا ن بخش از نها ج پاژوهش باا افهاههاای متالعاات
(Hoveyda et al. )2012ی (Hejazi and Iravani )2003ی ( Etebarian et al. )2012و
( Luthans and Avolio )2007همسو ی دارد.
افهههای پژوهش حیا ت از آن دارد که میتوان باا اساهفاده از ابعااد سارما ه روانشاناخهی
عملیرد شللی کارکنان نظامی در حال گذراندن دوره آموزشی را پیشبینی کرد .همانطاور کاه در
مبانی نظری و پژوهشی پژوهش مالحظه گرد د سرما ه روانشناخهی عاملی است که به فهام بههار
تفاوت نشانههای درک اسهرس و قصد و تصمیم کارکنان به ترک کاار و رفهارهاای جساهجوگری
شل در سازمانهای د گر را کمک میکند ( .)Avey et al., 2009همچنین متالعاات گو اای آن
است که سرما ه روانشناخهی همبسهگی م بهی باا عملیارد شاللی کارکناانی تعهاد ساازمانی و
خشنودی شللی نشان میدهد ( .)Youssef, 2004در واقع کارکنان دارای سرما ه روانشناخهی
باال عالقمندند زمان بیشهری را برای سازمان خود اخهصا

دادهی احساس مسئولیت قویتاری
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داشههی از ارتباط درون گروهی قویتری لذت میبرناد و ا ان کارکناان دارای تعهاد ساازمانی
باالتری هساهند ( .)Peng et al., 2013درا ان راساها کارکناان بخاشهاای نظاامی باه دلیا
محدود تها و شرا

خا

و سخت مرتب با مشاغ نظامی هر چقدر باه میا ان بااالتری از

ابعاد سرما ه روانشناخهی برخوردار باشند قابلیات بیشاهری در ارائاه عملیارد شاللی خواهناد
داشت.
ا ن بخش از نها ج پژوهش بهطورکلی و در مواردی بهطاور ج ئایتار باا نهاا ج متالعاات
(Stajkovic and Luthans )1998ی (Bandura and Locke )2003ی (Luthans et al. )2006ی
(Peng et al. )2013ی (Shahnawaz and Jafri )2009ی (Etebarian et al. )2012ی
( Youssef )2004و ( Luthans and Avolio )2007همسو میباشد.
با تییه بر نها ج پژوهش پیشنهاد میگردد:
 -5از طر ق اجرای دق یق ارزشیابی عملیردی کارکنان نظامی را از نهاا ج عملیارد شاللی
خود آگاه نموده و با تشو ق کارکنانی که عملیرد متلوبی دارند احساس خودکارآمدی را در
آن ها تقو ت نما ند .اعتای درجه تشو قیی ارشد تی فرصت انهخا
شللی و انهصا

مح خدمت و ارتقااء

در پست های مد ر ت و فرماندهی از انواع تشو قات مرساو در نیروهاای

مسلح است.
 -2با برگ اری مسابقات مهارتی و حرفهای و ژه کارکنان نظامی به مناسابتهاای گونااگون
مانند روز ارتشی روز سربازی روز پاسداری روز پلیس و  ...زمینه مسااعدی بارای رقابات ساالم
نظامیان فراهم گردد تا انگی ه تال

و عملیرد شللی آنها بیشهر شود.

 -9با شرکت دادن نظامیان در رزما شهای فرصت تمر ن مهارتهای نظامی و پیاروزی بار
دشمن فرضی برای آنها فراهم گاردد .باد ن طر اق تجرباه اساهرس میادان نبارد در شارا
شبیهسازی شده رزما ش امیدواری آنها به ارائه عملیرد شللی باالتر فراهم میگردد.
 -4اف ا ش تا آوری دانشجو ان افسری و افسران جوان از طر ق تمر ناات میادانی نظاا
جمع و سان و رژهی برگ اری اردوهای نظامی و برنامههای زندگی در شرا

سخت برای آنهاا

و نی شرکت دادن نظامیان در رزما شها.
 -1باال بردن ستح خو بینی نظامیان از طر ق اعمال اصول بهداشت روانی محی کاار در
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شیوههای ارتباط ماؤثر و اصاول ارتباطاات ساالم باه فرمانادهانی

محی های پادگانیی آموز

برانگیخهن احساس غرور نظامی و شارافت ساربازیی گنجانادن برناماههاای شااد و مهناوع در
.زمانهای اسهراحت
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