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   چکیده 

از طریق    شرناتتی روان بر عملکرد شرللی و بهییترتی    شرناتتی روان هدف پژوهش حاضرر بررسری ا ر سررمای   
  تیی جنوب در کار بود. جامع  پژوهش کارکنان شررک  ملیی مناطق نت    شرناتتی روان ای رشرد  نقش واسره  

گیری تصررراد ی نتر بر  رو  نمونر    418گیرد کر  از ای  میران تعرداد  را در بر می   1398منهقر  اهواز در سرررا  
لوتانی و همکاران،    شرناتتی روان های سررمای  نام  پرسرش   های پژوهش با اسرتتاده از  ای انتخاب شردند. داده طبق  
دینر   شناتتی روان در کار پوراث و همکاران، عملکرد شللی ویلیام و آندرسون، و بهییتتی   شناتتی روان رشرد  

  آوری گردید. طرح پژوهش از نوع همبتررتگی از طریق الگویابی معاد س سرراتتاری دینر جمع - و بیترروا  
صررورس گر  .    و    ا یارهای ( بود. ارزیابی الگوی پیشررنهادی با اسررتتاده از نرم ) 
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ای نیی از رو  بوس اسررتراا اسررتتاده شررد. نتایع مهالع  نشرران داد ک  الگوی  واسرره    اس جه  آزمودن ا ر 
مترتقی  سررمای    اس های پژوهش حاکی از تأیید ا ر ها برتوردار اسر . یا ت  پیشرنهادی از براز  توبی با داده 

ا ر مترتقی  چنی  ه    . بود شرناتتی روان در کار بر عملکرد شرللی و بهییترتی   شرناتتی روان و رشرد    شرناتتی روان 
های های مربوط ب   رضرری  در کار مورد تأیید قرار گر  . یا ت    شررناتتی روان ب  رشررد    شررناتتی روان سرررمای  

بی  سرررمای    در کار در رابه    شررناتتی روان ای متلیر رشررد  تأیید نقش واسرره    غیرمتررتقی  نشرران دهنده 
بود. با توج  ب  نتایع ای  تحقیق، تمرکی بر    شرناتتی روان و پیامدهای عملکرد شرللی و بهییترتی   شرناتتی روان 

 ، گردد می   شرناتتی روان حا س  ردی نیروی انترانی در محی  کار منجر ب  ارتقا  عملکرد شرللی و بهییترتی 
های آموزشری ب   در کار در قالب برنام    شرناتتی ن روا و رشرد    شرناتتی روان لذا اقداماتی جه  ا یایش سررمای  

 شود. سازمان توصی  می 

 

شناتتیرواندر کار، عملکرد شللی، بهییتتی  شناتتیروانسرمای  رواشناتتی، رشد   :کلیدواژگان 

 مقدمه
انرد کر  نشرررأس گر تر  از ای گره توردههرای کراری امروزی برا رقرابر  جهرانی  شرررردهمحی 

تر ب  اطالعاس در تر و سررهلدسررترسرری سررریعچنی  ه  توج  در  ناوری وهای قابل  پیشررر   

های کاری صر اً با تال  برای جبران  رسیدن ب  مو قی  در چنی  محی .  المللی اس  سره  بی 

گردد بلک  مترتلیم دارا بودن رویکردی متوازن اسر  ک  ه  نقاط  ها و کمبودها میترر نمیضرع 

های موجود و ه  تال  در جه  بهبود و ر ع ی ظر ی   منتی و مثب  سرررازمان، ه  توسرررع

(.ها را بصورس تؤامان در نظر بگیرد )کاستی

(  )نگر  شناسی مثب  محققان سازمانی و مدیریتی بر اسا  ادبیاس روان

اند تا ها کردهجنبش در سرازمانی در نظر گر ت  اصرو  ای  شرروع ب  شرناسرایی میایای بالقوه

)تجرارب شرررللی مثبر  را ارتقرا  دهنرد. ای  رویکرد کر  دانش سرررازمرانی مثبر   

ها و متلیرهای گوناگونی را از منظر نام دارد، توانترت  اسر  سرازه  (

ر ای  چارچوب یک سرازه (. دهای کاری معر ی نماید )گرایی در محی مثب  

پدیدار شرده اسر  )  ()در کار    شرناتتیرواننتربتاً جدید ب  نام رشرد 

صرورس یک ظر ی  و توانمندی مثب  در  ی روانی رشرد ک  بعنوان تجرب (. ای  متلیر ب 

 .()گردد شود تعری  می رد در محی  کاری تجلی می
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ی حس در کرار را تجربر  همیمران دو مؤلتر    شرررنراتتی روان رشرررد    ( ) 

دانند. سرررزندگی ماهی  عاطتی در کار می   ( ) و تمایل ب  یادگیری    ( ) سرررزندگی 

دهد و اشراره ب  سررشرار بودن از انروی و حس زنده بودن در  در کار را نشران می   شرناتتی روان رشرد 

کننرد برای هر  (. کرارکنرانی کر  حس سررررزنردگی را تجربر  می کرار دارد ) 

دهند پر حرارس و دارای شررور و نشرراط هتررتند و در تال  تجرب  ای  آنچ  ک  در کار انجام می 

  شرودها باز تولید می هیجان ناشری از انجام کار، انروی بیشرتر برای انجام سرایر وظای  شرللی در آن 

در کار اسر  )   شرناتتی روان یادگیری ک  بعد شرناتتی رشرد (.  ) 

جویی ب  منظور توانمندتر شرردن و رسرریدن ب   اندوزی و مهارس ( ب  عنوان میل ب  دانش 

 . ( ؛ ب  نقل از  گردد ) تودباوری تعری  می 

های متمادی ب  ی محققان علوم اجتماعی و ر تاری را برای ده شررد انترران عالق ی رمقول 

  شرناتتی روان(. در ادبیاس روانشرناسری، رشرد تود معهوف سراتت  اسر  )

طور مشرررخه بر  عنوان  رآینردی پویرا بر  منظور سرررازگراری و انهبرا  در برابر   بر   ()

و اجتماعی متهوم پردازی شرده ک  وقوع آن    شرناتتیروانهای جترمانی، ها و مشرق  دشرواری

منجر ب  پیامدهای مثبتی همچون پیشرررر    ردی و ارتقا  کارکرد نترررب  ب  سررره  پیش از 

(. محققران مردیریر  و ر ترار سرررازمرانی  گردد )هرا میمواجهر  برا چرالش

کنند. تمرکی می  شرناتتیروانمعنای دیگری از رشرد تا حدودی بر (  )

در کار را در نظری  جایگیری    شررناتتیروانمتهوم رشررد   () برای مثا ،

طور دقیق و مشرررخه ابداع و معر ی نمودند.  بر   ()  اجتمراعی

در کار در با   سررازمان تعبی  شررده اسرر  و برتی    شررناتتیروانبراسررا  ای  نظری  رشررد 

ی ای  حال  در کارکنان هتررتند و گتررتر  ای  های محی  سررازمانی ایجاد کنندهکننده راه 

کنون تأ یر رشرررد  حال  پیامدهای شرررللی مهلوبی در بر تواهد داشررر . تحقیقاس متعددی تا

 ؛اند )در کار را بر پیامدهای مه  شرللی و سرازمانی نشران داده  شرناتتیروان

؛  ؛        ؛؛  

؛ ؛  ؛  ؛  

های حاصرررل از (. یا ت ؛ ؛ 

در کار و پیامدهای متعدد مهلوب  ردی و سرازمانی سرودمند   شرناتتیروانی میان رشرد رابه 



 ( 1، شماره  1400، بهار و تابستان  8)دوره هشتم، سال  شناسی صنعتی و سازمانی  مطالعات روان                                      32

ی حال  رشرررد روانی در کارکنران  اسررر  امیا دره بهتر عواملی ک  ایجراد کننرده و ارتقرا  دهنرده

. در نظری  جایگیری اجتماعی توصرری   ()هتررتند نیی مورد نیاز اسرر   

های  ردی کارکنان )مانند دانش شررخصرری و عاطت  مثب (،  شررود ک  چگون  برتی ویژگیمی

عیتی )مانند های با   موقهای بی   ردی و ارتباطی )مانند حمای  و اعتماد(، مشررخصرر ویژگی

)و جو اعتماد( و ر تارهای کاری عاملی    () تودمختاری شرللی

در کار    شرررناتتیروان)مانند تمرکی بر وظیت  و اکتشررراف در کار( منجر ب  رشرررد  (  

 (.گردد )می

هرای چنردی  در کرار در یرا تر   شرررنراتتیروانهرای  ردی در ایجراد حرالر  رشرررد نقش پویرایی

در پژوهشری  ()مهالع  و پژوهش مورد تأیید واقع شرده اسر . برای مثا  

و (  )  شرررناتتیروانب  طراحی و آزمون الگویی از رواب  بی  سررررمای   

در   شرناتتیروانب  عنوان متلیرهای پیشرایند رشرد  (  )حمای  سررپرسر  

عنوان پیامد آن پرداتتند. نتایع پژوهش حاکی از ب   () کار و عملکرد شررللی

چنی  ه   در کار بود.  شرناتتیروانبر رشرد   شرناتتیروانتأیید رواب  متروضر  و تأ یر سررمای   

) های تلویحی شرخهدر پژوهش تود ب  بررسری نقش نظری   (  )

نهای  ا ر سررمای  در کار پردات  و در  شرناتتیروانبر رشرد    شرناتتیروانو سررمای    (

یک حال     شررناتتیرواندر کار تأیید شررد. سرررمای    شررناتتیروانبر رشررد    شررناتتیروان

،  ( )  ا  توسرع  اسر  ک  شرامل چهار عنصرر امیدواریمثب  و ظر یتی در ح  شرناتتیروان

براشرررد می  ()  بینیو تو   ()  آوری، تراب()  تودکرارآمردی

شررود ک  (. ای  حال  یکی از عوامل پویای  ردی محترروب می)

 ( )  ()ی گترتر  و سرات   براسرا  نظری 

ا راد، منابع  ردی آنها (  )عمل -ی تتکری گتررترهتوسرر  توسررع 

شرود و منجر ب  سرات  حا س  ردی دیگری تر می( گترتردهشرناتتیروانهای سررمای   )مؤلت 

در   شرناتتیروانگردد. ب  عبارس دیگر ا راد زمانی قادر ب  رشرد در کار( می  شرناتتیروان)رشرد 

() (.کار هترتند ک  منابع روانی کا ی در اتتیار داشرت  باشرند )

چنی  ه  ارزیابی مثب   رد از شرررای  پیرامونی و  شررناتتیروانکنند ک  سرررمای   اسررتد   می
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ی وی ای  شرررای  براسررا  مییان تال  و پشررتکار برانگیخت احتما  ب  مو قی  رسرریدن در  

 باشد.می

دار بر ا ر معنی  شرناتتیرواناند ک  سررمای   در یک  راتحلیل نشران داده()

هترتند از   شرناتتیروانر تار کاری و عملکرد شرللی مهلوب دارد. کارکنانی ک  دارای سررمای   

رسررانند اطمینان دارند )تودکارآمدی(، از ی شررللی تود را با مو قی  ب  پایان میاینک  وظیت 

را  کنند و  عا ن  متریرهای جایگیی  دیگریبرداری بهین  میانروی معهوف ب  هدف تود بهره

کنند )امیدواری(، در مواجه  با موانع اسررتقام   رییی میبرای انجام وظای  شررللی تود برنام 

آوری( و پیامدهای مثب  را ب  تود و پیامدهای منتی را ب  موقعی  اسررناد  دهند )تابنشرران می

ی شرود کارکنانی ک  دارای سرهوح با یبینی(. ترکیب تمامی ای  عوامل منجر میدهند )تو می

  هتررتند ب  احتما  بیشررتری عملکرد شررللی مهلوب را نشرران دهند  شررناتتیرواناز سرررمای   

(.) 

(  )  شرناتتیروانهای بهییترتی  بی محققان معتقدند یکی از پیش

 ؛؛ اسر  )  شرناتتیرواندر محی  کار، سررمای   

ی قضرراوس نهنی و ، تجرب شررناتتیروان(. بهییتررتی  ؛ 

یکپارچ  از احتراسراس یا هیجاناس مثب  ب  مییان بیشرتر و احتراسراس یا هیجاناس منتی ب  مییان 

ی مثبر  سررررمرایر  (. مکرانیتررر  نظری ارتبراط و ا رگرذارنتررربتراً کمتر اسررر  )

)  ، نظری  مصررف منابعشرناتتیروانبر بهییترتی    شرناتتیروان

گردد (. براسرا  ای  نظری ، منابع هر آن چییی تلقی میباشرد )می  (

،  نتس ک  ب  تودی تود دارای ارز  کانونی و محوری در زندگی  رد اسر  )برای مثا ، عیس

شرود ک  ب  های صرمیمان ، سرالم  و آرامش درونی( و یا شرامل اعما  و اقداماتی میدلبترتگی

ی مورد نظر  رد هترتند )مانند پو ، حمای  اجتماعی  های ویژهعنوان ابیاری برای کترب ارز 

ی (. ا راد با ارزیابی شرناتتی منابع موجود تود، ب  ارزیابی کلی سرالمتو امتیاز( )

بودن   توب  می(  )و  )تود  سررررمررایرر   پردازنررد   .)

ی منابع شرناتتی برای  رد ی باورهای مثب   ردی اسر  ک  ب  منیل نیی دربردارنده  شرناتتیروان

ا رگذار اسر . در حقیق  سررمای     شرناتتیروانکنند و صررف آنها بر مییان بهییترتی  عمل می

های گوناگون در کار، ارزیابی  ی در نظر گر ت  دیدگاهی ارز  بالقوهکنندهتقوی    شرناتتیروان
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نگر و تر و با رویکردی آیندهتر، سرازگاران تر، در زمان مناسرب ای مثب  شررای  و وقایع ب  شریوه

شرود )می  شرناتتیروانترتی  گرایان  اسر ، بنابرای  منجر ب  ا یایش بهییپیشرر   

در کار،    شررناتتیروانتری  پیامد رشررد بر ای  باورند ک  مه ()  (.

اند، رشرد ها نشران دادهو سرالم  جترمانی اسر . از سروی دیگر، پژوهش  شرناتتیروانبهییترتی  

یایش عملکرد شرررللی اسررر   در کرار یرک مکرانیتررر  مه  و مؤ ر در جهر  ا   شرررنراتتیروان

گیار  دادنرد کرارکنرانی کر  مییان   (  (. ))

دهند. در کار را دارند، مییان با تری از عملکرد شللی را نشان می  شناتتیروانبیشتری از رشد 

شررود کارکنان ب  نحو بهتری ب  ای  دو معتقدند ک  مییان با ی سرررزندگی و یادگیری باعم می

 تنظی  عملکرد شللی تود در گذر زمان بپردازند. در یک مهالع ،

در کار در ارتباط   شررناتتیروانگری رشررد  ب  بررسرری نقش تعدیل ()

در سررازمان و عملکرد شررللی   () ی انرویبی  رواب  کاهنده

با تری باشرند رواب     شرناتتیروانی  محققان گیار  دادند کارکنانی ک  دارای رشرد  پرداتتند. ا

(گردد. )ی انروی بر  مییان کمتری منجر بر  ا ر  عملکرد شرررللی آنهرا میکراهنرده

های  سررپرسر  ب  بررسری ا ر انگییه 83کارمند و   245با انجام پژوهشری بر روی   

در کار و عملکرد شرللی    شرناتتیروانسررپرسر  بر رشرد   ()یار  اجتماع

یار سررپرسر  منجر ب  رشرد های اجتماعپرداتتند. نتایع ای  پژوهش حاکی از آن بود ک  انگییه

با اجرای    ( گردد. )در کار و در نتیج  ارتقا  عملکرد شللی کارکنان می  شرناتتیروان

بی  عملکرد شرللی، پیشرر    در کار پیش  شرناتتیروانپژوهشری در پاکترتان نشران داد ک  رشرد 

در کار و عملکرد    شرناتتیروان ردی و رشرد کارراه  اسر  و بیشرتری  همبترتگی بی  رشرد  

بر  طراحی و آزمون الگویی پرداتتنرد کر  ا رگرذاری   (شرررللی وجود دارد. )

  شرناتتی روانگری رشرد یار بر عملکرد شرللی را با در نظر گر ت  نقش میانجیر تارهای اجتماع

داد. نترایع ای  پژوهش حراکی از ترأییرد اهمیر  در نظر گر ت   در کرار مورد بررسررری قرار می

  رزندگی کارکنان و در نتیج  ا یایش عملکرد شررللی اسرر . یار بر ارتقا  سرر ر تارهای اجتماع

در کار و   شرناتتیروانی رشرد نام پرسرش در پژوهشری ک  ب  تنظی   ()

  اعتباریابی آن پرداتتند، ب  بررسری پیامدهای کلیدی آن مانند عملکرد شرللی،  رسرودگی شرللی 

و تعهد  (  )سررالم  روانی و جتررمانی، تشررنودی شررللی    ،()
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های  پرداتتند. در ای  مهالع  پژوهشرگران همبترتگی  ()  سرازمانی

( در کرار و پیرامردهرای نکر شرررده را گیار  کردنرد. )  شرررنراتتیرواندار بی  رشرررد معنی

واحد کاری ب  بررسری ا ر رشرد  94نتر از کارکنان   275با انجام پژوهشری بر    

در کار بر عملکرد شرللی و سرالم  کارکنان پرداتتند. ای  محققان گیار  دادند    شرناتتیروان

 در کار ابیاری برای ارتقا  عملکرد واحد کاری و سالم  کارکنان اس .  شناتتیروانک  رشد 

کمتر در معرض اتتال س روانی مانند هتررتند    شررناتتیروانکارکنانی ک  در حا  رشررد 

ا ترردگی و امراض جترمانی هترتند. هنگامی ک  کارکنان احترا  سررزندگی و پر انروی بودن 

شروند؛ بنابرای  ب  احتما  بیشرتری از لحار روانی کنند ب  احتما  کمتری مضرهرب و ا تررده می

و  رصر  یادگیری را در کار  . از طرف دیگر کارکنانی ک  امکان (سرال  هترتند )

ها و دانش جدید مرتب  با کار تود  تود بهور مترتمر محتمل بدانند و در حا  یادگیری مهارس

ماند باشررند، همراه با احتررا  سرررزندگی، سررالم  روانی و جتررمانی آنان پایدار باقی می

ای  موضرروع  ( در پژوهشرری ب  بررسرری ). ()

بر   ()در کرار و رهبری اتالقی    شرررنراتتیروانپرداتتنرد کر  چگونر  رشرررد 

گری ر تار  گذارد. در نتیج  ب  بررسرری نقش میانجیکارکنان تأ یر می  شررناتتیروانبهییتررتی  

در کار و رهبری   شرناتتیروانمیان رشرد  (  )صردای سرازمانی 

  شناتتی روانهای ای  مهالع  نشران داد ک  رشرد پرداتتند. یا ت   شرناتتیرواناتالقی و بهییترتی  

 کارکنان ا رگذار اس .    شناتتیروانصورس متتقی  و غیرمتتقی  بر بهییتتی   در کار ب

اری رابه  بی  در کار ب  عنوان یک مکانیتر  اکتشرا ی ک  متر و  ایجاد و برقر   شرناتتی روان رشرد  

  ؛  ؛ )  پیشرایندها و پیامدهای تود اسر ، شرناتت  شرده اسر  

کنند  معتقدند ک  منابع شرناتتی ب  ا راد کمک می   ( (. ) 

نهای   اجتماعی تود پیشررر   نمایند و در در کار و رواب   چنی   ه    کنند و   شررناتتی روان تا رشررد  

ب  عنوان یک منبع    شناتتی روان توان استد   کرد ک  سرمای   سالم  بهتری داشت  باشند. بنابرای  می 

در کار ب    شرناتتی روان در کار اسر  و رشرد   شرناتتی روان ی رشرد شرناتتی متعلق ب   رد ایجاد کننده 

پیامدهای شررللی مه  همچون عملکرد شررللی و بهییتررتی    گر میان ای  متلیر و عنوان عامل میانجی 

در کار را   شرناتتی روان گری رشرد  کند. نتایع تحقیقاس پیشری  نقش میانجی عمل می   شرناتتی روان 

   ؛ انرد ) و پیرامردهرای شرررللی ترأییرد کرده   شرررنراتتی روان میران سررررمرایر   
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در کار ن  تنها    شررناتتی روان بنابرای  دره ارتباط میان پیشررایندها و پیامدهای رشررد    (. 

گردد بلک  تلویحاس عملی  ی ادبیاس نظری و پژوهشری ای  متلیر نوظهور و بدیع می منجر ب  توسرع  

ها ب  منظور تمرکی بیشرتر بر حا س  ردی کارکنان و احیا  ای  حا س ب  و سرودمندی برای سرازمان 

وری  های گیاف طراحی مشراغل برای رسریدن ب  پیامدهای مهلوب و ا یایش بهره ی صررف هیین  جا 

 ردی و سازمانی تواهد داش . 

با توج  ب  مهالب یاد شررده الگوی پژوهش حاضررر طراحی و مورد آزمون واقع شررد. متلیر 

و متلیرهای پیامد شرامل عملکرد شرللی و بهییترتی    شرناتتیروانپیشرایند در ای  الگو سررمای   

گری دارد. شکل در کار در ای  بی  نقش میانجی  شناتتیرواناس  ک  متلیر رشد   شناتتیروان

 .دهد، الگوی پژوهش حاضر را نشان می1

 

 
 

 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

)  پژوهش حاضرر از نوع همبترتگی، از طریق الگویابی معاد س سراتتاریطرح 

اسرر . الگویابی معاد س سرراتتاری در واقع بترر  الگوی تهی کلی    (

ای از معاد س رگرسرریونی را همیمان بیازماید  اسرر  ک  محقق را قادر می سررازد تا مجموع 

های آمار توصرریتی )میانگی ، انحراف ها با رو . در ای  پژوهش تحلیل داده()
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اسررتراا با اسررتتاده از نرم  اد س سرراتتاری و بوسمعیار و ضرررایب همبتررتگی(، الگویابی مع

ب  منظور تأیید ا راس چنی   ه   انجام شرد. 24ویراسر     و   25ویراسر     ا یارهای  

استتاده شد.  ()  غیر متتقی  از برنام  

جنوب منهق  تیی جامع  آماری پژوهش حاضررر، تمامی کارکنان شرررک  ملی مناطق نت  

برداری نت  و های تابع  مختل  )شرررک  بهرهگیرد. ب  دلیل وجود شرررک  اهواز را در بر می

ای کر  بیشرررتر  نمونر  آوردنهرای متتراوس، بر  منظور بر  دسررر   گراز مرارون و کرارون( برا جمعیر  

ی و آزمایای، دو نمون  ) رضری گیری تصراد ی طبق معرف جامع  باشرد، با اسرتتاده از رو  نمون 

یابی ب  ترتیب آزمایی و اعتبارهای مراحل  رضری ها( انتخاب شردند. نمون نام پرسرش یابی  اعتبار

درصرد( و از  94)نرخ بازگشر :   نام پرسرش  430نتر بودند ک  از نمون  او   150و  456شرامل  

 418درصرد( برگشر  داده شردند. از ای  تعداد   89)نرخ بازگشر :    نام پرسرش 134نمون  دوم 

آزمرایی و   برای  رضررریر   بودنرد.    128مورد  تحلیرل  قرابرل  اعتبراریرابی  بی  مورد جهر   از 

درصد( بودند. میانگی     16نتر، زن ) 65درصد( و  84نتر، مرد ) 353کنندگان در پژوهششررک  

چنی  میانگی  و انحراف بود. ه   9/ 17و   41/ 58ترتیب و انحراف معیار سرر  اعضررای نمون  ب 

دهندگان  نتر از پاسخ  24برآورد شد. در ای  مهالع    9/ 92و   17/ 53ترتیب   ب معیار سابق  تدم

درصرد(،    9/ 3نتر دارای مدره کاردانی ) 39درصرد(،   5/ 7ها دارای مدره دیپل  )نام ب   پرسرش

  35/ 6نتر دارای مدره کارشناسی ارشد ) 149درصد(،  45/ 2نتر دارای مدره کارشناسی ) 189

کنندگان پژوهش نتر از شررک   331درصرد( بودند.  4/ 1مدره دکتری ) نتر دارای 17درصرد( و 

درصد( را ا راد مجرد تشکیل دادند.   20/ 3نتر ) 85درصد( و  79/ 7حاضر متأهل )

 ابزار پژوهش 

های زیر  نام پرسش  گیری متلیرهای تحقیق از  در پژوهش حاضر جه  سنجیدن و اندازه

استتاده شد: 

در پژوهش حاضرر جه  سرنجیدن متلیر رشرد  در کار:   ششناختیروانرششد   نامهپرسشش

اسررتتاده شررد. ای  مقیا   ()ای  گوی  10در کار، از مقیا     شررناتتیروان

ماده برای سررنجش مؤلت   5( و 5تا  1ماده برای سررنجش مؤلت  سرررزندگی )سررؤا س  5دارای 

ای از درج  5( اسر . پاسرخدهی ب  سرؤا س آن براسرا  یک مقیا   10تا  6یادگیری )سرؤا س  
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   ()گیرد. در پژوهش  ( صرررورس می5( ترا کرامالً موا ق  )1کرامالً مخرالت  )

گیار  شرده اسر . در پژوهش  0/ 93ب  رو  آلتای کرونباخ،   نام پرسرش ضرریب پایایی ای  

در کار از طریق تحلیل عوامل تأییدی    شرناتتیروانمذکور سراتتار دو عاملی سرازه مکنون رشرد 

نیی با اسرتتاده از رو  تحلیل عوامل    نام پرسرش مورد تأیید واقع شرد. در تحقیق حاضرر روایی 

بر روی  نام پرسرش های  ی مادهتأییدی مورد بررسری قرار گر   و نتایع آن نشران داد ک  هم 

جه  تعیی  چنی  ه   اندداری بار گذاشرت طور معنی در کار ب  شرناتتیروانی مکنون رشرد سرازه

از رو  آلتای کرونباخ و تنصری  اسرتتاده شرد ک  ای  ضررایب ب  ترتیب   نام پرسرش پایایی ای  

 بدس  آمدند.  0/ 91و   0/ 94

   ای ماده   24ی  نام  پرسررش   جه  سررنجش ای  متلیر : شششناختی روان سششرمایه    نامه پرسششش 

را ب  رو  آلتای   نام  پرسرش   ها ضرریب پایایی ای  ب  کار گر ت  شرد. آن   (  ) 

هرای ای  متلیر )امیردواری، تودکرارآمردی،  هر یرک از ترده مقیرا    انرد. گیار  کرده   0/ 89کرونبراخ،  

دهی ب  دهند ک  طی  پاسرخ ب  تود اتتصرا  می   نام  پرسرش   ماده را در    6بینی(  آوری و تو  تاب 

  ( ) اسر .   ( 7( تا کاماًل موا ق  ) 1ای لیکرتی از کاماًل مخالت  ) درج    7هر ماده 

  های  و آماره 24/ 6ای  آزمون را  دو اسرتتاده از تحلیل عاملی و معاد س سراتتاری نترب  تی با 

گیار  کرده ک  روایی عاملی آزمون مورد تأیید قرار گر ت  اسر     0/ 08و   0/ 97مد  را    و 

از طریق تحلیرل عوامرل    نرامر  پرسرررش  در ای  پژوهش روایی  (.  ) 

اس . ضرایب پایایی ب  دو   نام  پرسش   تأییدی بررسی شد و نتایع حاکی از تأیید ساتتار عاملی ای   

 محاسب  شد.   0/ 85و   0/ 93ای کرونباخ و تنصی  ب  ترتیب رو  آلت 

سررؤالی   7  نام  پرسررش   در ای  پژوهش، عملکرد شررللی توسرر  عملکرد ششغلی:   نامه پرسشش 

  5پاسرخدهی ب  سرؤا س آن بر روی یک مقیا   سرنجیده شرد.   ( ) 

  ( ) ( صرررورس گر  .  5( تا کاماًل موا ق  ) 1ای لیکرتی از کاماًل مخالت  ) درج  

ضرریب      ( ) بدسر  آوردند.    0/ 61را    نام  پرسرش   ضرریب روایی ای  

گیار  دادند. پایایی ای  مقیا  در پژوهش   0/ 88را ب  رو  آلتای کرونباخ،   نام  پرسش   پایایی ای   

برآورد شررد. در ای  پژوهش جه     0/ 90و   0/ 93حاضررر، ب  دو رو  آلتای کرونباخ و تنصرری   

از رو  تحلیل عوامل تأییدی اسررتتاده شررد. نتایع حاکی از تأیید سرراتتار    نام  پرسررش   تعیی  اعتبار 

 . بود   نام  پرسش   عاملی  
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  نام  پرسرش   سرؤالی   8: در ای  پژوهش از نترخ  کوتاه شرده ششناختی روان بهزیسشتی    نامه پرسشش 

ها بر روی یک آزمودنی   اسرتتاده شرد.     ( )   شرناتتی روان بهییترتی  

( بر  سرررؤا س آن پراسرررخ دادنرد. 5( ترا کراماًل موا ق  ) 1ای لیکرتی از کراماًل مخرالت  ) درجر    5مقیرا   

و روایی   0/ 86را ب  رو  آلتای کرونباخ    نام  پرسرش   ضرریب پایایی ای     نام  پرسرش   سرازندگان ای   

آن را مهلوب گیار  دادنرد. پرایرایی ای  مقیرا  در پژوهش حراضرررر، بر  دو رو  آلترای کرونبراخ و  

محاسرب  شرد. جه  تعیی  روایی ای  مقیا  از رو  تحلیل عوامل تأییدی  0/ 89و    0/ 92تنصری   

بر روی سررازه    نام  پرسررش   های  اسررتتاده شررد. نتایع تحلیل عوامل تأییدی نشرران داد ک  تمامی ماده 

   اند. داری بار گذاشت  بهور معنی   شناتتی روان بهییتتی  
 

 هایافته
میانگی ، انحراف معیار و ضرررایب همبتررتگی بی  متلیرهای های توصرریتی مربوط ب  یا ت 

 نشان داده شده اس . 1پژوهش در جدو  

 
 

     

       

    

     
    

 

مشهود اس  ضرایب همبتتگی میان تمامی متلیرهای پژوهش    1همانگون  ک  در جدو   

هایسنج ازترکیبیها دادهباپیشنهادیمد براز  تعیی  کتای ( اس . جه  0/ 01دار )معنی

براز  هایشاتهاسا برهادادهباپیشنهادیمد براز   گر تند قراراستتادهموردبرازندگی

 اس . گیار  شده 2جدو در
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ها دهد، الگوی پیشررنهادی از براز  بترریار توبی با دادهنشرران می 2گون  ک  جدو  همان

( در الگوی پیشرنهادی  برتوردار اسر . مقدار جذر میانگی  مجذوراس تهای تقریبی )

پژوهش مبنی بر براز  الگوی پیشنهادی با بدس  آمد ک  حاکی از تأیید  رضی  کلی ای   0/ 08

های برازندگی مانند ، مییان سرایر شراته2ها اسر . با توج  ب  اطالعاس مندر  در جدو  داده

شررراته    (،=0/ 97لوییس )-شررراته تاکر  (،=0/ 98شررراته برازندگی ا یایشررری )

ه نیکویی  شرات(،  =0/ 98شراته برازندگی هنجار شرده )  (،=0/ 98برازندگی تهبیقی )

دهنده نشرران ( نیی=0/ 90شرراته نیکویی براز  تعدیل شررده ) ( و=0/ 95براز  )

 ها اس .  براز  بتیار توب الگوی پیشنهادی با داده

ی ضرایب متیر  رض  دهد. هم ضرایب استاندارد متیرهای متتقی  را نشان می  3جدو   

های  دار بودند. بر ای  اسا  کلی   رضی معنی  0/ 0001شده در ای  مهالع ، در سه  کمتر از  

   متتقی  ای  تحقیق مورد تأیید واقع شدند.

دهد.ضرایب استاندارد متیرهای متتقی  را در الگو نشان می 2شکل 
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استراا را برای متیرهای غیرمتتقی  در الگوی پیشنهادی پژوهش  نیی نتایع بوس  4جدو   

می اطمینان  نشان  ای   واصل  برای  اطمینان  سهوح  نمون   95دهد.  تعداد   مجددهای  گیریو 

 اس .  5000استراا بوس ()

 
 

   
    

      

    
-

 
 اصرل  اطمینان برای متریرهای غیرمترتقی  حاکی از قرار نگر ت  صرتر  4طبق نتایع جدو  

مهالع   شرده در ای  مترتقی   رضداری متریرهای غیری معنیدر ای   اصرل  اسر  ک  نشران دهنده

 باشد.های غیرمتتقی  میو در نهای  تأیید تمام  رضی 

 

 گیریبحث و نتیجه
بر عملکرد شرللی و بهییترتی    شرناتتیروانپژوهش حاضرر با هدف بررسری ا ر سررمای   

در کار انجام گر  . الگوی طراحی   شرناتتیروانای رشرد از طریق نقش واسره   شرناتتیروان

شرررده در ای  تحقیق در وهلر  نختررر  مبتنی بر نظریر  جرایگیری اجتمراعی اسررر  کر  نقش  

ا راد   شرناتتیروانرشرد   را در ایجاد و توسرع   شرناتتیروانهای  ردی و برتی حا س پویایی

باشرد می  (  )اسرتد  در مرتب  دوم، براسرا   چنی   ه   داند.درون محی  کار مؤ ر می

ها و ا راد در سررازمان  شررناتتیروانحال  سرررمای     در کار را توسررع   شررناتتیروانک  رشررد 

آمده تاکنون  دسرر   های کاری معر ی نمودند.  زم ب  نکر اسرر  ک  براسررا  اطالعاس بمحی 

 ت  اسر ؛ بنابرای   هیچ پژوهشری ک  تمامی ای  رواب  را بهور همیمان سرنجیده باشرد انجام نگر

در کار ب  همراه   شرناتتیروانمشرارک  مه  و ا یونتری در دره نظری و پژوهشری متلیر رشرد 

 دارد.
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ها برتوردار اسر .  لی نتایع ای  تحقیق نشران داد الگو از براز  بتریار توبی با دادهک طور ب

و رشررد    شررناتتیروانداری ا ر متررتقی  متلیرهای سرررمای   های پژوهش حاکی از معنییا ت 

ها همتان با نتایع  بود. ای  یا ت   شناتتیرواندر کار بر عملکرد شرللی و بهییتتی    شرناتتیروان

در محی    شرناتتیروانهای سررمای   باشرد. مجهی بودن کارکنان ب  مؤلت های گذشرت  میپژوهش

ای  گردد زیرا در ارزیابی وقایع پیرامونی  رد ب  شررریوهکار منجر ب  ا یایش عملکرد شرررللی می

مثب  و محتمل دانترت  مو ق شردن در کار ا رگذار اسر  ک  ای  موضوع منجر ب  ا یایش انگییه  

انرد کر  . محققران دریرا تر (  )  شرررودبرای تال  کردن در نقش شرررللی می

های اسررتر ، قصررد تره شررلل اهش نشرران داری باعم ک طور معنی ب  شررناتتیروانسرررمای   

ا یایش (  )و ر ترار جترررتجوی شرررللی  (  ) و 

 (.گردد )می  شرناتتیروانتشرنودی شرللی، تعهد سرازمانی و بهییترتی  

دربردارنده باورهای مثب   ردی اسرر  ک  ب    شررناتتیروانطبق نظری  مصرررف منابع، سرررمای   

و   شررناتتیروانکنند و صرررف آنها در مییان بهییتررتی  منیل  منابع شررناتتی برای  رد عمل می

های با داشررت  مؤلت   شررناتتیروانادراه سررالم  و توب بودن  رد ا رگذار اسرر . سرررمای   

از بر  دره و شرررنراتر   بینی و امیردواری توانترررتر  اسررر  نیر آوری، تو تودکرارآمردی، تراب

 (.را در کارکنان مرتتع کند )  شرناتتیروانتر پیشرایندهای بهییترتی  صرحی 

و   شرناتتیروانآوری با تر سرهوح با تری از بهییترتی  دهد ک  کارکنان با تابها نشران مییا ت 

کنند ابعاد آن ک  شرامل رضرای  شرللی، رضرای  تانوادگی و سرالم  روان اسر  را تجرب  می

(). 

در کار بر پیامدهای شررللی همچون عملکرد شررللی و بهییتررتی    شررناتتیروانتأ یر رشررد 

ی محوری ای  سرازه اسر . وجود سررزندگی و انروی در مبتنی بر وجود دو مؤلت   شرناتتیروان

نان ب  منظور انجام وظای  یا ب  پایان رسراندن وظیت  محول  و انجام سرایر وظای  موجود  کارک 

های تود برای ها و تواناییظر ی     میل ب  یادگیری ب  منظور توسررع چنی  ه  در نقش شررللی

تر وظای  شررللی منجر ب  پیامدهای شررللی مهلوب برای  رد و سررازمان انجام بهتر و صررحی 

توانند . تبیی  ای  نتایع حاکی از آن اسررر  ک  کارکنان می(گردد )می

و ارتقا  عملکرد شللی تود داشت  باشند.    شناتتیروانای در بهبود بهییتتی نقش  ردی  عا ن 
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درصرد از واریانس عملکرد   73و   شرناتتیرواندرصرد از واریانس بهییترتی   74مییان بهور کلی  

سرررمای   تلیرهای پیشررایند  رض شررده در الگوی آزمون شررده در ای  مهالع  )شررللی توسرر  م

 در کار( تبیی  گردیده اس .  شناتتیروانو رشد   شناتتیروان

بر   شرناتتیرواندار سررمای   مترتقی  تأیید شرده در ای  مهالع ، ا ر معنی  های یکی از  رضری

در کار هر دو ب    شرناتتیروانو رشرد   شرناتتیرواندر کار بود. سررمای     شرناتتیروانرشرد 

شرروند و ارتقا  هر دو سررازه وابتررت  ب  مثبتی نگریتررت  می  شررناتتیروانی حا س رشررد منیل 

معتقد اس  بر   ( ). ()های  ردی و با   سازمانی اس  ویژگی

ب  دلیل   شرناتتیروانوجود سررمای     ( )   ی گترتر  و سراتاسرا  نظری 

در   شررناتتیروانی حال  رشررد عمل  رد دارد، ایجاد کننده  -تأ یری ک  بر ارتقا  گتررتره تتکر

های امیدواری، بدون وجود ظر ی  توان اشرراره کرد  کار اسرر . در تببی  ای  یا ت  در نهای  می

طور کامل قابل دسرتیابی و  در کار ب  شرناتتیروانآوری و توشربینی، رشرد تودکارآمدی، تاب

ها تاب آورترند،  در مواجه  با دشرواری  شرناتتیروانحتظ شردن نیتر ؛ کارکنان در حا  رشرد  

تری  تری با همکاران تود هترتند و مأموری  و هدف مشرخه و واضر دارای رواب  با کیتی  

 (.در نقش شللی تود دارند )

های غیرمترررتقی  در ای  تحقیق نیی مورد تأیید واقع شررردند ک  همترررو با نظری    رضررری 

در کار رابه  میان پیشررایندها و   شررناتتیروانجایگیری اجتماعی بر ای  مبنا اسرر  ک  رشررد 

  شناتتی روانبر ای  اسا  سرمای   (. )کند گری میپیامدهای تود را میانجی

دارد   شررناتتیروانعالوه بر ا راس متررتقیمی ک  در ایجاد و بهبود عملکرد شررللی و بهییتررتی  

ی آن ) در کار و دو مؤلت   شرناتتیروانمترتقی  و از طریق ایجاد و ارتقا  رشرد صرورس غیر ب

  ( شررود. )سرررزندگی و یادگیری( منجر ب  پیامدهای  ردی مهلوب در محی  کار می

در   شرناتتیرواندر کار حال  گترتر  یا ت  سررمای     شرناتتیروانکند ک  رشرد اسرتد   می

توان اینگون  تبیی  کرد ک  برمبنای نظری  گترتر  و سرات   کارکنان اسر . در ای  مبحم می

در کار ایجاد کننده سررزندگی   شرناتتیروانهای سررمای  ( بکارگیری مؤلت  )

بر  حرالر  رشرررد    شرررنراتتیروانادگیری اسررر  و از طریق تبردیرل حرالر  سررررمرایر   و میرل بر  یر 

 باشند.در کار پیامدهای شللی قابل دستیابی می  شناتتیروان
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الگوی طراحی و آزمون شررده در ای  پژوهش برای اولی  بار در کشررور صررورس گر ت  و 

عملی متیدی از جمل   تلویحاس  چنی  ه  باره ارتقا  بخشردتوانترت  اسر  سره  دانش را در ای 

و رشررد   شررناتتیروانهای  رد محور مانند سرررمای   تأکید بر ضرررورس توج  ب  نقش ظر ی  

تر در محی  در کار را ب  منظور رسریدن ب  عملکرد شرللی مهلوب و کارکنان سرال   شرناتتیروان

قا  ها ب  منظور ارتکار دارد. بر ای  اسرررا  تمرکی بر مداتالس آموزشررری  ردی در سرررازمان

های در کار در مقابل صررف وق  و هیین   شرناتتیروانو رشرد   شرناتتیروانهای سررمای   مؤلت 

دهد. از سروی  شرلل را ب  سرازمان پیشرنهاد می-گیاف طراحی مشراغل ب  منظور تناسرب شرخه

در کار همانند هر پژوهشرری دارای   شررناتتیرواندیگر مهالع  صررورس گر ت  بر پدیده رشررد  

اسر . اسرتتاده از الگویابی معاد س سراتتاری و عدم ا باس علیی  با توج   هابرتی محدودی  

اجرای تحقیق بر کارکنان شررک  ملیی مناطق نتتخیی جنوب منجر ب  چنی  ه  ب  طرح پژوهش،

های علیی  راه  شرده در ای  تحقیق و رعای  جوانب احتیاط در تصرو  اسرتتاده از اسرتنباط

 گردد.های متتاوس میهای دیگر با ویژگیزمانها ب  ساقابلی  تعمی  یا ت 

 

و قدردانیتشکر

تیی جنوب  کارکنران شررررک  ملی مناطق نت    داننرد از تمرامینویترررنردگان بر تود  زم می

 ک  در ای  پژوهش ما را یاری رساند، تشکر و قدردانی گردد.اهواز  منهق 

 

 تضاد منافع

 نویتندگان بیان نشده اس . گون  تعارض منا ع توس   هیچ
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