Volume 21, Issue 4 (July- August 2022)

PAYESH

[ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-12-09 ]

Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research

The Relationship between the Quality of Work-Life, Psychological Capital, and Job
Performance: A Study on Health Researchers


Aamid Saberfarzam1 , Hamideh Reshadatjoo2, Nadergholi Ghourchian2
1. University of Science and Culture, Tehran, Iran
2. Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehram, Iran
Received: 21 September 2021
Accepted for publication: 1 August 2022
[EPub a head of print-13August 2022]
Payesh: 2022; 21(4): 377-384

[ DOI: 10.52547/payesh.21.4.377 ]

[ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.4.2.0 ]

Abstract
Objective (s): Recognizing the factors affecting the performance of health researchers has a vital role in enhancing the health
indicators and promoting society’s health level. Studies indicate that researchers’ productivity and performance vary,
depending on the individual or environmental characteristics. This research aims to investigate the relationship between the
effective factors in the relationship between the quality of work-life, psychological capital, and job performance of health
researchers.
Methods: The statistical population for this research consisted of 339 faculty members in the health area, of whom 181 were
randomly selected, and data were collected using questionnaires. Then, the results were analyzed via statistical tests.
Results: The findings implied that job performance and psychological capital were at a high level, while the quality of worklife was at a medium level. Furthermore, some components of the quality of work-life and psychological capital were
identified as effective factors on the job performance of health researchers.
Conclusion: Distinguishing the relationships between variables and components of health researchers’ job performance allows
corresponding managers to directionally invest in and benefit from raising the performance of researchers.
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مقدمه :پژوهشگران هر چه قدر خدمات خود را با کیفیت و کمیت بهتری ارائه دهند ،توسعه و پیشرفت کشور شتاب بیشتری خواهد گرفـت .در ایـم میـان
عملکرد پژوهشگران حوزه سالمت بدلیل نوع و جنس فعالیت ها نقش بسیار اثرگذاری بر سالمت کلی جامعه دارد.هدف از ایـم ماالعـه ،سـنوش وبررسـی
روابط بیم مولفه های اثرگذار متغیرهای کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در عملکرد شغلی پژوهشگران حوزه سالمت بود.
مواد و روش کار :در ایم ماالعه با استفاده از پرسشنامه از بیم جامعه آماری  339نفره اعضای هیات علمی و پژوهشگران حوزه سالمت جهاددانشگاهی تعداد
 181نفر نمونه با استفاده از فرمول کوکران بصورت تصادفی انتخاب و گردآوری داده ها انوام پذیرفت .سپس با اسـتفاده از آزمــون هــای آمــارتوصیفی و
معادالت ساختاری نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :یافته های پژوهش نشان داد ساح عملکرد شغلی و سرمایه روانشناختی باال و ساح کیفیت زندگی کاری در حـد متوسـط مـی باشـند .همچنـیم
روابط بیم متغیرهای کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی معنی دار بود ( .)P>0/001بر اساس نتایج بدست آمده مدل مفهـومی از
برازش مالوبی برخوردار بودSRMS=0.05, NFI=0.92, CFI=0.93,Hi-Squre=2.353, RMSEA=0.079 .
نتیوه گیری :یافته های تحقیق نشان داد تقویت مولفه های کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد و پیشـررد اهـداف
سازمانی در حوزه های مرترط با ماالعات سالمت جهاددانشگاهی خواهد داشت.
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ارتقا عملکرد شغلی کارکنان از اهداف اساسی همه سازمان ها اسـت.
موسسات پژوهشی در حوزه سالمت نیـز نـه تنهـا مسـتانی از ایـم
قضیه نروده بلکه بـه دلیـل اثـر مسـتقیم و غیـر مسـتقیم عملکـرد
پژوهشگران در بحث سالمت انسانها ،توجه ویژه ای به ارتقا عملکـرد
پژوهشگران را دارند .به طور کلی ،عملکرد شغلی به عنـوان اقـدامات
یا رفتارهای مربوط به اهداف سازمانی تعریف شده اسـت کـه شـامل
رفتار کارکنان در تحقق و یا عدم تحقق اهداف سازمانی مـیشـود و
شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد درون فردی است[.]1
پژوهشگران از مولفه های اصلی ساختار نظام آمـوزش عـالی کشـور
هستند .کارآمدی ایم ساختار در گرو توانمندی و عملکـرد مالـوب
آنان می باشد .بقا و تداوم فعالیت های هـر سـاختاری بـه چگـونگی
عملکرد کارکنان آن بستگی دارد ،در واقع عملکرد شغلی به منظـور
پیش برد عملکرد سازمان و برای تحقـق اهـداف پـیش بینـی شـده
مورد توجه قرار می گیرد[ .]2پژوهشگران ،هر چه قدر خدمات خـود
را با کیفیت و کمیت بهتری ارائه دهنـد ،توسـعه و پیشـرفت کشـور
شتاب بیشتری خواهد گرفت .ماالعات مختلف موید آن اسـت کـه
پژوهشگران دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی میـزان بهـره وری و
عملکرد متفاوتی دارند .ایـم تفـاوت میتوانـد متـرثر از ویژگـی هـای
فردی و محیای باشد .ممکم اسـت کیفیـت زنـدگی  ،خصوصـیات
روانشناختی یا سایر عوامـل بـر عملکـرد شـغلی پژوهشـگران تـرثیر
بگذارد [ .]3از نظر عردلغنی و یونس عملکرد شغلی نظریه ای چنـد
بعدی بوده که از ابعاد وظیفه ای و درون فردی تشکیل شـده اسـت.
عملکرد شغلی با بهـرهگیـری از دانـش و مهـارت کارکنـان عملکـرد
مالوب سازمان را تضمیم میکند[ .]4بم شـمایالن و جرمیالئـو در
ماالعاتی در زمینه عناصر موثر بر عملکرد نشان دادند که یك عنصر
حیاتی در عملکرد شغلی تعهـد کارکنـان بـه کـار اسـت .همچنـیم
ارتراط قوی بیم حضور در کار و رضایت از عملکرد خود در کارکنان
وجود دارد[.]5
در بررسی ماالعات صورت گرفته در زمینه شناسایی عوامل اثرگـذار
بر ارتقائ عملکرد شغلی ،متغییرهای متعددی شناسایی مـی شـوند
الکم با توجه به اندک ماالعات موجـود در زمینـه ارتقـائ عملکـرد
شغلی ویژه سالمت پژوهان می توان به دسته بندی مختصر تری در
ایم زمینه دست یافت با مصـاحره هـای نظامنـد صـورت گرفتـه بـا
متخصصان مربوطه و با توجـه بـه منـابع موجـود دو متغییـر اصـلی
کیفیت زندگی کاری به عنوان بعد بیرونی و سرمایه روانشناختی بـه
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عنوان بعد درونی تاثیرگذار بر عملکرد شغلی در ایم ماالعـه مـورد
توجه قرار گرفته اند .کیفیت زندگی کاری به معنـای تـامیم محـیط
کاری است که در آن کارکنان احساس امنیت و خوشـحالی کننـد و
اضاراب نداشته باشند و نیازهای شخصی و کاری آنان تامیم شده و
از کـاری کـه مـی کننـد رضـایت داشـته باشـند[ .]6روان شناسـان
سازمانی و دانشمندان مدیریت سعی کرده اند کیفیت زندگی کـاری
را به رفاه کارکنان مربوط سازند .نتیوه آن که پاییم بودن کیفیـت
زندگی کاری منور به ضعف روحیه ،پاییم بـودن حـس همکـاری و
مسؤلیت پذیری ،افـزایش دردهـای جسـمانی ،احسـاس اضـاراب و
افسردگی و در نهایت عملکرد پاییم می دانند که ایم امر مـی توانـد
به نوبه خود عملکرد شغلی افراد را تحت تاثیر خود قرار دهد[.]7
موضوع کیفیـت زنـدگی کاری نه تنها رضایت شغلی کارکنان ،بلکـه
زنـدگی آنهـا در خـار از کـار از جملـه خـانواده ،اوقـات فراغـــت و
نیازهـای اجتماعی را نیز تحت تـرثیر قـرار می دهـد .هنگـامی کــه
نیازهای کارکنان در محیط کار ترمیم نشود ،موجب ایوـاد تنش در
کار می شود که نتایج و عواقب نامناسری در رفـاه و عملکـرد شـغلی
کارکنان حوزه سالمت خواهد داشت[.]8
به عقیده شیخ عمر و همکاران کیفیت زندگی کاری رضایت از ارزش
فرد ،اهداف و نیازهای آن از طریق ایوـاد رفـاه و سـازگار بـا مفهـوم
رضایت و رفاه است .بنابرایم کیفیت زنـدگی کـاری دارای دو مولفـه
روابط بیم فردی و سالمت ورفاه فردی است[ .]9رحیمیان و نوفـی
معتقدند بهرود عملکرد در سـازمان متـرثر از شـرایای اسـت کـه از
مهمتریم آنهـا برانگیختگـی کارکنـان بـرای انوـام وظـایف محولـه
میباشد ،که ایم برانگیختگی نیز با افزایش روحیه ،رضـایت شـغلی،
امنیت شغلی ،ایوـاد امکانـات رفـاهی مناسـب و در نهایـت کیفیـت
زندگی کاری ارتراط دارد[ .]10سرمایه روانشناختی را مـیتـوان بـه
عنوان یك مفهوم همسو بـا منـافع شخصـی توصـیف کـرد .از نظـر
سوییت و لوتانز ،سرمایه روانشناختی ،عامل تسهیل کننده تعامل در
کار و اثر بخشی در آن است.سرمایه روانشناختی با ویژگـیهـایی از
قریل باور فرد به توانمندی هایش برای رسیدن به موفقیـت ،داشـتم
پشتکار در دنرال کردن اهداف ،ایواد اسنادهای مارت درباره خـود و
تحمل کـردن مشـکالت و موانـع توصـیف مـی شـود .سـرمایه روان
شناختی ،سازهای ترکیری و به هم پیوسـته اسـت کـه چهـار مولفـه
ادراکی–شناختی یعنی امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تاب آوری
را در بر می گیرد[ .]11امید هدایتگری انگیزشی با رویکـرد پشـتکار
مارت نسرت به اهداف مورد نظـر و چـرا راهـی بـرای رسـیدن بـه
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موفقیت است .انعااف پذیری ظرفیـت مارـت و بـه معنـی افراطـی
شکست خوردن و توربه اندوحتم بـه منظـور رسـیدن بـه موفقیـت
است و خوش بینی افکار مارت یا مارت اندیشی در راباه با توانـایی
خود در رسیدن به موفقیت اسـت .سـرمایه روانشـناختی مـی توانـد
عملکرد ،رضایت کارکنان ،بهرود و رفاه در محل کار را برای کارکنان
به همراه داشته باشد و همچنیم میتواند به عنوان یك منرع مارـت
برای مقابله با عالئم اسـترس کارکنـان ،فرسـودگی شـغلی و عالئـم
افسردگی مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر ایم ،سرمایهروانشـناختی
نقش واساه مهمی در راباـه بـا کیفیـت زنـدگی کـاری و عملکـرد
شغلی است[.]12
هادگز در یك تحقیق آزمایشـی نشـان داد کـه دورههـای آموزشـی
سرمایه روانشناختی تاثیر قابل مالحظه ای بر روی اشـتیا شـغلی و
عملکرد سـازمانی دارد .ایـم مـداخالت مـرترط بـا توسـعه سـرمایه
روانشناختی در دوره های آموزشـی آنالیـم نیـز بـه طـور مقـدماتی
آزمایش شده و به نتایج مارتی نیز دست یافته است[ .]13همچنـیم
ژاوو در پژوهشی نشان داد کـه سـرمایه روانشـناختی مـی توانـد در
کاهش عوارض کار و افزایش سود و قدرت رقابت موثر باشد و اعـالم
داشت که حتی می تواند بـر سـرمایه انسـانی نیـز اثـر بگـذارد[]14
سیدلر و همکاران نشان دادند که شرایط روان شناختی محـیط کـار
به عنـوان یکـی از مـالک هـای کیفیـت زنـدگی کـاری در توسـعه
فرسودگی عاطفی نقش مهمی ایفا میکند[ .]15گنزالس بالتـازار در
تحقیقی به راباه کیفیت زندگی کاری و سـالمت روان بـر عملکـرد
شــغلی کــادر ســالمت پرداختــه اســت [ .]16دربرخــی از تحقیقــات
صورت گرفته در ایران بـه نقـش اثـر گـذار سـرمایه روانشـناختی و
کیفیت زندگی کار بر روی عملکرد کادر درمان پرداخته شـده اسـت
الکم در خصوص پژوهشگران حوزه سـالمت منـابع بسـیار انـدک و
ناقص می باشد .بهرود عملکرد پژوهشی پژوهشگران در سازمان های
حوزه سالمت نیازمند استفاده از رویکردهـای جدیـد در حـوزههـای
اثربخش چون روانشناسی مارتنگر ،بـه ویـژه سـرمایه روانشـناختی
است[ .]17در ایم تحقیق سعی شده بـه صـورت خـاص روی تـاثیر
سرمایه روانشـناختی و کیفیـت زنـدگی کـاری بـر عملکـرد شـغلی
پژوهشگران بخش سالمت بررسی صورت گیرد.
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جهاددانشگاهی بودند .حوم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 181
نفر محاسره شد که به روش نمونه گیری تصادفی طرقه ای انتخـاب
شدند .برای سنوش عملکرد شـغلی از پرسشـنامه عملکـرد شـغلی
پاترسون که  16گویه دارد و پاسخ سواالت با طیف لیکرت  4درجـه
ای اندازه گیری می شود استفاده شده است در پژوهش تـم هـورن
آلفای کرونراخ ایم ابزار  %91و در پژوهشـی دیگـر در ایـران توسـط
اصالنپور جوکندان و همکاران پایایی پرسشـنامه عملکـرد شـغلی از
طریق آلفای کرونرـاخ  0/86بـه دسـت آمـده اسـت ]18[.سـرمایه
روانشناختی با پرسشنامه لوتانز و اولیو بررسـی شـد.ایم ابـزار دارای
چهار زیر مقیاس شامل امید ،تاب آوری ،خوش بینی ،خودکارآمـدی
است و  24گویه دارد .در ایم پرسشـنامه پاسـخ هـا در یـك طیـف
لیکرتی 6درجه ای ارائه می گردد .در پژوهش لوتانزآالفـای کرونرـاخ
 %85گزارش شده است ایم ابزار در ایـران در برخـی از پـژوهشهـا
مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت .همچنـیم بـرای سـنوش کیفیـت
زندگی کاری از پرسشنامه ساخته شده توسط والتـون و کاسـیو کـه
 35گویه دارد استفاده شده است.در ایران معصوم زاده ایـم ابـزار را
در پژوهش خود بر روی کارکنان سازمان های دولتی مورد اسـتفاده
قرار داد و آلفای کرونراخ آن را برابر با  %81گزارش کرده است []19
با توجه به اینکه بیم متغیرهای «کیفیت زنـدگی کـاری و عملکـرد
شغلی»« ،سرمایه روانشـناختی و عملکـرد شـغلی» و نیـز «کیفیـت
زندگی کاری و سـرمایه روانشـناختی» در بـیم پژوهشـگران حـوزه
سالمت جهاددانشگاهی راباه معنی دار وجود داشت ]20[ .بنـابرایم
بر اساس نتایج حاصل شده مدل مفهومی پژوهش طراحـی شـد .در
ایــم مــدل مفهــومی ،متغیــر کیفیــت زنــدگی کــاری متغیــر برونــزا
(مسـتقل) و متغیــر سـرمایه روانشــناختی متغیـر میــانوی و متغیــر
عملکرد شغلی متغیر درونزا (وابسته) می باشـد .بـرای آزمـون مـدل
مفهومی نیز از تحلیل مسیر و معادله های ساختاری استفاده شد .در
ایــم ماالعــه بــرای تحلیــل دادههــا از نــرمافزارهــای  SPSSو
اموس( )AMOS21بهره گرفته شد.
يافتهها 


مواد و روش کار

ماالعه حاضر بخشـی از یـك پـژوهش تحلیلـی از نـوع مقاعـی در
خصوص ارتقا عملکرد شغلی اعضای هیات علمی بود  .جامعـه مـورد
ماالعه 339نفر اعضای هیات علمـی و پژوهشـگران حـوزه سـالمت
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از موموع  181نفـر نمونـه آمـاری %53مـرد و %47زن بودنـد%60.
دارای تحصــیالت دکتــری و  %40کارشناســی ارشــد %26،پاســخ
دهندگان کمتر از 10سال سابقه کار داشـتند %53 ،بـیم  10تـا 20
و %21نیز بیش از  20سال سابقه در فعالیت علمـی داشـتند .نتـایج
حاصـــل از ماالعـــات نشـــان داد پژوهشـــگران حـــوزه ســـالمت
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راباه کیفیت زندگی کاری ...

جهاددانشگاهی با کسب نمره  34از  45دارای عملکرد شغلی بـاالیی
هستند .نمره  104از 175نشان دهنده ساح برخورداری متوسـط از
شاخص کیفیت زنـدگی کـاری بـوده و نمـره  88از  120در آزمـون
سرمایه روانشناختی نشان دهنده ساح باالیی از ایم شاخص در بیم
پژوهشگران هست.
مفروضه نرمال بودن برای متغیرهای مورد استفاده در پژوهش نشان
از نرمال بودن توزیع دادهها داشت .مفروضه عدم همخای چندگانـه
بیم متغییر های مدل مفهومی نشان داد میزان آماره تورم واریـانس
( )VIFکمتر  10و آماره  TOLERANCEبیشتر از  0/1اسـت و
از آنوا که هر دوی ایم آمارهها در محدوده مالوبی قرار دارنـد عـدم
همخای برقرار است .بر اساس خروجی از آنوا کـه مقـدار  pمـدل

جدول :1اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل ابعاد بر عملکرد شغلی

بعد
کیفیت زندگی کاری
سرمایه روانشناختی

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

0/905
0/86

0/559
0/299

1/464
1/159
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شکل  :1مدل ساختاری ارتقائ عملکرد شغلی پژوهشگران حوزه سالمت (مدل مفهومی)
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ساختاری کمتر از  0/05و نیز مقدار آمـاره ریشـه میـانگیم مربعـات
خاای برآورد ( )RMSEAبرابـر  ،0/079آمـاره کـای اسـکوئر بـه
هنوار شده برابـر  ،2/353آمـاره هـای نیکـویی بـرازش بـه ترتیـب
 )0/92( NFI ،)0/05( SRMSو  )0/93( CFIبــه دســت آمــد در
نتیوه مدل ارائه شده از برازش مالوبی برخوردار است.
در ایم مدل (شکل شماره )1کلیـه روابـط بـیم متغیرهـای درونـزا،
برونزا و میانوی بوز راباه بیم سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی
از طریق متغیر کیفیت زندگی کاری معنی دار بود (.)p>0/001
اثرات مستقیم و غیر مسـتقیم متغیرهـای کیفیـت زنـدگی کـاری و
سرمایه روانشناختی بر متغیر عملکرد شـغلی در جـدول  1گـزارش
شده است.
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در ایم پژوهش به سنوش و راباه کیفیـت زنـدگی کـاری ،سـرمایه
روانشناختی و عملکرد شغلی پژوهشـگران حـوزه سـالمت پرداختـه
شد .نتایج نشان داد که پژوهشگران سالمت ،ساح عملکرد شـغلی و
سرمایه روانشناختی باالیی دارند ولی از ساح متوسـای در کیفیـت
زندگی کاری برخوردارند همچنیم کیفیت زنـدگی کـاری و سـرمایه
روانشناختی تاثیر مستقیمی بر عملکرد شغلی پژوهشـگران دارد .در
تائید تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی که بیشتریم سهم
را در اثرگــذاری بــر آن را دارد مــی تــوان بــه ماالعــات جکینیــا و
هیشانیم با موضوع تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رضـایت وعملکـرد
کارکنان مراجعه کـرد[ .]21الی وچنگـب در یـك ماالعـه بـر روی
بارکاری و کیفیت زندگی کاری نشان دادند که بار کـاری در محـیط
کار ترثیر بسیار واضحی بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد و
افزایش آن موجب کاهش میزان کیفیت زنـدگی کـاری و در نتیوـه
کاهش عملکرد شغلی می شود[ .]22همچنیم ماالعه رابـل و کـی
نشان می دهد که کیفیت زنـدگی کـاری از طریـق تـرثیری کـه بـر
خشنودی شغلی کارکنان دارد ،عملکرد آنان و بهره وری سـازمانی را
تحت ترثیر قرار می دهد[ .]23در ماالعـه صـورت گرفتـه در ایـران
توسط پارسا و همکاران به ایم مهم اشاره شده است که دانشگاه بـه
عنوان مسئول تربیت نسل آینده در جامعه و مسئول توسـعه کشـور
نقش مهمی را در بیم تمام نهادها به عهده دارد .برای همـیم اسـت
که در دانشگاه کیفیت زندگی کاری به عنوان قلمرو محیط سازمانی
ماابق با طیف گسترده ای از نیازهـای سـازمان اهمیـت مـی یابـد.
بنابرایم رؤسای دانشگاه ها و سیاست گـذاران بایـددر برابـر عوامـل
غیرسازنده مانند :استرس شغلی ،سالمت کارکنان و اثرات منفی آنها
در محل کار کامال حساس باشند [.]24
درخصــوص دیگــر یافتــه ایــم پــژوهش مرنــی بــر تــاثیر ســرمایه
روانشناختی بر عملکرد شغلی می توان به همسویی با دیگر پـژوهش
ها پرداخت.بررسی متون توسـعه نشـان مـیدهـد هـر یـك از انـواع
سرمایهها اعم از سرمایه اقتصادی ،فرهنگی ،محیای و روانشـناختی
می تواند برای دستیابی بـه یکـی از ابعـاد و شـاخص هـای کیفیـت
زندگی به کار گرفته شود ،اما در بیم تمامی ایم سرمایههـا ،سـرمایه
روانشناختی جایگاه ویژهای دارد .بنابرایم کیفیت زنـدگی و سـرمایه
روانشناختی باید همرسـتگی نزدیـك و فراوانـی بـا یکـدیگر داشـته
باشند و در نتیوه سرمایه روانشناختی میتواند بـر کیفیـت زنـدگی
تاثیرگذار باشد و در فرآینـد ارتقـای شـاخصهـای کیفیـت زنـدگی
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روستایی ،متغیرهای روانشناختی به ویژه سرمایه روانشناختی نقـش
کلیدی ایفا کنند؛ چرا که هیچ توسعه ای بدون خودکارآمـدی ،تـاب
آوری ،خوشرینی و امیدواری ذینفعان و اجتماعات محلی شکل نمی
گیرد [ .]25در تریید ایم بعد و مولفه های آن ،بـه زعـم فدریسـی و
شالویك ،سرمایه روانشناختی ،عامل تسهیل کننده تعامـل در کـار و
اثــر بخش ـی در آن اســت[ .]26همچنــیم لیــو اعتقــاد دارد ســرمایه
روانشناختی می تواند بهرود عملکرد ورضایت کارکنان در محل کـار
را به همراه داشته باشد و به عنوان یك منرع مارت برای مقابلـه بـا
عالئم استرس کارکنان ،فرسودگی شـغلی و عالئـم افسـردگی مـورد
استفاده قرار گیرد .عالوه بر ایم،سرمایه روانشـناختی نقـش واسـاه
مهمی در راباه با جو سازمانی حمایتی و عملکرد شغلی است []12
در ماالعه صورت گرفته در ایران  ،سرمایه روانشـناختی یـك عامـل
کلیدی در پیش بینی میزان فعالیت های کارآفرینی افراد مـی باشـد
و حتی ایم تاثیر از ساح آموزش و یا دستیابی به فرصت هـا بیشـتر
است [ .]18در تحقیق دیگری بهادری و خسروشاهی دریافته اند که
در روانشناسی مارت گرا و تقویت سرمایه روانشناختی می تـوان بـا
تکیه بر نقاط قوت افراد بـه بهرـود عملکـرد فـردی و سـازمانی آنهـا
کمك کرد[ .]27ماالعه جانگ و لیو پرداخـت کـه بیـان مـی کننـد
سرمایه روانشناختی می تواند رضـایت منـدی و در نتیوـه عملکـرد
بهتری را در محل کار برای کارکنان حوزه سالمت بـه همـراه آورد و
همچنیم میتواند به عنوان یك منرع مارت بـرای مقابلـه بـا عالئـم
استرس کارکنان ،فرسودگی شغلی و عالئم افسردگی مـورد اسـتفاده
قرار گیرد[.]28
در اغلب ماالعات صورت گرفته در ایم مورد صـرفا بـه راباـه هـای
کیفیت زندگی کـاری یـا سـرمایه روانشـناختی بـا عملکـرد شـغلی
پرداخته شـده و بـه روابـط بـیم کیفیـت زنـدگی کـاری و سـرمایه
روانشناختی و اثر جمعی آنها بر عملکرد شغلی پرداخته نشده اسـت
در ایم ماالعه ضمم سنوش میزان هر سه متغیـر عملکـرد شـغلی
،کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی بر تاثیرات متقابـل آنهـا
نیز پرداخته شده است لذا ماحصل ایم ماالعه ارائه یك مـدلی مـی
باشد .در ایم مدل مفهومی ،متغیر کیفیت زندگی کاری متغیر برونزا
(مسـتقل) و متغیــر سـرمایه روانشــناختی متغیـر میــانوی و متغیــر
عملکرد شغلی متغیر درونزا (وابسـته) دیـده شـده اسـت همچنـیم
سرمایه روانشناختی به عنوان متغییر میانوی نیز نقش ایفا می کند.
بنابرایم ایم مدل می تواند راهنمای مناسـری بـرای مـدیران حـوزه
های پژوهشی جهت افزایش عملکرد شغلی پژوهشگران باشد.

1401  مرداد ـ شهریور، شماره چهارم،سال بیست و یکم

حمید صابرفرزام و همکاران

... راباه کیفیت زندگی کاری

.موسسات علمی در حوزه سالمت باید با دقت بیشتری اقـدام گـردد
پیشنهاد می شود تحقیقات مشابهی در دیگر سازمان های هـم نـوع
.صورت گیرد

با توجه به یافته های تحقیق و تائیدیه های موجود می توان پیش
بینی کرد که مدیران جهاددانشگاهی با هر نوع تقویـت مولفـه هـای
کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی تاثیر بسزایی در افـزایش
عملکرد و پیشررد اهداف سازمانی در حوزه های مرترط با ماالعـات
 پیشنهاد می شود بـا تشـکیل.سالمت جهاددانشگاهی خواهد داشت
کمیته مناسری راهکارهای ارتقای مولفه های هر دو متغییر بررسـی
کارگاه هــای تــوجیهی،و ضــمم تهیــه دســتورالعمل هــای مربوطــه
 با عنایت به اینکه محـدوده.مناسری برای مدیران میانی برگزار گردد
جامعه آماری ایم تحقیق فقط شامل پژوهشـگران و اعضـای هیـات
علمی جهاددانشگاهی می باشـد لـذا در تعمـیم نتـایج آن بـه دیگـر
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