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 یشغل یو فرسودگ یمثبت بر عملکرد شغل یروانشناس تأثیربررسی 

 کبری سبزعلی یمقانی

ٍاًطٌاسی صٌعتی کارضٌاس ارضذ 1  . ٍاحذ تْزاى هزکشاسالهی آساد  ساسهاًی، داًطگاُ -ر

 .ٍاحذ ضْز قذس یداًطگاُ آساد اساله، دکتزی باسرگاًی باساریابی یداًطجَ
 

 چکیده

 ساسهاى بْشیستی استاى تْزاى ی درضغل یٍ فزسَدگ یهثبت بز عولکزد ضغل یتأثیز رٍاًطٌاس یبزرس حاضز پژٍّصّذف اس 

پیوایطی ٍ بز اساس ّذف کاربزدی است. جاهعِ آهاری ضاهل کلیِ کارکٌاى ساسهاى -رٍش پژٍّص حاضز تَصیفیهی باضذ. 

باضذ. بزای تعییي حجن ًوًَِ ٍ ًوًَِ آهاری ، اس فزهَل بزآٍرد حجن  ًفز هی 100بْشیستی استاى تْزاى است کِ تعذاد آًْا 

ایي هحاسبِ با سطح ٍد فزض ضذُ است ًوًَِ اس جاهعِ هحذٍد، استفادُ ضذُ است. اس آًجایی کِ حجن جاهعِ آهاری هحذ

ًفز در ًظز گزفتِ ضذ ٍ ّوچٌیي اس رٍش  79، لذا حجن ًوًَِ آهاری با تَجِ بِ فزهَل کَکزاى گیزد درصذ صَرت هی 5خطای 

گیزی تصادفی سادُ استفادُ ضذ. بزای گزدآٍری اطالعات رٍاًطٌاسی هثبت اس پزسطٌاهِ تعذیل ضذُ رٍاًطٌاسی هثبت  ًوًَِ

 (1989( ٍ فزسَدگی ضغلی گلذارد)1988( ٍ پزسطٌاهِ عولکزد ضغلی پاتزسَى)1390( ٍ رجائی ٍ ّوکاراى )2008رضیذ )

استفادُ ضذ. در آهار تَصیفی بِ بزرسی هتغیزّای پژٍّص اس قبیل هیاًگیي، اًحزاف هعیار ٍ ٍاریاًس ٍ هتغیزّای جوعیت 

در آهار استٌباطی، بِ هٌظَر بزرسی رٍایی پزسطٌاهِ اس تحلیل ضٌاختی اس قبیل جٌسیت، سي، هیشاى تحصیالت پزداختِ ضذ. 

هعادالت ساختاری رٍش الگَیابی هعادالت ساختاری با کوك  ساسی  عاهلی تأییذی ٍ بِ هٌظَر بزرسی فزضیات پژٍّص اس هذل

ٍ  0.6941استفادُ ضذُ است. هقذار هتَسط ٍاریاًس استخزاج بزای هتغیزّای ایي پژٍّص بیي  SmartPLS 3افشار  ًزم

ّا است. ًتیجِ بِ دست آهذُ بیطتز است کِ ًطاى دٌّذُ رٍایی ّوگزایی هٌاسب ساسُ 0.5است کِ اس هقذار حذاقلی  0.8920

ضغلی  -/.653/. ٍ فزسَدگی با ضزیب تاثیز 448تاثیز  ًطاى دادُ است کِ رٍاًطٌاسی هثبت تاثیز هعٌاداری بز عولکزد با ضزیب

 دارد.

 ، عولکزد ضغلی، فزسَدگی ضغلی، کارکٌاى بْشیستی استاى تْزاى.هثبت یرٍاًطٌاس: ها کلیدواژه
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