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Amaç – Bu araştırma, psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisini ve birey-
örgüt uyumunun bu iki değişken arasındaki aracılık rolünü tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem – Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde görev yapmakta olan 
433 akademik personel oluşturmuştur. Anket formu, mail yoluyla ve online anket sistemi 
aracılığıyla gönderilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde frekans analizi, güvenirlik analizi, 
korelasyon analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modellemesi 
kullanılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonuçları, psikolojik sermayenin birey-örgüt uyumu ve bireysel 
performans ile pozitif yönde ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ancak araştırmanın ana hipotezi 
olarak belirlenen, psikolojik sermaye ile bireysel performans arasındaki ilişkide birey-örgüt 
uyumunun aracılık rolü desteklenmemiştir.  

Tartışma – Bu sonuçlara göre; psikolojik sermayesi yüksek olan birey, pozitif çıktıların elde 
edilmesi yönünde eğilimli hale gelerek çalışma isteğini artırmakta ve bu da süreç içerisinde 
daha yüksek performans sergilemesine neden olmaktadır. Ayrıca psikolojik sermayesi yüksek 
olan bireyin çalıştığı örgütle özdeşleşmesi ve yaptığı iş ile olan uyumunun artması neticesinde, 
örgütün genel başarı düzeyi ve verimliliği artmaktadır. Örgütün amaçları ve değerleri ile 
özdeşleşen bireyin performansının artması neticesinde, kişisel ve örgütsel hedeflere ulaşma 
düzeyi de yükselmektedir. Bu araştırmanın, vakıf üniversitelerindeki akademisyenler hakkında 
yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı ve psikolojik sermaye, bireysel performans ile birey-
örgüt uyumu düzeyleri hakkında araştırmacılara ve uygulayıcılara fikir vereceği 
değerlendirilmektedir. 
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Purpose – This research was carried out to determine the impact of psychological capital on 
individual performance and the mediating role of person-organization fit between these two 
variables.  

Design/methodology/approach – The sample of the study is 433 academic staff who work in 
foundation universities in Turkey. The questionnaire was sent to the academic staff at the 
foundation universities via e-mail and through the online survey system. Frequency analysis, 
reliability analysis, correlation analysis, explanatory and confirmatory factor analysis and 
structural equation modeling were used on the obtained data.  

Findings – Research results showed that psychological capital has a positive relationship with 
person-organization fit and individual performance. However, the mediating role of person-
organization fit in the relationship between psychological capital and individual performance, 
which was determined as the main hypothesis of the research, was not supported.  

Discussion – According to these results, the individual with high psychological capital will 
increase his / her willingness to work by getting positive outputs and this will lead to show 
higher performance in the process. In addition,  the general success level and productivity of the 
organization will increase as a result of the fit of the individual with high psychological capital 
to the organization and the work. As a result of increased performance of the individual fit with 
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the aims and values of the organization, the obtained level of the personal and organizational 
targets will also get high. It is evaluated that the research will contribute to the studies to be 
done about the academicians in foundation universities and to give an idea to the researchers 
and practitioners about the levels of psychological capital, individual performance and person-
organization fit. 
 

 


