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TÓM TẮT 
Năng lực tâm lý là một chủ  đề thú vị được những nhà khoa học chú ý trong  

thập kỷ vừa qua, là một trong những vũ khí cạnh tranh quan trọng trong việc nâng 
cao năng suất lao động. Chủ đề này cũng mới chỉ bắt đầu được các nhà nghiên cứu 
và các nhà quản trị  quốc tế quan tâm trong những năm gần đây trong khi các yếu 
tố cạnh tranh khác như tài chính, công nghệ đang tiến tới mức bão hòa. Tại Việt 
Nam, đây là chủ đề khá mới. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đánh giá sự tác 
động của năng lực tâm lý và tự quyết đối với hiệu quả công việc. Thông qua kiểm 
định mô hình cấu trúc (SEM). Kết quả cho thấy cả năng lực tâm lý và tự quyết đều có 
ảnh hưởng đến hiệu quả công việc với mức ý nghĩa 5%. Kết quả SEM cũng cho thấy 
tác động của năng lực tâm lý là rất mạnh so với tự quyết. 

 Từ khoá: Năng lực tâm lý; Tự quyết; Hiệu quả công việc. 

ABSTRACT 
Psychological capital has been an interesting topic to scientists for the past 

decade, that is one of the important competitive tools in improving productivity. 
This topic has only lately begun to be of interest to international researchers and 
policy makers/sdministrators in recent years, while other competitive factors such 
as finance and technology are approaching saturation. This is still a fairly new topic 
in Vietnam. In this study, the authors assess impacts of psychological capital and 
self-determination on job performance. Through the structural modeling test 
(SEM), the results show that both psychological capital and autonomy affects job 
performance with a 5% significance level. SEM also shows that the impact of 
psychological capital is very strong compared to self-determination. 
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CHỮ VIẾT TẮT 

PSYCAP Năng lực tâm lý (Psychological Capital) 
JP Hiệu quả công việc (Job Performance) 
AU Tự quyết (Autonomy) 
SE Tự tin (Seff-efficacy) 

OP Lạc quan (Optimism) 
HP Hy vọng (Hope) 
RE Vượt khó (Resiliency) 

 
1. GIỚI THIỆU 

Yếu tố con người được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm 
trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
quá khứ cũng như trong giai đoạn hiện nay. Theo [21] năng 
lực tâm lý được xem như là một lợi thế cạnh tranh thông 
qua nguồn lực con người. Trong nhiều nghiên cứu đã nhấn 
mạnh rằng, năng lực tâm lý  được quản trị tốt sẽ giúp cho 
tổ chức xây dựng được những điều kiện quan trọng cho sự 
thành công và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn Luthans và 
Youssef, 2004 (trích dẫn trong  Fedai và Ata, 2015)[11].  

Trong phạm vi của bài báo này, các thành phần của 
năng lực tâm lý được chọn để nghiên cứu bởi tính chất mới 
của nghiên cứu này trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại 
Việt Nam những những nghiên cứu mang tầm quốc tế hiện 
chỉ có nghiên cứu của [10, 23] về vấn đề năng lực tâm lý. 
Nhom tác giả xác định tầm quan trọng của năng lực tâm lý 
ảnh hưởng đến hiệu công việc, vấn đề này cũng mới chỉ bắt 
đầu được các nhà nghiên cứu và các nhà quản trị  quốc tế 
quan tâm trong những năm gần đây trong khi các yếu tố 
cạnh tranh khác như tài chính, công nghệ đang tiến tới 
mức bão hòa.  

Nhóm tác giả cho rằng, cũng rất cần thiết cho các nhà 
nghiên cứu học thuật và  các nhà quản trị trong các doanh 
nghiệp trong việc nghiên cứu và đưa ra các biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao hiệu suất 
công việc trên cơ sở kích thích các thành phần thuộc về 
năng lực tâm lý và khai thác tiềm năng con người. Ngoài ra 
trong nghiên cứu này, nhóm tác giả xem xét một nhân tố 
quan trọng khác là sự tự quyết, một thành phần phản ánh 
đặc thù cho ngữ cảnh nghiên cứu là các trường đại học 
trong đó đối tượng khảo sát là các giảng viên. Với đối 
tượng là người lao động có trình độ cao, sự đổi mới, sáng 
tạo và tự quyết trong công việc là cần thiết cũng được xem 
xét như là tác nhân cùng với năng lực tâm lý là tiền tố quan 
trọng cho năng suất lao động và hiệu quả công việc [12].  
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2. CƠ SỞ LÝ LUẬN  
2.1. Các thành phần của năng lực tâm lý (Psychological 
Capital), tự quyết (Autonomy) và hiệu quả công việc 
(Job Performance) 

Vào cuối thập niên 90, tâm lý học tích cực (positive 
psychology) đã được nghiên cứu và  và giới thiệu bởi Giáo 
sư M. Seligman và các đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực 
hành vi tổ chức. Từ đó, thuật ngữ tâm lý học tích cực, đã 
dẫn đến cách tiếp cận hành vi tổ chức tích cực của tổ chức, 
tìm kiếm để đo lường, phát triển và quản lý những điểm 
mạnh của con người thay vì tập trung vào những điểm yếu 
của họ [19].  

Theo [20, 21], có hai đặc tính cơ bản trong khái niệm 
năng lực tâm lý (Psycap), chẳng hạn như: đặc tính (trait-like) 
và trạng thái (state-like). “Đặc tính” đại diện cho tính cách 
tương đối ổn định không phụ thuộc vào nhiệm vụ hay tình 
huống cụ thể nàoh huống nào. Trong khi đó,”trạng thái”  
tương đối linh hoạt và cởi mở dễ thay đổi the (other is 
relatively flexible and open to development). Bốn thành 
phần của PsyCap được đề xuất bởi [20]: tự tin (self-efficacy), 
sự lạc quan (optimism), hy vọng (hope) và vượt khó 
(resiliency). Họ định nghĩa PsyCap là: 

Đó là trạng thái phát triển tâm lý tích cực của từng cá 
nhân được đặc trưng bởi: (1) có sự tự tin  để đảm nhận và 
nỗ lực cần thiết để thành công trong các nhiệm vụ đầy 
thách thức (tự tin); (2) đưa ra một sự ghi nhận tích cực (sự 
lạc quan) về thành công hiện tại và trong tương lai; (3) kiên 
trì hướng tới mục tiêu và khi cần thiết, chuyển hướng các 
con đường đến mục tiêu (hy vọng) để thành công; và (4) 
khi bị bao vây bởi các vấn đề và khó khăn, nghịch cảnh, duy 
trì sự nỗ lực vượt qua (khả năng vượt khói) để đạt được 
thành công [20]. 

Tự tin: (SE) 
Tự tin vào bản thân đề cập đến niềm tin tổng quát của 

mọi người khi họ thể hiện trong công việc [15]. Özkalp [25] 
nói rằng tự tin không được đề cập đến năng lực thật sự  của 
cá nhân, trái lại, nó liên quan đến niềm tin vào khả năng cá 
nhân. Tự tin có thể được coi là một động lực nội tại để định 
hướng mọi người và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khác 
nhau được giao. 

Hy vọng: (HP) 
Hy vọng phản ánh niềm tin rằng người ta có thể tìm ra 

cách thức đi đến mục tiêu mong muốn và có động lực để 
để sử dụng những cách thức đó [28]. Hy vọng bao gồm hai 
khía cạnh: “cách thức” và “nhận thức”. Cách thức đề cập 
đến một khả năng tạo ra các con đường dẫn đến mục tiêu 
mong muốn và nhận thức liên quan đến năng lực nhận 
thức về sử dụng con đường nào để đạt được mục tiêu 
mong muốn [28].  

Lạc quan: (OP) 
Sự lạc quan được định nghĩa rộng rãi là "xu hướng duy 

trì một quan điểm tích cực" [27], là "một ý định và kỳ vong 
tâm lý để hy vọng kết quả tốt nhất và tích cực có thể ảnh 

hưởng tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi 
người" [9]. Những người lạc quan mong đợi những điều tốt 
đẹp sẽ xuất hiện trong khi những người bi quan luôn nghĩ 
rằng những điều tồi tệ sẽ đến với họ [8]. 

Vượt khó: (RE) 
Çavuş MF., Gökçen A. [9] nói rằng vượt khó được định 

nghĩa là xu hướng phục hồi sau khi đối mặt với nghịch 
cảnh, cho phép mọi người nhìn một cách lạc quan vào các 
tình huống khó khăn. Những người có khả năng vượt khó 
có thể dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong cuộc 
sống. Cũng có thể nói rằng khả năng vượt khó có thể được 
phát triển và quản lý bởi ba thành phần cốt lõi khác của 
năng lực tâm lý, tự tin, hy vọng và sự lạc quan [20]. 

Quyền tự quyết: (AU) 
 Quyền tự quyết phản ánh sự tự chủ trong việc bắt đầu 

và tiếp tục hành vi và quy trình làm việc. Hầu hết các 
nghiên cứu mô tả sự tự chủ là mức độ độc lập và tự do 
trong việc quyết định phương pháp làm việc, tốc độ và nỗ 
lực tùy ý mà nhân viên trải nghiệm trong cách họ thực hiện 
nhiệm vụ và vai trò của chính họ [16, 26]. 

Hiệu quả công việc: (JP) 
Hiệu quả công việc, học tập cũng có thể do chủ thể 

thực hiện tự đánh giá về quá trình lao động, học tập của 
chính họ Clarke và cộng sự, 2011 (được trích trong Nguyễn 
Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009, trang 325) [9]. 
Trong nghiên cứu này hiệu của công việc của người thực 
hiện được định nghĩa như những đánh giá tổng quát của 
chính họ về  về kiến thức và kỹ năng, kết quả mà họ thu 
nhận được trong quá trình lao động học tập [9]. 

2.2 Mối quan hệ giữa các thành phần của năng lực tâm 
lý, tự quyết và hiệu quả công việc 

Trong nghiên cứu của Stajkovic và Luthans [30], cho thấy 
rằng khả năng tự tin có mối quan hệ rất mạnh với hiệu quả 
công việc. Trong nghiên cứu [18] cho rằng có sự liên hệ chặt 
chẻ giữa tự tin và hiệu quả công việc. Ngoài ra trong nghiên 
cứu của [14] đi đến kết luận rằng, những nhà quản trị có thể 
cải thiện năng suất lao động của cá nhân cũng như tổ chức 
thông qua tính lạc quan của con người. Những người có đặc 
tính hy vọng cao sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu và khả năng 
khôn khéo vượt qua những trở ngại để đạt được sự thành 
công Peterson và Byron 2008 (được trích trong Avey và cộng 
sự, 2010a) [5]. Vượt khó là khả năng lấy lại sự thành công sau 
khi gặp phải những trở ngại và khó khăn ngăn cản nỗ lực của 
người thực hiện đạt được sự thành công [20]. Một vấn đề 
thực tế là mọi cá nhân trong một thời điểm nào đó trong 
cuộc sống nghề nghiệp của họ có thể bị chững lại vì nhiều lý 
do khác nhau mà họ không còn tiếp tục với những hy vọng 
và mong ước của họ. Vượt khó là đặc điểm của người không 
chịu thua mà luôn tìm cơ hội thật sự để mang tới sự thành 
công khác [6, 7]. Nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng bằng 
sự phát triển khả năng vượt khó của người lao động, thì tổ 
chức trở nên dễ thích nghi với môi trường kinh doanh và 
thành công bền vững Youssef  và  Luthans, 2005 (được trích 
trong Meneghel và cộng sự, 2016) [22]. Khi người lao động 
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được trao quyền, họ có tâm lý tự quyết để giải quyến vấn đề 
của tổ chức. Trong nghiên cứu của [20], người ta thấy rằng 
PsyCap là một cấu trúc bậc hai sẽ dự đoán hiệu quả công 
việc sẽ tốt hơn so với các thành phần của nó. Vì lý do đó, 
trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung vào sức mạnh  
của PsyCap ở cấp độ  tổng thể hơn là các thành phần riêng lẻ 
của nó. Trong nghiên cứu của Spreitzer [29] cho thấy người 
lao động với mức độ ủy quyền tâm lý cao sẽ thúc đẩy hiệu 
quả hoạt động sáng tạo của họ điều này dẫn đến hiệu quả 
công việc nói chung. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 
Từ những phân tích và bằng chứng tác giả tìm thấy, mô 

hình được đề xuất cùng các giả thuyết như sau: 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu 
H1+: Năng lực tâm lý tác động cùng chiều với hiệu quả công việc. 
H2+: Tự quyết tác động cùng chiều với hiệu quả công việc 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Quy trình nghiên cứu 
Để đảm bảo tính khoa học, nghiên cứu được thực hiện 

thông qua hai giai đoạn chính là nghiên cứu sơ bộ định 
tính và nghiên cứu chính thức định lượng.  

(1) Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ: Được thực hiện bằng 
nghiên cứu định, mục đích là để điều chỉnh và phát triển 
thang đo cho phù hợp với ngữ cảnh nghiên cứu. 

(2) Giai đoạn nghiên chính thức: Được thực hiện thông 
qua các bước như sau: 

- Kiểm định độ tin cậy Cronbach’Alpha: Thang đo được 
chấp nhận khi có 0,6 ≤ hệ số  Cronbach Alpha ≤ 0,95 [24] và 
hệ số tương quan biến-tổng (Correctted Item - Total 
correlation) của biến đo lường ≥ 0,3 [24]. 

- Phân tích EFA: Trong nghiên cứu này, tác giả dùng 
phương pháp trích Principal Axis Factoring với phép xoay 
Promax. Theo Gerbing và Anderson [13], phương pháp 
trích Principal Axis Factoring với phép xoay Promax sẽ phản 
ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn là phương pháp  
Principal Components với  phép xoay Varimax. 

Với giả thuyết đặt ra là trong phân tích EFA, rằng các 
biến quan sát trong tổng thể  có mối tương quan với nhau 
phải thỏa điều kiện  trị số KMO (Kaiser-Meryer-Olkin) ≥ 0,5  
đây là trị số dung để chỉ sự thích hợp của phân tích nhân 
tố, nếu trị số này < 0,5 thì phân tích nhân tố không thích 
hợp [1] .Ngoài ra ta dùng kiểm định Bartlett’s test of 
sphericity để kiểm định giả thuyết là các biến không có 
tương quan với nhau trong tổng thể, nói cách khác ma 

trân tương quan tổng thể là một ma trận đơn vị. Nếu giả 
thuyết này bị bác bỏ Sig < 0,05 thì phân tích EFA là thích 
hợp [1]. Gía trị hội tụ, trong số nhân tố ≥ 0,4 sẽ được chấp 
nhận [14]. Gíá trị phân biệt, chênh lệch trọng số >0,3 [4]; 
Tổng phương sai trích (TVE), khi đánh giá EFA ≥ 50% [4] 
tổng này thể hiện các nhân số trích được bao nhiêu phần 
trăm của các biến đo lường. 

- Phân tích nhân tố khẳng định CFA: Mục đích phân 
tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor 
Analysis) là kiểm định sự phù hợp với thang đo. Phương 
pháp CFA trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính có 
nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp truyền thống như 
phân tích tương quan, phân tích EFA, lý do là CFA cho 
phép chúng ta kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang 
đo lường như quan hệ giữa một khái niệm với các khái 
niệm khác đồng thời mà không bị sai lệch do sai số đo 
lường  Steenkamp và Van Trijp, 1991 (được dẫn trong 
Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2008) [2]. Để 
đo lường mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu thị 
trường, người ta thường sử dụng những  chỉ số sau để 
đánh giá: Chi-square (CMIN); Chi-square hiệu chỉnh theo 
bậc tự do (CMIN/df); Chỉ số tích hợp so sánh (CFI_ 
Comparative Fit Index). Chỉ số Tucker & Lewis (TLI_ Tucker 
& Lewis Index); Chỉ số phù hợp mô hình (GFI-Goodness of 
Fit Index); Chỉ số căn bậc hai của bình phương sai số 
RMSEA (Root Mean Square Error Approximation).  

- Kiểm định mô hình SEM: Phân tích mô hình cấu trúc 
tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định mô hình lý 
thuyết đề nghị. 

Mẫu nghiên cứu và thang đo 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng cách sử 
dụng các cuộc phỏng vấn trực tiếp. Một mẫu thuận tiện 
gồm 350 giảng viên tại Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOU), Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 
Minh (FIU), Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) và Đại học 
Kinh tế và Công nghiệp Long An (LAU) đã được phỏng vấn 
trong cuộc khảo sát này.  

Trong nghiên cứu này có 3 khái niệm nghiên cứu là 
năng lực tâm lý, tự quyết và hiệu quả công việc. Trong đó 
Psycap là thang đo bậc 2 gồm 4 thành phần gồm 13 quan 
sát được tham khảo từ thang đo (Nguyen & Nguyen, 2011), 
Tự quyết là thang đo bậc 1 gồm 3 quan sát được tham khảo 
từ thang đo [29], thang đo hiệu quả công việc gồm 4 quan 
sát được tham khảo từ thang đo (Nguyen & Nguyen, 2011). 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật 
thảo luận nhóm với 5 chuyên gia là các nhà quản lý cũng 
đồng thời là những người có thâm niên trong giảng dạy và 
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu định tính điều chỉnh nhỏ 
về câu từ cho dễ hiểu, bổ sung thêm 1 quan sát trong 
thang đó tữ quyết “Trong công việc, tôi không bị kiểm soát 
hay áp lực phải làm theo ý người khác” 
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4.2. Phân tích định lượng 
Phân tích Cronbach Alpha 
Kết quả phân tích Cronbach Alpha có kết quả như trong 

bảng 1. Trong phân tích Cronbach’s Alpha của các biến, 
biến có hệ số Cronbach’sAlpha nhỏ nhất là SE (0,797), hệ số 
tương quan biến tổng của tất cả cá quan sát điều đạt yêu 
cầu ≥ 0,3 (quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 
nhất là 0,450). Như vậy tất cả các quan sát đều đạt yêu cầu 
tiếp tục phân tích EFA. 

Phân tích EFA 
Kết quả phân tích với psycap, tại eigenvalue = 1,880 

trích được 4 thành phần với phương sai trích TVE = 
67,254% chứng tỏ psycap là thang đo bậc 2 với 4 thành 
phần. Tương tự AU trích được 1 thành phần tại eigenvalue 
= 3,280 và TVE = 61,154% chứng tỏ AU là thang đo bậc 1 
với 1 thành phần. JP trích được 1 thành phần tại eigenvalue 
= 2,980 và TVE = 59,164% chứng tỏ JP là thang đo bậc 1 với  
1 thành phần. 

Mô hình tới hạn - CFA 
Mô hình đo lường tới hạn (CFA) ở hình 2 cho thấy có sự 

thích hợp với dữ liệu thị trường: χ2 [182] = 234,419 (p = 
0,005), Cmin/df = 1,288, GFI = 0,940, CFI = 0,985, TFI= 0,938 
và RMSEA = 0,029. Trọng số tải nhân tố của tất cả các quan 
sát đều ≥ 0,5 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Hệ số 
tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu đều khác 1 có ý 
nghĩa thống kê vì vậy thỏa mãn giá trị phân biệt (bảng 4). 
Bảng 2 liệt kê trọng số tải nhân tố,hệ số tin cậy tổng hợp, 
tổng phương sai trích của thang đo. 

 
Hình 2. CFA tới hạn 

Bảng 1. Kết quả Cronbach Alpha thang đo các thành phần 

Nhân tố Tự tin - 
SE 

Lạc quan 
- OP 

Hy vọng  
- HP 

Vượt khó 
- RE 

Tự quyết  
- AU 

Hiệu quả 
- AP 

Số quan sát 4 3 3 3 4 4 

Hệ số Cron 0,797 0,883 0,836 0,821 0,822 0,810 

Bảng 2. Trọng số tải nhân tố,hệ số tin cậy tổng hợp, tổng phương sai trích 

ITEM CFA 
loading 

p 

Psychological capital: Self-efficacy: ρc = 0,873; AVE = 0,633 
Tôi rất thoải mái trong phân tích và tìm giải pháp cho các vấn đề 
trong công việc. 
Tôi rất thoải mái khi trình bày các vấn đề chuyên môn với cấp trên. 
Tôi rất thoải mái khi tiếp xúc với đồng nghiệp bên trong và bên 
ngoài tổ chức. 
Tôi rất thoải mái khi thảo luận các vấn đề chuyên môn với đồng 
nghiệp. 

 
0,829 

 
0,748 
0,726 

 

0,824 

 
*** 

 
*** 
*** 

 

*** 

Psychological capital: Optimism: ρc = 0,685; AVE = 0,453 
Khi gặp khó khăn trong công việc, tôi tin điều tốt nhất sẽ xảy ra 
với tôi. 
Trong công việc tôi thường kỳ vọng mọi việc theo ý tôi. 
Nói chung trong công việc, Tôi tin mọi việc tốt lành luôn đến 
với tôi. 

 
0,758 

 

0,638 
0,616 

 
*** 

 

*** 
*** 

Psychological capital: Hope: ρc = 0,893; AVE = 0,746 
Hiện tại, tôi chủ động theo đuổi mục tiêu công việc hiện tại  
của mình. 
Tôi có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề tôi đang vướng mắc 
trong công việc. 
Tôi có nhiều cách để đạt được mục tiêu hiện tại của mình. 

 
0,988 

 

0,557 
 

0,981 

 
*** 

 

*** 
 

*** 

Psychological capital: Resiliency: ρc = 0,801; AVE = 0,575 
Tôi dễ dàng hồi phục sau khi gặp những vấn đề rắc rối công việc. 
Tôi dễ dàng hòa đồng với đồng nghiệp. 
Trong công việc, mỗi khi nổi giận, tôi rất dễ dàng lấy lại bình tĩnh. 

 
0,708 
0,828 
0,727 

 
*** 
*** 
*** 

Autonomy:  ρc = 0,781; AVE = 0,474 
In the work 
Tôi có quyền quyết định cách công việc được thực hiện. 
Trong công việc tôi tự mình quyết định làm việc như thế nào. 
Trong công việc, tôi có cơ hội tự do và độc lập trong quyết định.  
Trong công việc, tôi không bị kiểm soát hay áp lực phải làm 
theo ý người khác. 

 
 

0,741 
0,678 
0,740 
0,602 

 

 
*** 
*** 
*** 
*** 

Job Performance:  ρc = 0,848; AVE = 0,584 
In the work 
Tôi tin rằng tôi là một người làm việc hiệu quả. 
Tôi đạt kết quả tốt trong công việc  
Cấp trên đánh giá tôi là người làm việc tốt.  
Đồng nghiệp luôn đánh giá tôi là người làm việc tốt. 

 
 

0,741 
0,678 
0,740 
0,741 

 
 

*** 
*** 
*** 
*** 

Phân tích SEM 
Kết quả SEM cho thấy mô hình đạt yêu cầu: χ2 [182] = 

234,419 (p = 0,005), Cmin/df = 1,288 < 2, GFI = 0,940,  
CFI = 0,985, TFI = 0,938 tất cả > 0,9 và RMSEA = 0,029 < 0,03. 
Như vậy ta kết luận mô hình thích hợp với dữ liệu của thị 
trường. Kết quả ước lượng chuẩn hóa các tham số chính 
được trình bày trong bảng 3. Kết quả này cho thấy các mối 
quan hệ (giả thuyết) đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 



                        XÃ HỘI 

  Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 - Số 3 (6/2020)                                         Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn 142

KINH TẾ P-ISSN 1859-3585      E-ISSN 2615-9619 

5%. Thông qua kết quả SEM ở bảng 3 cho thấy kết quả của 
nghiên cứu này thống nhất với nhiều nghiên cứu trước đó 
là mối quan hệ trực tiếp của năng lực tâm lý và hiệu quả 
công việc. Tuy nhiên mối quan hệ đồng thời giữa năng lực 
tâm lý và tự quyết với hiệu quả công việc được xem xét 
trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy độ lớn của mối 
quan hệ năng lực tâm lý và hiệu quả công việc gần gấp 2 
lần mối quan hệ tự quyết và hiệu quả công việc. Điều này 
cho thấy tự quyết có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

Bảng 3. Kết quả SEM 

 Unstandardized 
Estimate 

Standardized 
Estimate 

S.E C.R P 

JP <--- CAP 0,605 0,420 0,141 4,286 *** 

JP <--- AU 0,251 0,244 0,081 3,095 0,002 

Bảng 4. Kiểm định giá trị phân biệt 

r Se('r) CR P KET LUAN 

JP <--> CAP 0,547 0,039999743 13,675088 1,05821E-35 PHAN BIET 

AU <--> CAP 0,518 0,040871667 12,673816 1,41187E-31 PHAN BIET 

AU <--> JP 0,462 0,042376762 10,902202 1,19548E-24 PHAN BIET 

5. KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
Trong 2 tiền tố dự báo hiệu quả công việc đã đề nghi 

kiểm định, cả năng lực tâm lý và tự quyết đều có ý nghĩa 
thống kê trong việc dự báo hiệu quả. 

Mẫu dữ liệu thực hiện kiểm định mô hình lý thuyết chủ 
yếu thu thập từ các trường Đại học ở TPHCM, do vậy sự 
tổng quát hóa kết quả nghiên cứu bị hạn chế. 

Những nhân tố đặc thù của ủy quyền tâm lý ngoài tự 
quyết còn có các thành phần khác như năng lực 
(competence), sự ảnh hưởng (Impact), ý nghĩa của công 
việc (Meaning) chưa đề cập trong nghiên cứu này [29]. 

Theo kết quả của SEM ta thấy hệ số tác động của Psycap 
cao gấp 2 lần hệ số tác động của AU. Qua đó để nâng cao 
hiệu quả công việc, các biện pháp tác động vào tâm lý 
được xem là quan trọng. 

Thực tế ta có dễ dàng cảm nhận được trong thực tiễn xã 
hội rằng, với những giảng viên có trình độ thạc sĩ, họ chỉ là 
nhưng nhà khoa học tập sự, có thể họ còn một khoảng 
không để phấn đấu, đó chính là mục tiêu họ cần đạt được. 
Để đạt được mục tiêu trong thành tựu nghiên cứu khoa học 
và đạt được học hàm học vị cao hơn trong việc củng cố nghề 
nghiệp, họ cần phải nỗ lực nhiều hơn, và điều này chỉ có thể 
đạt được ở bậc học này chính là năng lực bản thân trong đó 
năng lực tâm lý đóng vai trò quan trọng nhất. Trong khi đó 
tự quyết lại là nhân tố bổ trợ để hoàn thành mục tiêu của họ, 
đó chính là môi trường, xúc tác từ bên ngoài tác động vào ý 
thức tâm lý của họ. Do vậy xét ở khía cạnh nào đó, một cách 
tổng quát năng lực tâm lý sẽ là yếu tố quyết định. 
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