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بررسی رابطهی مؤلفههای سرمايه روانشناختی بر انطباقپذيری مسیر شغلی
(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه علوم دريايی امام خمینی (ره) نوشهر)
ناصر پور صادق ،* 1حمید فروزان

2

چکیده
هدف اين پژوهش تعیین رابطه بین انطباقپذيری مسیر شغلي و مؤلفههای سرمايه روا -نشناختي در دانشجويان دانشگاه
علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهراست .روش پژوهش توصیفي پیمايشي و از نوع همبستگي بوده و به اين منظور ،از
میان  013نفر دانشجويان سال آخر مقطع کارشناسي طبق فرمول کوکران تعداد  172نفر برای پژوهش به روش
نمونهگیری خوشهای ساده گزينش شدند .به منظور بررسي انطباقپذيری مسیر شغلي از پرسشنامه استاندارد ساويکاس و
پورقلي ( )2312و برای بررسي سرمايه روانشناختي از پرسشنامه استاندارد لوتانز و همکاران ) (2007استفاده گرديد.
دادهها با استفاده از روش آماری رگرسیون همزمان برای پیشبیني تأثیر مؤلفههای سرمايه روانشناختي (خوشبیني،
خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری) بر روی انطباقپذيری مسیر شغلي (دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی ،اعتماد) تحلیل گرديد.
نتايج پژوهش نشان داد که اين مدل  11درصد از واريانس مسیر انطباق شغلي را تبیین ميکند و بین مؤلفههای
خوشبیني ،خودکارآمدی ،امیدواری سرمايهی روانشناختي با انطباقپذيری مسیر شغلي رابطهی مثبت و معناداری وجود
دارد (.) p<3/31
واژگان کلیدی :سرمايه روانشناختی ،انطباقپذيری مسیر شغلی

تاريخ دريافت مقاله69/30/19 :
تاريخ پذيرش مقاله69/11/23 :

 1دانشیار مديريت راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي (نويسنده مسئول.)dr.naser porsadegh@gmail.com ،
2دانشجوی دکتری مديريت راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي.

54

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  11زمستان 69

مقدمه
با توجه به اهمیت تربیت افسران متعهد به سازمان و تقاضای ارتقای کیفیت تربیتي  -آموزشي و بهبود عملکرد
فارغالتحصیالن دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) ،مديران ارشد نیروهای مسلح و نداجا به دنبال مطالعه و بررسي
متغیرهای مرتبط با موفقیت تحصیلي راهبردهای مؤثر برای مواجهه با نیازهای تحصیلي و رواني اجتماعي دانشجويان و
انطباقپذيری آنها با مسیر شغلي خود هستند .در اين میان دانشجويان فوق پس از ورود به دانشگاه افسری و لزوم
سازگاری با محیط و فعالیتهای دانشگاهي با چالشهايي رو به رو هستند؛ بهگونهای که ميتوان گفت موفقیت تحصیلي،
تالش آنها برای دانشآموختگي و انطباقپذيری آنها با مسیر شغليشان از اهمیت بااليي برخوردار ميباشد .انطباقپذيری
يکي از ويژگيهای اصلي کارکنان در دنیای کنوني به شمار ميرود و سازهای روانشناختي است که مشخصهی آمادگي و
منابع فردی برای انجام کار و کنار آمدن با گزارهی آسیبهای فردی ميباشد .در واقع انطباقپذيری مسیر شغلي1کنار
آمدن با تغییرات را در کارکنان تسهیل ميکند.
تغییرات در فعالیتهای کاری به علت جهانيسازی ،توسعهی فنّاوری ،بيثباتي اقتصادی ،دگرگوني شرايط محیطي ،اثر
معناداری بر محیطهای کاری امروزی دارند و تغییر نقشهای کاری در دنیای امروز ،اجتنابناپذير است ،همین امر سبب
شده است تا مديران و صاحبنظران به دنبال پیدا کردن راهي برای افزايش انطباقپذيری کارکنان در برابر اين تغییرات
گسترده باشند .امروزه ،سازمانها با تغییرات زيادی همراه هستند ،محیطهای پويايي که در آنها وجود کارمندان انطباق
پذيرتر ،اهمیت زيادی پیداکرده است (ادوارد 2و موريسان .)1665 ،0انطباقپذيری مسیر شغلي ريشه در دنیای تغییرات
کاری دارد ،در دنیای کار همه چیز تغییر کرده است ،نوع کاری که مردم انجام ميدهند ،شیوهای که آن کار را به انجام
ميرسانند و قرارداد آنها با سازمان (بلوستین )1661 ،5اين تغییرات شاخص دنیای کار در قرن بیست و يک هستند ،حاال
ديگر تغییرپذيری ويژگي برجستهی هر سازمان بهحساب ميآيد (ايلگن 4و پاالکاس )1661 ،9ماهیت متغیر محیطهای
کاری باعث شده تا کارفرمايان و مديران ،بیشتر و بیشتر به درک و بهبود انطباقپذيری مسیر شغلي کارکنان بپردازند
(تاک 1و وودمن . )2333 ،0آنها به دنبال کارکناني هستند که با آموختن شیوههای جديد انجام وظايف شغلي با شرايط
جديد کنار بیايند و بتوانند ابهام ناشي از محیطهای متغیر را تحمل کنند و در عین حال مؤثر باشند (پاالکاس و همکاران
 ،)2333مسیر شغلي ما دارای حد و مرزی است (آرتور 6و روسیو )1669 ،13به طوری که فرصتهای پیشآمده ميتوانند
نحوهی استخدام کارکنان را بهبود بخشند (آرتور ،خاپووآ 11و ويلدروم.)2334 ،12
افراد در اين فضای آشفته ،تغییرات مسیر شغلي خود را هدايت ميکنند و بايد بتوانند افرادی اليق و انطباق پذير باشند
(هال 10و چاندلر .)2334 ،15با توجه به اينکه انطباقپذيری مسیر شغلي يک سازهی فردی -اجتماعي است ،ميتوان
پیشبیني کرد که عوامل روانشناختي تا حد زيادی در افزايش يا کاهش آن دخیل باشند .با توجه به اهمیت انطباقپذيری
مسیر شغلي در کارکنان ،به نظرمي رسد بررسي و پژوهش بیشتری پیرامون عواملي که در رشد و افزايش آن دخیلاند،
الزم و ضروری باشد .پژوهشهای متعددی در اين زمینه انجام شده است و اين پژوهشها همچنان نیز ادامه دارند .طي
1 - Career Adaptability
2 - Edward
3 - Morisan
4 - Blostin
5 - Eilgen
6 - Palacas
7 - Tak
8 - Woodman
9 - Artour
10 - Rusiou
11 - Khapoa
12 - Wildorom
13 - Hall
14 - Chandler
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مطالعهای که توسط کلهه ،1و همکاران ( )2311انجام شده است ،نتايج نشان داده است که کارمندان اغلب در مورد
يکنواخت شدن کار و همینطور احساس نارضايتي از شغلشان ،نگران هستند .اين پژوهش نشان ميدهد که کشف طرح
ريزی مسیر شغلي ميتواند حداقل بخشي از اين مشکالت را حل کند و باعث افزايش انطباقپذيری و موفقیت شغلي شود.
راتینگهاوس ،2دی 0و بورگي )2334( 5در پژوهش خود ،ارتباط انطباقپذيری مسیر شغلي و خوشبیني را با متغیرهای ديگر
مورد سنجش و اندازهگیری قرار دادهاند .ابروين 4و همکاران ( )2335طي پژوهش کیفي ،گزارههای بزرگساالن را به منظور
بررسي مفهوم انطباقپذيری مسیر شغلي مورد توجه قراردادند .آنها متوجه شدند طرحمندی و واقع بیني از جمله
سازههايي هستند که برای مقابلهی بهتر با تغییرات مسیر شغلي الزم هستند .مورثي )2310( 9در تحقیقات خود نشان داد
که سرمايه روانشناختي بر رضايت شغلي کارکنان اثر مثبت ميگذارد .معمارزاده ،ختايي و عباسزاده ( )1061نشان دادند
که میان سرمايه روانشناختي و تعهد سازماني کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .در بین عوامل مختلف اثرگذار بر
انطباقپذيری مسیر شغلي ،پرداختن به حاالت روانشناختي 1ميتواند اهمیت خاصي نسبت به بررسي اثر صفات
روانشناختي 0داشته باشد .چرا که صفات روانشناختي تا حد زيادی ارثي هستند و خصیصههايي را شامل ميشوند که فرد
ممکن است در اختیار داشته باشد و يا نداشته باشد ،در صورتي که حاالت روانشناختي شامل رفتارها ،افکار و اعمالي
هستند که قابلیت رشد و توسعه دارند (انويک )2334 ،6و مي توان آنها را در افراد دستکاری نمود .از جمله اين عوامل در
دهه اخیر ،سرمايه روانشناختي است که به يکي از موضوع های موردتوجه و جذاب تبديل شده و اين تمايل هم در زمینه
های پژوهشي و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری در تصمیمگیری منجر شده است.
سرمايه روانشناختي مانند سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي از سرمايههای ناملموس سازماني است که برخالف
سرمايههای ملموس با هزينههای کمتر قابل مديريت و رهبری ميباشد و ميتواند نتايج و دستاوردهای درخور توجهي را
در پي داشته باشد (لوتانز 13و همکاران ،)2331 ،همچنین ،از نگاه لوتانز و همکاران ( ،)2330سرمايه روانشناختي مي تواند
به عنوان مزيت رقابتي از طريق سرمايه گذاری بر افراد مطرح شود .از نظر لوتانز و همکاران ( )2331سرمايه روانشناختي
با تکیه بر مؤلفههای روانشناختي مثبت گرا ،منجر به ارتقای ارزش سرمايه انساني و اجتماعي در سازمان ميشود .اين
مؤلفهها در يک فرآيند تعاملي و با رويکرد ارزشیابي به زندگي فرد معنا ميبخشند ،تالش فرد برای تغییر موقعیت های
فشار زا را تداوم ميدهند و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختي وی در تحقق اهداف را
تضمین ميکنند (حضوری و همکاران.)1062 ،
15
10
چهار شاخص خودکارآمدی ،11امیدواری ،12خوش بیني و تاب آوری برای سرمايه روانشناختي در نظر گرفته شده است
است (لوتانز و اوی 2311 ،14و لوتانز و همکاران 2331 ،و جفری .)2312 ،19اين مؤلفههای سرمايه روانشناختي قابلیت
رشد دارند و ميتوان آنها را در افراد پرورش داد .از اين رو ،در صورت تايید نقش اين مؤلفهها در پیشبیني انطباقپذيری
1 -Colheh
2 - Ratinghouth
3 -Day
4 -Borgi
5 -Ebrvin
6 - Murthy
7 - Psychological states
8 -Psychological traites
9 - Envic
10 -Luthans
11 -Selfefficacy
12 -Hope
13 -Optimism
14 -Resiliency
15 -Avey
16 -Jafri
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مسیر شغلي ميتواند از پرورش اين سرمايهها در افراد به منظور افزايش قدرت انطباقپذيری آنها کمک گرفت .در پژوهش
حاضر سعي بر آن بوده است که رابطهی بین سرمايهی روانشناختي که مجموعهای از حاالت روانشناختي را تشکیل
ميدهد با ويژگيهای انطباقپذيری مسیر شغلي دانشجويان دانشگاه افسری مورد بررسي قرارگیرد .ارائهی راهکارهايي
مبتني بر مولفههای سرمايهی روانشناختي جهت انطباقپذيری کارکنان تأثیر قابل مالحظهای بر روی عملکرد کاری
دانشآموختگان خواهد داشت.
1
از مفاهیم کلیدی و جديد ادبیات رفتار سازماني موضوع سرمايه روانشناختي است (لوتانز و جوزف  .)2331 ،در گذشته
رويکرد بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران رفتار سازماني بر بررسي نقاط ضعف کارکنان و آسیبشناسي رفتارهای آنان
به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش نقاط ضعف آنان متمرکز بود و به توانمندیها و جنبه های مثبت رفتار
کارکنان توجهي نميشد ،ولي با ظهور نهضت روانشناسي مثبت گرا در دهه  ، 1990اين رويکرد به سوی مثبتگرايي و
تأکید بر جنبه های مثبت رفتاری تغییر جهت داد و رويکردهای رفتار سازماني مثبتگرا ،سرمايه روانشناختي و رهبری
مثبتگرا مطرح گرديد .سرمايه روانشناختي مانند سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي از سرمايههای ناملموس سازماني
است که برخالف سرمايه های ملموس با هزينههای کمتر قابل مديريت و رهبری ميباشد و مي تواند نتايج و دستاوردهای
درخور توجهي را در پي داشته باشد (لوتانز و همکاران ،)2331 ،همچنین ،از نگاه لوتانز و همکاران ( )2330سرمايه روان-
شناختي مي تواند به عنوان مزيت رقابتي از طريق سرمايهگذاری بر افراد مطرح شود ،همچنین ،سرمايه روانشناختي با
تکیه بر مؤلفههای روان شناختي مثبت گرا ،منجر به ارتقای ارزش سرمايه انساني و اجتماعي در سازمان مي شود .اين
مؤلفه ها در يک فرآيند تعاملي و با رويکرد ارزشیابي به زندگي فرد معنا ميبخشند ،تالش فرد برای تغییر موقعیتهای
فشارزا را تداوم ميدهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده و مقاومت و سرسختي وی در تحقق اهداف را تضمین
ميکند (حضوری و همکاران .)1062 ،سرمايه روانشناختي ميتواند مانند سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي مديريت شود
و برخالف سرمايههای سنتي و داراييهای مشهود با سرمايه گذاری بسیار اندکي تحقق يابد (لوتانز و همکاران.)2331 ،
در روانشناسي مثبت گرا ،امیدواری به عنوان توانايي ادراکيِ استنتاج مسیرها برای دستیابي به اهداف مورد نظر و ايجاد
انگیزه در خود از طريق تفکر عامل و جهت استفاده از آن مسیرها تعريف شده است (لوتانز و همکاران )2334 ،اما بر مبنای
کار اسنايدر و همکارانش تعريفي که در رفتار سازماني مثبت گرا استفاده مي شود ،امیدواری به عنوان يک حالت انگیزشي
مثبت و مبتني بر احساس تعاملي ناشي از موفقیت که دارای دو جزء ( )1عاملیت (انرژی معطوف به هدف ) و ( )2مسیر
(برنامهريزی برای دستیابي به هدف است) معرفي مي شود (اسنايدر ،2ايروينگ 0و اندرسون .)1661 ،5به عبارت ديگر،
امیدواری متشکل از هر دو جزء نیروی اراده (عاملیت اشخاص ،يا عزم راسخ برای دستیابي به اهداف خود) و قدرت تفکر
روشمند (توانايي طراحي مسیرهای جايگزين و برنامههای اقتضايي برای رسیدن به يک هدف با وجود موانع گذرگاهها )
است (آوی و همکاران.)2336 ،
بر اساس اين تعريف ،جزء عاملیت امید يا نیروی اراده ،عزم راسخ برای رسیدن به اهداف را فراهم ميکند ،در حاليکه جزء
مسیر يا تفکر روشمند ،ايجاد مسیرهای ديگر به منظور جايگزيني مسیرهايي که ممکن است در روند پیگیری اين اهداف
مسدود شده باشد را توسعه ميدهد] همچنین ،نشان داده شده است که امیدواری کاربردپذير ميباشد و با عملکرد در
حوزههای مختلف ،ازجمله محل کار مرتبط است (لوتانز و جوزف .)2331 ،
اولین سازهی رفتار سازماني مثبتگرا که به لحاظ نظری بیش از همه توسعهيافته و مورد بررسي علمي قرارگرفته است،
خودکارآمدی ميباشد(لوتانز .)2311 ،بر مبنای نظريه شناختي اجتماعي بندورا ( )1661و تحقیق گستردهی تجربي

1 -Youssef
2 -Snyder
3 -Irving
4 -Anderson
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استاجکويک 1و لوتانز ( )1669خودکارآمدی در محیطهای کاری به عنوان باور يا اطمینان شخص به تواناييهايش در به
حرکت درآوردن انگیزه و منابع شناختي خود و ايفای اقدامات الزم برای اجرای موفقیتآمیز وظیفهای خاص در يک زمینه
معین تعريف مي شود .در ارتباط با امیدواری ،خودکارآمدی ميتواند به عنوان اعتقاد و باور به تواناييهای فرد در (الف)
ساختن مسیرهای متعدد (ب) ايفای اقدامات الزم به سمت هدف و (ج) درنهايت موفقیت در دستیابي به هدف ،تفسیر شود.
درمیان ظرفیت هايي که به خاطر شمول در معیارهای رفتار سازماني مثبت گرا برگزيده شدهاند ،خودکارآمدی بهترين
تناسب با همهی معیارها را نشان ميدهد (لوتانز و جوزف .)2331 ،
سازه دوم خوش بیني است ،سلیگمن ،)1660( 2خوشبیني را به عنوان يک سبک تبییني که اشخاص رويدادهای مثبت را
به عوامل شخصي ،دائمي و فراگیر و رويدادهای منفي را به عوامل خارجي ،موقتي و موقعیت های خاص نسبت ميدهند،
تعريف کرده است (آوی .)2336 ،خوش بیني مهارتي مبتني بر انتظارات مثبت است که متعهدانه از تصور ما در بارهی
بهبودی بالقوه در آينده محافظت ميکند(هیوج ،0پاترسن ،5براد فورد ،)2334 ،4اما خوشبیني ،به عنوان يکي از ظرفیتهای
اصلي سرمايه روانشناختي ،معنا و مفهوم گستردهتری از آنچه بهطور عام به خوشبیني اطالق مي شود ،دارد.
از تاب آوری به عنوان سومین مولفه ياد شده است ،استوارت 9و همکارانش ( )1661تاب آوری را توانايي افراد برای سازش
موفقیتآمیز در مواجهه با تغییرات ،مصیبتها و خطرات تعريف نمودهاند .لوتانز ( )2332تاب آوری را بهطور خاص و به
عنوان جزئي از رفتار سازماني مثبت گرا به صورت ظرفیت روانشناختي مثبت برای شروع مجدد (حالت ارتجاعي و کشساني
داشتن) ،رجوع به قبل از بدبختي ،ابهام ،تعارض ،شکست يا حتي وقايع مثبت ،پیشرفت و مسئولیتهای افزايشيافته تعريف
نموده است .سازه ديگر انطباقپذيری مسیر شغلي به شمار مي رود.
در واقع تواناييهای انطباق از طريق تعامل بین دنیای دروني و بیروني شخص ،رشد و توسعه مييابد و بهشدت به نقشهای
خاص و اتفاقات بافتي يا زمینهای مربوط است .به اين معنا که فرهنگ و بافت شرايط مرزی ،انطباقپذيری را احاطه کرده
است .پس کشورهای مختلف در میزاني که انطباقپذيری را رشد و ارتقاء ميدهند و يا تشويق ميکنند ،متفاوتاند زيرا
فرصتهای متفاوتي را برای توسعه و بیان منابع رواني اجتماعي و مهارتهای تبادلي فراهم ميکنند (ساويکاس 1و پورقلي،
.)2312
مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومي تحقیق که ازادبیات و پیشینه تحقیق استخراجشده ونحوه روابط میان متغیرها را پیشنهاد مينمايد در شکل 1
به نمايش گزارده شده است.

1 -Stajkovis
2 -Sligman
3 -Hughes
4 -Patterson
5 -Bradford
6 -Stewart
7 -Savickas
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شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
اين پژوهش به منظور حل مشکالت خاص درون دانشگاههای نظامي انجام شدهاست و تالشي برای پاسخ دادن به يک معضل
و مشکل عملي است که در نیروهای مسلح وجود دارد ،از اين رو ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ميباشد .روش
پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي و جامعهی آماری اين تحقیق را  013نفر از دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني (ره) تشکیل دادهاند که با روش نمونهگیری تصادفي انتخاب شده اند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با
سطح اطمینان  3/64و خطای ،3/34برابر  112به دست آمد و تحلیلهای اين پژوهش بر مبنای پاسخهای حاصله صورت
گرفت .ابزارهای اندازهگیری را پرسشنامههای زير تشکیل دادهاند:
 .1پرسشنامه انطباقپذيری مسیر شغلي :مقیاس انطباق پذيری مسیر شغلي 1در سال  2312با همکاری  10کشور
دنیا به سرپرستي مارک ساويکاس ساخته شد .اين پرسشنامه دارای  25سؤال است که چهار بعد انطباقپذيری
مسیر شغلي را که عبارتاند از :دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد را اندازهگیری ميکند (ساويکاس و پورقلي،
 .)2312متوسط ضريب آلفای کرنباخ در بین  10کشور را برای مقیاس دغدغه  ،3/00کنترل  ،3/15کنجکاوی
 ،3/16اعتماد  3/04گزارش کردند .اين ضريب برای کل مقیاس  3/62بوده که در بین  10کشور نامبرده شده از
 3/01تا  3/69متغیر بوده است .روسیر و همکاران ( )2312نیز ضريب آلفای  3/14تا  3/09را برای  5مقیاس ذکر
شده گزارش کردند (رضوان صالحي وهمکاران .)1060 ،در پژوهش خود برای بررسي روايي اين پرسشنامه از
روش تحلیل عاملي تايیدی استفاده کردند .تحلیل عاملي تايیدی نشان داد که مدل مفروض با دادهها منطبق
است و مقیاس انطباقپذيری مسیر شغلي دارای چهار عامل جداگانه است که عبارتاند از دغدغه ،کنترل،
کنجکاوی و اعتماد .همساني دروني مقیاس انطباقپذيری مسیر شغلي نیز از طريق الفای کرونباخ  3/61وضريب
باز آزمايي به فاصله چهار هفته  3/62به دست آمد.
 .2پرسشنامه سرمايه روانشناختي( :)PCQاين پرسشنامه توسط لوتانز در سال  2331طراحي شد .شامل  25سؤال
و  5خرده مقیاس امیدواری ،تاب آوری ،خوشبیني و خودکارآمدی است که در آن ،هر خرده مقیاس  9گويه دارد.
در پژوهش لوتانز و آولیو ( )2331آلفای کرنباخ و بازآزمون اين پرسشنامه به ترتیب  3/61و  3/03به دست آمد.
همچنین اين پرسشنامه در ايران در پژوهش های مختلفي به کار رفته است .در پژوهشي که توسط نريماني و
همکاران ( )1060به دست آمد آلفای کرنباخ آن  3/04گزارش شد .همچنین ،در پژوهش خسروشاهي و همکاران
)1 -Career Adapt-Ability Scale (CAAS
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( )1060میزان پايايي و روايي آن به ترتیب  3/04و  3/16به دست آمد .در نتیجه مي توان گفت شواهد پژوهشي
نشان ميدهد که اين پرسشنامه دارای مشخصات روانسنجي خوبي است.
يافته های تحقیق
يافتههای حاصل از اين پژوهش که با استفاده از روش همبستگي و تحلیل رگرسیون احصاء گرديده در جداول زير
گزارششده است.
جدول ( )2ماتريس همبستگی متغیرهای سرمايه روانشناختی و انطباق مسیر شغلی به همراه زير مقیاسهای آن

انحراف استاندار

5/41

5/95

5/09

5/96

5/10

5/10

5/94

5/04

14/61

11/01

خودکارآمدی

1

**3/ 15

**3/90

**3/99

**3/13

**3/10

**3/96

**3/10

**3/01

**3/10

متغیرها

تابآوری

امیدواری

خودکارآمدی

خوشبیني

دغدغه

کنترل

کنجکاوی

اعتماد

سرمايه -روانشناختي

مسیر -انطباق شغلي

میانگین

22/03

22/53

21/45

22/09

20/90

20/44

20/51

25/29

06/11

65/60

امیدواری

**3/15

1

**3/92

**3/11

**3/92

**3/15

**3/90

**3/11

**3/00

**3/19

خوشبیني

**3/99

**3/11

**3/12

1

**3/91

**3/13

**3/99

**3/94

**3/06

**3/12

تاب آوری

**3/90

**3/92

1

**3/12

**3/40

**3/93

**3/44

**3/41

**3/04

**3/92

دغدغه

**3/13

**3/92

**3/40

**3/91

1

3/**11

**3/12

**3/19

**3/11

**3/06

کنترل

**3/10

**3/15

**3/93

**3/13

**3/11

1

**3/16

**3/03

**3/16

**3/62

کنجکاوی

**3/96

**3/90

**3/44

**3/99

**3/12

**3/16

1

**3/11

**3/15

**3/63

اعتماد

**3/10

**3/11

**3/41

**3/94

**3/19

**3/03

**3/11

1

**3/11

**3/61

سرمايه روانشناختي

**3/01

**3/00

**3/04

**3/06

**3/11

**3/16

**3/15

**3/11

1

**3/00

مسیر انطباق شغلي

**3/10

**3/19

**3/92

**3/12

**3/06

**3/62

**3/63

**3/61

**3/00

1

همانطور که در جدول  2مشاهده مي شود رابطه بین دو متغیر سرمايه روانشناختي و مسیر انطباق شغلي از جمله روابط
تمامي زير مقیاسهای اين دو متغیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هستند .همچنین ،میانگین نمونه مورد مطالعه در
متغیر سرمايه روانشناختي  06/11و انحراف معیار آن برابر با  14/61و میانگین مسیر انطباق شغلي  65/60با انحراف
معیار  11/01به دست آمد .برای بررسي پیشبیني مسیر انطباقپذيری مسیر شغلي از طريق سرمايه روانشناختي از تحلیل
رگرسیون چندمتغیری استفاده شد که نتايج آن در جدول  5 ،0و  4آمده است.
جدول ( )3نتايج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی انطباقپذيری مسیر شغلی از طريق متغیرهای پیشبین پژوهش

منبع
تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

رگرسیون

09646/06

5

6206/05

باقیمانده

15000/11

191

04/00

کل

41260/19

111

معنيداری

F

131/94

3/331

جدول ( )4ضرايب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون همزمان برای پیشبینی انطباقپذيری مسیر شغلی

شاخصهای آماری

ضرايب غیراستاندارد
بتا

انحراف استاندارد
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t

معنيداری
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متغیرها
خودکارآمدی

1/40

3/25

3/51

9/53

3/331

امیدواری

1/31

3/24

3/21

0/66

3/331

خوشبیني

3/61

3/24

3/25

0/46

3/331

تابآوری

1/30

3/25

3/330

3/125

3/63

جدول ( )5خالصه رگرسیون گام به گام برای پیشبینی انطباقپذيری شغلی

پیشبین (مستقل)

مالک (وابسته)

مجذور R

R

مجموع مجذورات R
اصالح شده

خطای استاندارد
برآورد

خودکارآمدی
امیدواری
خوشبیني

مسیر انطباق شغلي

3/12

3/05

3/11

6/29

تابآوری

با توجه به نتايج جدول  4مشخص ميگردد که میزان مجموع مجذورات  Rاصالح شده برابر با  3/11به دست آمده است که
نشان ميدهد اين مدل  11درصد از واريانس مسیر انطباق شغلي را تبیین ميکند .همچنین ،با مراجعه به جدول  5ميتوان
مشاهده نمود که به جز تابآوری ،متغیرهای خودکارآمدی ( ،)P=3/331امیدواری ( )P=3/331و خوش بیني ()P=3/331
به صورت معناداری انطباقپذيری مسیر شغلي را پیشبیني ميکنند .زير مقیاس تابآوری بر اساس اين جدول پیشبیني
معناداری از مسیر انطباق شغلي انجام نداده بود ( P=3/63بنابراين  .)P<3/34با مراجعه به میزان بتای استاندارد شده در
جدول  5مشخص ميگردد که با افزايش يک انحراف معیار در نمره خودکارامدی ،انحراف استاندارد مسیر انطباق شغلي
 3/51انحراف استاندارد افزايش پیدا ميکند؛ همچنین ،با افزايش يک انحراف استاندارد در نمره امیدواری ،انحراف استاندارد
مسیر انطباق شغلي  3/21افزايش پیدا ميکند و در نهايت در صورت افزايش يک انحراف استاندارد در نمره خوشبیني،
انحراف استاندارد مسیر انطباق شغلي نیز  3/25انحراف استاندارد تغییر ميکند.
بحث و نتیجه گیری
اين پژوهش به بررسي پیشبیني انطباقپذيری مسیر شغلي با استفاده از مولفه های سرمايه روانشناختي شامل
خودکارآمدی ،امیدواری ،خوش بیني و تاب آوری در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) پرداخته است .در
اين پژوهش خودکار آمدی ،امیدواری و خوش بیني با شدت باال پیش بین انطباقپذيری مسیر شغلي بوده است و پس از
آن تاب آوری در پیشبیني اين متغیر نقش معناداری نداشته است .مؤلفههای معنادار نقش قابل توجهي در مواجهه با موانع
و ناکاميها دارند و به موجب آن فرد مهارتهای خود را برای مقابله با شرايطي که با آن مواجه مي شود ،سازمان مي دهد.
خودکارآمدی باالتر ،مي تواند سبب سخت کوشي بیشتر در رويارويي با موانع شود .خود کارآمدی باال همچنین ظرفیت
افراد برای تصمیمگیری و عمل مناسب به خصوص هنگام فشار زياد را تضمین ميکند (هلسین .)2334 ،1در مسیر شغلي
پويا به خود کارآمدی باال نیاز است .اين خودکارآمدی به افراد کمک ميکند تا هنگام دريافت بازخورد منفي ،کمتر دفاعي
عمل کنند و نتايج منفي را مؤيد بيصالحیتي خويش يا منتج از رفتارهای ديگران تفسیر نکنند و اين موضوع مي تواند
سبب شود که فرد درصدد يادگیری در جهت عملکرد مؤثرتر برآيد (هلسین.)1666،
دومین متغیر پیشبیني کننده انطباقپذيری مسیر شغلي در اين پژوهش ،امیدواری بوده است .جايي که ما به رسیدن به
اهداف اطمینان داريم ،امید ضروری است .سومین مؤلفه سرمايه روانشناختي يعني خوش بیني ،با انطباقپذيری رابطه
1 -Helsin
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مثبت ومعنا داری دارد و پیش بیني کننده انطباقپذيری است .که اين يافته به اين معناست که افراد دارای انطباقپذيری
باال ،خوش بیني بااليي نیز دارند .وخوش بیني به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتايج پیامدهاست وافراد خوشبین
همواره در انتظار رخ دادن اتفاقهای خوشايند در زندگي خود هستند (کارور وشي ير .)2332،تاب آوری يعني چهارمین
زيرمقیاس سرمايه روان شاختي که در اين پژوهش ،توانايي فرد در برابر تغییرات موجود در محیط کار وتحمل فرددرمقابل
ابهامات اشاره دارد (کوهن ،ابرينوود ،بیکرينک ،دسیکو )2330،پیشبیني معناداری از مسیر انطباق شغلي انجام نداده بود.
انعطافپذيری وتاب آوری درمقابل شرايط محیطي سخت وطاقت فرسا ،ازجمله ويژگيهای فردی موثردرانطباقپذيری است
ودرنتیجه ی رشد اين ويژگي ،فرد مي تواند در يادگیری صالحیتهای جديد وهمچنین مهارت های مربوط به رشد
وانطباق ،درراستای توسعهی تکنولوژی وتغییرات کار منعطف باشد (هلسین .)2334،با توجه به آنچه در رابطه با خود
کارامدی ،امیدواری ،خوش بیني و تاب آوری بیان شد ،نتیجه تحقیق نشان ميدهد که قدرت پیشبیني تاب آوری کمتر از
ساير متغیرها است .از محدوديتهای اين پژوهش مي توان به محدود شدن نمونه به دانشجويان دانشگاه علوم دريايي اشاره
کردکه تعمیم نتايج به ساير دانشآموختگان دانشگاههای نظامي را که شرايط شغلي متفاوتي دارند با مشکل مواجه ميکند.
در نهايت پیشنهاد مي شود که پژوهش های آتي به بررسي تاثیر اثربخشي درمان مثبتگرايي با تاکید بر مولفه های
سرمايه روانشناختي بر انطباقپذيری مسیر شغلي به پردازند .به عبارت ديگر ،پرورش مؤلفه های سرمايه روانشناختي مي
تواند به عنوان جزئي از برنامههای مشاوره اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دريايي مورد توجه قرار گیرد.
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