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Abstract: The purpose of this study was to
investigate the causal relationship of job pathway
adaptation, psychological capital and spiritual
intelligence through mediation of job self-efficacy
among students of Islamic Azad University,
Kermanshah Branch. The research method
descriptive, correlation and structural equation
modeling. The statistical population of the study
consisted of all employed students in Kermanshah
Islamic Azad University. 200 individuals were
selected by sampling method as sample size. To
measure the data, the following tools were used: A:
adaptive path of the job; B: psychological capital;
spiritual intelligence; and D: career self-efficacy. For
data analysis, descriptive statistics (mean and
charts,...) and inferential statistics (correlation
coefficient and path analysis) were used and data
were analyzed by SPSS software version 22.The
results showed that the model has a suitable fit, there
is a significant relationship between job adaptability
and self-efficacy. There is a significant relationship
between job path adaptation and psychological
capital, between the adaptive path of the job path
and the psychological capital with the role of
intermediary self-efficacy there is a significant
relationship between self-efficacy and spiritual
intelligence. There is a significant relationship
between self-efficacy and psychological capital.
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، رابطه علی انطباقپذیری مسیر شغلی، هدف پژوهش حاضر:چکیده
سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجیگری خودکارآمدی
 روش.شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود
. همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری بود،پژوهش توصیفی
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه
 نفر با روش نمونهگیری در811 آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود و تعداد
 جهت اندازهگیری دادهها از.دسترس بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند
،)8158( پرسشنامههای انطباقپذیری مسیر شغلی مارک ساویکاس
 هوش معنوی آمرام و،)8116( سرمایه روانشناختی لوپز؛ آمو و مارتین
) استفاده5114( ) و خودکارآمدی شغلی ریگز و کنایت8112( درایر
 جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و تحلیل.گردید
 و لیزرل موردSpss22 مسیر استفاده شد و با استفاده از نرمافزارهای
 نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار.تحلیل قرار گرفتند
 بین،)p<1/15(  بین انطباقپذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی،است
 بین،)p<1/15( انطباقپذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی
 بین خودکارآمدی شغلی و،)p<1/15( خودکارآمدی و هوش معنوی
 بین،)p<1/15( سرمایه روانشناختی رابطه معنیداری وجود دارد
انطباقپذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی
 میتوان.)p<1/15( خودکارامدی شغلی رابطه معنیداری وجود دارد
 هوش معنوی و،چنین نتیجه گرفت که با پرورش سرمایه روانشناختی
خودکارآمدی شغلی دانشجویان میتوان انطباقپذیری مسیر شغلی افراد
 بهگونهای که بتوانند خود را با تغییرات سازگار و انطباق،را افزایش داد
.دهند
 هوش، سرمایه روانشناختی، انطباقپذیری مسیر شغلی:کلید واژهها
.معنوی و خودکارآمدی شغلی

. ایران، مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، گروه مشاوره: نویسنده مسئول.5
 ایران، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی.8
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مقدمه
شغلی 5اصطالحی

است که از اولین نظریۀ رشد مسیر شغلی در قرن 85
انطباقپذیری مسیر
برآمده است .این نظریه با عنوان نظریۀ سازهگرایی مسیر شغلی 8به ساویکاس نظریهپرداز مشهور
تعلق دارد که برای نخستینبار آن را در سال  8115مطرح کرد .این نظریه در پاسخ به نیاز جامعه
به رویکرد مناسب با قرن حاضر بهوجود آمده است (پاتون و مک ماهون .)8116 ،3نظریۀ سازه-
گرایی مسیر شغلی ساویکاس بهعنوان دیدگاهی سازهگرا و کلنگر ،رشد آدمی را در قالب انطباق یا
سازش با محیط اجتماعی بهمنظور یکپارچهسازی شخص و محیط مفهومسازی میکند و انطباق و
شایستگی اجتماعی را با چشمانداز بافتی و فرهنگی درنظر دارد (ساویکاس و پروفیلی.)8158 ،4
دغدغههای مسیر شغلی بهمعنای ضرورت برای جهتدهی به آینده است .دغدغه مسیر شغلی
از آینده احساس واقعی میسازد و به فرد کمک میکند تا گذشته را بهخاطر داشته باشد ،بهوضع
فعلی توجه کند و آینده را پیشبینی نماید .فقدان دغدغه مسیر زندگی ،بیتفاوتی مسیر شغلی
نامیده میشود و بیبرنامهگی و بدبینی درباره آینده را منعکس میکند .این بیعالقهگی را میتوان
از طریق مداخله مسیر زندگی که برای تقویت جهتگیری بهسمت جلو طراحی شده و آگاهی از
وظایف رشد شغلی و گذارهای حرفهای پیشرو حل و فصل کرد (ساویکاس .)8155 ،در واقع
انطباقپذیری مسیر شغلی کنار آمدن با تغییرات را تسهیل میکند (سلطانزاده.)5315 ،
ساویکاس ( )8111برای انطبااقپاذیری مسایر شاغلی چهاار بعاد داشاتن دغدغاه ،کنتارل،
کنجکاوی و اعتماد را قایل است .دغدغه مسیر شغلی که اولین و مهامتارین بعاد انطبااقپاذیری
شغلی است .در اصل یک جهتگیری رو به جلو ،به این معنا است کاه آمااده شادن بارای آیناده
اهمیت دارد (سلطانزاده ،عابدی و باغبان .)5311 ،کنترل مسیر شغلی نیز بهمعنای بااور داشاتن
به این موضوع است که افراد در قبال ساختن مسیر شغلیشان مسئولیت دارند (ساویکاس8118 ،
) .کنجکاوی باعث میشود که افراد در مورد خودشان در موقعیتها و نقشهای مختلف فکر کنند
و سناریوهای ممکن دیگری را که میتوانند شکل دهند ماورد بررسای قارار دهناد (سااویکاس و
پورفلی .)8158 ،اعتماد بهمعنای احساس کفایات و خودکارآمادی در انجاام موفقیاتآمیاز یاک
فعالیت یا نقش است .در این مرحله شخص میتواند انتخابهای خود را برای اجرای طرح زندگی
خود بهواقعیت تبدیل کند (سلطانزاده و همکاران .)5311 ،افراد با انطباقپذیری بااال معماوال در
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مدیریت زندگی شخصی و بهبود وضعیت سالمت و بهزیستی خود توانایی بیشتری دارناد (لنات،5
 .)8153پژوهش جوادین ،حسنقلیپور ،قلیپور ،حاجیکریمی و کریمی جعفاری ( )5316نشاان
داد که تمامی عوامل فردی بر انطباقپذیری مسیر شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارناد .پاژوهش
ساویکاس ( )8118نشان داد که بین انطباقپذیری شغلی و سن رابطهای وجود ندارد به این معناا
که میزان انطباقپذیری شغلی دانشجویان با افزایش سن ،افزایش یا کاهش نماییاباد .هامچناین
کاراولی و هال )8116( 8یک مدل نظری برای نشان دادن چگونگی رشد انطبااق پاذیری در باین
مدیران و مفهوم جدیدی از انطباق پذیری مدیریتی توساط شناساایی ابعااد رفتااری ،شاناختی و
اجتماعی – هیجانی انطباق پذیری ارائه شده اسات .پاژوهش واناف فاو )8151( 3نشاان داد کاه
خودکارآمدی شغلی ارتباط مثبت و قوی با انطباقپذیری مسیر شاغلی دارد .پاژوهش هیرسا ی4
( )8111نشان داد که نوجوانانی که سطح باالیی از انطباقپذیری مسیر شاغلی را دارا هساتند .در
تسلط بر گذارهای مسیر شغلی موفقترند .همچنین انطباقپذیری مسیر شغلی ،نشانهای از رشد و
پیشرفت نوجوان است که به رشد مثبت وی میانجاماد و باعاث بهزیساتی و کااهش پریشاانی و
رفتارهای مشکلساز خواهد شد (صالحی ،عابدی ،باغبان و نیلفروشان.)5318 ،
حال یکی از سواالت اساسی و مهم پیش روی نظریه پاردازان و پژوهشاگران ایان باوده کاه چاه
عواملی بر رشد انطباقپذیری مسیر شغلی افراد موثر است .سرمایه روانشناختی از جملاه عوامال
موثر بر انطباق پذیری مسیر شغلی است .سرمایه روانشناختی مفهوم جدیدی اسات کاه اماروز ه
وارد حوزه رفتار سازمانی شده است و از آن بهعنوان مزیت رقابتی یاد شده اسات .سارمایه روان-
شناختی یک حالت روانشناسی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر نسابت باه زنادگی اسات
(سلطانزاده .)5315 ،سرمایه روانشناختی یعنی بااور فارد باه توانااییهاایش در دساتیابی باه-
موفقیت ،پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسانادهای مثبات دربااره خاود و تحمال کاردن
مشکالت تعریف میشود (لوتانز .)8114 ،1افراد برخوردار از سرمایه روانشاناختی افاراد را قاادر
میسازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتهای استرسزا ،کمتر دچار تانش شاده ،در برابار
مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحتتاثیر
وقایع روزانه قرار بگیرند ،لذا اینگونه افراد دارای سالمت روانشناختی باالتری نیز هستند (رابینز،
میلت ،کاکی پی و واترز .)5118 ،6مورثی )8153( 5در پژوهش خود نشاان داد کاه سارمایه روان
1. Lent
2. Kraveli, Hall
3. Wang & Fu Hirsch
4. Hirsch
5. Lotanz
6. Robbins, Millet, Caccioppe, Waters
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شناختی بر رضایت شغلی کارکنان اثر مثبت میگذارد .پژوهش دیگری کاه توساط چناف ،چان،
لین و هو آنف ،)8153 ( 8با عنوان «رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان فیزیاک
دانشگاههای تایوان» انجام شده ،یافتهها نشان داد که سرمایه روانشناختی اثر مثبت و معنااداری
با رضایت شغلی دارد .هاونگا )8155( 3دانشآموزانی که عملکرد و پیشارفت تحصایلی در ساطح
باالیی قرار دارند ،از نظر انطباقپذیری مسیر شغلی نیز باالترند .همچناین پاژوهش سالطانزاده و
همکاران ( )5311نشان داد که مولفههای سرمایه روانشناختی توان تبیین انطباقپاذیری مسایر
شغلی را دارند.
همچنین اهمیت و ضرورت هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید احساس مایشاود.
هوش معنوی بیانگر مجموعهای از تواناییها ،ظرفیتها و مناابع معناو اسات .کاربسات آنهاا در
زندگی روزانه میتواند موجب افزایش انطباقپذیری فرد شود (ولمن .)8112 ،4وگان هوش معنای
را توانایی درک عمیق سواالت غایی وجودی و بینش درباره سطوح متفااوت هوشایاری مایداناد
(وگان .)8155 ،1معنویت و باورهای معنوی با با ابعاد روانشناختی ارتبااط تنگااتنگی دارناد و در
جهت ایجاد تعادل در زندگی انسانی گام بر میدارند .هوش معنوی ،بیانگر مجموعهای از توانایی-
ها و ظرفیتها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطبااقپاذیری و در نتیجاه
سالمت روان افراد میشود (قشقاییزاده و حسینپور5315 ،؛ زهر و مارشال.)8116 ،6
پژوهش رحیمیپور و کرمی ( )5313نشان داد که میانگین مولفههای هوش معنوی و سرمایه
روانشناختی باالتر از حد متوسط بود .پژوهش گل ین و سنجری ( )5315نشان داد باین هاوش
معنوی با خودکارآمدی رابطه معنیداری وجود دارد .پاژوهش اسامیت )8151( 2نشاان داد باین
خودکارآمدی و معنویت رابطه مثبات و معنایداری وجاود دارد (رحیمایپاور و کرمای.)5313 ،
آدبگلو )8112( 8در پژوهش خود بهمنظاور بررسای رابطاه معنویات باا خودکارآمادی و کیفیات
زندگی در افراد بزرگسال مبتال به بیماری نتیجه گرفت که بین این متغیرها یک رابطه معنای دار
قوی وجود دارد ،بهطوریکه افراد با باورهای معنوی باال از خودکارآمدی باال و همچناین کیفیات
زندگی مناسبی برخوردار بودند (مهدی ،فهیمی و شاهسواری .)5315 ،همچنین پژوهش موسوی
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( )5311نشان داد که بین انطباق پذیری مسیر شغلی با هوش معناوی رابطاه معنایداری وجاود
دارد.
متغیر دیگر خودکارآمدی شغلی است .خودکارآمدی به اعتقاد فرد در رابطه با تواناییهای
خویش برای بسیج انگیزش ،و اعمال موردنیاز برای انجام موفقیتآمیز وظیفهای ویژه در متن و
وضعیتی خاص گفته میشود .وقتی افراد یک وظیفه را با موفقیت به پایان میرسانند ،احتمال
بیشتری وجود دارد که باور کنند دوباره میتوانند در انجام آن کار موفق شوند (مرعشیان و
نادری .)5318 ،افرادی که کارآمدی باالیی دارند با تالش مداوم و تعقیب سرسختانه برای اتمام
کار مشخص میشوند و بهکمک باورهایشان نسبت به موفقیتهای خود برانگیخته میشوند (آوی،
ورنسینف و لوتانز .)8118 ،5پژوهشگران معتقدند که خودکارآمدی شغلی یکی از پیشبینی-
کنندههای مهم در انطباقپذیری مسیر شغلی است (جوادین و همکاران .)5316 ،پژوهش یوسفی
( )5311نشان داد که همه متغیرهای شخصیت ،خودکارآمدی شغلی و جهتگیری هدف و
حمایت اجتماعی تاثیر معناداری بر انطباقپذیری مسیر شغلی دارند .پژوهش هو ،وو و لیو8
( ) 8154نشان داد که خودکارآمدی شغلی رابطه بین شخصیت فعال و انطباقپذیری مسیر شغلی
را تعدیل مینماید .در این پژوهش با توجه به سازه مهم انطباقپذیری مسیر شغلی که چراغی
برای روشنایی مسیر و اهداف و شناخت کامل از انتخابهای ممکن و در مسیر شغلی است و از
طرفی هم انطباقپذیری مسیر شغلی باعث دغدغهمندی ،کنجکاوی ،خودکارآمدی و توانایی حل
مسائل مسیر شغلی میشود .حال با توجه به آنچه که بیان گردید پژوهش حاضر در پی رابطه
علی انطباقپذیری مسیر شغلی با سرمایه روانشناختی ،هوش معنوی و با میانجیگری
خودکارآمدی شغلی است .این پژوهش بهدنبال بررسی فرضیههای زیر است :رابطه علی
انطباقپذیری مسیر شغلی با میانجیگری خودکارآمدی شغلی ،بین انطباقپذیری مسیر شغلی و
خودکارآمدی رابطه وجود دارد ،بین انطباقپذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه
وجود دارد ،بین خودکارآمدی و هوش معنوی رابطه وجود دارد ،بین خودکارآمدی و سرمایه
روانشناختی رابطه وجود دارد ،بین انطباقپذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با نقش
میانجی خودکارآمدی رابطه وجود دارد.

1. Avey Wernsing, & Luthans
2. Hou, Wu, Liu
32

آراس رسولی و افسانه تاجیک

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی ،همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود
و تعداد  811نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند (سوپر .)8152 ،5برای جمعآوری
دادههای الزم بعد از انتخاب حجم نمونه و تشکیل کالسی توجیهی به بیان اهداف و لزوم
همکاری صادقانه در پاسخدهی به پرسشنامهها ،به توزیع آنها اقدام شد .سپس نحوه پاسخدهی
به پرسشنامهها تشریح شد و از آنها خواسته شد تا سواالت پرسشنامه را بهدقت مطالعه و با
صداقت ،به گزینههای موردنظر پاسخ دهند .همچنین به آزمودنیها اطمینان داده شد که
اطالعات جمعآوری شده ،کامال محرمانه خواهد ماند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمارتوصیفی
(میانگین و نمودار و )...و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شد و دادهها
با استفاده از نرمافزارهای  Spss22و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیراستفاده گردید که عبارتند از:
الف) میزان انطباقپذیری مسیر شغلی :این مقیاس در سال  2012با همکاری  13کشور دنیا
به سرپرستی مارک ساویکاس ساخته شد و متشکل از  24سئوال است و به اندازهگیری چهار بعد
انطباقپذیری شغلی یعنی دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد میپردازد (ساویکاس و پروفلی،
 .)8158پاسخدهندگان از مقیاس  1درجهای لیکرت ،از  ،1کامال موافقم  ،5کامال مخالفم استفاده
میکنند .بنابراین حداقل نمره  84و حداکثر نمره  581است ،که نمره پایینتر بیانگر میزان
انطباقپذیری کمتر و نمره باالتر بیانگر میزان انطباقپذیری باالتر در مسیر شغلی افراد است.
پاسخگویی به این مقیاس 51 ،تا  51دقیقه زمان میبرد .پایایی این مقیاس توسط روسیر و
همکاران ( )8158با ضریب آلفای  1/21تا  1/86گزارش شده است (صالحی و همکاران.)5318 ،
این مقیاس در ایران صالحی )  (1393ترجمه و اعتباریابی کرده است و ضرایب آلفای آن برای
مقیاس دغدغه  ،0/75کنترل  ،0/65کنجکاوی  0/82و اعتماد  0/80گزارش شده است .ضریب
آلفای محاسبه شده است (صفری ،ربیعی و مصباح .)5311 ،پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر
 1/84محاسبه شد.
ب) پرسشنامه سرمایه روانشناختی :این پرسشنامه دارای  81سوال است .این پرسشنامه
خودکارآمدی ،توانایی چارهجویی ،مثبتنگری و تابآوری را مورد سنجش قرار میدهد .مادهها بر
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روی یک طیف  2درجهای از کامال غلط تا کامال صحیح قرار گرفته و بهصورت  3/1 ،5و  2نمره-
گذاری می شود و حداقل و حداکثر نمره هر فرد در این آزمون به ترتیب  81و  541است .هم-
چنین روایی سازه پرسشنامه توسط لوپز و مارتین ( )8111از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و
تاییدی انجام دادهاند و روایی سازه آنرا تایید کردند .در ایران و در تحلیل عاملی اکتشافی آنها
چهارعامل این پرسشنامه با آلفای کرونباخ برابر با  1/11بهدست آمد (رحیمی نژاد.)5311 ،
پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/81محاسبه شد.
ج) پرسشنامه هوش معنوی :این مقیاس  84ماده و شامل چهار خردهمقیاس (تفکر وجودی،
تولید معنای شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش وضعیت هشیاری) است .آزمودنیها پاسخ خود را
به هر گویه بر روی یک پیوستار ( =1نظری ندارم =5 ،درست نیست = 8 ،تاحدی درست=3 ،
خیلی درست =4 ،کامال درست) رتبهبندی نمودند .بدین ترتیب نمره این مقیاس میتواند بین 1
تا  16در نوسان باشد ،نمره باال نشاندهنده میزان باالی هوش معنوی در افراد است .پایایی این
پرسشنامه توسط کینف ( .)8112را با روش آلفای کرونباخ  1/11و با روش تنصیف 1/84
گزارش شده است .پایایی این مقیاس در ایران توسط رقیب و همکاران ( )5388با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  1/88برآورد شد (( .)p>1/11عسکری ،حیدری و عسکری .)5314 ،پایایی
پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/18محاسبه شد.
د) خودکارآمدی شغلی :این پرسشنامه را ریگز و کنایت ( )5114ساختند و دارای  35ماده در
چهارگروه برای سنجش باورهای خودکارآمدی فردی ،انتظار پیامدهای فردی ،باورهای کارآمدی
جمعی و انتظار پیامدهای جمعی است .هر ماده دارای یک پاسخ پنجدرجهای از کامال مخالف تا
کامال موافق است .نمرهگذاری بهصورت  1 ،4 ،3 ،8 ،5و حداقل و حداکثر نمره هر فرد بهترتیب
 35و  511است .پایایی این پرسشنامه در مطالعه ریگز ( )5114بین  1/81تا  1/88گزارش شده
است .همچنین در پژوهش نجار اصل ( )5381از روش تحیل عامل تاییدی برای تعیین اعتبار
پرسشنامه استفاده گردید که شاخصهای برازندگی تطبیقی و شاخص مجذورات خطای تقریب
برابر با  1/21و  1/11بهدست آمد (مرعشیان و نادری .)5318 ،پایایی پرسشنامه در پژوهش
حاضر  1/11محاسبه شد.
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یافتههای پژوهش

ردیف

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرها
1

متغیرها

1

انطباقپذیری مسیرشغلی

2

سرمایه روانشناختی

3

هوش معنوی

4

خودکارامدی

3

2

4

5
**

1/831

1/581
**

1/313

5
**

1/545

**

1/881

میانگین

انحراف استاندارد

4/111

1/411

4/12
5
*

1/565

1/165

1/11
5

1/681
1/411

3/11

*P<0/05
**P<0/01

نتایج جدول  5نشان داد که میانگین انطباقپذیری مسیر شغلی ( ،)M=4/111سرمایه روان-
شناختی ( ،)M=4/12هوش معنوی ( )M=1/11و خودکارآمدی ( )M=3/11در طیف پنجدرجه-
ای نشان داد نمونۀ مورد مطالعه ،متغیرهای انطباقپذیری مسیر شغلی ،سرمایه روانشناختی،
هوش معنوی و خودکارآمدی را در سطحی باالتر از متوسط ارزیابی کردهاند.
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی
نتیجه

شاخص
X2

دامنه مورد قبول
p>0/05

مقدار
2.88

DF
X2/DF

3-5

2
1.44

RMSEA

RMSEA<0/05

0.047

تأیید

CI(90%)RMSEA

Up to 0.1

0.000 – 0.153

تأیید

GFI

GFI>0/90

0.99

تأیید

AGFI

AGFI>0/90

0.96

تأیید

NFI

NFI>0/90

0.95

تأیید

CFI

CFI>0/90

0.98

تأیید

IFI

IFI>0/90

0.98

تأیید

تأیید
تأیید

در نهایت ،بهمنظور اصالح مدل ،مسیرهای غیر معنادار از مدل حذف شدند و برازندگی داده
مدل بررسی شد .مدل اصالح شده نهایی در شکل  8گزارش شده است .بررسی شاخصهای
برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش نسبتا مطلوبی با دادهها دارد (جدول .)8
اثرات مستقیم و غیرمستقیم در جدول  1گزارش شده است .در مدل نهایی در حالیکه
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انطباقپذیری مسیر شغلی بر سرمایه روانشناختی اثر مستقیم دارد ،همچنین انطباقپذیری
مسیر شغلی بر هوش معنوی با میانجیگری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم دارد ،انطباقپذیری
مسیر شغلی با خودکارآمدی نیز رابطه مستقیمی دارد.
فرضیه اصلی :تدوین مدل رابطه علی انطباقپذیری مسیر شغلی با سرمایه روانشناختی ،هوش
معنوی و با میانجیگری خودکارآمدی شغلی است.

شکل  .2مدل نهایی انطباقپذیری مسیر شغلی ،سرمایه روانشناختی ،هوش معنوی و خودکارآمدی

*ضرایب معناداری گزارش شدهاند (همه ضرایب در سطح  1درصد معنادار هستند)
در نهایت ،بهمنظور اصالح مدل ،مسیرهای غیر معنادار از مدل حذف شدند ،و برازنادگی داده
مدل بررسی شد .مدل اصالح شده نهایی در شکل  8و  3گزارش شده است .بررسی شاخصهاای
برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش نسبتا مطلوبی با دادهها دارد .اثرات مستقیم
و غیرمستقیم در جدول  8گزارش شده است .در مدل نهایی در حاالیکاه انطبااقپاذیری مسایر
شغلی بر سرمایه روانشناختی اثر مستقیم دارد ،همچنین انطباقپذیری مسایر شاغلی بار هاوش
معنوی باا میاانجیگاری خودکارآمادی اثار غیرمساتقیم دارد ،انطبااقپاذیری مسایر شاغلی باا
خودکارآمدی نیز رابطه مستقیمی دارد.
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جدول  .3ضریب تاثیر انطباقپذیری مسیر شغلی خودکارآمدی و سرمایه روانشناختی
مسیر

اثر

شغلی

اثر

اثرغیر

مستقیم

مستقیم

اثرکل

برونزاد
درونزاد

بر

انطباقپذیری مسیر
خودکارآمدی شغلی

بر

1/31

1/31

برونزاد
درونزاد

بر

انطباقپذیری مسیر شغلی بر سرمایه
روانشناختی

1/56

1/56

درونزاد
درونزاد

بر

خودکارآمدی بر هوش معنوی

1/56

1/56

درونزاد
درونزاد

بر

خودکارآمدی بر سرمایه روانشناختی

1/84

برونزاد
درونزاد

بر

انطباقپذیری مسیر شغلی بر سرمایه
روانشناختی

1/56

1/12

1/83

فرضیه یک :نتایج جدول  3نشان میدهد که انطباقپذیری مسیر شاغلی دارای اثار مساتقیم
( )β=1/31در سطح معناداری ( )p<1/15بر متغیار خودکارآمادی اسات .باهعباارت دیگار باین
انطباق پذیری مسیر شغلی با خودکارآمدی شغلی رابطه معنیداری وجود دارد .فرضیه دوم :نتاایج
جدول نشان داد که انطباق پذیری مسیر شغلی دارای اثر مستقیم ( )β=1/51در سطح معنااداری
( )p<1/15بر متغیر سرمایه روانشناختی است .بهبیان دیگر بین انطبااقپاذیری مسایر شاغلی و
سرمایه روانشناختی رابطه معنیداری وجود دارد .فرضیه ساوم :نتاایج جادول  3نشاان داد کاه
متغیر خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ( )β=1/56در سطح معناداری ( )p<1/15بر متغیر هاوش
معنوی دارد .بدین ترتیب بین خودکارآمدی و هوش معنوی رابطه وجود دارد .فرضیه چهارم :هم-
چنین نتایج جدول نشان داد که متغیار خودکارآمادی دارای اثار مساتقیم ( )β=1/84در ساطح
معناداری ( )p<1/15بر متغیر سرمایه روانشناختی دارد .بهعبارت دیگر بین خودکارآمدی شغلی
و ساارمایه روانشااناختی رابطااه معناایداری وجااود دارد .فرضاایه پاانجم :نشااان داد کااه متغیاار
انطباق پذیری شغلی دارای اثر مستقیم با ضریب استاندارد ( )1/56در سطح معناداری ()p<1/15
متغیر خودکارآمدی و دارای اثر غیرمستقیم با ضریب اساتاندارد ( )β=1/12در ساطح معنااداری
( )p<1/15بر متغیر سرمایه روانشناختی است .بهبیان دیگر بین انطبااقپاذیری مسایر شاغلی و
سرمایه روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی رابطه معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر رابطه علی انطباقپذیری مسیر شغلی ،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی باا
میانجیگری خودکارآمدی شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحاد کرمانشااه انجاام شاد و
یافتههای آن درک وسیعی از رابطه علی متغیرها و جهتگیری عملی آنها ارائه داد .نتایج فرضیه
اصلی نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است .با نتایج پاژوهش جاوادین و
همکاران ( )5316و کاراولی و هال ( )8116تناسب و همخاوانی دارد .در تبیاین نتاایج مایتاوان
چنین بیان داشت که سازه انطباقپذیری مسیر شغلی در اصال پوشااننده تماام ساازههاای مهام
مسیر شغلی است .از سویی دیگر انطباقپذیری مسیر شغلی یکی از ویژگیهاای اصالی در دنیاای
کنونی بهشمار میرود و سازهای روانشناختی است که کنار آمدن با تغییرات را تسهیل مایکناد.
انطباقپذیری مسیر شغلی؛ کسب نگرشها ،صالحیتها و رفتارهایی که افراد برای هماهنفسازی
خودشان با کار متناسب با خودشان بهکار میبرند (ساویکاس .)8111 ،از طرفی هام افارادی کاه
سرمایه روانشناختی باالیی دارند در صورت مواجه با موانع ،توانایی بااالیی در یاافتن مسایرهای
جایگزین برای رسایدن باه اهاداف خاود دارناد .هماین افاراد از باورهاای خودکارآمادی بااالیی
برخوردارند و به توانایی خود در دستیابی به اهداف اطمینان دارند .انطبااقپاذیری مسایر شاغلی
نشاندهنده آمادگی و منابع فرد برای مقابله با وظایف ،تغییرات و ضربههای ناگهاانی پایشبینای
شده در نقشهای مختلف از جمله نقشهای شغلی است .همچنین به لحاظ نظاری مویاد نظریاه
یادگیری اجتماعی و ساویکاس است .طبق نظریه یادگیری اجتماعی خودکارآمدی بر شناختهاا،
انگیزش و خلق فرد تاثیر مهمی دارد .در زمینه شناخت افرادی که احسااس خودکارآمادی مای-
کنند ،اهداف معناداری برای خود انتخاب میکنند و معتقدند باید به اهدافشان دست پیدا کنناد،
در زمینه انگیزش خودکارآمدی موجب پایداری و تداوم میشود و این دسته از افاراد باه ساادگی
تسلیم نمیشوند و برای رسیدن به اهدافشان بهدنبال راههای دیگاری مایگردناد .خودکارآمادی
شغلی یکی از پیشبینیکنندههای مهم در افزایش انطباقپذیری مسیر شغلی است.
نتایج فرضیه اول نشان داد که بین انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی شاغلی رابطاه
معنیداری وجاود دارد .نتاایج فرضایه فاوق باا پاژوهش جاوادین و همکااران ( ،)5316یوسافی
( ،)5311وانف و فو ( )8151و هو ،وو و لیو ( )8154تناسب و همخاوانی دارد .در تبیاین نتاایج
میتوان چنین بیان داشت که خودکارآمدی همان باور فرد به تواناییهای خود برای دستیابی باه
موفقیت است ،نقش قابلتوجهی در مواجهه با موانع و ناکامیها دارد و بهموجب آن ،فرد مهاارت-
های خود را برای مقابله با شرایطی که با آن مواجه میشود ،سازمان میدهد .خودکارآمدی شغلی
باال ظرفیت افراد برای گردآوری اطالعات مرتبط ،تصمیمگیری و عمل مناسب به خصوص هنگاام
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فشار زیاد را تضمین میکند (هلسین .)8111 ،در مسیر انطباقپاذیری شاغلی باه خودکارآمادی
شغلی باال نیاز است .این خودکارآمدی شغلی به افراد کمک میکند تاا هنگاام دریافات باازخورد
منفی ،کمتر دفاعی عمل کنند و نتایج منفی را موید بیصالحیتی خویش یاا مناتج از رفتارهاای
دیگران تفسیر نکنند و این موضوع میتواند سبب شود که فرد درصدد یادگیری در جهت عملکرد
موثرتر برآید .خودکارآمدی شغلی باال با افزایش انگیزه فرد برای رشد کنجکااوی مسایر شاغلی و
بهدنبال آن با کسب اطالعات کافی در مسیر شغلیاش او را در مسیر انطباقپاذیری بااالتر پایش
ببرد؛ احساس کنترل فرد را بر روی مسائل پیرامون خود افزایش میدهد و باه افازایش اعتمااد او
در مسیر شغلیاش میانجامد (سلطانزاده و همکاران .)5311 ،از سویی دیگر افارادی کاه ساطح
باالیی از خودکارآمدی نتایج فرضیه دوم نشان داد که بین انطباقپذیری مسایر شاغلی و سارمایه
روانشناختی رابطه معنیداری وجود دارد .پژوهش حاضر با پژوهشهایهای چنف ،چان ،لاین و
هو آنف (  ،)8153هیرس ی ( ،)8111سلطانزاده و همکاران ( )5311تناساب و همخاوانی دارد.
براساس این یافتهها میتوان گفت که دانشجویان با سرمایه روانشناختی باال ،این افراد بهمنظاور
دستیابی بههدفهای خود تالش میکنند و در صورت مواجه باا مواناع ،تواناایی بااالیی دریاافتن
مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اهداف خود خواهند داشت (اسنایدر .)8118 ،باهبیاان دیگار
افرادی که از سطوح باالیی از سرمایه روانشناختی را دارا هستند نسبت به دیگار افاراد عملکارد
بهتری خواهند داشت .لذا میتوان چنین استنباط نمود افراد با سرمایه روانشناختی بااال قادرت
انطباق پذیری بهتر و بیشتری را خواهند داشت .چراکه انطباقپذیری مسیر شغلی ،کنار آمادن باا
تغییرات و موانع را تسهیل مینماید .در عین حال انطباق پذیری ،بهویژه میتواناد باهعناوان یاک
توانایی کلی برای سازگاری با تغییرات یا موانع موجود در مسیر شغلی فرد موردتوجه قارار گیارد
(سلطانپناه .)5315 ،نتایج فرضیه سوم نشان داد بین خودکارآمدی شغلی و هوش معنوی رابطاه
معنیداری وجود دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پاژوهش باا پاژوهشهاای گل این و
سنجری ( ،)5315اسمیت ( ،)8151گوپتا ( )8158تناسب و همخوانی دارد .هوش معناوی مای-
تواند بهعنوان یک راهبرد مقابلهای در جهت حل مشکالت و مسائل پرتنش روزماره در موقعیات-
های مختلف نقش مهمی ایفا نماید .همچنین افرادی که از هوش معنوی باالیی برخوردار هستند،
تمایل بیشتری در بهکارگیری تواناایی هاای خاود بارای اتخاام تصامیمات شاغلی دارناد و بارای
جستجوی گزینههای شغلی باز هستند و به هنگام مواجهه با وظایف پیشبینی نشاده و ابهاماات،
خودکارآمدی بیشتری از خود نشان میدهند .خودکارآمدی نیز بهعنوان یکی از مولفههاای مهام
تنظیم رفتار ،قضاوتهای کارآمد و ناکارآمد را در مواجهه به وقایع باههماراه خواهاد داشات کاه
هریک از این نگرشها در جایگاه خود میتوانند در رویارویی با موانع نتیجاه رفتاار را پایشبینای
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کنند .امروزه هوش معنوی از اهمیت روزافزونی در رویکرد روانشناسی مثبتنگار و روانشناسای
تحولی برخوردار است .افرادی که از هوش معنوی باالتری برخوردار هستند ،دارای صافات مقابلاه
با سختیها ،دردها و شکستها ،باال بودن خودآگاهی و برخوردار بودن از حس انعطافپذیری بااال
میباشند .فرد بهوسیله هوش معنوی میتواند بهترین و مناسبترین تصامیمات را براسااس ابعااد
روانی و جسمانی در جهت ارتقای سازگاری و انطباقپذیری با شارایط و محایط زنادگی روزاناه و
استفاده انطباقی از تواناییها و ارزشها بگیرد .بنابراین باور افراد به کارآماد باودن باهعناوان یاک
عامل محافظتی موجب افزایش مقاومت در برابر عوامل استرسزا و بهکارگیری روش حال مسائله
در مواجهه با شرایط سخت می شود و از سویی هوش معنوی با افزایش یک سطح از معنی نه تنها
به فرد در غلبه بر ناسازگاریها کمک میکند بلکه به افزایش رضایت و خاود اجرایای نیاز کماک
میکند .در نتیجه این دو متغیر نقش مهمی در غلبه بر موقعیتهای ناسازگار و همچنین انطبااق
و سازگاری بیشتر با محیط دارند (نیکمنش و کیخا .)5314 ،نتایج فرضیه چهارم نشاان داد کاه
بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه روانشاناختی رابطاه معنایداری وجاود دارد .نتاایج پاژوهش
حاضر با پژوهشهاای ساکاوفیلی و ماریساا ( ،)8112مرعشایان و ناادی ( )5318سارمایه روان-
شناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر نسبت باه زنادگی اسات.
خودکارآمدی شغلی به اطمینانی که افراد به تواناییهای خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند،
اشاره میکند (لوتانز و همکاران .)8112 ،از سویی دیگر افراد باا سارمایه روانشاناختی بااال باه
سمت تسلط در تکالیف و موفقیت سوق خواهد داد .کسانی که ساارمایۀ روانشااناختی باااالیی
دارند ،باور کارآمد بودن دارناد و اینکه آنها میتوانناد یاک تفااوت مثباات در محاایط کاااری
خاود ایجاد کنند و از سختیها دور شوند همه این عوامال مثبات باه آنهاا در خلاق روشهاای
کااری و شاغلی ناو و متفااوت کماک میکند (آوی ،لوتانز و یوسف.(8111 ،
نتایج فرضیه پنجم نشان داد که متغیر انطباق پاذیری شاغلی دارای اثار مساتقیم بار متغیار
خودکارآمدی و دارای اثر غیرمستقیم باا ضاریب بار متغیار سارمایه روانشاناختی اسات .نتاایج
پژوهش حاضر با پاژوهشهاای یوسافی ( ،)5311شایخاالساالمی و احمادی ( )5311تناساب و
همخوانی دارد .در تبیین یافتهها میتوان چنین بیان داشت که متغیار خودکارآمادی شاغلی باه
باورهای شخص در مورد توانایی خود برای انجام دادن وظایف شاغلی اشااره دارد .افارادی کاه از
خودکارآمدی شغلی باالیی برخوردار هستند از راهبردهای سازگاری و انطبااق بیشاتری اساتفاده
میکنند .بهطور کارآمد زمان خود را مدیریت میکنند و در نظارت برتالش خود بهتار از دیگاران
هستند .از طرفی از نتایج چنین استنباط شد که سازه خودکارآمدی شاغلی نشاان داد کاه نقاش
موثری ایفا میکند .از سویی دیگر افراد با سرمایه روانشناختی باال از ظرفیت باالیی برخوردارناد،
این افراد بهمنظور دستیابی به هدفهای خود تالش زیادی میکنند و در صورت مواجه با مواناع،
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توانایی باالی ی در یافتن مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اهداف خود خواهند داشت .از طرفای
دیگر هال ( )8111معتقد است که انطباقپذیری فراصالحیتی است که فرد را قاادر مایساازد تاا
خودش را اصالح کند و فعاالنه به مطالبات جدید محیط پاسخ دهد .این رفتارهای خاود هادایت-
گر ،بیانگر خودکارآمدی بیشتر است که به رفتارهای بیشتر ،صاحیح و جهاتدار خاتم مایشاود
(سلطانزاده .)5315 ،لذا با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود کاه مشااوران شاغلی از
مبانی مشاوره مسیر شغلی در مشاورههای خود بهره بگیرناد ،بهارهگیاری مراکاز کاریاابی از ایان
رویکرد ،پرورش سرمایه روانشناختی بهعنوان جزئی از برنامههای مشاوره شغلی مورد توجه قارار
گیرد و بهتر است که از سنین پایین آغاز شود .بهطوری که که بتوان با تقویت آن ،انطباقپاذیری
در تمامی ابعاد زندگی افزایش یابد .پژوهش حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحاد
کرمانشاه انجام گرفته است ،در تعمیم نتایج آن به گروههای دیگر باید جاناب احتیااط را رعایات
نمود.
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