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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر مدل یابی رابطه بین كامیابی شغ لی
باا انطباا پايیر مسایر شاغلی و نقاش واطاطه ا طارمایه
روانشناختی در معلمان بادد روش :روش پاژوهش ودیای،ی،
همبستگی و از ندع مدل یابی معادالت طاختار بادد اامعاه
آمار شامل كلیۀ معلمان زن شاغل در دوره ابتدایی طاازمان
آمدزش و پرورش شهر وهران بدد .با اطات،اده از روش نمدناه
گی ر وصادفی خدشه ا چند مرحلها وعداد  405ن،ر ان ت خاب
شدند برا امع آور داده ها پاژوهش از پرطشانامهها
كامیابی در كار ( پدراث و همکاران ،)2011 ،پرطشنامه انطبا
پيیر مسیرشغلی طااویکا (  )2012و پرطشانامه طارمایه
روانشناختی (لدوانز  )2007 ،اطت،اده شد اهت وجزیه و وحل یل
داده ها از آزمدن ضریب همبستگی پیرطدن و الگدیابی معا دالت
طاختار با اطت،اده از نرم افزارها  SPSS 23و  Lisrelباه
كار گرفته شد یافتهها :انطبا پيیر مسیر شغلی و طارمایه
روانشناختی با كامیابی شغلی رابطه مثبت دارند و نتایج حا یل
از وحلیاال مساایر نشااان دهنااده نقااش واطااطه ا طاارمایه
روانشناختی در رابطه بین انطبا پيیر مسیر شغلی با كامیابی
شغلی بدد و مدل فرضی پژوهش با داده ها وجربای بارازش
مطلدب دارد نتیجه گیري :بر اطا یافته ها پژوهش انطبا
پيیر مسیر شغلی می وداند كامیابی شغلی را پیش بینی كند و
طرمایه روانشناختی می وداند نقش مهمی در فرآیناد افازایش
كامیابی شغلی معلمان داشته باشد
كلیود واهههووا :انطباا پاايیر مسیرشاغلی ،طاارمایه روان
شناختی ،كامیابی شغلی ،معلمان.
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Abstract
Aim: The present study modeled the
relationship between thriving at work and
career path adaptability and mediating the role
of psychological capital in teachers. Methods :
The research method was descriptivecorrelational. The statistical population included
all female teachers in the primary schools of the
Education Organization in Tehran. Four
hundred five individuals were selected using the
random sampling of multi-stage clusters
method. Thriving at work questionnaire
(Porath,
2011),
Career
adaptability
questionnaire
(Savickas,
2012),
and
psychological capital questionnaire (Luthans,
2007) were used to collect data. Res ults: T he
findings showed that career path adaptability
and psychological capital positively correlate
with thriving at work. Also, the results of pat h
analysis showed the mediating role of
psychological capital in the relationship
between career path adaptability and thriving at
work. The hypothetical model of the res earch
with experimental data has a good fit.
Conclusion: According to the research
findings, it can be concluded that career path
adaptability can predict career success, and
psychological capital can play an essential role
in increasing thriving at work in teachers.
Keywords: Career Path Adaptability,
Thriving at work, Psychological Capital,
Teachers.
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مقدمه
دوره ادید ،عصر طیطره طازمانها بر ادامع اطت به گدناها كاه مایوادان از وعبیار دنیاا
طازمانی برا دوره حاضر اطت،اده كرد (كامینسکا و بُرزیلد  ) 2016 ،1در واكنش به دگرگدنیها
طریع ،این ونها كی،یت محیط كار نیست كه اهمیت دارد ،بلکه چگادنگی غلباه افاراد باا ایان
وغییرات متدالی نیز درخدر اهمیت اطت در ادامع امروز  ،طازمانها در پیشرفت و ورقی اداماع
نقش اطاطی دارند (وود و ویلبرگر  ) 2015 ،2یکی از مهمورین طازمانها ،آمدزش و پرورش اطت
كه در ومامی ادامع از برورین اركان طازمانی اطت (وینتر  ) 2013 ،3هرچند دطتیابی به اهاداف
آمدزشی مندط به اطت،اده بهینه از منابع انسانی ،مالی و وجهیزاوی اطت اما پدیایی نظام آمدزش و
پرورش وابسته به عدامل مختل،ی از امله داشتن كاركنانی خشندد ،متعهد و كامیاب اطت وا در
محیطی پدیا و طالم با به بکار بستن ومام ودان خدیش برا كارآیی بیشتر و بهتار ایان طاازمان
فرهنگی گام بردارند از این رو معلمان بعندان مؤثرورین عامل در وحقا اهاداف و برناماه هاا
درطی و آمدزشی مدرطااه شناخته می شااادند و در برابار عملکارد شاغلی خادد ،پیشااارفت
وحصیلی دانش آمدزان و اعمال هدفمناد فرایناد یااددهی  -یاادگیر در طاااازمان مساااودل
هستند (ندید ادهم ،ش،یع زاده ) 1399 ،برا اروقاء كارایی شغلی معلمان ،نیااز اطات احساا
كامیابی شغلی آنها در حد مدرد قبدلی باشد طب فرهنگ فارطی عمید ،شغل به معنا كاار و
پیشه می باشد (عمید ) 1393 ،پس براطا همسانی م،هادمی و معنای در وماامی ماتن مقالاه
كامیابی دركار معادل كامیابی شغلی بکار رفته اطت
م،هدم كامیابی شغلی از ادیدورین م،اهیمی اطت كه در حدزة پژوهش طاازمانی مثبات گارا
مطرح شده اطت كامیابی شغ لی یکی از نمدنه ها رشد شغلی افراد در محیطها كاار اطات
كه نشان دهندة وجربۀ همزمان طرزندگی و یادگیر ودطط افراد هنگام انجام دادن وظایف شاغلی
اطت؛ به گدنها كه در حین كامیابی شغلی كاركنان احسا قدرت میكنند و طاط بااالیی از
خددشکدفایی را وجربه میكنند (پدراث ،اطپریتزر ،گیبسدن وگارنات  ) 2011 ، 4كامیاابی شاغلی
مزایایی همچدن طبک زندگی طالمور ،بهزیستی روانشناختی ،طالمت فیزیکی و روان شاناختی،
عملکرد شغلی بهتر ،رفتار ندآورانه شغلی ،رفتارها شهروند طازمانی و كاهش فرطددگی شغلی
را برا افراد به همراه دارد (وندآ و آرندلد  ) 2018 ،5در هر طازمانی كامیابی یک متغیر كلید در
1. Kaminska & Borzillo
2. Wood & Wilberger
3. Winter
4. Porath, Spreitzer, Gibson & Garnnet
5. Taneva & Arnold
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حیطه كار اطت و نقش مهمی در نگرش ،رفتار و همچنین عملکرد و انتظاارات كاركناان دارد
برا ايب و نگهدار اطتعدادها در هر طازمان ،نیاز اطت محیطی ایجاد شدد كه كاركنان بتدانند
در آن به كامیابی برطند (ایمانی ،قلیپدر و طیدادادین ) 1395 ،ادراک كامیابی شغلی میوداند
منجر به وغییر نگرش ها فرد گردد در واقع اگر فرد از كار خدد انرژ بگیرد و كار برا و به
عندان فریت یادگیر و به كار بستن دانش و مهارت ولقی گردد ،این امر میوداند بر ادراک فارد
در مدرد شغلش واثیر گيار باشد ( رملی ،عثمان ،طااالهددین و همکااران  ) 2016 ،1بارا ایجااد
كامیابی در كاركنان میودان به بازطراحی مشاغل در طازمان پرداخت؛ به گدنها كه افراد هنگام
انجام وظایف شغلی خدد به طدر همزمان یادگیر و طرزندگی را كه دو مدل،ه كامیابی هساتند،
وجربه كنند (اطپریتزر و هدانگ  ) 2019 ،2نتایج پژوهش ایمانی و همکاران (  ) 1395نشاان داد
كامیابی شغلی ،پیشبینیكنندة معنادار برا عملکرد شغلی و طالمت روانای كاركناان اطات،
یعنی افزایش كامیابی در كاركنان مداب اروقا عملکرد شغلی و طالمت روانی آنان میشادد از
آنجا كه در كامیابی شغلی انگیزش ،طرزندگی و والش برا یادگیر نه،ته اطت ،اگر معلمان به
عندان مهم ورین عامل انسانی دخیل در طازمان آمدزش و پرورش نتدانند كامیابی داشته باشند و
در مسیر شغلی انطبا پيیر الزم را كسب نکنند ،عمالً طرمایهها مااد و معناد زیااد از
بین خداهند رفت (اشرفی فشی ،زین آباد ) 1398 ،
در عصر كه مشخصه بارز آن وغییرات اقتصاد  ،ااتماعی و وکندلدژ و همچنین پیچیدگی
و وندع روز افزون اطت ،انطبا پيیر شغلی  3یعنی ودانایی طازگار و انطبا با شرایط متغیر و
مبهم كه دارا اهمیت روز افزون اطت( (اُهم و زاچر  ) 2015 ،4در حال حاضر طازمانها و دنیا
ادید كار و مسیر شغلی شرایط متغیر را پیش رو كاركنان قرار داده اطت به گدنها كه افراد
ناگزیر از ایجاد وغییر در خدیش یا محیط هستند وا بتدانند به نتایج مطلدب دطات پیادا كنناد
(روطیر ،زیکا ،اطتدفر و همکاران  ) 2012 ،5انطبا پيیر مسیر شغلی یکای از م،ااهیم ادیاد
حیطه روانشناطی و مشاوره شغلی در دیدگاه پست مدرن اطت كاه مشخصاۀ آماادگی و مناابع
فرد برا انجام كار معمدل و كنار آمدن با گيارهها كار و آطیبها فرد اطت (واندن -
هیدل ،دمرووی ،باكر و اطچافلی  ) 2013 ،6انطبا پيیر مسیر شغلی به معنی آمادگی مقابله با
وظایف غیرقابل پیش بینی ،حضدر در نقشها كار مبهم و طازگار طریع با وغییارات كاار
1. Ramlee, Osman, Salahudin & et al
2. Spreitzer & Hwang
3. Career adaptability
4. Ohme & Zacher
5. Rossier, Zecca, Stauffer & et al
6. Van den Heuvel, Demerouti, Bakker & Schaufeli
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اطت كه به عندان مهاروی مهم در هدایت و وصمیم گیر و همینطدر در دنیا كار معرفای شاده
اطت (طاویکا  ) 2013 ،1انطبا پيیر مسیر شغلی در بردارنده چهار مؤل،ه دغدغه ،كنترل،
كنجکاو و اعتماد اطت كه به ورویب اشاره به اهتگیر  ،مسودلیت پيیر  ،كاوش فریتهاا و
عقیده فرد به ودانایی غلبه بر مشکالت دارند دغدغه مسیر شغلی به فرد كمک میكند وا گيشته
را به خاطر داشته باشد ،به وضدح فعلی وداه كند و آینده را پیش بینی نمایاد فقادان دغدغاه
مسیر شغلی بی برنامگی و بدبینی در مدرد آینده را میكند (طاویکا و پروفیلی  ) 2011 ،2در
مطالعها كه ودطط كلهه ،زیکیک ،وان و یانتد دپاور  ) 2011 ( 3انجام شده اطت ،مشخص شد كه
اغلب معلمان در مدرد یکنداخت شدن كارشان نگران هستند و كشف و طرح ریز مسیر شاغلی
میوداند باعث انطبا پيیر و مدفقیت شغلی شدد همچنین مطالعات نشان دادهاند كه اطتقرار
الگد انطبا پيیر مسیر شغلی معلمان از آن اهت كه مداب افزایش رضایت شغلی ،رضایت
از زندگی ،وفادار به طازمان ،شایستگی حرفها و كاهش قصد ورک شغل میشادد ،پیامادها
طددمند در طط شغلی ،فرد و طازمانی دارد (طلیمانی ،كادهی ،شا،یع زاده ) 1400 ،یکای
دیگر از عدامل واثیرگيار بر حیطه شغلی طازمانها طرمایه روانشناختی اطت
طرمایه روانشناختی 4از مباحث مهم روانشناطی مثبتگارا اطات كاه شاامل رفتاار ،اعماال و
افکار هستند كه اكتسابی و قابل پرورش می باشند م،هدم كلای طارمایه روانشاناختی ،شاامل
چهار مؤل،ه خددكارآمد  ،امید ،خدشبینی و وابآور اطت كه در یاک وركیاب وعااملی مثبات
مداب بهبدد و اروقااء عملکارد انساانی مای شادد (یایم ،طاود ،چاد ،وكایم  ) 2017 ، 5طارمایه
روانشناختی به عندان درک شخص از خددش ،داشتن هدف برا رطیدن به مدفقیت و پایدار در
برابر مشکالت وعریف میشدد و از آن به عندان مزیت رقابتی یاد شده اطت (لدواانز ،اولیاد ،او و
ندرمن  ) 2007 ،6طرمایه روانشناختی افراد را قادر می طازد واا عاالوه بار مقابلاه بهتار در برابار
مدقعیت ها اطتر زا ،كمتر دچار ونش شده ،در برابر مشکالت از ودان باالور برخدردار باشند،
به دیدگاه روشنی در مدرد خدد برطند و كمتر وحت واثیر وقایع روزانه قرار بگیرند (مادرید ،دیاز،
لکا و همکاران  ) 2018 ،7برخی پژوهشها نشان دادهاند كاركنانی كاه از طاط بااال طارمایه
روانشناختی برخدردارند شغل را به عندان منبع نشاط و طرزندگی وجرباه میكنناد و یاادگیر

1. Savickas
2. Savickas & Porfeli
3. Klehe, Zikic, Van Vianen & De Pater
4. psychological capital
5. Yim, Seo, Cho & Kim
6. Luthans, Avolio, Avey & Norman.
7. Madrid, Diaz, Leka & et al
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بیشتر در حین كار كسب میكنند (كالین ،رودولف و زاچر  ) 2019 ،1مطالعات نشان دادهاند كه
مدل،هها طرمایه روانشناختی مانند خدش بینی ،خددكارآمد و امیدوار با انطبا پيیر مسیر
شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد (فروزان و پدریاد  ) 1396 ،مادرثی  ) 2013 ( 2در پاژوهش
خدد نشان داد كه طرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی كاركنان اثر مثبت میگايارد همچناین
مشخص شد كه بین انطباا پايیر مسایر شاغلی و طارمایه روانشاناختی باا نقاش میاانجی
خددكارآمد شغلی رابطه معنیدار واادد دارد (رطادلی و واایاک ) 1396 ،پترطادن ،لدواانز و
ایدنگ  ) 2014 ( 3در بر رطی نقش طرمایه روانشناختی بر كامیابی شاغلی دریافتناد كاه رابطاه
مستقیم و مثبتی بین این دو متغیار برقارار اطات طالطان زاده ،عاباد و باغباان (  ) 1395در
پژوهش خدد نشان دادند كه با پرورش طرمایهها روانشناختی افراد میوادان انطباا پايیر
مسیر شغلی آنها را افزایش داد به گدنها كه افراد میودانند با بسیار از وغییرات طازگار شدند
و به دنبال راه ادید برا ادامه مسیر شغلی خدد باشند
وقتی بحث كامیابی شغلی باشد ،مروبطورین نظریها كه میوداند مبنا وحلیل و بررطی قرا گیرد،
نظریه دو عاملی هرزبرگ  )2003( 4اطت یکی از عدامل انگیزشی نظریه هرزبرگ ،مسودلیت اطت كه
وادد مسودلیت و احسا آن ،طبب ندعی انگیزش در كار میشدد از طرف دیگر همین مسودلیت -
پيیر در مبحث انطبا پيیر شغلی ،زیر عندان و مؤل،ه «كنترل» مطرح می شدد و اشاره دارد كه
چنانچه فرد بر مسودلیت خدد احسا كنترل داشته باشد به شکل بهتر با كار منطب میشدد (ش،یع
آباد  )1393،حال اگر دقت شدد كه بحث انگیزش از یک طرف در كامیابی شغلی مطرح اطت و از
طد دیگر با متغیر انطبا پيیر مسیر شغلی مروبط اطت ،میودان اطتنباط كرد كه ندعی اروباط بین
مباحث كامیابی شغلی و انطبا پيیر مسیر شغلی وادد دارد (هانگلی و هیرطچی  )2020 ،5همچنین
اگر به رشد و ورقی به عندان یکی از عدامل انگیزاننده وداه شدد ،از یک طد اروباط نزدیکی با مؤل،ۀ
كنجکاو در مبحث انطبا پيیر مسیرشغلی و از طدیی دیگر اروباط نزدیکی با مؤل،ه پدیایی و والش
برا یادگیر نه،ته در مبحث كامیابی دارد به عبارت دیگر ،میودان گ،ت كه عدامل انگیزاننده مدفقیت
و رشد احتماال ندعی اروباط پنهان با مؤل،هها امید و خدش بینی دارند كاه در مبحاث طارمایه
روانشناختی مطرح شدهاند از آنجا كه انگیزش بخش مهمی از كامیابی شغلی اطت ،ليا میودان اطتنباط
كرد كه ندعی اروباط بین طرمایه روانشناختی با كامیابی شغلی وادد دارد (شاهید و ماچیر ) 2019 ،6
یافتهها پژوهش مساح ،عریضی طامانی و كالنتر ( )1396نشان داد كه بین كامیابی شغلی و نگرش
1. Kleine, Rudolph & Zacher
2. Murthy
3. Paterson, Luthans, & Jeung
4. Herzberg
5. Haenggli & Hirschi
6. Shahid & Muchiri
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شغلی با نقش میانجی اشتیا معلمان ،رابطه غیر مستقیمی وادد دارد و كامیابی شغلی می وداند با
همراهی اشتیا در كار طبب ایجاد نگرشهایی همچدن وعهد به كار معلمان گردد
طب نظریه وبادل ااتماعی (بلد  ) 1964 ،1فرد در مقابل چیزهایی كه میگیرد خدد را ملزم به
ابران می داند ،بنابراین نظریه زمانی كه فرد در شغلش احسا كامیابی كند خادد را ملازم باه
ابران میداند و این احسا طبب می شدد انطبا پيیر بیشتر با شغلش داشته باشد بارا
مثال زمانی كه طازمان فریتها رشد ،آمدزش و ابران منص،انه والشها و خدمات كاركنان را
لحاظ نماید ،كامیابی شغلی كاركنان افزایش یافته و این احتمال وادد دارد كه بارا ادا دیان
خدد به طازمان اقدا م به ارائه رفتارهایی نمایند كه مداب بهبدد عملکرد طازمان شدد (هدآناگ،
این و یانگ  ) 2004 ،2از طرفی ،بر اطا نظریه شغل و شخصیت هالند  )1997 (3وادد وناطب و
هماهنگی بین شغل و شخصیت با رضایت ،پیشرفت و ثبات شغلی همراه خداهد بدد .این وناطب و
هماهنگی بین شغل و شخص كه از آن به عندان انطبا پيیر مسیرشغلی یاد میشدد ،كاركنان
را قادر می طازد وا به بهترین شکل خدد را با وغییرات كار هماهنگ طازند (طدركد و بابارویس ،4
 ) 2016این هماهنگی طبب ایجاد انگیزشی میشدد كه بخش زیاد از م،هدم كامیابی شغلی را
در خدد نه،ته دارد بنابراین می ودان اطتنباط كرد كه در حالات كلای بایاد نادعی اروبااط باین
كامیابی شغلی با انطبا پيیر مسیرشغلی وادد داشاته باشاد (شا،یع آبااد  ) 1393 ،وحمال
مشکالت یکی از مؤل،هها طرمایه روانشناختی اطت كه با عندان وابآور از آن یاد میشدد و از
طدیی دیگر والش برا یادگیر از عن ایار مهام كامیاابی شاغلی اطات ،مُهار ونییاد منطقای و
اطتنباطی بیشتر بر رابطه بین كامیابی شغلی با طرمایه روانشناختی زده میشدد این در حالی
اطت كه ژو ،شی ،طان ،ژ  ،وانگ و ژانگ  ) 2018 ( 5بیانگیزگی و نارضایتی در كار را عامل مهمی
برا بروز پرخاشگر و خشدنت میدانند كه حتماً باید آن را به طمت رضایت وكامیابی وعادیل
كرد طب یافته لی  ) 2018 ( 6كامیابی شغلی اثر واططها بر اطتقالل شغلی و پیشارفت كاار
دارد كه نبدد آن لطمه زیاد بر مدارد ذكر شده میزند علیرغم وداه فراوان به م،هدم كامیابی
شغلی پژوهش ها وجربی اندكی دربارة این متغیر انجام شاده اطات و وااثیرات مساتقیم و غیار
مستقیم انطبا پيیر مسیر شغلی و طرمایه روانشناختی بر كامیابی شغلی در پژوهشها مادرد
غ،لت بدده اطت (پدراث و همکاران ) 2011 ،با وداه به اهمیت كامیابی در محیط هاا شاغلی و
اهمیت نقش واططها طرمایه روانشناختی در پژوهش ها طاازمانی و از طاد دیگار واكیاد بار
1. Blau
2. Huang, Jin & Yang
3. Halland
4. Šverko & Babarović
5. Zhao, Shi, Sun, Xie, Wang, Zhang & Fan
6. Li
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انطبا پيیر مسیرشغلی ،پژوهش حاضر به بررطی روابط كامیابی شغلی با عدامال یادشاده در
محیط كاراقدام نمدده اطت در طالیان اخیر ،در حدزه كامیابی شغلی و انطبا پيیر مسیر شغلی
كاركنان ،پژوهش ها مختل،ی انجام شده اطت بایگاز-كاوا  )2016( 1در پژوهشی وضعیت هیجانی
مثبت به شکل امید و خدش بینی ،پیش بینی كننده انطبا پيیر بدد .دوال و كدمار  ) 2017 ( 2در
پژوهشی دریافتند كه طرمایه روانشناختی بر بهزیستی روان شناختی كارآفرینان شهر بمبوی مدثر اطت
ایانگ  ) 2017 ( 3به بررطی مکانیزم اروباط بین شخصیت پیشرو و انطبا پيیر مسایر شاغلی
پرداخت ونثیر واططها رابطه بین كامیابی و انطبا پيیر مسیر شغلی هم مدرد آزمایش قرار گرفت
نتایج نشان داد كه شخصیت پیشرو در ابتدا كارایی افراد را در كار افزایش داده ،كه به ندبه خدد منجر
به بهبدد انطبا پيیر مسیر شغلی میشدد حسینی و علی مدد اانی (  ) 1394در پژوهشی به
بررطی رابطه طاختار بین انطبا پيیر مسیر شغلی و ومایل به ورک خدمت با نقش میانجیگر
رضایت شغلی پرداختند و دریافتند كه انطبا پيیر مسیر شغلی رابطه مثبتی با رضایت شغلی و
رابطه من،ی با ومایل به ورک خدمت كاركنان دا رد از طد دیگر رضایت شغلی با ومایل به ورک
خدمت رابطه من،ی و معنادار دارد كالین و همکاران (  )2019در یک فراوحلیل نشان دادند كه
كامیابی شغلی با ویژگیها فرد مانند طرمایه روانشناختی ،شخصیت پیشرو ،نگرش مثبات و
مشاركت اروباط دارد كه اهمیت كامیابی در زمینه كار را براسته كرد كیم،كیم ،نیدمن ،فریز و پرو 4
(  ) 2019در مطالعها نشان دادند كه طرمایه روانشناختی بار بهزیساتی روانشاناختی كاركناان
طازمانها ورزشی آمریکا واثیر میگيارد عبدالمحمد  ،حسینیان و یزد ( )1400در پژوهشی به
ودوین مدل كامیابی شغلی معلمان پرداختند و دریافتند كه طرمایه روانشناختی بصدرت واططه ا با
هدش هیجانی و كامیابی شغلی اروباط دارد مرور پیشینه پژوهش نشان داد كه طازمان ها گرایش
مثبتی نسبت به كامیابی شغلی ،انطبا پيیر مسیر شغلی و طرمایه روان شناختی دارند و با وداه به
پژوهشها داخلی و خارای انجام ش ده به نظر می رطد كه ایان متغیرهاا بصادرت مساتقیم و
غیرمستقیم با یکدیگر اروباط دارند همچنین در بررطی پیشینه متغیرها پژوهش مشخص شد كه
این پژوهشها بیشتر در طازمانها غیرآمدزشی نظیر ینایع ودلید و خدماوی یدرت گرفته اطت و
در بافت مدار و به ویژه معلمان به آن پرداخته نشده اطت ليا مشخص كردن چگدنگی اروباط بین
متغیرها پژوهش در بین معلمان خالء پژوهشی میباشد و مساله ایلی پژوهش حاضر این اطت كه
الگد اروباطی بین كامیابی شغلی ،انطبا پيیر مسیر شغلی و طرمایه روانشناختی در معلمان
چگدنه اطت؟
1. Buyukgoze-Kavas
2. Dewal & Kumar
3. Jiang
4. Kim, Kim, Newman, Ferris, Perrewé
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روش
روش پژوهش حاضر ودیی،ی از ندع همبستگی در قالب الگدیابی معادالت طاختار بدد اامعاه
آمار پژوهش شامل كلیه معلمان زن مقطع ابتدایی طازمان آمدزش و پارورش شاهر وهاران در
طال  1399بددند با وداه به اینکه برا مطالعات مدل طاز معادله طاختار  200وا  400ن،ر
نمدنه ودییه شده (شدماخر و لدمکس ) 1388 ،حجم نمدنه مدرد نظر  360ن،ر در نظر گرفته شد
و برا انتخاب نمدنه از روش نمدنه گیر وصادفی خدشها چند مرحلها اطت،اده شاد بادین
یدرت كه درمرحله اول ابتدا شهر وهران از لحاظ اغرافیاایی باه طاه منطقاه شامال ،انادب و
مركز وقسیم گردید در مرحله دوم از هار منطقاه ا غرافیاایی 2،منطقاه آمدزشای باه یادرت
وصادفی انتخاب شد به این ورویب مناط  2،5،9،10،17،18به عندان نمدنه مدرد مطالعه در این
پژوهش انتخاب شدند در مرحله طدم از هر منطقه آمدزشی 10مدرطه بصدرت وصادفی انتخااب
گردید و درمرحله چهارم از هر مدرطه  6معلم آن مدرطه انتخاب شد كه اهت وعمایم پايیر
بیشتر و الدگیر از افت آزمددنی  405پرطشنامه در اختیار معلمان انتخاب شده قارار گرفات
اطالع رطانی اارا پژوهش ودطط مدیران مدار یدرت گرفت باه ایان یادرت كاه مادیران
مدار انتخاب شده طی اطالعیه ا در گروه ها مجاز مدرطه خدد ،هدف پژوهش حاضار را
وشری نمددند و از بین معلمانی كه شرایط ورود به پاژوهش را داشاتند نمدناه گیار بصادرت
وصادفی انجام شد به دلیل وادد اپیدمی كرونا و عدم امکان ودزیاع حضادر  ،پرطشانامهها در
برنامه پُر الین طراحی شد و از طری شبکهها مجاز در اختیار شركت كنندهها قرار گرفت
معیار ه ا ورود به پژوهش شامل رضایت آگاهانه برا شركت در پژوهش و داشتن حاداقل طاه
طال طابقه ودریس در مقطع ابتدایی بدد در نهایت دادهها  405پرطشنامه كه بصدرت كامال
وکمیل شده بددند با اطت،اده از روش هاا آماار ودیای،ی (میاانگین و انحاراف معیاار) و آماار
اطتنباطی (همبستگی پیرطدن ،وحلیل رگرطیدن ،وحلیل مسیر) مدرد وجزیه و وحلیل قرار گرفت
ابزار پژوهش
.1پرسشنامه كامیابی :این پرطشنامه  10طدالی ودطط پدراث و همکاران در طال  2011طاخته
شد و از دو خرده مقیا طرزندگی و یادگیر وشکیل شده اطت پاطا ها براطاا طیاف
لیکرت پنج دراها (كامال مخال،م وا كامال مدافقم) نمره گيار میشدند اعتبار وشخیص و
همگرایی این پرطشانامه از طاد پادرات و همکااران (  ) 2011واییاد شاده اطات ضاریب
همبستگی عدامل  0 /8به دطت آمده اطت مساح ( ) 1396از طری وحلیل عاملی اكتشافی و
وایید ابزار فد را مدرد طنجش قرار داد و روایی ط ازه و مالک آن را وایید كرد در پژوهش
حاضر نیز اعتبار پرطشنامه بر اطا آل،ا كرونباخ  0 /84بدطت آمد كه مدرد وایید اطت
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.2پرسشنامه انطباقپذیري مسیر شغلی  :1این پرطشانامه در طاال  2012باا همکاار 13
كشدر دنیا به طرپرطتی طاویکا طاخته شد ،این پرطشنامه دارا  24گدیه اطت نمره كلی
به دطت آمده از پرطشنامه بیان كنندة میزان انطبا پيیر فرد اطت پاط هاا بار اطاا
طیف لیکرت از (  1خیلی كم) وا ( 5خیلی زیاد) نمره گيار میشادند پرطشانامه انطباا
پيیر مسیر شغلی دارا چهار خرده مقیا دغدغه (طداالت  1وا  ،) 6كنترل (طداالت  7وا
 ،) 12كنجکاو ( طداالت  13وا) و اعتماد (طداالت  19وا  ) 24اطت نمره كل با امع نمرات
فرد به دطت می آید نمره كم نشان دهنده انطبا پيیر پایین و نمره بااال نشاان دهناده
انطبا پيیر باال فرد اطت طاویکا و پدرفلی (  ) 2012همسانی درونی این پرطشنامه را
با اطت،اده از آل،اا كرونبااخ  0 /94و برا خارده مقیا هاا د غدغه ،كنتارل ،كنجکاو و
ا عتماد به ورویب  0 /85 ،0/79 ،0/74 ،0 /83گزارش كردند در ایران یالحی ،عابد  ،باغبان و
نیل،روشان (  ) 1393آل،ا كرنباخ را 0/91گزارش كردند و در پژوهش حاضر آل،ا كرونبااخ
 0 /87بدطت آمد كه قابل اعتماد اطت
2
 .3پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ( :)2007این پرطشانامه درطاال  2007ودطاط
لدوانز طراحی شد و دارا  24گدیه می باشد كه  4خرده مقیا امیدوار  ،واب آور  ،خدش
بینی و خددكارآمد را اندازه گیر میكند و پاط ها بر اطا طیف پنج گزینه ا لیکارت
( 1كامالً مخال،م وا  5كامالً مدافقم ) نمره گيار میشدند نساج (  ) 1393پایایی پرطشانامه
طرمایه روانشناختی با روش آل،ا كرونباخ باال  0 /70باه دطات آورد لدواانز و همکااران
پایایی پرطشنامه را باال  0/90گزارش كردهاند و در پژوهش حاضر پایاایی پرطشانامه باا
اطت،اده از ضریب آل،ا كرونباخ  0 /91به دطت آمد
روند اجراي پژوهش :پس از مرااعه به آمدزش و پرورش شهر وهران و ایجاد هماهنگی ،باه
ادارات منتخب آمدزش و پرورش مرااعه شد پس از طی مراحل ادار و وایید پاژوهش ،معرفای
نامه به مدار انتخابی در نمدنه گیر از طری اودماطیدن ،ارطاال گردیاد پاس از حضادر در
مدار انتخاب شده ،ضمن بیان اهمیت و ضروت اارا پژوهش ودضایحاوی در خصادن نحاده
وکمیل پرطشنامه ارائاه و پرطشانامه هاا آنالیان الکترونیکای دراختیاار معلماان قرارگرفات
مالحظات اخالقی شامل اخي رضایت آگاهانه و ح،ظ حریم خصدیی و ایل رازدار رعایت شد
به شركت كنندهها اطمینان داده شد كه اطالعات امع آور شده و نام آنها به یدرت محرماناه
باقی خداهد ماند ،شركت در پژوهش متضمن هیچگدنه ضرر و زیانی برا شركتكنندگان نخداهد
داشت و به منظدر ح،ظ اطرار شخصی و عدم وجاوز به حاریم خصدیای افاراد نتاایج باه شاکل
1. Career Adapt-Ability Scale questionnaire
2. Lutz psychological capital questionnaire
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شاخصها كلی (میانگین و انحراف معیار ) گزارش شد پس از ورود داده ها باه رایاناه ،ضاریب
همبستگی پیرطدن با نرم افزار آمار  SPSSو الگدیابی معادالت طاختار با نرم افازار LISREL
انجام شد پیش فرض نرمال بددن و هم خطی بررطی شد و برا بررطی نرمال باددن داده هاا از
آزمدن كلمدگروف  -اطمیرندف اطت،اده گردید
یافتهها
بررطی اطالعات امعیت شناختی شركت كنندهها نشاان داد كاه  % 80متاهال و  % 20مجارد
بددند  % 46/1دارا مدرک لیسانس %44 ،مدرک فد لیسانس و  9/9هم دارا مدرک دكتر
بددند میانگین طن آن ها  38طال و میانگین طابقه ودریس  14طال بدد
جدول : 1اطالعات توص یفی و وضعیت نرمال بودن متغیرهاي پژوهش با آزمون كولموگروف اسمیرنف () k-s
متغیر

انحراف

میانگین

معیار

كولموگروف -اسمیرنفz

p

كامیابی شغلی

41/6

7/5

0/872

0/433

طرمایه روانشناختی

93/3

16/1

1/245

0/131

انطبا پيیر مسیر شغلی

99/6

13/6

1/171

0/146

باوداه به ادول (  ) 1طط معنادار متغیرها از طط خطا  0/05بزرگتر اطات () p> 0/05
پس نرمال بددن داده ها ونیید میشدد و میوادان بارا وحلیال هاا از آزمادن هاا پارامتریاک
اطت،اده كرد
فرضیه اول پژوهش :انطبا پيیر مسیر شغلی بر كامیابی شغلی اروباط مستقیم دارد.
جدول :2آزمون تحلیل واریانس رگرسیون انطباق پذیري مسیرشغلی بر كامیابی شغلی
منبع

SS

df

MS

F

Sig.

R

R2

تغییر
اثر

215/486

1

215/486

اثر باقیمانده

216/341

403

0/537

امع

431/827

404

رگرطیدن

0/706a
401/406

499

0/001

ادول (  ) 2نشان می دهد كه بین انطبا پيیر مسیرشغلی در وبیین كامیابی شغلی در طط
(  ) p<0/001معنادار اطت بنابراین انطبا پيیر مسیرشغلی با كامیابی شغلی رابطه مثبت و معنادار
دارد یعنی هر چه میزان انطبا پيیر مسیرشغلی افزایش یابد،كامیابی شغلی هم افزایش می یابد
فرضیه دوم پزوهش :طرمایه روانشناختی بر كامیابی شغلی اروباط مستقیم دارد.
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مدل یابی رابطه بین كامیابی شغلی با انطبا پيیر مسیر شغلی در معلمان :نقش واططها طرمایه روان شناختی
جدول :3آزمون تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه روانشناختی بر كامیابی شغلی
میانگین

میزان

مجذورات

F

منبع تغییر

مجموع مجذور

df

اثررگرطیدن

78/637

1

78/637

اثرباقیمانده

353/190

403

0/876

امع

431/827

404

Sig.

R2

R

0 /427 a

89/727

0 /182

0/001

ادول(  )3نشان میدهد كه طرمایه روانشناختی در وبیین كامیابی شغلی در طط ( ) p < 0 / 05
معنادار اطت بنابراین طرمایه روانشناختی با كامیابی شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد یعنی هر چه
میزان طرمایه روانشناختی وقدیت شدد،كامیابی شغلی هم افزایش می یابد
فرضیه طدم پژوهش :انطبا پيیر مسیرشغلی با اثر واططه ا طرمایه روانشناختی بر كامیابی
شغلی بصدرت غیر مستقیم اروباط دارد.
جدول :4ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي انطباق پذیري مسیرشغلی ،سرمایه روانشناختی وكامیابی شغلی
متغیر

1

2

1

انطبا پيیر مسیرشغلی

-

2

طرمایه روانشناختی

** 0/411

-

3

كامیابی شغلی

* 0/706

** 0/427

3

*p≤0/05 ** p≤0/01

ادول( )4نشان داد كه روابط همبستگی بین همه متغیرها در طاط  0/01معنای دار اطات اهات آزماددن
همزمان انگاره روابط م،روض در فرضیه حاضر ،روش الگدیاابی معاادالت طااختار ) (SEMاعماال گردیاده اطات
انطبا پيیر مسیرشغلی و طارمایه روانشاناختی باا كامیاابی شاغلی باه ورویاب دارا  0/706و  0/427ضاریب
همبستگی هستند و به ورویب  49/9و 18/2درید از واریانس كامیابی شغلی را وبیین می كنند

شکل : 1الگوي نهایی تاثیر انطباق پذیري مسیر شغلی با نقش واسطه اي سرمایه روانشناختی بر كامیابی شغلی
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شکل ،1الگد نهایی درفرضیه حاضر و ضرایب مسیر در میان متغیرها را گزارش می دهد  .نمره
 allaaنشان دهنده نمره كلی متغیر كامیابی شغلی allbb ،نشان دهنده نمره كلی متغیر انطبا پيیر
مسیر شغلی و نمره  allccنشان دهنده نمره كلی متغیر طرمایه روانشناختی می باشد
جدول : 5الگوي ساختاري ،مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوي نهایی
متغیر

β

سطح معنی داري

انطبا پيیر مسیر شغلی

طرمایه روانشناختی

0.411

0/001

طرمایه روانشناختی

كامیابی شغلی

0/427

0/001

انطبا پيیر مسیر شغلی

كامیابی شغلی

0/706

0/001

متغیر

مسیر

ادول ( ) 5نشان میدهد كه همه ضرایب مسیرها مستقیم در الگد حاضر معنی دار هستند
با وداه به نتایج حایله ،انطبا پيیر مسیرشغلی با كامیابی شاغلی دارا  0/706ضاریب
همبستگی اطت و  49 /9درید از واریانس كامیابی شغلی را وبیین میكند طرمایه روانشناختی با
كامیابی شغلی دارا  0/427ضریب همبستگی اطت و  18 /2درید از واریانس كامیابی شغلی را
وبیین میكند انطبا پيیر مسیر شغلی با اثر واططها طرمایه روانشناختی بر كامیابی شغلی
بصدرت غیر مستقیم ( )0/411اثر دارد
بحث و نتیجه گیري
هدف ایلی این پژوهش مدلیابی رابطه بین كامیابی شغلی با انطبا پيیر مسیر شغلی در معلمان با
نقش واططها طرمایه روان شناختی بدد نتایج پژوهش نشان داد كه انطبا پيیر مسیر شغلی و
طرمایه روانشناختی با كامیابی شغلی رابطه مثبت دارند و همچنین وحلیل مسیر نشان دهنده نقش
واططه ا طرمایه روانشناختی در رابطه بین انطبا پيیر مسیرشغلی با كامیابی شغلی بدد و مدل
فرضی پژوهش با دادهها وجربی برازش مطلدب داشت نتایج فرضیه اول نشان داد كه انطبا پيیر
مسیر شغلی با كامیابی شغلی دارا ضریب همبستگی اطت و واریانس كامیابی شغلی را وبیین می
كند به این ورویب بین انطبا پيیر مسیر شغلی با كامیابی شغلی اروباط معنادار وادد دارد ،یعنی
هرچه میزان انطبا پيیر مسیر شغلی افزایش یابد ،كامیابی شغلی هم افزایش می یابد بنابراین
فرضیه اول پژوهش وایید شد این یافته با نتایج پژوهش حسینی و علی مدد اانی ( )1394مبنی بر
اروباط مثبت و معنادار بین انطبا پيیر مسیر شغلی و رضایت شغلی و اروباط من،ی انطبا پيیر
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مسیر شغلی با ومایل به ورک خدمت ،هم طد اطت یافته ها پژوهش طانترا و گیر  )2019(1حاكی
از این امر اطت كه كنجکاو مسیرشغلی به عندان یکی از ابعادچهارگانه انطبا پيیر مسیرشغلی ،
منجر به افزایش رضایت شغلی به عندان یکی ازبروندادها مثبت شغلی می شدد و از این لحاظ با یافته
ها این پژوهش همراطتا می باشد.
طاویکا ( )2002مهمترین مدل،ه ها انطبا پيیر مسایر شاغلی را دغدغاه هاا كاركناان نسابت باه
آینده شغلی ،وسلط آنها بر وصمیمها حدزه كاار  ،كنجکااو نسابت باه فریاتها شاغلی ،اعتمااد نسابت
به ودان خدد و وعهاد داشاتن نسابت باه قبادل مساودلیتها مای داناد از ایان رو در وبیاین اثار انطباا پايیر
مسیرشغلی بر كامیاابی شاغلی میوادان اینگدناه اطاتدالل كارد كاه افاراد دارا انطباا پايیر بااال در مسایر
شغلی ومایل بیشتر به طرح ریز حركت ها آیناده شاغلی دارناد كاه مای وداناد باا كامیاابی شاغلی رابطاه
داشته باشد (ایانگ ( )2017همچنین انطباا پايیر  ،پایش بینای كنناده مجمدعاها از متغیرهاا شاغلی
مانناد وطاعت عالیا كاركناان ،اهات گیار بااه شااد  ،بهزیساتی و كامیاابی شاغلی میباشاد (مگیاادر و
همکاران )2013 ،بنابراین میودان گ،ات كاه انطباا پايیر مسایر شاغلی معلماان را قاادر مای طاازد واا باه
وقاضا متندع و متغیار محایط كاال در حساا و پاطاخگد باشاند و رهیافتهاا ودطاعها را در برناماه
ها خدد بگنجانند و از این طری آمادگی انطبا پيیر باا چالشهاا و پیچیادگی شاغل معلمای را اروقااء دهناد
كه این امر میوداند كامیابی شغلی افراد را نیز اروقاء دهد
نتایج فرضیه دوم نشان داد كه طرمایه روان شناختی با كامیابی شغلی دارا ضریب همبستگی
اطت و واریانس كامیابی شغلی را وبیین میكند به عبارت دیگر طرمایه روان شناختی با كامیابی
شغلی رابطه مثبت و معنادار دارند ،یعنی هرچه میزان طرمایه روان شناختی افزایش یابد ،كامیابی
شغلی هم افزایش می یابد بنابراین فرضیه دوم پژوهش وایید شد در وبیین این یافته می ودان گ،ت
طرمایه روانشناختی با به چالش كشیدن طختی ها و پیچیدگی ها شغل معلمی ،می وداند باعث
افزایش كامیابی و بهره ور معلمان گردد و انطبا پيیر مسیر شغلی آنان را نیز افزایش دهاد
(طلطان زاده ،عابد و باغبان ) 1395 ،همچنین میودان اطتدالل كرد كه افاراد دارا طارمایه
روانشناختی باال دارا خدش بینی باال یی هستند و از رطیدن به اهداف اطمینان دارند ،از این رو
آش،تگی و اضطراب كمتر را پیش بینی میكنند كه میوداند مداب افزایش كامیابی شغلی شدد
(كارور و همکاران) 2010،
نتایج فرضیه طدم نشان داد كه انطبا پيیر مسیر شغلی با نقش واطاطها طارمایه روان
شناختی بر كامیابی شغلی بصدرت غیر مستقیم اروباط دارد یعنی هرچه میزان انطبا پيیر مسیر
شغلی و طرمایه روانشناختی باالور باشد ،كامیابی شغلی معلمان نیز باالور میرود این یافته با نتایج
1 Santra& Giri
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پژوهش عبدالمحمد  ،حسینیان و یزد ( )1400كه دریافتند طرمایه روانشناختی بصدرت واططها
با هدش هیجانی و كامیابی شغلی اروباط دارد ،همسد اطت در وبیین این یافته میودان گ،ت كه فرد
انطبا پيیر بصدرت درونی و بیرونی با محیط مشاركت میكند و در مدرد آینده شغلی خددش نگران
اطت و دغدغه آن را دارد همچنین كنترل فرد رو آینده حرفها را افزایش میدهد و میوداند با
وغییر كنار بیاید از طرفی طرمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقعگرا و
انعطاف پيیر نسبت به زندگی اطت كه افراد را قادر میطازد با وادد مدقعیت ها اطتر زا ،كمتر
دچار ونش شده ،در برابر مش کالت از ودان باالیی برخدردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مدرد خدد
برطند و كمتر وحت واثیر وقایع روزانه قرار بگیرند ليا افراد با طرمایه روانشناختی باال به منظدر
دطتیابی به اهداف خدد والش می كنند و در یدرت مدااهه با مدانع ،ودانایی باالیی در یافتن مسیرها
اایگز ین برا رطیدن به اهداف خدد خداهند داشت (اطنایدر و لدپز  )2002 ،1به عبارت دیگر معلمان
دارا ططدح باال طرمایه روانشناختی نسبت به دیگر معلمان عملکرد بهتر خداهند داشت بنابراین
می ودان اینگدنه اطتنباط كرد كه معلمان با طرمایه روانشناختی باال قدرت انطبا پيیر بهتر و
بیشتر خداهند داشت چرا كه انطبا پيیر مسیر شغلی كنار آمدن با وغییرات و مدانع را وسهیل
میكند از طد دیگر شخصیت پیشرو (ومایل بنیادین به شکدفایی ظرفیت ها وادد و فطر و
وغییر شرایط مدقعیت خدد) در ابتدا كامیابی شغلی افراد را افزایش داده ،كه به ندبه خدد منجر به
بهبدد انطبا پيیر مسیرشغلی می شدد عالوه بر این ،ونثیر كامیابی بر قابلیت انطبا پيیر مسیر
شغلی برا افراد كه شخصیت كمتر پیشرویی نسبت به افراد باهدش دارند ،قد ور می شدد
نتایج پژوهش حاضر لازوم برناماهریز بارا عدامال اریاان طااز همچادن انطباا پايیر مسایر شاغلی و
طارمایه روانشاناختی در اهات افازایش كامیاابی شاغلی معلماان را نشاان مای دهاد در بخاش بنیااد ایان
پاژوهش ،افازایش گساتره علام ،ایجاااد و بارازش مادل ،مطارح ماای باشاد و در طاط كااربرد مای وادان
دطتاوردها واازه ا در خصادن معلماان و كامیاابی شاغلی بیشاتر آنهاا باا ودااه باه حرفاه دشدارشاان مطارح
طاخت در این پژوهش برخی از محدودیت ها وادد داشت كه وعمیم پيیر نتایج را محدود میكند
اول اینکه نتایج مطالعه حاضر به دلیل اطت،اده از ابزارها خدد گزارشی ممکان اطات مشااركت
كنندگان به اا گزارش واقعی به بیان ایده آل ها پرداخته باشند پس می ودا ند از طدگیر پاط و
خل و خد آزمددنی ها واثیر بپيیرد د وم با وداه به اینکه نمدنه مطالعه حاضر از بین معلمان زن
مقطع ابتدایی طازمان آمدزش و پرورش انتخاب شدند بنابراین در وعمیم دهی نتایج آن باید احتیاط
كرد و این پژوهش بر رو طایر واحدها و طایر طازمان ها نیز انجام شدد طدم با وداه به اینکه این
پژوهش درشهر وهران انجام شده اطت ،ونثیر فرهنگ هر اامعه در و،سیر متغیرها پژوهش می ودان
1. Snyder & Lopez
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به بافت فرهنگی هر منطقه به عندان محدویت پژوهش وداه كرد با وداه با واثیر مثبت انطبا
پيیر مسیرشغلی و طرمایه روان شناختی در ایجاد كامی ابی شغلی بین معلمان ،پیشنهاد می شدد
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گردد همچنین به شاداب طاز و ایجاد فضا یادگیر در محیطها مدار (بعد طرزندگی و
یادگیر ) وداه الزم یدرت گیرد و با پیش بینی و اارا اردوها و،ریحی ،آمدزشی برا معلمان بر
میزان كامیابی شغلی آنان افزوده شدد با طنجش متغیرها پژوهش حاضر در معلمان می ودان به
وضعیت فعلی این ویژگیها در معلمان دطت یافت عالوه بر این با برازش مدل م،روض این پژوهش،
میودان یک بسته آمدزشی از عدامل انگیزشی مدثر اهت اروقاء انطبا پيیر مسیر شغلی و طرمایه
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