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 خالصه 

 مقدمه
ای و ناپایداری ازدواج بر اساس نقش میانجیگر هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه کیفیت روابط ابژه

 توانمندی ایگو بود.

 روش کار

 به اختاریس معادالت نوع از همبستگي پژوهش روش از که بود کاربردی تحقیقات نوع از پژوهش حاضر

 و کوچک خصوصي شرکتهای اداری کارکنان آماری از جامعه. است جسته بهره تحقیق روش عنوان

 پژوهش این در گیرینمونه روش. شدند انتخاب نفر 6 شرکت هر از تصادفي طور تهران، به متوسط

 بلوغ پرسشنامه نز،لوتا روانشناختي سرمایه پرسشنامه از هاداده آوری جمع برای. بود ایخوشه گیرینمونه

 روش از استفاده با شده آوریجمع های داده. شد لیو استفاده شغلي آوری تاب پرسشنامه شغلي ساپر و

 .شد تحلیل 22 نسخه ایموس افزارنرم در ساختاری معادالت الگوی و چندگانه رگرسیون

 نتایج

 شغلي آوریتاب با روانشناختي رمایهس رابطه بر مبتني علي مدل که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه نتایج

 تأثیر شاغالن شغلي آوریتاب بر روانشناختي سرمایه. دارد برازش شغلي بلوغ ایواسطه نفش با شاغالن

 تأثیر شاغالن شغلي آوری تاب بر شغلي بلوغ. دارد تأثیر شاغالن شغلي بلوغ بر روانشناختي سرمایه. دارد

 . دارد ایواسطه نفش شاغالن شغلي آوریتاب با روانشناختي یهسرما بین رابطه در شغلي بلوغ. دارد

 گیرینتیجه

-ای دارد؛ پیشنهاد مينقش واسطه شاغالن يشغل یآوربا تاب يروانشناخت هیسرما نیدر رابطه ب يشغل بلوغ

به آوری شغلي شاغالن و سرمایه روانشناختي آنها با توجه شود ازیافته های این پژوهش برای ارتقای تاب

 بلوغ شغلي شان استفاده شود.

 کلمات کلیدی

 آوری شغلي بلوغ شغلي، سرمایه روانشناختي، تاب

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم تعداد با پیچیده

 ها در جهت برآورده کردنهای متعدد و متنوع در سازمانشغل

توان ادعا انتظارات افراد جامعه بیشتر شده است. به طور کلي مي

ها با کارمندان متعدد است. کارایي و نمود دنیا، دنیای سازمان

توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد نیروی انساني بستگي 

شوند، بالطبع به مشكالت ها بزرگتر ميدارد، هر قدر که سازمان

 مربوط مسائل اخیر هایسال شود. درمي این نیروی عظیم اضافه

 در پژوهشگران هایدلمشغولي ترینمهم از یكي به کارمندان

 نیروی. است گردیده تبدیل شناسيجامعه و روانشناسي حوزه

 و خالقیت اندیشه، قدرت از برخورداری لحاظ به انساني

 چراکه شودمي محسوب سازماني هر دارائي بزرگترین نوآوری

 توسط سازماني و فني هایسیستم در پیشرفت و بودبه هرگونه

 به توجه با انساني نیروی این(. 1) گیردمي صورت انساني نیروی

 نیز را مشكالتي و مسائل دائماً هاسازمان در اهمیت پر نقش

 و اجتماعي شناختي، ابعاد تأثیر تحت و کندمي تجربه

 که مهمي عوامل از یكي میان این در. دارد قرار شناختيروان

 شناختيروان سرمایه میزان دارد، انساني نیروی در مهمي نقش

 در که است، گرایيمثبت شناسيروان از جزئي عنوان به افراد

 این .است گرفته قرار بررسي و توجه مورد اخیر هایسال

 قوت نقاط بر تكیه با مثبت شناسيروان که است معتقد رویكرد

 به. کندمي کمک آنها سازماني و فردی عملكرد بهبود به افراد

 با تطبیق برای باال قابلیت از کندمي احساس که فردی مثال عنوان

 هایبرنامه توسعه طریق از است، برخوردار تكنولوژیكي تغییرات

سرمایه (. 2) کند شكوفا را قابلیت این شودمي تشویق انساني

را گشناختي مثبت و رویكرد واقعشناختي یک حالت روانروان

یر نسبت به زندگي است که از چهار سازه امید، پذو انعطاف

(. 3شود )آوری و خودکارآمدی تشكیل ميبیني، تابخوش

گذاری، تجسم و مسیرهای الزم امید توانایي شخص برای هدف

ها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به برای رسیدن به هدف

ي مثبت اشاره بیني به اسنادهای علّها است. خوشآن هدف

کند و روشي است که در آن افراد وقایع مثبت و منفي را مي

آوری، ظرفیت فرد کنند و انتظار نتیجه مثبت دارند. تابتبیین مي

برای پاسخ دادن و حتي شكوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا 

های منفي است و خودکارآمدی به اطمیناني که افراد به توانایي

 (. هر4کند )یک تكلیف خاص دارند، اشاره مي خود برای انجام

 توانمندی افزایش در توانندمي مهمي نقش هامؤلفه این از کدام

 بررسي طي درواقع. باشند داشته شغلشان زمینه در شاغلین

 جزء توانمي را شناختيروان هایسرمایه پیشین هایپژوهش

 رد که گرفت نظر در اساسي و مهم هایمهارت و هاویژگي

 پذیری آسیب شان،شغلي محیط در شاغالن برخورداری صورت

 نشان خود از شغلي آوراسترس رویدادهای برابر در کمتری

 را خود شغلي زمینه در بیشتری آوریتاب نتیجه در و دهندمي

 (.6و  5کنند )مي تجربه

هایي که به شناختي، یكي دیگر از سازهعالوه بر سرمایه روان

نگر مطرح شده و نقش مهمي روانشناسي مثبت تازگي در ادبیات

آوری است. گستردگي مفهوم در نیروی انساني دارد، تاب

آوری، ارائه تعریفي روشن از آن را دشوار کرده است؛ تاب

های مختلف و متوعي آوری به صورتچنان که اصطالح تاب

( تعدادی از این تعاریف را از 7تعریف شده است مستن و رید )

اند؛ از جمله: کیفیات هشگران مختلف بیان کردهدید پژو

آمیز در مقابل محیط در حال ارتجاعي، توانایي سازگاری موفقت

(. با وجود تعاریف متعدد 7تغییر و سرسختي و آسیب ناپذیری )

( وجه اشتراک همه 8آوری، گودینگ و هریس )در مورد تاب

س زیاد و با وجود استر« سازگاری موفقت آمیز»این توصیفات را 
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های مربوط به شرایط ناگوار بیان کردند. یكي از حوزه

باشد که به سرسختي آوری در زمینه شغلي ميآوری، تابتاب

های متعدد شغلي، تالش کردن و توانایي در مقابل استرس

آوری بازگشت به حالت عادی در شرایط ناگوار اشاره دارد.تاب

شود به مي شغلي که به عنوان یک مهارت فردی محسوب

توانمندی فرد برای حفظ حالت تعادل پس از مواجهه با عوامل 

افتد، اشاره دارد زا و نامطلوبي که در محیط کار اتفاق مياسترس

است  1آوری شغلي(. الندن  یكي از پیشگامان در مفهوم تاب9)

آوری شغلي یكي از سه حوزه شناخت که اعتقاد دارد تاب

زه دیگر شامل بینش شغلي و هویت انگیزه شغلي است و دو حو

آوری شغلي بدین صورت تعریف مي (. تاب10شغلي است )

آمده در شغل در مقاومت فردی در برابر مشكالت پیش»شود: 

مطابق با نظریه وی سه خرده «. یک محیط کمتر از حد مطلوب

 -2خودکارآمدی،  -1آوری شغلي وجود دارد: مقیاس در تاب

تگي. افراد با خودکارـمدی باال، تمایل وابس -3پذیری و ریسک

آوری شغلي باللتری کردن و وابستگي کتر احتماالً تاببه ریسک

 (.11دارند )

( به رابطه بین سرمایه 9های گنجي و توکلي )در پژوهش

تحصیلي؛ بریماني، مدانلو، و یوسفي  آوریشناختي و تابروان

و رضایت شغلي؛   شناختي( به بررسي رابطه بین سرمایه روان12)

شناختي و ( به بررسي رابطه بین سرمایه روان13بهشتي و نامور )

فرسودگي شغلي پرداخته شده است اما پژوهشي مبني بر رابطه 

آوری شغلي مشاهده نشده است. شناختي و تاببین سرمایه روان

شناختي با تواند رابطه بین سرمایه روانعوامل متعددی مي

تحت تأثیر قرار دهد. یكي از این عوامل مهم آوری شغلي را تاب

ها و موسسات اقتصادی در ارتباط نیروی انساني شاغل در سازمان

که بلوغ شغلي است. از لحاظ مفهومي بلوغ شغلي، تحقق 

                                                           
1. Career resilience 

آمیز وظایف رشدی در حین زنجیره مداومي از مراحل موفقیت

زندگي است. بر این اساس، سوپر معتقد است افراد مشاغل 

کنند. سب یا عقاید و پندارشان درباره خویشتن را انتخاب ميمتنا

تر زماني که تجارب مربوط به آگاهي از دنیای کار گسترده

گیرد. واتسون تری شكل ميشود، خودپنداره شغلي پختهمي

(، بلوغ شغلي را آمادگي افراد برای انتخاب شغل، تصمیمات 14)

داند الیف رشدی ميشغلي، متناسب با سن و برآمدن از عهده تك

 یهانهیزم در شده نییتب مسائل و حاتیتوض به توجه با(. 15)

 نیا به یيپاسخگوارائه مدل علي  دنبال به حاضر پژوهش فوق،

رابطه بین سرمایه  مدل مفروض ایآ که است يکل سؤال

ای بلوغ هآوری شغلي شاغالن با نقش واسطشناختي با تابروان

 شغلي برازش مطلوب دارد؟

 مواد و روش کار

با توجه به اینكه هدف پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی در 

یک زمینه خاص بود پس این پژوهش از نظر هدف، یكي 

پژوهش کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفي است. 

همچنین طرح این پژوهش، همبستگي از نوع معادالت ساختاری 

اداری  است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان

شرکتهای خصوصي کوچک و متوسط در تهران تشكیل دادند. 

 هایشرکت هایفهرست از تصادفي طور به پژوهش این نمونه

 6 شرکت هر از سپس و انتخاب تهران شهر متوسط و کوچک

 این در گیرینمونه روش. شد انتخاب تصادفي طور به نفر

به  مالک های ورود .است ایخوشه گیرینمونه روش پژوهش،

ها مي بایست در کننده( شرکت1این پژوهش عبارت بودند از: )

( 2یكي از شرکتهای خصوصي تهران مشغول به کار بودند. )

( برای این 3ها لیسانس باشد. )کنندهحداقل تحصیالت شرکت

پژوهش دامنه سني نیز به عنوان مالک ورود در نظر گرفته شده 

 45تا  25بایست بین  بود. به این صورت که شرکت کنندگان مي

( از لحاظ جنسیت شرکت کننده در این 4سال سن داشتند. )
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پژوهش، معیاری در نظر گرفته نشده بود و هم زنان و هم مردان  

 (5شاغل مي توانستند در این پژوهش شرکت داشته باشند. )

دامنه زماني نیز به عنوان مالک ورود پژوهش در نظر گرفته شده 

ادی مي توانستند در این پزوهش شرکت کنند بود. یعني تنها افر

مشغول به کار بودند. یعني افراد  1398تا  1397که در بازه زماني 

بازنشسته یا اخراج شده نمي توانستند در این پژوهش شرکت 

داشته باشند. مالک های خروج از پژوهش هم عبارت بودند از: 

تثني ( کارکنان شرکت های دولتي تهران از این پژوهش مس1)

( کارکنان شرکت های خصوصي تهران که سن شان 2بودند. )

( 3سال نبود از این پژوهش مستثتني شدند. ) 45تا  25بین 

کارکنان شرکت های خصوصي تهران که بازنشسته یا اخراج 

 شده بودند ازاین پژوهش مستثني شدند. 

 ابزار

 نزلوتا روانشناختي سرمایه پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای

 آوری تاب پرسشنامه ( و16شغلي ساپر ) بلوغ پرسشنامه ،(2)

پرسشنامه سرمایه روانشناختي توسط  .شد استفاده( 17) لیو شغلي

 4سوال و  24( طراحي شده است. این پرسشنامه دارای 2لوتانز )

مؤلفه امیدواری، تاب آوری، خوش بیني و خودکارآمدی 

كرت و به ترتیب با ای لیباشد و بر اساس طیف شش گزینهمي

، مخالفم، تا حدودی مخالفم، تا های کامالً مخالفمگزینه

حدودی موافقم، موافقم و کامالً موافقم تنظیم شده است. برای 

شناختي ابتدا نمره هر مؤلفه به بدست آوردن نمره سرمایه روان

صورت جداگانه حساب و سپس مجموعه آنها به عنوان نمره کل 

، میزان 40تا  24شود. نمره بین ي محسوب ميشناختسرمایه روان

میزان  80تا  40سرمایه روانشناختي در حد پایین، نمره بین 

میزان  80سرمایه روانشناختي در حد متوسط و نمره باالتر از 

باشد. ضریب آلفای کرونباخ سرمایه روانشناختي در حد باال مي

و محاسبه شده جهت پایایي در پژوهش بهادری خسروشاهي 

برآورد شده است.  7/0( برای این پرسشنامه باالی 18همكاران )

ساخته  2004در سال  ویتوسط ل تاب آوری شغلي پرسشنامه نیا

سنجد.  يسؤال م 28را در قالب  يشغل یشده است و تاب آور

از کامال  كرتیل یا نهیگز 5 فیپرسشنامه بر اساس ط نیا

 1آن از  یمره گذارشده است و ن میمخالفم تا کامال موافقم تنظ

باشد. حدالقل نمره در  ي)کامال موافقم( م 5)کامال مخالفم( تا 

است.  140پرسشنامه  نیو حداکثر نمره در ا 28پرسشنامه  نیا

شرح است که هر چه نمره  نیپرسشنامه بد نینمره در ا ریتفس

 يشغل یتر باشد نشانه باال بودن تاب آور کینزد 140آزمون به 

پرسشنامه بلوغ شغلي توسط ساپر در سال  ت.در کارکنان اس

تدوین شده است. این پرسشنامه برای اندازه گیری بلوغ  1973

شغلي افراد طراحي شده است و چهار خرده مقیاس طرحي ریزی 

شغلي، توصیف مشاغل، اطالع از مشاغل و تصمیم گیری شغلي 

آیتم مي باشد که در  120را مي سنجد. این پرسشنامه دارای 

درجه ای تنظیم شده است. پس از گردآوری  4اس لیكرتي مقی

ها به صورت کمي تعریف شدند و مورد تجزیه و اطالعات، داده

های تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور ابتدا با استفاده از شاخص

آمار توصیفي، اطالعات توصیفي متغیرها از قبیل میانگین، 

ستفاده از برنامه انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمزات با ا

مشخص شد. پس از آن به منظور  23نسخه   اساسپياس

های تحقیق از روش رگرسیون چندگانه و الگوی بررسي فرضیه

استفاده شد.  22افزار ایموس نسخه معادالت ساختاری در نرم

الزم به تذکر است که آزمون معناداری به روش بوت استرپ و 

)با بررسي چولگي و  متغیریهای بهنجاری تکفرضپیش

کشیدگي(، بهنجاری چند متغیری )آزمون ماهاالنوبیس(، خطي 

خطي های نمودار پراکندگي(، چند همبودن )با ترسیم ماتریس

بودن )با بررسي عامل تورم واریانس و ضریب تحمل( و آزمون 

 برازندگي مدل مورد بررسي قرار گرفت.
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 نتایج

غیرهای پژوهش ارائه مي ابتدا اطالعات توصیفي مربوط به مت

( و سپس نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها 1شود )جدول 

 گزارش شده است.

 

 . اطالعات توصیفي مربوط به متغیرهای سرمایه روانشناختي، بلوغ شغلي و تاب آوری شغلي1جدول 

 SD میانگین کشیدگي کجي خرده مقیاس متغیر

 

 

 سرمایه روانشناختي

 135/4 27/23 166/1 -719/0 امیدواری

 976/3 96/21 726/0 -408/0 آوریتاب

 786/3 74/19 538/0 -233/0 بینيخوش

 942/3 01/22 097/1 -563/0 خودکارآمدی

 609/13 98/86 536/1 -703/0 روانشناختي سرمایه

 

 

 بلوغ شغلي

 765/18 21/74 584/0 -691/0 شغلي ریزیطرح

 858/8 69/37 611/0 -619/0 مشاغل توصیف

 088/17 52/67 023/0 -502/0 مشاغل دنیای از اطالع

 122/6 24/28 355/0 -288/0 شغلي گیریتصمیم

 328/40 66/207 718/0 -632/0 شغلي بلوغ

 174/23 21/87 037/0 -295/0 تاب آوری شغلي تاب آوری شغلي

 با برابر امیدواری میانگین آمده بدست اطالعات اساس بر

 ،74/19 با برابر بینيخوش ،96/21 با برابر آوریتاب ،27/23

 سرمایه کل نمره میانگین و 01/22 با برابر خودکارآمدی

 مقادیر اینكه به توجه با.  است 98/86 با برابر روانشناختي

 در ها داده باشد، مي -2 و+ 2 بین ها داده کشیدگي و چولگي

آمده برای نتایج بدست  .برخوردارند بهنجار توزیع از 05/0 سطح

شغلي برابر با  ریزیبلوغ شغلي نشان مي دهد که  میانگین طرح

مشاغل  دنیای از ، اطالع69/37مشاغل برابر با  ، توصیف21/74

نمره  نیانگیو م 24/28شغلي برابر با  گیریتصمیم ،52/67برابر با 

 مقادیر اینكه به توجه است.  با 66/207شغلي برابر با  کل بلوغ

 در داده ها مي باشد، -2 و+ 2 بین داده ها گيکشید و چولگي

همچنین، نتایج  .برخوردارند بهنجار توزیع از 05/0 سطح
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اطالعات توصیفي برای تاب آوری شغلي نشان مي دهد که  

 اینكه به توجه است. با 21/87شغلي برابر با  آوریمیانگین تاب

ه داد مي باشد، -2 و+ 2 بین داده ها کشیدگي و چولگي مقادیر

 .برخوردارند بهنجار توزیع از 05/0 سطح در ها

 ماتریس همبستگی بین متغیرها

ماتریس همبستگي بین متغیرهای تحقیق ترسیم شده  2در جدول 

 است.

 . ماتریس همبستگي بین متغیرها2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    1 روانشناختي سرمایه-1

  1 490/0** 641/0** شغلي بلوغ -3

 1 458/0** 329/0** 398/0** شغلي آوریتاب -4

روانشناختي،  سرمایه نتایج همبستگي بین متغیرهای 2در جدول 

شغلي نشان داده شده است. بر اساس  آوریتاب شغلي و بلوغ

نتایج بدست آمده ضرایب همبستگي محاسبه شده مثبت بوده و 

(. مثبت بودن P<01/0معني دار مي باشد ) 01/0در سطح آلفای 

همبستگي بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم ضرایب 

 بین متغیرهای پژوهش است.

 با روانشناختي سرمایه رابطه بر مبتني علي مدلفرضیه تحقیق: 

 .دارد برازش شغلي بلوغ ایواسطه نفش با شاغالن شغلي آوریتاب

 با روانشناختي سرمایه رابطه بر مبتني علي مدل بررسي منظور به

تحلیل  از شغلي، بلوغ ایواسطه نفش با شاغالن شغلي آوریتاب

 همراه به شده بررسي مدل. گردید استفاده معادالت ساختاری

 .است شده ارائه ادامه در مدل برازش به مربوط هایشاخص

 

 شغلي آوریابت با روانشناختي در رابطه بین  سرمایه شغلي بلوغ ایواسطه . ضرایب غیراستاندارد مدل مربوط به نفش1شكل 
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 شغلي آوریتاب با روانشناختي در رابطه بین  سرمایه شغلي بلوغ ایواسطه . ضرایب استاندارد مدل مربوط به نفش2شكل 

و ضرایب استاندارد  غیراستاندارد بترتیب ضرایب 2و  1در شكل 

 در شغلي بلوغ ایواسطه نفش بررسي پیشنهادی به منظور مدل

 شده داده شغلي نشان آوریتاب با روانشناختي سرمایه بین رابطه

 . است

 . ضرایب مدل ساختاری متغیرهای بكار رفته در مدل3جدول 

ضرایب غیر  متغیرها                                     

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

 t p مقادیر

   836/0 1 امیدواری  روانشناختي سرمایه

 01/0 362/19 850/0 979/0 آوریابت  روانشناختي سرمایه

 01/0 931/16 770/0 844/0 بینيخوش  روانشناختي سرمایه

 01/0 740/16 764/0 872/0 خودکارآمدی  روانشناختي سرمایه

   682/0 1 شغلي ریزیطرح  شغلي بلوغ

 01/0 433/12 763/0 528/0 مشاغل توصیف  شغلي بلوغ

 01/0 683/12 786/0 050/1 مشاغل دنیای از اطالع  شغلي بلوغ
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 01/0 193/8 472/0 226/0 شغلي گیریتصمیم  شغلي بلوغ 

   741/0 1 نمره کل  شغلي آوریتاب

ضرایب ساختاری مدل پژوهش در حالت ضرایب  3در جدول 

داری مربوط به هریک از استاندارد و غیراستاندارد و سطح معني

مالحظه مي شود همه  ضرایب ارائه شده است. همانطور که

معني دار هستند  01/0ضرایب محاسبه شده در سطح آلفای 

(01/0>P.) 

 .است شده ارائه 4 جدول در مدل برازش به شاخص های مربوط

 . شاخص های برازش مدل4جدول 

 ارزیابي شاخص برازش مقدار مشاهده شده دامنه مورد قبول شاخص برازش

df/χ2 5≥ 82/3 مناسب 

RMSEA 08/0> 068/0 مناسب 

SRMR 08/0> 072/0 مناسب 

CFI 9/0< 949/0 مناسب 

GFI 9/0< 917/0 مناسب 

NFI 9/0< 933/0 مناسب 

IFI 9/0< 950/0 مناسب 

شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ، 4طبق جدول 

(df/2χبرازش مدل را تایید مي  ) کندDf /2χ  که این عدد

خطای  مدل با داده هاست. است و به معني برازش 5کمتر از 

و ریشه  068/0( برابر RMSEA)يمیانگین تقریب ریشه مجذور

است  072/0( برابر با SRMRدوم میانگین مربعات باقي مانده )

و در نتیجه برازش  ( کوچكتر است08/0که از میزان مالک )

 IFI ،CFI ،GFIهای و در نهایت شاخص مدل را تأیید مي کند.

 و مجموع دربزرگتر هستند.  (9/0مورد نظر ) نیز از مالک NFIو 

برازش مدل  شده، محاسبه هایشاخص مجموع گرفتن نظر در با

 بلوغ ایواسطه و فرضیه اصلي پژوهش مبني بر نفش هابا داده

 مورد شغلي آوریتاب با روانشناختي سرمایه بین رابطه در شغلي

 .گیردقرار ميتایید 

 

 گیریو نتیجه بحث

 رابطه در شغلي بلوغ ایواسطه ش با هدف بررسي نقشاین پژوه

شاغالن انجام شد.  شغلي آوریتاب با شناختيروان سرمایه بین

 بر مبتني علي فرضیه اصلي این پژوهش عبارت بود از اینكه مدل

 نفش با شاغالن شغلي آوریتاب با روانشناختي سرمایه رابطه

 بر مبتني علي مدل بررسي منظور به .دارد برازش بلوغ ایواسطه

 نفش با شاغالن شغلي آوریتاب با روانشناختي سرمایه رابطه

گردید  استفاده ساختاری معادالت تحلیل از شغلي بلوغ ایواسطه

 نظر در با و مجموع که نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در

 هاداده با مدل برازش شده، محاسبه شاخص های مجموع گرفتن

 در شغلي بلوغ ایواسطه نفش بر مبني وهشپژ اصلي فرضیه و
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 قرار تایید مورد شغلي آوریتاب با روانشناختي سرمایه بین رابطه

به طور کلي، یافته های این پژوهش همسو با یافته های  .مي گیرد

(، هرنانز وارس، انكیاس و 12پژوهش بریماني، مدانلو و یوسفي )

پالن و بیچكش ( و کا20(، ایدریس و مانگانارو )19سؤارز )

 ( مي باشد.21)

تبیین همسویي یافته این پژوهش با پژوهش های پیشین مي تواند 

از دو منظر مباني نظری و مباني پژوهشي صورت بگیرد. از منظر 

 شغل، انتخاب برای افراد مباني نظری، بلوغ شغلي به آمادگي

 تكالیف عهده از برآمدن و سن با متناسب شغلي، تصمیمات

افرادی که از بلوغ شغلي برخوردار  (.15) شودمي گفته رشدی

هستند، شغل را آگاهانه و متناسب با توانمندی و عالقه انتخاب 

مي کنند که این امر ریشه در خودپنداره مثبت و واقع بینانه آنها 

دارد. با توجه به توضیحات مطرح شده، زماني که افراد با بلوغ 

انتخاب کنند، بدین معنا  شغلي، پیشه ای را به عنوان شغل خود

است که شغل انتخاب شده با آگاهي، متناسب با توانمندی و بر 

اساس خودپنداره واقع بینانه بوده است؛ لذا انتظار مي رود تاب 

آوری شغلي آنها نیز به مراتب بیشتر باشد. چرا که تاب آوری به 

 در منطقي هایحل راه کردن پیدا جهت در مقاومت و تالش

و افرادی که بلوغ شغلي دارند، به زا اشاره دارد سترسا شرایط

توانمندی های خود نسبت به شغل محوله اعتماد دارند و مي 

توانند راه حل های منطقي در شرایط استرس زای شغلي ارائه 

 از است عبارت شناختيروان دهند. از سوی دیگر، سرمایه

 برای مشخص هدف داشتن خودش، به شخص نسبت دیدگاه

مواردی  .(20) مشكالت برار در آوریتاب و موفقیت به یدنرس

که در این تعریف برای سرمایه روانشناختي ذکر شد، خود نشانه 

بلوغ مي باشد. چرا که افراد بالغ هستند که مي توانند دیدگاه 

واقع بینانه ای نسبت به خودشان داشته باشند و در برابر مشكالت 

 هاییف دیگر، اگر سرمایهتاب آوری داشته باشند. در تعر

 از فرد مثبت شناختيروان حالت یک به عنوان را شناختيروان

، در این حالت هم باز رابطه (22) دانست یافتگي رشد و توسعه

مثبتي بین سرمایه روانشناختي و بلوغ دیده مي شود. بدین 

صورت که اگر بلوغ را به عنوان رشد فردی در نظر بگیریم، 

ختي نیز حاکي از توسعه و رشد یافتگي فرد است. سرمایه روانشنا

به طور کلي، مي توان چنین گفت که بررسي مباني نظری و 

تعاریف مؤلفه های سرمایه روان شناختي، بلوغ شغلي و تاب 

آوری شغلي نشان مي دهد که بلوغ شغلي مي تواند نقش واسطه 

ای مثبت و سازنده ای بین سرمایه روان شناختي و تاب آوری 

شغلي ایفا کند. به عبارت دیگر، وجود بلوغ شغلي در فرد مي 

تواند باعث ایجاد رابطه معني دار مثبت بین سرمایه روان شناختي 

و تاب آوری شغلي باشد و نقش هم افزایي ایفا کند؛ یعني بلوغ 

شغلي به عنوان متغیر میانجي مي تواند باعث افزاش سرمایه 

 . روانشناختي و تاب آوری شغلي شود

از منظر مباني پژوهشي نیز همسویي این یافته ها نیز قابل بحث و 

تبیین است. یكي از عوامل پژوهشي که مي تواند نقش مهمي در 

همسویي یافته ها داشته باشد، جامعه آماری نزدیک به هم یا 

مشابه مي باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کارکنان 

از این منظر با برخي  شرکت های خصوصي در تهران بود که

پژوهش های پیشین شباهت دارد. برای مثال، در پژوهش 

( نیز کارکنان بخش 23معمارزاده، ختائي و عباس زاده مینق)

خصوصي به عنوان جامعه آماری پژوهش بودند. وجود جامعه 

آماری مشابه که احتمال مي رود در ویژگي های اجتماعي، 

ابهت داشته باشند، مي تواند اقتصادی، فرهنگي و روانشناختي مش

دلیل احتمالي بر همسویي یافته ها باشد. همچنین استفاده از ابزار 

مشابه نیز مي تواند عامل پژوهشي دیگری در تبیین همسویي یافته 

ها باشد. بدین معني که در پژوهش حاضر و با برخي از پژوهش 

(  شباهت 9های پیشین برای مثال پژوهش گنجي و توکلي )

ي در اتخاذ ابزار پژوهش دیده مي شود. با توجه به اینكه جمع های

آوری داده ها، نمره گذاری و تفسیر داده ها وابسته به ابزاری 
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است که مورد استفاده قرار مي گیرد، لذا استفاده از ابزار  

پژوهشي مشابه مي تواند عاملي احتمالي در همسویي یافته ها 

ده، به طور کلي مي توان باشد. با توجه به موضوعات مطرح ش

گفت که یافته حاضر و همسویي این یافته با پژوهش های پیشین 

 حاکي از حمایت نظری و پژوهشي از تأیید فرضیه مي باشد.

در جمع بندی از یافته های پژوهش مي توان گفت که بلوغ 

شغلي به عنوان یک متغیر اثرگذار در تاب آوری شغلي افراد مي 

شناختي نیز دیگر عامل اثرگذار مثبت بر تاب باشد. سرمایه روان

آوری شغلي افراد مي باشد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد 

مي شود شرکت هایي که کارکنان شان از کمبود تاب آوری 

شغلي رنج مي برند، با تدبیرهایي که اتخاذ مي کنند بلوغ شغلي و 

تا از این سرمایه روانشناختي کارکنان خود را افزایش دهند 

طریق بتوانند تاب آوری شغلي کارکنان خود را نیز افزایش 

 دهند.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role of 

job maturity in the relationship between psychological capital and job 

resilience of employees. 

Method: The present study was an applied research that used the 

correlational research method of structural equations as a research method. 

From the statistical population of administrative staff of small and medium 

private companies in Tehran, 6 people were randomly selected from each 

company. The sampling method in this study was cluster sampling. For data 

collection, Lutans Psychological Capital Questionnaire, Sapper Job Maturity 

Questionnaire and Liu Job Resilience Questionnaire were used. The 

collected data were analyzed using multiple regression method and 

structural equation model in Emus software version 22. 

Results: The results of data analysis showed that the causal model based on 

the relationship between psychological capital and job resilience of 

employees fits with the mediating influence of job maturity. Psychological 

capital affects the job resilience of employees. Psychological capital affects 

the job maturity of employees. Job maturity affects the job resilience of 

employees. Job maturity has a mediating relationship between psychological 

capital and employee job resilience. 
Conclusion: Job maturity has a mediating role in the relationship between 

psychological capital and job resilience of employees; It is suggested that 

the findings of this study be used to improve the job resilience of employees 

and their psychological capital according to their job maturity. 

Keywords: job maturity, psychological capital, job resilience 
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