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چكیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تابآوری شغلی
شاغالن انجام شد .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود که از روش پژوهش همبستگی از نوع معادالت
ساختاری به عنوان روش تحقیق بهره جسته است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شرکتهای
خصوصی کوچک و متوسط در تهران بود .نمونه این پژوهش به طور تصادفی از فهرستهای شرکتهای کوچک
و متوسط شهر تهران انتخاب و سپس از هر شرکت  6نفر به طور تصادفی انتخاب شدند .روش نمونهگیری در این
پژوهش نمونهگیری خوشهای بود .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و یوسف ،پرسشنامه
حمایت اجتماعی بروهن و فیلیپس و پرسشنامه تاب آوری شغلی لیو استفاده شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده
از روش رگرسیون چندگانه و الگوی معادالت ساختاری در نرمافزار ایموس نسخه  22تحلیل شد .نتایج تجزیه و
تحلیل دادهها نشان داد که مدل علی مبتنی بر رابطه سرمایه روانشناختی با تابآوری شغلی شاغالن با نفش واسطهای
حمایت اجتماعی برازش دارد .سرمایه روانشناختی بر تاب آوری شغلی شاغالن تأثیر دارد .سرمایه روانشناختی بر
حمایت اجتماعی تأثیر دارد .حمایت اجتماعی بر تاب آوری شغلی شاغالن تأثیر دارد .حمایت اجتماعی در رابطه بین
سرمایه روانشناختی با تابآوری شغلی شاغالن نفش واسطهای دارد .پیشنهاد میشود ازیافتههای این پژوهش برای
ارتقای تاب آوری شغلی شاغالن و سرمایه روانشناختی آنها با توجه به نقش حمایت اجتماعی استفاده شود .همچنین
حمایت اجتماعی ،حمایت قابل پذیرش از طرف افراد دیگر ،گروهها و جامعه بزرگتر است .حمایت اجتماعی به عنوان
قویترین و نیرومندترین نیروی مقابلهای برای مواجههی موفقیتآمیز و آسان فرد در زمان درگیری با شرایط تنش
زاست و تحمل مشکالت را برای فرد تسهیل میکند
واژه های کلیدی :حمایت اجتماعی ،سرمایه روانشناختی ،تاب آوری شغلی
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران h.porghaffari@gmail.com
 .2دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی ،سازمان سمت ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) mz.bahramabadi@gmail.com
 .3دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحـد علـوم و تحقیقـات ،تهـران ،ایران F.Bagheri@srbiau.ac.ir
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مقدمه
در دهههای اخیر با توجه به اسـترسهای شـغلی ،فشـارهای شـدید و رقابت داخلی و خارجی و محیط
اقتصـادی نامطمئـن و آشـفته شـاغالن بـا مسـائل و چالشهای مختلفـی روبرو هسـتند (لـی و جانگ،1
 .)2020بررسـی ادبیـات پژوهشـی نشـان میدهد وضعیت شـاغالن متأثـر از ابعاد شـناختی ،اجتماعی و
روانشـناختی اسـت و نمیتوانـد فقـط بـا یـک سـازه یا حتی بـا سـازههای چندگانـه تبیین شـود .یکی
از زمینههایـی کـه در دهههـای اخیـر در حـوزه روانشناسـی شـکل گرفـت ،ظهـور رویکـرد روانشناسـی
مثبتنگـر بـود کـه موجـب تحوالت قابـل مالحظـه و پژوهشهای نافـذ و مؤثـری در زمینههای مختلف
رفتـاری از جملـه در مطالعـات مربـوط بـه شـاغلین گردیـد (سـلیگمن .)2004 ،2رویکـرد روانشناسـی
مثبتنگـر سـعی دارد تـا بـا اسـتفاده از روشهـای علمیبـه مطالعـه و کشـف تواناییهایـی کـه اجـازه
میدهنـد افـراد ،گروههـا ،سـازمانها و جوامع پیشـرفت کنند و به موفقیـت نائل آیند ،بپـردازد (مانگرین
و آنسـلمو-متیوز .)2012 ،3بـا بررسـی پژوهشهـای کمـیو کیفـی یک دهـه اخیر در خصـوص مفاهیم
روانشناسـی سـازمانی مثبتگـرا نشـان دادند که یـک روند افزایشـی و قابل توجه در این خصوص شـکل
گرفتـه ،کـه دسـتاوردهای خیرهکننـدهای نیـز در محیـط کار داشـته اسـت .بـه عنـوان مثـال ،تحقیقات
نشـان میدهـد تغییـر موضـوع از علـوم محـض سـازمانی بـه سـمت توجه بـه ویژگیهـای مثبـت افراد
میتوانـد باعـث اثربخشـی سیاسـتها و رویههـای مدیریتـی و بهبود سلامت روحی و جسـمیکارکنان
سـازمان شـود (لوتانـز ،یوسـف .)2007 ،4یکـی از مفاهیـم مهـم روانشناسـی مثبتنگر که در سـالهای
اخیـر در حـوزه رفتـار سـازمانی مـورد توجه قرار گرفته مفهوم سـرمایه روانشـناختی اسـت .ریشـه این
مفهـوم را بایـد در کارهـای مارتیـن سـلیگمن ( )2004کـه او را بـه عنـوان پـدر روانشناسـی مثبتگـرا
میشناسـند ،جسـتجو کرد .سـرمایه روانشـناختی یـک حالت روانشـناختی مثبـت و رویکـرد واقعگرا
و انعطافپذیـر نسـبت بـه زندگـی اسـت که از چهار سـازه امیـد ،خوشبینـی ،تـابآوری و خودکارآمدی
تشـکیل میشـود (لوتانز ،و یوسـف .)2007 ،امید توانایی شـخص برای هدفگذاری ،تجسـم و مسیرهای
الزم بـرای رسـیدن بـه هدفهـا و داشـتن انگیزه الزم در جهت رسـیدن به آن هدفها اسـت .خوشبینی
بـه اسـنادهای علّـی مثبت اشـاره میکند و روشـی اسـت کـه در آن افـراد وقایع مثبت و منفـی را تبیین
میکننـد و انتظـار نتیجـه مثبـت دارنـد .تـابآوری ،ظرفیت فرد برای پاسـخ دادن و حتی شـکوفا شـدن
در شـرایط فشـارزای مثبـت یـا منفـی اسـت و خودکارآمدی بـه اطمینانی که افـراد بـه تواناییهای خود
بـرای انجـام یـک تکلیف خاص دارنـد ،اشـاره میکند (اسـکاری و همـکاران.)2010 ،5
یکـی از توانمندیهایـی کـه طـی  10سـال گذشـته و سـالهای اخیر توجه بسـیاری از محققـان را به
خـود جلـب کرده اسـت ،تابآوری میباشـد .وجود تعاریف متعـدد در مورد تابآوری ،لیـو )2004( 6وجه
اشـتراک همـه ایـن توصیفـات را «سـازگاری موفقـت آمیز» با وجود اسـترس زیاد و شـرایط ناگـوار بیان
کردنـد .یکـی از حوزههـای مربـوط بـه تـابآوری ،تابآوری در زمینه شـغلی میباشـد که به سرسـختی
در مقابـل اسـترسهای متعـدد شـغلی ،تلاش کـردن و توانایـی بازگشـت بـه حالـت عـادی در شـرایط
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ناگـوار اشـاره دارد .النـدن ( )1983یکـی از پیشـگامان در مفهوم تابآوری شـغلی اسـت کـه اعتقاد دارد
تابآوری شـغلی یکی از سـه حوزه شـناخت انگیزه شـغلی اسـت ،دو حوزه دیگر شـامل بینش شـغلی و
هویت شـغلی اسـت (بـه نقل از فـوری و ون-وورن .)1998 ،1تابآوری شـغلی بدین صورت تعریف شـده
اسـت« :مقاومـت فـردی در برابـر مشـکالت پیشآمـده در شـغل در یک محیـط کمتر از حـد مطلوب».
عوامـل متعـددی میتوانـد رابطه بین سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی را تحت تأثیـر قرار دهد
(بـراگ ،اسـکات یانـگ و نادرپـژوه .)2020 ،2یکـی از این عوامل مهم در ارتباط نیروی انسـانی شـاغل در
سـازمانها و موسسـات اقتصـادی ،حمایـت اجتماعی اسـت .حمایـت اجتماعی مفهومیچندبعدی اسـت
کـه بـه اشـکال و طـرق مختلفـی تعریـف شـده اسـت بـرای مثـال میتـوان آن را بـه عنـوان یـک منبع
فراهمشـده توسـط دیگـران ،بـه عنـوان امکاناتـی بـرای مقابلـه بـا اسـترس ،یـا یـک مبادلـهای از منابع
تعریـف کـرد (اسـچولز ،و شـوارتزر .)2004 ،3از سـویی برخی از پژوهشـگران حمایت اجتماعـی را میزان
برخـورداری از محبـت ،همراهـی ،مراقبت ،احترام ،توجه و کمک دریافتشـده توسـط فرد از سـوی افراد
یـا گروههـای دیگر نظیـر اعضای خانواده ،دوسـتان و دیگـران مهم تعریـف کردهاند (سـارافینو.)2011 ،4
برخـی حمایـت اجتماعـی را واقعیتی اجتماعی و برخـی دیگر آن را ناشـی از ادراک و تصور فرد میدانند.
ساراسـون )2013( 5حمایـت اجتماعـی را مفهومیچندبعـدی میداننـد که هـر دو بعد واقعـی و تصوری
را دربـر میگیـرد .در پژوهشهـای مختلـف به این نکته اشـاره شـده اسـت کـه وجود حمایـت اجتماعی
میتوانـد تـابآوری شـغلی را بیشـتر کنـد تا فرد در برابر اسـترسهای ناشـی از خود شـغل و مشـکالت
ناشـی از شـرایط اقتصادی و اجتماعی توان و تحمل بیشـتری داشـته باشـد (وانگ 6و همکاران2018 ،؛
اوزبـی 7و همـکاران2007 ،؛ دی .)2006 ،8درواقـع افـراد برخوردار از حمایت اجتماعی در مقایسـه با افراد
فاقـد حمایـت اجتماعی اسـترس کمتـری را تجربـه میکنند و از نظر سلامتی در وضعیت مناسـبتری
قـرار دارنـد بـه همیـن رو تـابآوری آنـان در برابـر مسـائل بیشـتر خواهد بـود .بـا توجه بـه توضیحات و
مسـائل تبییـن شـده در زمینههـای فـوق ،پژوهـش حاضر بـه دنبـال ارائه مدل علـی پاسـخگویی به این
سـؤال کلـی اسـت کـه آیا مـدل مفـروض رابطه بین سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی شـاغالن
بـا نقش واسـطهای حمایـت اجتماعی ،بـرازش مطلـوب دارد یا خیر.
روش
بـا توجـه بـه اینکـه هـدف پژوهش حاضر توسـعه دانـش کاربـردی در یک زمینـه خاص بـود پس این
پژوهـش از نظـر هـدف ،یکی پژوهـش کاربردی اسـت و از لحاظ ماهیـت توصیفی اسـت .همچنین طرح
ایـن پژوهـش ،همبسـتگی از نوع معادالت سـاختاری اسـت .جامعه آمـاری این پژوهـش را کلیه کارکنان
اداری شـرکتهای خصوصـی کوچـک و متوسـط در تهـران تشـکیل دادنـد .نمونـه ایـن پژوهـش به طور
1. Fourie, C., & Van Vuuren
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تصادفـی از فهرسـتهای شـرکتهای کوچک و متوسـط شـهر تهـران انتخاب و سـپس از هر شـرکت 6
نفـر بـه طـور تصادفی انتخاب شـد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،روش نمونهگیری خوشـهای اسـت.
مالکهـای ورود بـه ایـن پژوهـش عبارت بودند از )1( :شـرکتکنندهها میبایسـت در یکی از شـرکتهای
خصوصـی تهـران مشـغول بـه کار بودنـد )2( .حداقـل تحصیلات شـرکتکنندهها لیسـانس باشـد)3( .
بـرای ایـن پژوهـش دامنـه سـنی نیز به عنـوان ملاک ورود در نظر گرفته شـده بـود .به ایـن صورت که
شـرکت کنندگان میبایسـت بین  25تا  45سـال سـن داشـتند )4( .از لحاظ جنسـیت شـرکت کننده
در ایـن پژوهـش ،معیـاری در نظـر گرفته نشـده بود و هـم زنان و هم مردان شـاغل میتوانسـتند در این
پژوهـش شـرکت داشـته باشـند )5( .دامنه زمانـی نیز به عنوان ملاک ورود پژوهش در نظر گرفته شـده
بـود .یعنـی تنهـا افـرادی میتوانسـتند در این پزوهش شـرکت کنند که در بـازه زمانـی  1397تا 1398
مشـغول بـه کار بودنـد .یعنـی افـراد بازنشسـته یـا اخـراج شـده نمیتوانسـتند در ایـن پژوهش شـرکت
داشـته باشـند .مالکهـای خـروج از پژوهـش هـم عبـارت بودنـد از )1( :کارکنـان شـرکتهای دولتـی
تهـران از ایـن پژوهـش مسـتثنی بودنـد )2( .کارکنـان شـرکتهای خصوصی تهران که سـن شـان بین
 25تـا  45سـال نبـود از ایـن پژوهـش مسـتثتنی شـدند )3( .کارکنان شـرکتهای خصوصـی تهران که
بازنشسـته یـا اخراج شـده بودند ازاین پژوهش مسـتثنی شـدند.
ابزارها
بـرای جمـع آوری دادههـا از پرسشـنامه سـرمایه روانشـناختی لوتانـز و یوسـف ( ،)2007پرسشـنامه
حمایت اجتماعی بروهن و فیلیپس )1984( 1و پرسشـنامه تاب آوری شـغلی لیو ( )2004اسـتفاده شـد.
الف) پرسشـنامه سـرمایه روانشـناختی لوتانز و یوسـف ( :)2007پرسشـنامه سرمایه روانشـناختی توسط
لوتانز و یوسـف ( )2007طراحی شـده اسـت .این پرسشـنامه دارای  24سـوال و  4مؤلفه امیدواری ،تاب
آوری ،خـوش بینـی و خودکارآمـدی میباشـد و بـر اسـاس طیف شـش گزینـهای لیکرت و بـه ترتیب با
ً
ً
کاملا موافقم
کاملا مخالفـم ،مخالفـم ،تـا حـدودی مخالفم ،تـا حـدودی موافقم ،موافقـم و
گزینههـای
تنظیـم شـده اسـت .بـرای بدسـت آوردن نمـره سـرمایه روانشـناختی ابتـدا نمره هـر مؤلفه بـه صورت
جداگانـه حسـاب و سـپس مجموعـه آنهـا به عنوان نمره کل سـرمایه روانشـناختی محسـوب میشـود.
نمـره بیـن  24تـا  ،40میـزان سـرمایه روانشـناختی در حـد پاییـن ،نمره بیـن  40تا  80میزان سـرمایه
روانشـناختی در حد متوسـط و نمره باالتر از  80میزان سـرمایه روانشـناختی در حد باال میباشد .ضریب
آلفـای كرونباخ محاسـبه شـده جهت پایایـی در پژوهش بهادری خسروشـاهی و همـکاران ( )1391برای
ایـن پرسشـنامه باالی  0/7برآورد شـده اسـت.
ب) پرسشـنامه تـاب آوری شـغلی لیـو ( :)2004ایـن پرسشـنامه تاب آوری شـغلی توسـط لیو در سـال
 2004سـاخته شـده اسـت و تاب آوری شـغلی را در قالب  28سـؤال میسـنجد .این پرسشنامه بر اساس
طیـف  5گزینـه ای لیکـرت از کاملا مخالفـم تا کامال موافقم تنظیم شـده اسـت و نمره گـذاری آن از 1
(کاملا مخالفـم) تـا ( 5کاملا موافقم) میباشـد .حدالقل نمره در این پرسشـنامه  28و حداکثـر نمره در
ایـن پرسشـنامه  140اسـت .تفسـیر نمره در این پرسشـنامه بدین شـرح اسـت کـه هر چه نمـره آزمون
بـه  140نزدیـک تر باشـد نشـانه باال بـودن تاب آوری شـغلی در کارکنان اسـت.
ج) پرسشـنامه حمایـت اجتماعـی بروهـن و فیلیپـس ( :)1984پرسشـنامه حمایـت اجتماعـی توسـط
1. Bruhn, & Philips
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بروهن و فیلیپس در سـال  1984طراحی و سـاخته شـده اسـت .این پرسشـنامه دارای  23سـؤال اسـت
کـه سـه محیـط خانـواده (8ماده) ،دوسـتان ( 7مـاده) و سـایرین ( 8مـاده) را دربرمیگیرد .نمـره گذاری
ایـن آزمـون بـه صـورت چهارگزینـهای بسـیار موافـق ،موافق ،مخالـف ،و بسـیار مخالف اسـت .همچنین
حداقـل و حداکثـر نمـره بیـن صفـر و  23متغیـر اسـت و بـاال بـودن نمـره در ایـن پرسشـنامه بیانگـر
حمایـت اجتماعـی باالتـر و پاییـن بـودن نمـره بیانگر حمایـت اجتماعـی پایینتر میباشـد .ایـن آزمون
بـا تغییراتـی توسـط ابراهیمیقـوام ( ،)1992روی  100دانشـجو و  200دانشآمـوز ایرانـی اجـرا شـده و
پایایـی و رذوایـی آن نیـز بدسـت آمده اسـت .ضریب پایایی در نمونه دانشـجویی در کل مقیـاس  0/90و
در نمونـه دانشآمـوزی  0/70و در آزمـون مجدد در دانشآموزان پس از شـش هفته  0/81بدسـت آمده
اسـت .در پژوهـش حاضـر ضریب آلفـای کرونباخ برای کل پرسشـنامه  0/81بدسـت آمده اسـت .پس از
گـردآوری اطالعـات ،دادههـا بـه صـورت کمیتعریف شـدند و مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفتند .بدین
منظـور ابتـدا بـا اسـتفاده از شـاخصهای آمار توصیفـی ،اطالعـات توصیفی متغیرهـا از قبیـل میانگین،
انحـراف معیـار و حداقـل و حداکثـر نمزات با اسـتفاده از برنامه اسپیاساس نسـخه  23مشـخص شـد.
پس از آن به منظور بررسـی سـؤال تحقیق از روش رگرسـیون چندگانه و الگوی معادالت سـاختاری در
نرمافزار ایموس نسـخه  22اسـتفاده شـد .الزم به تذکر اسـت که آزمون معناداری به روش بوت اسـترپ
و پیشفرضهـای بهنجـاری تکمتغیـری (بـا بررسـی چولگـی و کشـیدگی) ،بهنجـاری چنـد متغیـری
(آزمـون ماهاالنوبیـس) ،خطـی بـودن (با ترسـیم ماتریسهـای نمـودار پراکندگی) ،چنـد همخطی بودن
(بـا بررسـی عامـل تـورم واریانـس و ضریـب تحمـل) و آزمـون برازندگی مدل مورد بررسـی قـرار گرفت.
یافتهها
ابتـدا اطالعـات توصیفـی مربـوط بـه متغیرهـای پژوهـش ارائه میشـود (جـدول  )1و سـپس نتایج
مربـوط بـه بررسـی سـؤال تحقیق گزارش شـده اسـت.
جدول  .1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای سرمایه روانشناختی ،حمایت اجتماعی و تاب آوری شغلی
متغیر

سرمایه روانشناختی

حمایت اجتماعی

تاب آوری شغلی

خرده مقیاس

کجی

کشیدگی

میانگین

SD

امیدواری

-0/719

1/166

23/27

4/135

تابآوری

-0/408

0/726

21/96

3/976

خوشبینی

-0/233

0/538

19/74

3/786

خودکارآمدی

-0/563

1/097

22/01

3/942

سرمایه روانشناختی

-0/703

1/536

86/98

13/609

خانواده

-0/808

0/248

11/44

3/088

دوستان

-0/817

0/207

15/18

4/210

سایرین

-0/524

-0/273

9/98

3/085

حمایت اجتماعی

-0/727

0/198

36/60

8/756

تاب آوری شغلی

-0/295

0/037

87/21

23/174
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بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده میانگیـن امیـدواری برابـر بـا  ،23/27تـابآوری برابر بـا ،21/96
خوشبینـی برابـر بـا  ،19/74خودکارآمـدی برابر بـا  22/01و میانگین نمره کل سـرمایه روانشـناختی
برابـر بـا  86/98اسـت .بـا توجـه به اینکـه مقادیر چولگی و کشـیدگی دادههـا بین  +2و  -2میباشـد،
دادههـا در سـطح  0/05از توزیـع بهنجـار برخوردارنـد .بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده میانگیـن
حمایـت خانـواده برابـر با  ،11/44دوسـتان برابـر با  ،15/18سـایرین برابر بـا  9/98و میانگین نمره کل
حمایـت اجتماعـی برابـر بـا  36/60اسـت .بـا توجه بـه اینکـه مقادیر چولگـی و کشـیدگی دادهها بین
 +2و  -2میباشـد ،دادههـا در سـطح  0/05از توزیـع بهنجـار برخوردارنـد .همچنیـن ،نتایـج اطالعـات
توصیفـی بـرای تـاب آوری شـغلی نشـان میدهد کـه میانگین تـابآوری شـغلی برابر با  87/21اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه مقادیر چولگی و کشـیدگی دادههـا بین  +2و  -2میباشـد ،دادهها در سـطح 0/05
از توزیـع بهنجـار برخوردارند.
ماتریس همبستگی بین متغیرها
در جدول  2ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق ترسیم شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرها
3

2

متغیرها

1

-1سرمایه روانشناختی

1

 -2حمایت اجتماعی

**0/353

1

 -3تابآوری شغلی

**0/398

**0/329

1

در جـدول  2نتایـج همبسـتگی بین متغیرهای سـرمایه روانشـناختی ،حمایت اجتماعـی و تابآوری
شـغلی نشـان داده شـده اسـت .بر اسـاس نتایج بدسـت آمده ضرایب همبسـتگی محاسبه شـده مثبت
بـوده و در سـطح آلفـای  0/01معنی دار میباشـد ( .)P>0/01مثبت بودن ضرایب همبسـتگی بدسـت
آمـده نشـان دهنده وجود ارتباط مسـتقیم بیـن متغیرهای پژوهش اسـت.
سـؤال تحقیـق :آیـا مدل علـی مبتنی بـر رابطه سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی شـاغالن با
نفـش واسـطهای حمایت اجتماعی بـرازش دارد؟
بـه منظـور بررسـی مـدل علی مبتنـی بر رابطه سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی شـاغالن با
نفـش واسـطهای حمایـت اجتماعی ،از تحلیل معادالت سـاختاری اسـتفاده گردید .مدل بررسـی شـده
بـه همـراه شـاخصهای مربـوط به بـرازش مدل در ادامه ارائه شـده اسـت.
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شکل  .1ضرایب غیراستاندارد مدل مربوط به نفش واسطهای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه
روانشناختی با تابآوری شغلی

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل مربوط به نفش واسطهای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه
روانشناختی با تابآوری شغلی

در شـکل  1و  2بترتیـب ضرایـب غیراسـتاندارد و ضرایـب اسـتاندارد مـدل پیشـنهادی بـه منظـور
بررسـی نفـش واسـطهای حمایـت اجتماعـی در رابطـه بیـن سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی
نشـان داده شـده است.
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جدول  .3ضرایب مدل ساختاری متغیرهای بکار رفته در مدل
مقادیر t

p

سرمایه روانشناختی ←

امیدواری

1

0/836

18/234

0/01

سرمایه روانشناختی ←

تابآوری

0/979

0/850

19/362

0/01

سرمایه روانشناختی ← خوشبینی

0/844

0/770

16/931

0/01

سرمایه روانشناختی ← خودکارآمدی

0/872

0/764

16/740

0/01

حمایت اجتماعی ←

خانواده

1

0/997

16/872

0/01

حمایت اجتماعی ←

دوستان

1/353

0/990

57/681

0/01

حمایت اجتماعی ←

سایرین

0/314

0/314

6/414

0/01

←

نمره کل

1

0/741

46/389

0/01

متغیرها

تابآوری شغلی

ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

در جـدول  3ضرایـب سـاختاری مـدل پژوهش در حالت ضرایب اسـتاندارد و غیراسـتاندارد و سـطح
معنـیداری مربـوط بـه هریک از ضرایب ارائه شـده اسـت .همانطور کـه مالحظه میشـود همه ضرایب
محاسـبه شـده در سـطح آلفای  0/01معنی دار هسـتند (.)P>0/01
شاخصهای مربوط به برازش مدل در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مقدار مشاهده شده

ارزیابی شاخص برازش

χ2/df

≥5

RMSEA

3/82

مناسب

>0/08

0/068

مناسب

SRMR

>0/08

0/072

مناسب

CFI

<0/9

0/949

مناسب

GFI

<0/9

0/917

مناسب

NFI

<0/9

0/933

مناسب

IFI

<0/9

0/950

مناسب

طبـق جدول  ،4شـاخص نسـبت مجـذور کای بر درجـه آزادی ( )χ2/dfبـرازش مدل را تاییـد میکند χ2/
 dfکـه ایـن عـدد کمتـر از  5اسـت و بـه معنی برازش مـدل با دادههاسـت .خطای ریشـه مجـذور میانگین
تقریبی( )RMSEAبرابر  0/068و ریشـه دوم میانگین مربعات باقی مانده ( )SRMRبرابر با  0/072اسـت که

از میـزان ملاک ( )0/08کوچکتـر اسـت و در نتیجه برازش مـدل را تأیید میکند .و در نهایت شـاخصهای
 IFI، CFI، GFIو  NFIنیز از مالک مورد نظر ( )0/9بزرگتر هسـتند .در مجموع و با در نظر گرفتن مجموع
شـاخصهای محاسـبه شـده ،بـرازش مـدل بـا دادهها و سـؤال پژوهـش مبنی بـر نفش واسـطهای حمایت
اجتماعـی در رابطـه بین سـرمایه روانشـناختی با تابآوری شـغلی مورد تایید قـرار میگیرد.

Sample output to test PDF Combine only

مجله روان شناسی اجتماعی

29

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسـی نقش واسـطهای حمایت اجتماعی در رابطه بین سـرمایه روانشـناختی
با تابآوری شـغلی شـاغالن انجام شـد .سـؤال اصلـی تحقیق عبارت بـود از اینکه آیا مـدل علی مبتنی
بـر رابطـه سـرمایه روانشـناختی بـا تـابآوری شـغلی شـاغالن بـا نفـش واسـطهای حمایـت اجتماعی
بـرازش دارد؟ کـه نتایـج تحقیـق حاکـی از تأییـد این سـؤال بـوده اسـت .تبییـن همسـویی یافته این
پژوهـش بـا پژوهشهـای پیشـین میتوانـد از دو منظـر مبانی نظری و مبانی پژوهشـی صـورت بگیرد.
در رابطـه بـا متغیـر واسـطه ای حمایـت اجتماعـی میتـوان گفـت کـه حمایـت اجتماعی بـه میزان
برخـورداری از جهـت همراهـی و توجـه اعضـای خانـواده ،دوسـتان و سـایر افـراد تعریـف شـده اسـت
(سـارافون .)2013 ،حمایـت اجتماعـی ،حمایـت قابـل پذیـرش از طـرف افـراد دیگر ،گروههـا و جامعه
بزرگتـر اسـت .حمایـت اجتماعی به عنـوان قویترین و نیرومندتریـن نیروی مقابلهای بـرای مواجههی
موفقیتآمیـز و آسـان فـرد در زمـان درگیـری با شـرایط تنش زاسـت و تحمل مشـکالت را بـرای فرد
تسـهیل میکنـد (جوادیـان و فراسـت .)1396 ،بـه نظـر میرسـد زمانـی کـه فـرد در محیط شـغلی از
حمایـت اجتماعـی برخـوردار باشـد میتوانـد در مقابله با شـرایط اسـترس زای شـغلی بهتـر عمل کند
و تـاب آوری بیشـتر از خـود نشـان دهـد؛ چـرا کـه خـود را تنها و بـی کس در این شـرایط چالشـی و
اسـترس زا نمیبینـد و ایـن احسـاس مثبت کـه همکاران و افراد حامیو پشـتیبان او هسـتند را با خود
به همراه دارد .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .تـاب آوری شـغلی را میتـوان بـه عنـوان یکـی از مشـخصات
سلامت روانـی در محیطهـای شـغلی دانسـت کـه حمایت اجتماعـی طبـق پژوهشهـا میتواند نقش
مثبتـی در بهبود آن ایفا کند .از سـوی دیگر ،اگر سـرمایه روانشـناختی را داری چهـار مؤلفه تابآوری،
امیـدواری ،خوشبینـی و خودکارآمـدی بدانیـم (گنجی و توکلـی .)1397 ،در این صـورت در مییابیم
کـه حمایـت اجتماعـی میتوانـد در هـر یک از ایـن مؤلفهها نقـش مثبت و سـازنده ای ایفـا کند .برای
مثـال ،فـردی کـه از حمایـت اجتماعـی در محیط شـغلی برخـوردار اسـت ،انتظار میرود که احسـاس
امیـد در او مثبـت باشـد و از تـاب آوری باالتـری برخـوردار باشـد ،چـرا کـه از حمایتهـای اجتماعـی
کـه منجـر بـه آسـایس جسـمانی و عاطفی میشـود ،برخـوردار اسـت (دی .)2006 ،بنابرایـن ،میتوان
چنیـن اسـتنباط کـرد کـه بررسـی مبانـی نظـری و تعاریـف مربـوط بـه حمایـت اجتماعـی ،سـرمایه
روانشـناختی و تـاب آوری شـغلی از ایـن موضـوع حمایـت میکنـد کـه حمایـت اجتماعـی بـه عنوان
یـک مؤلفـه مثبـت نقـش سـازنده ای میتواند بیـن رابطه سـرمایه روان شـناختی با تاب آوری شـغلی
ایفـا کنـد .بـه عبارت دیگـر ،قـرار دادن حمایت اجتماعی بـه عنوان متغیـر میانجی بین رابطه سـرمایه
روان شـناختی و تـاب آوری شـغلی میتوانـد بـه افزایش هم افزای سـرمایه روان شـناختی و تاب آوری
شـغلی کمک کند.
از منظـر مبانـی پژوهشـی نیـز همسـویی ایـن یافتهها نیز قابـل بحث و تبیین اسـت .یکـی از عوامل
پژوهشـی کـه میتوانـد نقـش مهمیدر همسـویی یافتهها داشـته باشـد ،جامعـه آماری نزدیـک به هم
یـا مشـابه میباشـد .در ایـن پژوهـش جامعه آمـاری شـامل کارکنان شـرکتهای خصوصـی در تهران
بـود کـه از ایـن منظر با برخی پژوهشهای پیشـین شـباهت دارد .بـرای مثال ،در پژوهـش معمارزاده،
ختائـی و عبـاس زاده مینـق ( )1396نیـز کارکنـان بخـش خصوصی به عنـوان جامعه آمـاری پژوهش
بودنـد .وجـود جامعه آماری مشـابه کـه احتمال مـیرود در ویژگیهـای اجتماعی ،اقتصـادی ،فرهنگی
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و روانشـناختی مشـابهت داشـته باشـند ،میتواند دلیل احتمالی بر همسـویی یافتهها باشـد .همچنین
اسـتفاده از ابـزار مشـابه نیز میتوانـد عامل پژوهشـی دیگری در تبیین همسـویی یافتهها باشـد .بدین
معنـی کـه در پژوهـش حاضـر و با برخـی از پژوهشهای پیشـین برای مثـال پژوهش گنجـی و توکلی
( )1397شـباهتهایی در اتخـاذ ابـزار پژوهـش دیـده میشـود .با توجه بـه اینکه جمـع آوری دادهها،
نمـره گـذاری و تفسـیر دادههـا وابسـته بـه ابزاری اسـت که مورد اسـتفاده قـرار میگیرد ،لذا اسـتفاده
از ابـزار پژوهشـی مشـابه میتوانـد عاملـی احتمالی در همسـویی یافتهها باشـد .با توجه بـه موضوعات
مطـرح شـده ،بـه طـور کلـی میتـوان گفـت کـه یافته حاضـر و همسـویی ایـن یافتـه بـا پژوهشهای
پیشـین حاکـی از حمایت نظـری و پژوهشـی از تأیید فرضیه میباشـد.
در جمـع بنـدی از یافتههـای پژوهـش میتـوان گفـت کـه حمایـت اجتماعی بـه عنوان یـک متغیر
اثرگـذار در تـاب آوری شـغلی افـراد میباشـد .سـرمایه روانشـناختی نیز دیگـر عامل اثرگـذار مثبت بر
تـاب آوری شـغلی افـراد میباشـد .بـا توجـه بـه یافتههای پژوهش پیشـنهاد میشـود شـرکتهایی که
کارکنـان شـان از کمبـود تـاب آوری شـغلی رنـج میبرنـد ،بـا تدبیرهایـی که اتخـاذ میکننـد حمایت
اجتماعـی و سـرمایه روانشـناختی کارکنـان خـود را افزایـش دهند تا از ایـن طریق بتواننـد تاب آوری
شـغلی کارکنـان خـود را نیز افزایـش دهند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the mediating role of social support in the relationship between
psychological capital and job resilience of employees. The present study was an applied research that used
the correlational research method of structural equations as a research method. The statistical population
of this study included all administrative staff of small and medium private companies in Tehran. The
sample of this research was randomly selected from the lists of small and medium companies in Tehran
and then 6 people from each company were randomly selected. The sampling method in this study was
cluster sampling. For data collection, Lutans and Yousef Psychological Capital Questionnaire, Bruhen
and Phillips Social Support 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. 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 social support.
Psychological capital affects the job resilience of employees. Psychological capital affects social support.
Social support affects the job resilience of employees. Social support mediates the relationship between
psychological capital and job satisfaction of employees. It is suggested that the findings of this study can
be used to improve the job resilience of employees and their psychological capital with respect to the role
of social support. Social support is also an acceptable support from other individuals, groups and the larger
community. Social support maybe the strongest and most powerful coping force for successful and easy
coping with stressful situations and facilitates endurance for the individual.
Keywords: social support, psychological capital, job resilience
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