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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و روایی مقیاس انطبااپییری مسفیر شفغلی( )CAASدر
دانشآموزان سال اول دبیرستان انجام شد .جامعه آمفاری پفژوهش کلیفه دانفشآمفوزان سفال اول دبیرسفتان
شهرستان شهرکرد بود .نمونه پژوهش شامل  111دانشآمفوز( 211دختفر و  211پسفر) بفود کفه بفه صفورت
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده مقیاس انطبااپییری مسیر شفغلی
و پرسشنامه شخصیت نوو بود .داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی و همبستگی تحلیفل شفدند .نتفایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفروض با دادهها منطبق است و مقیاس انطبااپییری مسیر شفغلی دارای
چهار عامل جداگانه است که عبارتنفد از دغدغفه ،کنتفرل ،کنجکفاوی و اعتمفاد .همسفانی درونفی مقیفاس
انطبااپییری مسیر شغلی نیز از طریق آلفای کرنباخ  1/31و ضریب بازآزمفایی بفه فاصفله چهفار هفتفه 1/32
بهدست آمد .همبستگی این مقیاس با آزمون نوو نیز نشان داد که هر چهار مقیاس انطبااپییری مسیر شغلی با
چهففار عامففل از عوامففل پنجگانففه شخصففیت کففه عبارتنففد از بففرونگرایففی ،توافففقپففییری ،تجربففهگرایففی و
وجدان گرایی ارتباط مثبت معنادار و با عامل روان رنجوری ارتباط معکوس معنادار دارند .با توجه بفه نتفایج
این پژوهش میتوان گفت مقیاس انطباا پییری مسیر شفغلی ،ابفزاری معتبفر و مناسفب بفرای سفنجش میفزان
انطبااپییری مسیر شغلی دانشآموزان میباشد.
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مقدمه
مشاوره مسیر شغلی که در دهه اول قرن بیستم بفا ارائفه نظریفه پارسفونز( )1313نهفور کفرد
تاکنون شاهد نظریههای متنوعی بوده است که هر کدام متناسب بفا شفرایط روز دنیفای کفار
توسعه یافته اند .به طور کلی نظریههای سنتی مثل پارسونز ،1گینزبرگ 2و هالند 3به وجفود "
یک مفدل و یفک الگفو بفرای همفه اففراد" معتقدنفد ،نظریفههفای مفدرنی چفون دیفویس،4
کرامبولتز 5و لنت و براون 6به وجود " چند الگوی متفاوت برای گروههای متفاوت انسانها"
معتقد بوده و نظریههای فرامدرن مثفل نظریفه سفاویکاس 7معتقفد بفه "هفر ففرد خفاص یفک
الگوی خاص" میباشند(سمیعی ،باغبفان ،عابفدی و حسفینیان .)1331 ،در واقفع بفا تغییفرات
سریع دنیای کار ،نظریههای مسیر شغلی نیز در حال تجدیدنظر در ساختارها و قفرائن مفرتبط
با آن هستند(مک ماهون ،واتسون و بیمروس.)2112 ،8
نظریه ساویکاس که برای نخسفتین بفار در سفال  2111مطفرح شفد و اولفین و مهمتفرین
نظریه رشد مسیر شغلی در قرن  21بوده ،انعکاسی از نیاز جامعه به ارائه نظریهای متناسفب بفا
قرن حاضر است(پاتون و مک ماهان .)2116 ،9نظریه سازهگرایی مسفیر شفغلی 11سفاویکاس
دیدگاهی سازه گرا و کل نگ ر است که رشفد آدمفی را بفه صفورت انطبفاا یفا سفازش 11بفا
محیط اجتماعی و با هدف یکپارچه سازی شخص و محیط مفهوم سازی میکند و بفا چشفم
اندازی فرهنگی و بافتی روی انطباا و شایستگی اجتماعی نظر دارد(ساویکاس و پفورفیال،12
 .)2112ساویکاس( )2115معتقد است انطباا با زندگی اجتماعی در همفه نقشفهای زنفدگی
اعم از نقشهای اصلی و پیرامونی جاری است و ما همانگونه کفه زنفدگیمان را طفرح ریفزی
میکنیم بایستی بفا انتظفاراتی کفه کفار مفیکنفیم ،بفازی مفیکنفیم و روابطمفان را گسفترش
میدهیم ،سازش 13پیدا کنیم .این نظریه بر این نکته تاکید دارد که افراد با الگو بخشفیدن بفه
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تجارب زندگی خود در غالب یک کل منسجم آنرا به داسفتانی بفا معنفا تبفدیل مفیکننفد و
مشاوران مسیر شغلی از طریق گوش دادن به حکایتهای مراجعان خود مفیتواننفد شخصفیت
شغلی ،انطبااپییری مسیر شغلی و تمها یا موضوعات زنفدگی آنهفا را کشفف کننفد(لنت و
براون .)2115 ،در واقع ساویکاس به چگونگی ،چرایی و چیستی رشد مسیر شغلی از طریفق
این سه جزء میپردازد.
انطباا پییری مسیر شغلی 1که از مولفههای محوری در نظریه ساویکاس است ،بیشفترین
تحقیقات را به خود اختصاص داده است و به معنای آنست که مسافر مسیر شفغلی ،نگرشفها،
صالحیتها و رفتارهایش را دستکاری میکند تا به طور بهینه خودش را با زمینفههفای کفاری
مناسب ،هماهنگ سازد(ساویکاس .)2115 ،انطباا پییری ،ساختاری روانفی اجتمفاعی دارد
که منابعی را برای فرد فراهم میکند که بتواند با ونایف ،تغییفرات و شفوکهای پفیش بینفی
شده در نقشهای مختلف از جمله نقشهای شغلی کنار بیاید (ساویکاس.)1333 ،
سففاویکاس و پففورفلی)2112(2معتقدنففد فرمولبنففدی جدیففدی کففه بففه نففام سففرمایههففای
روانشناختی(خودکارآمدی ،خوش بینی ،پایداری و تاب آوری) معروف اسفت بفه دیفدگاه
آنها درباره انطبااپییری بسیار نزدیک اسفت .البتفه انطبفااپفییری بفه عنفوان منبعفی روانفی
اجتماعی نسبت به این و یژگیها قابل تغییرتر است .در واقع تواناییهای انطباا از طریق تعامفل
بین دنیای درونی و بیرونی شخص رشد و توسعه مییابفد و بفه شفدت بفه نقشفهای خفاص و
اتفاقات بافتی یا زمینه ای مربفوط اسفت .بفه ایفن معنفا کفه فرهنفگ و باففت شفرایط مفرزی،
انطبااپییری را احاطه کرده است .پس کشورهای مختلف در میزانی کفه انطبفااپفییری را
رشد و ارتقاء میدهند و یا تشویق میکنند ،متفاوتند زیفرا آنهفا فرصفتهای متففاوتی را بفرای
توسعه و بیان منابع روانی اجتماعی و مهارتهای تبادلی فراهم میکنند.
عالوه بر این ساویکاس معتقد است مدل سازهگرایی مسیر شغلی درباره انطبفااپفییری،
با شاخصهای عملی چون پنج عامل بزرگ شخصیت قابل تعریف بفوده و ارتبفاط معنفاداری
بین دو متغیفر انطبفاا پفییری مسفیر شفغلی و شخصفیت وجفود دارد (سفاویکاس و پفورفلی،
 .)2112برخففی از شخصففیتها مثففل افففراد وجففدان گففرا از سففطح بففاالتری از انطبففااپففییری
برخوردارند و افراد روان رنجور انطبااپییری کمتری دارند(رویسر،زکا ،اسفتافر ،مگیفوری
1. career adaptability
2. Porfeli
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و دوالد.)2112 ،1
در نظریه سازهگرایی مسیر شغلی ،انطبااپییری دارای چهار بعفد اسفت کفه بفه صفورت
کوتاه 4csنامیده میشود و عبارتند از دغدغه ،2کنترل ،3کنجکاوی 4و اعتماد.5
دغدغه درباره آینده ،به افراد کمک میکند تفا جلفوتر را ببیننفد و بفرای آنچفه ممکفن
است در آینده پیش بیاید آماده شوند(ساویکاس و پورفلی .)2112 ،دغدغه احساسی واقعفی
از آینده میسازد و به فرد کمک میکند تا با در نظر گرفتن گیشفته خفود ،بفه وضفع فعلفی
مسیر شغلی اش توجه کند و آینده کاری خود را پیش بینی کند(لنت و براون.)2115 ،
کنترل ،افراد را قادر می سازد که مسوول شکل دهی یا ساختن خفود و محیطشفان شفوند
تا با خودنظمی ،تالش و پایداری با آنچه در آینده اتفاا میافتفد روبفرو شوند(سفاویکاس و
پورفلی .)2112 ،فردی که بر روی مسیر شغلی خود کنتفرل دارد تصفمیمات درسفتی اتخفاك
می کند و دچار بی تصمیمی و بی مسوولیتی نسبت به آینده شغلی خفود نخواهفد شفد(لنت و
براون.)2115 ،
کنجکاوی باعث میشود که افراد در مورد خودشان در موقعیتهفا و نقفشهفای مختلفف
فکر کنند و سناریوهای ممکن دیگفری را کفه مفیتواننفد شفکل دهنفد مفورد بررسفی قفرار
دهند(ساویکاس و پورفلی .) 2112 ،در حقیقت همفراه بفا حفس کنتفرل ،ابتکفار و عالقفه بفه
یادگیری درباره انواع کارها و یا نقشها ،پدیدار میشود و در عمل باعث توجه به آگاهی در
تصمیمگیری و تناسب خود با محیط میشود(لنت و براون.)2115 ،
آخرین منبع انطبااپییری ،اعتماد است که به معنای احسفاس کفایفت و خودکارآمفدی
در انجام موفقیتآمیز یک فعالیت یا نقش است .در این مرحله شخص مفیتوانفد انتخابهفای
خود را برای اجرای طرح زندگی خود به واقعیت تبدیل کند(ساویکاس و پورفلی.)2112 ،
بنابراین وقتی ونیفه یا نقشفی بفه اففراد محفول مفیشفود و یفا تغییفرات یفا شفوکهایی در
ونایف کاری آنها رخ میدهد ،افراد قابل انطباا به صورت زیفر شفناخته مفیشفوند الفف)
دغدغه درباره آینده شغلی ،ب) کنترل کردن تالش خفود جهفت آمفاده شفدن بفرای آینفده
شففغلی ،ج) نمففایش کنجکففاوی بوسففیله بررسففی خففود و سففناریوهای آینففده و د) افففزایش
1 . Rossiet, Zecca, Staffer, Maggiori & Dauwalder
2. concern
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خودکارآمدی و اعتماد برای دنبال کردن آرزوهای شخصی(ساویکاس و پورفلی.)2112 ،
سففاویکاس معتقففد اسففت مفهففوم اساسففی و مرکففزی در آمففادگی و رشففد مسففیر شففغلی
نوجوانان ،انطبااپییری مسیر شغلی است(هیرسفچی )2113 ،1و تمرکفز بفر روی ایفن چهفار
منبع انطبااپییری ،هدف اصلی آموزش و مشاوره مسیر شغلی در دنیای فرامدرن است.
هیرسچی ( )2113به تحقیقاتی اشاره میکند که نشان دادهاند نوجوانانی که سطح باالیی
از انطباا پییری مسیر شغلی را دارا هستند در تسلط بر گفیارهای مسفیر شفغلی موففق ترنفد.
همچنین انطبااپییری مسیر شغلی ،نشانهای از رشد و پیشفرفت نوجفوان اسفت کفه بفه رشفد
مثبت وی میانجامد و باعث بهزیستی و کاهش پریشفانی و رفتارهفای مشفکل سفاز خواهفد
شد(اسکوریکو ،2113 ،2به نقل از هیرسفچی .)2113 ،از طرففی دانفشآمفوزانی کفه از نظفر
عملکرد و پیشرفت تحصیلی در سطح باالیی قرار دارند ،از نظر انطبفااپفییری مسفیر شفغلی
نیففز باالترنففد .بنففابراین مففیتففوان گفففت ارتبففاط مثبففت معنففاداری بففین پیشففرفت تحصففیلی و
انطباا پییری مسیر شغلی وجود دارد(هاونگفا .)2111 ،3عفالوه بفر ایفن دانفشآمفوزانی کفه
دارای سطح باالیی از انطباا پییری مسفیر شفغلی هسفتند در گفیر از مدرسفه بفه کفار بسفیار
موفقتر عمل میکنند(کوئن ،کله و ون وانن.)2112 ،4
با توجه به اهمیت موضوع بحث ،ساخت مقیاسی که بتواند چهار بعد مهم انطبااپفییری
مسیر شغلی را به دقت مورد سنجش قفرار دهفد و بفرای گروههفای سفنی مختلفف از جملفه
دانشآموزان مناسفب باشفد ضفروری بفه نظفر مفیرسفد .از اینفرو در ایفران محققفانی چفون
یوسفی( )1331و اعتصام پور( )1331به ساخت ابزار سنجش انطبااپییری مسیر شغلی اقدام
کردند که اگرچه پایایی و روایی قابل قبولی داشته است اما سفاختار عفاملی آن تأییفد نشفده
است.
در سالهای اخیر ،یک تیم بین المللی از روانشناسفان شفغلی از  18کشفور ،بفا همکفاری
یکدیگر تعریف عملیاتی انطباا پفییری مسفیر شفغلی را مفورد بحفث و بررسفی قفرار داده و
سپس با همکاری  13کشور ایاالت متحده ،برزیل ،چین ،فرانسه ،ایتالیا ،ایسلند ،کره ،هلنفد،
پرتغال ،آفریقای جنوبی ،تایوان ،بلژیک و نروژ ابزار سنجش انطبااپفییری مسفیر شفغلی را
1. Hirschi
2. Skorikov
3. Havenga
4. Koen, Klehe & Van Vianen
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سففاختند و سففپس ویژگففیهففای روانسففنجی آن را مففورد بررسففی قففرار دادند(سففاویکاس و
پورفلی .)2112 ،نتایج این تحقیق منجر به ایجاد مقیاس انطباا پییری مسفیر شفغلی شفد کفه
ساختار عاملی ،اعتبار و روایی آن در  13کشور میکور تأیید شد .بعد از انتشار ایفن مقیفاس،
محققان دیگری چون روسیر ،زکا ،استافر ،مگیوری و دوالفدر ( )2112در کشفور سفوئیس،
تین ،ونگ ،چاو و هانگ )2112( 1در تفایوان سفاختار عفاملی ایفن مقیفاس را مجفددا مفورد
بررسی قرار دادند که نتایج تحقیقات آنان نشفان داد سفاختار عفاملی ایفن مقیفاس ،شفبیه 13
کشور دیگر میباشد.
پژوهشهای داخلی تا کنون از این مقیاس جهانی برای سنجش انطبااپییری مسیر شفغلی
استفاده نکرده اند .به همین دلیل ترجمه و تطبیق این مقیاس حائز اهمیت است چرا که بفرای
پژوهشهای مختلف مفهومی مشتری فراهم میشود که به تعریف عملیاتی این متغیر کمفک
نموده و بررسی هفای تطبیقفی بفا کشفورها و گروههفای فرهنگفی گونفاگون را امکفانپفییر
میسازد .بدین ترتیب پژوهش حاضر کفه بفا هفدف بررسفی ویژگفیهفای روانسفنجی ایفن
مقیاس انجام شده است در صدد کشف ساختار عاملی ،پایفائی و روایفی ایفن ابفزار در یفک
نمونه ایرانی است .در واقع با تأیید چهار عامل انطبااپییری مسیر شفغلی بفهعفالوه پایفایی و
اعتبار آن ،میتوان از این ابفزار در مشفاورههفای تحصفیلی و شفغلی و همچنفین پژوهشفهای
مرتبط با این موضوع استفاده کرد .الزم به كکر است از آنجا که پیشینه تحقیق بفر ایفن نکتفه
اشاره دارد که بین انطباا پییری مسیر شغلی و شخصیت رابطه معناداری وجود دارد ،در این
پژوهش نیز ،بفرای بررسفی روایفی سفازۀ همگفرای مقیفاس انطبفااپفییری مسفیر شفغلی ،از
پرسشنامه پنج عامل شخصیت نوو( )NEO-FFI( 2مک کرا و کاسفتا )2111 ،3جهفت سفنجش
ابعاد شخصیتی استفاده شده است.
از آنجا که در کشور ما دانشآموزان سال اول دبیرستان در آستانه انتخاب رشته و شفغل
قرار می گیرنفد و نیازمنفد آمفاده شفدن بفرای انطبفاا بفا دنیفای در حفال تغییفر کفار هسفتند،
ویژگیهای ابزار مورد نظربر روی این گروه نمونه ،مورد بررسی قرار گرفته است.

1. Tien, Wang, Chu & Huang
2. NEO-Five Factor Inventory
3. McCrea & Costa
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی است.جامعه پژوهش را کلیه دانشآمفوزان سفال اول دبیرسفتان
شهرستان شهرکرد تشکیل دادند که در سفال تحصفیلی  31-32مشفغول بفه تحصفیل بودنفد.
نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  111نفر ( 211دختر و  211پسر) بود کفه بفه صفورت
خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند .به این صفورت کفه ابتفدا از بفین دو ناحیفه شفهرکرد
یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شده و سفپس از بفین مفدارس آن ناحیفه سفه مدرسفه
دخترانه و سه مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و سپس همه دانشآموزان سفال اول
آن ،مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش
ابزارهای پژوهش عبارتند از

 -1مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی.)CAAS(1
این مقیاس که در سال  2112با همکفاری  13کشفور دنیفا بفه سرپرسفتی مفاری سفاویکاس
ساخته شد دارای  21سوال است و چهار بعد انطبااپفییری مسفیر شفغلی را کفه عبارتنفد از
دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد ،اندازهگیری میکند(ساویکاس و پورفلی .)2112 ،هفر
زیر مقیاس  6سوال را به خود اختصاص داده است و پاسخ دهنفدگان از مقیفاس  5درجفهای
لیکرت ،از  ،5کامال موافقم تا  ،1کامال مخالفم استفاده میکنند .بنابراین حفداقل نمفره  21و
حداکثر نمره 121می باشد که نمره پایینتر بیانگر میزان انطبااپفییری کمتفر و نمفره بفاالتر
بیانگر میزان انطبااپییری باالتر در مسیر شغلی افراد است .پاسخگویی به این مقیاس 11 ،تفا
 15دقیقه زمان میبرد .ساویکاس و پورفلی( )2112متوسط ضریب آلفای کرنباخ در بین 13
کشور را برای مقیاس دغدغه  ،1/83کنترل  ،1/31کنجکاوی  1/33و اعتماد  1/85گفزارش
کردند .این ضریب برای کل مقیاس  1/32بوده که در بین  13کشور نام بفرده شفده از 1/83
تا  1/36متغیر بوده است .روسیر و همکاران( )2112نیز ضریب آلفای  1/35تا  1/86را برای
 1مقیاس كکر شده گزارش کردند.
عالوه بر روایی محتوائی مقیاس انطباا پییری مسیر شفغلی کفه توسفط تفیم بفین المللفی
1. career adapt-ability scale
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روان شناسان شغلی تأیید شده بفود ،روایفی سفازه مقیفاس نیفز ابتفدا از طریفق تحلیفل عفاملی
اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تأییدی مرتبفه اول تأییفد شفده اسفت CAAS .تغییفر ناپفییری
کمی 1را نشان میدهد که در آن سواالت این مقیاس روابط یکسانی را در میان ویژگیهای
پنهففان ایففن کشففورها ،نشففان مففیدهنففد .بنففابراین نتففایج پژوهشففها بیففانگر آنسففت کففه
CAASسفففاختارهای یکسفففانی را بفففه روشفففی یکسفففان در بفففین کشفففورها انفففدازهگیفففری
میکند(ساویکاس و پورفلی .)2112 ،مدل اندازهگیری مقیاس انطباا پییری مسیر شغلی در
شکل  1آمده است.

شکل  .1مدل اندازهگیری مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی (نقل از ساویکاس و پورفلی2212 ،؛
ص)665

 -2پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو
پرسشنامه پنج عاملی نوو مقیاس مختصری برای سنجش پنج عامل اساسی شخصفیت بهنجفار
است و به منظور تهیه ابزاری کوتاه برای سنجش عوامل و عمدتاً برای استفاده در تحقیقفات
اکتشافی تهیه شده است(مک کرا و کاستا .)2111 ،این پرسشنامه دارای  61آیتم اسفت کفه
ابعاد پنج گانه شخصیت را کفه عبارتنفد از روان رنجفوری ،بفرون گرایفی ،تجربفهپفییری،
توافق پییری و وجدان گرایی ،میسنجد .از آزمودنی خواسته میشود که با توجه به درکفی
که از خودش دارد میزان موافقت یا مخالفت خود را بر روی مقیاس پفنج درجفهای لیکفرت
مشففخص کنففد( = 1کففامالً مخففالف = 5 ،کففامالً موافففق) .نمففرات بففاالتر نشففاندهنده روان
رنجوری ،برون گرایی ،تجربهپییری ،توافقپییری ،و وجدان گرایی بیشتر است.
مک کرا و کاستا( )2111به منظور بررسی روایی NEO-FFIهمزمان از مقیاس NEO PI-R

1. metric invariance
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استفاده کرده و ضریب روایی  1/31 ،1/31 ،1/81 ،1/35و  1/33را به ترتیفب بفرای عوامفل
روان رنجوری ،برون گرایی ،تجربهپییری ،توافقپییری و وجدان گرایی گفزارش کردنفد.
پایایی بازآزمایی دو هفتهای نیفز  NEO-FFIبفاال بفوده و بفرای پفنج مقیفاس از  1/86تفا 1/31
گزارش شده است.
پژوهشهای مختلف از ضریب آلفای کرنباخ برای نشان دادن همسانی درونفی ایفن ابفزار
استفاده کرده اند .برای مثال کیامهر( )1381ضریب  1/58 ،1/12 ،1/33 ،1/33و  1/33را بفه
ترتیب برای عوامفل  C,A,O,E,Nگفزارش کفرده اسفت .در پفژوهش حاضفر ضفریب آلففای
کرنباخ  1/62 ،1/62 ،1/33 ،1/81و 1/33برای این عوامل به ترتیب محاسبه شد.

یافته ها
یافته های پژوهش در بخش آمار توصیفی ،شواهد مربوط به روایی و اعتبفار در ایفن قسفمت
ارائه شده است.
 -1به منظور گردآوری شواهد مربوط به روایی سازه مقیاس انطبااپییری مسیر شفغلی،
از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و روایی همگرا استفاده شده است.
الف) تحلیل عاملی تأییدی از آنجا که سازندگان آزمفون از طریفق روشفهای آمفاری،
دقیقا تعداد عوامل مربوط به مقیاس انطبااپفییری را مشفخص کفرده انفد ،در ایفن پفژوهش
ساختار عاملی آزمون از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم اففزار  Amos21بررسفی
شد .نتایج در شکل  2نشان داده شده است .ایفن مفدل دارای یفک متغیفر مکنفون اسفت کفه
همان انطبااپییری مسفیر شفغلی اسفت و  1متغیفر آشفکار کفه عبارتنفد از دغدغفه ،کنتفرل،
کنجکاوی و اعتماد.

شکل  .2مدل تحلیل عاملی مرتبه اول مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی
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شاخصهای کلی برازش برای مدل چهار عاملی مرتبه اول نیز در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای کلی برازش برای ساختار عاملی مقیاس انطبااپییری مسیر شغلی
شاخصهاي كلي برازش
تطبيقي

مطلق

مقتصد

CMIN

DF

p

TLI

CFI

CMIN/DF

RMSEA

5/28

5

4/2

4/11

7

7/76

4/45

همانطور که جدول  1نشان می دهد در مفدل چهفار عفاملی مرتبفه اول مقفدار کفای اسفکوئر
معنادار نیست .مقادیر  1تا  5برای شاخص کای اسکوئر نسبی مناسب و مقادیر نزدیک بفه 2
تا  3بسیار خوب تفسیر میشود(قاسمی .)1388 ،شاخص گزارش شده در این جدول(مقفدار
) 1/18حاکی از وضفعیت بسفیار خفوب بفرای ایفن مفدل اسفت .مقفادیر بفاالتر از  1/3بفرای
شاخصهای تطبیقی به عنوان مقادیر قابل قبول تفسیر شده انفد .بنفابراین مفیتفوان گففت کفه
شاخص برازش توکر لویس( )TLIو شاخص برازش تطبیقی( )CFIحاکی از قابل قبول بفودن
و حت ی عالی بودن مدل چهار عاملی اسفت .شاخصفهای هنجفار شفده مقتصفد نیفز حفاکی از
مقتصد بودن مدل است .چنانچه مشهود اسفت مقفدار شفاخص ریشفه دوم میفانگین مربعفات
باقی مانده ( 1/12 )RMSEAاست که مقادیر نزدیک به  1/15برای آن مناسفب دانسفته شفده
است(قاسمی )1388 ،و نشان میدهد که این مدل قابل قبفول بفوده و تأییفد مفیشفود .نتفایج
مربوط به جزئیات مدل چهار عاملی شامل مقادیر استاندارد برآورد شده برای بارهای عاملی
در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2پارامترهای برآورد شده برای مدل چهار عاملی مقیاس انطبااپییری مسیر شغلی
شاخص جزئي
برازش
بار عاملي

پارامتر
انطباقپذيري مسير شغلي  دغدغه
انطباقپذيري مسير شغلي كنترل
انطباقپذيري مسير شغلي كنجكاوي
انطباقپذيري مسير شغلي اعتماد

برآورد
استاندارد
4/12
4/11
4/12
4/67

مقدار
بحراني

سطح
معناداري

72/5
70/6
72/6

4/4447
4/4447
4/4447

نتایج مندرج در جدول  1و  2نشان میدهد که ساختار عفاملی مقیفاس انطبفااپفییری مسفیر
شغلی در نمونه مورد نظر تأیید شده و انطباا پفییری مسفیر شفغلی از چهفار عامفل جداگانفه
تشکیل شده که بارهای عاملی هر کدام از عاملها از  1/3بیشتر است.

ب) روایی همگرای مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی
از آنجا که در برخی تحقیقفات ،دو سفازه انطبفااپفییری مسفیر شفغلی و شخصفیت ارتبفاط
نزدیک دارند و ساویکاس نیز در نظریه سازهگرایی مسیر شغلی خود ،انهار میکند که بفین
این دو سفازه ارتبفاط معنفاداری وجفود دارد ،در ایفن پفژوهش نیفز بفه منظفور تعفین روایفی
همگرای مقیاس انطباا پییری مسیر شغلی ،همبسفتگی آن بفا پرسشفنامه پفنج عامفل بفزرگ
شخصیت( )NEOمحاسبه گردید .نتایج در جدول  3آمده است.
جدول  .3همبستگی ساده بین چهار عامل مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی و پنج عامل بزرگ
شخصیت
انطباقپذيري
اعتماد
كنجكاوي
كنترل
دغدغه
مسير شغلي
ضريب سطح ضريب سطح ضريب سطح ضريب سطح ضريب سطح
همبستگي معناداري همبستگي معناداري همبستگي معناداري همبستگي معناداري همبستگي معناداري
برون
گرائي
تجربه
پذيري
توافق
پذيري
وجدان
گرائي
روان
رنجوري

4/4447 4/24 4/4447 4/50 4/4447 4/58 4/4447 4/51 4/4447 4/52
4/4447 4/21 4/4447 4/56 4/4447 4/20 4/4447 4/56 4/4447 4/27
4/72 4/4447 4/52

4/447

4/4447 4/50 4/4447 4/76 4/4447 4/57

4/4447 4/08 4/4447 4/07 4/4447 4/22 4/4447 4/20 4/4447 4/02
4/4447 -4/50 4/4447 -4/55 4/4447 -/54 4/4447 -4/57 4/447 -4/78

نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد بین چهار عامل انطبااپفییری مسفیر شفغلی و چهفار
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عامل از عوامل پنج گانفه شخصفیت(برونگرایفی ،تجربفهپفییری ،تواففق پفییری و وجفدان
گرائی) رابطه مثبت معنادار و بین چهار عامل انطبااپفییری مسفیر شفغلی و روان رنجفوری،
رابطه منفی معناداری وجود دارد.
 -2بررسی اعتبار(پایایی) مقیاس انطبااپفییری مسفیر شفغلی بفه منظفور بررسفی پایفایی
مقیاس  CAASاز دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد.
الف) روش همسانی درونی در این روش از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد .ضرایب
پایایی آلفای کرنباخ برای کل نمونه و هر یک از دو گروه دختر و پسر بفه شفرح جفدول 1
میباشد.

دختران
پسران
كل

جدول .4ضرایب آلفای مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی
انطباقپذيري مسير شغلي
اعتماد
كنجكاوي
كنترل
دغدغه
4/17
4/11
4/62
4/85
4/12
4/17
4/64
4/67
4/88
4/11
4/17
4/64
4/65
4/82
4/12

اطالعات این جدول نشان می دهد که ضریب اعتبار(همسانی درونی)مقیاس با روش آلففای
کرنباخ در کل نمونه 1/31و برای دختران و پسران نیز 1/31می باشد.
ب) روش بازآزمایی ضرایب بازآزمایی چهار هفتهای بر روی  51نفر از دانشآمفوزان،
در جدول  5نشان داده شده است.

دختران
پسران
كل

جدول  .5ضرایب بازآزمایی مقیاس انطباقپذیری مسیر شغلی()n=52
انطباقپذيري مسير
اعتماد
كنجكاوي
كنترل
دغدغه
شغلي
4/17
4/11
4/14
4/82
4/15
4/15
4/65
4/17
4/86
4/12
4/15
4/67
4/17
4/81
4/10

همانطور که مشاهده میشود ضریب اعتبار(بازآزمایی) برای کل نمونه  1/32است.

بحث و نتیجه گیری
برای بررسی میزان انطبااپییری مسیر شفغلی چفه در آمفوزش و چفه در مشفاوره در دنیفای
فرامدرن ،نیازمند ابزاری معتبر و پایا هستیم .در این راستا پژوهش حاضفر بفا هفدف بررسفی
ساختار عاملی ،روایی همگرا و اعتبار(پایائی) مقیاس انطبااپییری مسیر شفغلی( ،)CAASبفر
روی دانشآموزان سال اول دبیرستان انجام شد .یافتههای این پژوهش نشان داد کفه مقیفاس
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 CAASابزاری است که اعتبار(ثبات و همسانی درونی) و روایی کافی را برای بررسی میفزان
انطباا پییری مسیر شغلی دانش آموزان داراست .در ایفن رابطفه یافتفههفای ایفن پفژوهش بفا
یافتههای ساویکاس و پورفلی( ،)2112روسیر و همکاران( )2112و تین و همکفاران()2112
همسو است.
در تحقیقات پیشین (ساویکاس و پورفیلی )2112 ،ساختار عاملی این مقیاس در بفین 13
کشور دنیا به طور دقیق مشخص شده بود .نتایج تحقیق آنها نشان داد که  CAASساختارهای
یکسانی را به روش یکسانی در بین کشورها اندازهگیری میکند .بنفابراین در ایفن پفژوهش
ساختار عاملی مقیاسCAAS

از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرففت .نتفایج

نشان داد که ساختار عاملی این مقیاس همانند  13کشور دیگر است و  6عامفل اول دغدغفه،
 6سوال دوم کنترل 6 ،سوال سوم کنجکفاوی و  6سفوال آخفر عامفل اعتمفاد را مفیسفنجد.
بنابراین مدل مفروض به خفوبی بفا دادههفا مطابقفت داشفته و تأییفد مفیشفود .بفدین ترتیفب
مشخص میشود که انطباا پییری مسیر شغلی عالوه بر اینکه یفک نمفره کفل دارد دارای 1
عامل مجزاست که عبارتند از دغدغه ،کنترل ،کنجکفاوی و اعتمفاد .ایفن یافتفههفا بفا نتفایج
تحقیقات روسیر و همکاران( )2112و تین و همکاران( )2112همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش در خصوص روایی همگرا نیز نشان داد بین مقیفاس  CAASو  5عامفل
بزرگ شخصفیت همبسفتگی معنفاداری وجفود دارد .رابطفه نسفبتا قفوی مثبفت بفین  1عامفل
انطباا پفییری مسفیر شفغلی و  1عامفل از  5عامفل بفزرگ شخصفیت یعنفی انطبفااپفییری،
وجدانگرایی ،برونگرایی و تجربهپییری و همچنین  1عامل انطبااپفییری مسفیر شفغلی و
یک عامل از 5

عامل بزرگ شخصیت ،یعنی روان رنجوری شاهدی بر روایفی سفازه CAAS

است .ساویکاس(به نقل از ساویکاس و پورفلی )2112 ،معتقد است بین این دو سفازه رابطفه
معناداری وجود دارد و افراد باثبات در مقایسفه بفا اففراد روان رنجفور انطبفااپفییری بسفیار
باالتری دارند .یافته هفای پفژوهش حاضفر بفا تحقیقفات انجفام شفده در ایفن زمینفه از جملفه
ساویکاس( )2115و روسیر و همکاران( )2112همخوانی دارد.
در پژوهش حاضر ،از بین  5عامل شخصیت ،وجدانگرایی با ضریب همبسفتگی 1/16و
تجربهگرایی با ضریب همبستگی  1/33بیشترین همبستگی را با انطبفااپفییری مسفیر شفغلی
داشتند .دو ویژگی عمدۀ توانایی کنترل تکانهها و تمایالت و بکفارگیری طفرح و برنامفه در
رفتار برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در شاخص (Cوجدان گرایی) قرار مفیگیرنفد .از
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آنجا که افراد وجدان گرا با شاخصهایی چون شایستگی ،نظم ،ونیففهشناسفی ،تفالش بفرای
موفقیت ،خودنظمی و گرایش بفه تفکفر دقیفق در برنامفههفا شفناخته مفیشفوند(حق شفناس،
 )1385می توان گففت کفه ایفن شاخصفها بفا ویژگفیهفای اففراد دارای انطبفااپفییری بفاال
خصوصا افرادی که دغدغه و کنترل باالتری روی ونایف خود دارند ،مفرتبط اسفت .اففراد
تجربه گرا (باز) نیز انسانهایی هسفتند کفه در بفاروری تجربفههفای درونفی و دنیفای پیرامفون
کنجکاو بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه اسفت .از مهمتفرین شاخصفهای تجربفهپفییری
میتوان به تخیل خالا ،زیبائی شناسی ،باز بودن به عواطف ،کنشفها یفا عالقفه بفه فعالیتهفای
مختلف ،عقاید یا دیدگاههای نو و آمادگی برای بفازبینی ارزشفها اشفاره کرد(حفق شفناس،
 .)1385این شاخصها نیز با ویژگیهای تعریف شده در انطبااپییری مسیر شفغلی خصوصفا
عامل کنجکاوی مرتبط و نزدیکند.
برون گرایی بعد دیگری بود که همبسفتگی معنفاداری( )r=1/31بفا انطبفااپفییری مسفیر
شغلی داشت .افراد برون گرا با شاخصهایی چون صمیمیت ،جمعگرایی ،قاطعیفت ،فعالیفت،
هیجان خواهی و هیجانهای مثبت شناخته میشوند(حق شفناس .)1385 ،ایفن ویژگفیهفا نیفز
میتوانند با عواملی چون کنترل و اعتماد در نظریه انطبااپییری مسیر شغلی مرتبط باشد.
توافق پییری آخفرین عفاملی بفود کفه همبسفتگی مثبتفی بفا انطبفااپفییری مسفیر شفغلی
داشت( .)r=1/21افراد توافق پییر با شاخصهایی چون اعتماد ،سادگی ،نوعدوسفتی ،تبعیفت،
تواضع و دری دیگران شناخته میشوند((حق شناس .)1385 ،این خصائص با ویژگفیهفای
افراد دارای اعتماد و دغدغه در مقیاس انطبااپییری مسیر شغلی ارتباط دارد.
آخرین عامل شخصیت یعنفی روان رنجفوری همبسفتگی منففی معنفاداری( )r=-1/21بفا
انطباا پییری مسیر شغلی داشت .افراد روان رنجور با شاخصفهایی چفون اضفطراب ،خشفم،
افسردگی ،شفرم ،تکانشفوری و آسفیبپفییری قابفل تشفخیص هسفتند(حق شفناس.)1385 ،
همانطور که انتظار میرود این افراد با آسیبپییری باال نمیتوانند انطبااپفییری مناسفبی بفا
مسیر شغلی خود داشته باشند و عموما از دغدغفه ،کنتفرل ،کنجکفاوی و اعتمفاد کمتفری در
تصمیم گیریهای مسیر شغلی خود برخوردارند.
در ادامه برآوردهای پایایی برای نمره کل و همچنین  1مقیاس انطبااپییری مسیر شغلی
با دو روش آلفای کرنباخ و بازآزمایی نشان داد کفه ایفن مقیفاس از ضفریب پایفایی بفاالیی
برخوردار است .این نتایج با  13کشور دیگر همسو بوده است .چنانچفه برآوردهفای پایفایی
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برای نمره کل  CAASدر  13کشفور مفیکور از خفوب تفا عفالی قفرار داشفتند .همچنفین دو
تحقیق دیگر در سوئیس (روسیر و همکفاران )2112 ،و تفین و همکفاران( )2112در تفایوان
ضریب اعتبار کل مقیاس و  1زیر مقیفاس آنفرا از خفوب تفا عفالی( 1/35تفا  )1/86گفزارش
کرده اند.
با توجه به نتایج ایفن پفژوهش ،پیشفنهاد مفی گفردد از ایفن ابفزار در مفدارس متوسفطه و
همچنین مراکز مشاوره جهت ارزیابی وضفعیت انطبفاا پفییری مسفیر شفغلی دانفشآمفوزان
استفاده شود و از نتایج آن جهت آموزش و مشاوره در جهت اففزایش انطبفااپفییری مسفیر
شغلی دانش آموزان بهره گرفته شود .پژوهش حاضر همچون پژوهشفهای دیگفر دارای ایفن
محدودیت است که نتایج آن را بایستی با احتیاط ،به جوامع دیگر از جمله مقاطع و پایههای
دیگر تحصیلی و همچنین استانهای دیگر تعمیم داد .پیشنهاد میشود ساختار عاملی این ابزار
در نمونه های دیگر از استانهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد تا به اعتبفار نتفایج در
کل کشور افزوده گردد.
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