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 ( در مشاوران مدارسMSPCIاعتباریابی مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه )

 3پور نیکنام، فاطمه رجب2، علی شیخ االسالمی1علی رضایی شریف

 چکیده 

در مشاوران مدارس انجام گرفت. روش پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه 

ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیالن در سال ز نوع تحلیل عاملی بود. جامعهاپژوهش همبستگی 

گیری در دسترس انتخاب مرد( با روش نمونه 145زن و  157مشاور ) 302دادند که از میان آنها تشکیل می 1394-95تحصیلی 

ی هوش فرهنگی ، پرسشنامه(MSPCI)ندفرهنگی روانشناسی مدرسه ی صالحیت چها از پرسشنامهآوری دادهشدند. برای جمع

(CIQ)  ی رضایت شغلی مینه سوتا پرسشنامهو(MSQ)  .های تحلیل عاملی اکتشافی و ها با استفاده از آزموندادهاستفاده شد

داد که اعتبار مقیاس  ی همسانی درونی نشانتأییدی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه

-های مرتبط با روایی صوری، همزمان، پیشاست. بررسی 95/0از طریق آلفای کرونباخ  چندفرهنگی روانشناسی مدرسه صالحیت

 های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی همانند فرم اصلی نشان داد که این مقیاسبین و سازه مؤید روایی مقیاس مذکور بود. یافته

های درونگری است. های غیرمرسوم و زبان دوّم و آگاهی و مهارتهای مراجع محوری، مهارتل دانش و مهارتدارای سه عام

ابزاری قابل اعتماد  چندفرهنگی روانشناسی مدرسه، صالحیتتوان نتیجه گرفت که مقیاس بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می

 باشد.ران مدارس میو روا برای سنجش میزان صالحیت چندفرهنگی مشاو

 اعتباریابی، صالحیت، چندفرهنگی، روانشناسی مدرسه، مشاوران مدارسها: کلیدواژه

                                                           
 (rezaeisharif@uma.ac.ir(م تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی . استادیار گروه علو 1
 (a_sheikholslamy@yahoo.com) . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی 2
د مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی )نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارش.  3

fatemeh.rajabpoorniknam@gmail.com ) 
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 مقدمه

باشد ای نسبتاً جدید و در حال رشد میهای تخصصی روانشناسی، حرفهروانشناسی مدرسه به عنوان یکی از شاخه

اجتماعی و تحصیلی است )میلر، اروین و  های هیجانی، رفتاری،آموزان در زمینهو هدف آن کمک به دانش

ی کارورز محور است؛ چرا که بیشتر روانشناسان مدرسه در (. روانشناسی مدرسه یک رشته2006،  1گیمپل

یکی از به عنوان این رشته  (.2010،  2کنند )میلر، دی اورنلز و ماریکلمحیط عملی یعنی مدارس فعالیت می

ی شانزدهم انجمن است و در حال حاضر شاخهه شد پذیرفته 3شناسی آمریکاروان انجمن توسطهای اصلی شاخه

کنند های آن ایفای نقش میدر آموزش و سیاست گذاری 4مدرسهو انجمن ملی روانشناسان  روانشناسی امریکا

 اند.تعریف کرده 6را صالحیت چندفرهنگی(. هر دو انجمن یکی از استانداردهای این رشته 1994،  5)فاگان

 روانشناسی، روانشناسی موج آخرین کهاست  حدی در آن به وابسته هایرشته و روانشناسی بر فرهنگ اثیرت

، 8شود )سویاد می« نیروی چهارم روانشناسی»به عنوان  چندفرهنگی روانشناسی. از نام گرفت 7چندفرهنگی

ی مشاوره در ین جنبش در حرفهگرایی را به عنوان قویتر( نیز چندفرهنگ2004) 9(. از این منظر کاتلر1990

 هایکنش هایتفاوت و هاچندفرهنگی، مشابهت روانشناسی(. 2010، 10داند )به نقل از بریگزدهه گذشته می

 ابعاد فرهنگ مفهوم. ندکیم بررسی متفاوت هایو گروه مختلف هایفرهنگ در را افراد روانی و اجتماعی

 ی)جنس، سن و ... (، موقعیت )طبقه شناسیمردم هاییژگیون: چو ابعادی. گیردمی بررد را گوناگونی

 قومی، زبان، ی)ملیت، پیشینه رسمیغیر یا رسمی هایگروه به تعلق و ... ( و ها، درآمداجتماعی، صالحیت

 مواجهه این و شوندمی مواجه هم با بیشتر فرهنگ یا دو مشاوره در( 1982) سو و سو یبه عقیدهمذهب و ... (.

 همین (. به2002 ،11زکربه نقل از دهد )می نشان سبک زندگی و ارزشی نظام در تفاوت به صورت را خود

                                                           
1. Miller, Ervin, Gimpel  

2. Miller, DeOrnellas & Maricle 
3. American Psychological Association (APA) 

4. National Association of School Psychologists (NASP)   

5. Fagan  

6. multicultural competence  
7. multicultural psychology 
8. Sue 
9. Cutler 

10. Briggs 
11. Zakar 
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نقل به ، 1997، 1اسکولز – است )ارتلت مشاوره هایزمینه در تمامی مهمی یجنبه بودن چندفرهنگی دالیل،

 (.2002از زکر، 

قائل شدن، حساس بودن به تاریخچه و کند؛ احترام های چندفرهنگی را چنین تعریف می(، صالحیت2012سو )

نیازهای کنونی، نقاط قوت و منابع جوامع برای افرادی که از نظر تاریخی تحت حمایت روانشناسان و مشاوران 

ای چندفرهنگی عبارت است از توانایی مشاور در احترام به مراجعانی که دیدگاه های مشاورهاند. صالحیتبوده

؛ به 1995؛ کلمن، ومپود و کاسالی، 2003شناسند )آرندوندو و رنوسو، می شان راشخصی و هویت فرهنگی

ی ی چندفرهنگی را به عنوان شرط اولیه برای ارائه(، صالحیت مشاوره2010) 3(. پن2009، 2نقل از تادالک

، 5( براساس انجمن روانشناسی آمریکا2011) 4داند. به گفته اینگنی چندفرهنگی اثربخش میمشاوره

-ی چندفرهنگی استعدادی است که به موجب آن مشاوران، دانش و آگاهی فرهنگی را دربارهیت مشاورهصالح

کنند و این آگاهی و دانش را به طور اثربخشی در کار با مراجعان مورد استفاده قرار ی خود و دیگران کسب می

های مشاوره ی صالحیتدر حوزهی اصلی (، سه مؤلّفه1992) 6ی سو، آردوندو و مک دیویسدهند. به گفتهمی

( عالوه بر ابعاد 2009(. از نظر تادالک )2010چندفرهنگی عبارتند از: آگاهی، دانش و مهارت ) به نقل از پن، 

 های شخصیتی مشاور نیز بر صالحیت چندفرهنگی او تأثیرگذار است.دانش، آگاهی و مهارت، ویژگی

، آگاهی 9های غیرمرسوم و زبان دوّم، مهارت8مراجع محوری هایدانش و مهارتی ( سه مؤلفه2003) 7مورنو

 های مراجع محوری،دانش و مهارترا برای صالحیت چندفرهنگی شناسایی کرد.  10های درونگریو مهارت

های فرهنگی مراجع و آگاهی از چگونگی تاثیر آن بر روند کاری روانشناس مدرسه در کار با شناسایی ویژگی

م دانش و مهارت روانشناس مدرسه را های غیرمرسوم و زبان دوّمهارتشود. ی را شامل میهای چندفرهنگگروه

های غیرکالمی، استفاده از های غیرمرسوم )تسلط به زبان دوّم، مهارتدر یادگیری زبان دوّم و بررسی روش

                                                           
1. Ertelet- schulz 

2. Todlock  

3. Penn 
4. InGene 
5. American Counseling Association (ACA) 

6 . Arredondo, McDavis 
7. Moreno 
8. Client- Centered Knowledge & Skills 
9. Second Language & Non- Traditional Skills 

10. Introspection Awareness & Skills  
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ها، ا از ارزش، آگاهی روانشناسان مدارس رهای درونگریآگاهی و مهارتکند. مترجم و غیره( منعکس می

های ای به گروهشان و چگونگی مداخله این عوامل در ارائه خدمات مشاورهتعصبات، فرضیات، روابط

 (.2003کند )مورنو، چندفرهنگی آشکار می

 1والکرز و فرهنگی هرینکمیان مدل نظیر دارد، وجود چندفرهنگی یمشاوره صالحیت از متعددی هایمدل

 فرهنگ مورد در 3هو (، مدل1994) 2گاردنر و گونزالز، بیورز، اجتماعی اییساختارگر (، رویکرد1993)

 5فرهنگی میرزدچن درمانی روان مدل (،1998فهم فرهنگی ) مورد در4 الک (، مدل1995شده ) درونی

ریزی شده توسط سو براساس سه ی چندفرهنگی طرحصالحیت مشاوره (.2001و مدل سه سویه سو ) (1999)

های ی حوزهتواند برای همهباشد که میی، دانش و مهارت، جدیدترین مدل در این حوزه میی آگاهمؤلّفه

 (.2009، 6مشاوره )گروهی، خانواده، تحصیلی، توانبخشی، بازی درمانی و ...( به کار گرفته شود )بوستون
-(، پرسشنامه تجدیدنظر شده مشاوره میان1991) 8آندریا، دانیلز، هکدی 7و آگاهی چندفرهنگیها، دانش توان مقیاس بررسی مهارتی موجود در زمینه صالحیت چندفرهنگی میاز ابزارها

 13( و همچنین مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه1994) 12سودوسکی، تاف، گوتکین و وایس 11(، مقیاس مشاوره چندفرهنگی1991) 10لفرومبویس، کلمن و هرناندز 9فرهنگی

باشد.ها برگرفته از مدل سه سویه سو میکه همه این مقیاسبرد( را نام 2003مورنو )  

 و آموزش، قومیت نژاد، مشاوران: چندفرهنگی دانش هایصالحیت» تحت عنوان  پژوهشی ( در2004) 14چو

 مطلوبیت یبینی شده پیش متغیر 5که  یافت دست نتیجه این ، به«فرهنگ به نسبت حساس هاینگرش

 در معناداری طور رنگ، به به نسبت هانگرش و قومیتی، هویت چندفرهنگی، موزشآ مشاور، نژاد اجتماعی،

 . (1392)به نقل از دیباواجاری،  هستند تأثیرگذار چندفرهنگی صالحیت واریانس

( در تحقیقی به بررسی صالحیت چندفرهنگی مشاوران مدارس 2005) 15مک کوی و چریل-هولکومب

                                                           
1. Haerinck & Walkers  

2. Gonzalez, Beavers & Gardner  

3. Howe  

4. Locke  

5. Myers  

6. Boston 

7. Multicultural Awareness-Knowledge-and-Skills Survey (MAKSS) 

8. D'Andrea, Daniels, & Heck  
9. Cross-Cultural Counseling Inventory-Revised (CCCI-R) 

10. LaFromboise, Coleman, & Hernandez 

11 . Multicultural Counseling Inventory (MCI) 
12. Sodowsky, Taffe, Gutkin & Wise 
13. Multicultural school psychology competency inventory (MSPCI)  

14. Chao 

15. Holcomb-McCoy & Cheryl  
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ها )برای مثال ی حوزهان مدارس تا حد زیادی خود را با صالحیت در همهپرداختند. نتایج نشان داد که مشاور

مک کوی و چریل اضافه  -دانستند. هولکومبدانش چندفرهنگی، اصطالحات فنی و آگاهی چندفرهنگی( می

کنند که مهم است بدانیم که آموزش چندفرهنگی به طور معناداری بر آگاهی و عملکرد واقعی مشاوران می

 گذارد.ثیر میمدارس تأ

 قومی نژادی هایاقلیت میان در چندفرهنگی یهای مشاورهصالحیت بررسی منظور ( به2008) 1نساکولکاکی

 هویت وضعیت که داد پژوهش نشان این هایداد، یافته پژوهشی انجام شناسی،روان المللیبین کارآموزان و

 .هستند چندفرهنگی یالحیت مشاورهص در مهم بسیار عامل دو ای،گیری چندجانبهجهت و 4خود

ی بین صالحیت مشاوران مدارس و سندرم (، به عنوان بررسی رابطه2010) 2نوندر تحقیقی که توسط کان

خستگی مفرط در یونان انجام شد، نتایج نشان داد که بدبینی و خستگی هیجانی به صورت معکوس به اجرای 

ها در یی متخصصان ارتباط مستقیم به آموزش این صالحیتارای مرتبط است و کاهای مشاورهمؤثر صالحیت

 ها دارد. تمام حوزه

انجمن  ی عملکرد براساس اصولچگونگی ارزیابی رهبران مشاوره گروهی از نحوه»تحقیق دیگری تحت عنوان 

توسط دافن. اچ. اینگن در سال « برای مشاوران گروهی با صالحیت چندفرهنگی 3متخصصان کار گروهی

شان در دانشگاه می سی سی پی انجام شد. نتایج نشان داد که رهبران گروهی با تجربه در تجارب رهبری 2011

برند و این بعد را با اهمیت بیشتری نسبت به دو مورد دیگر )آگاهی از بعد آگاهی از خود را به کرّات به کار می

ند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با کرددیدگاه مراجعان و آگاهی از راهبردهای مداخالتی( ادراک می

 گردد.کسب تجربه، آگاهی از دیدگاه مراجعان بیشتر می

ای چندفرهنگی )در ابعاد های مشاورهبا عنوان ارزیابی صالحیت در ایران تنها موردی که محقق توانست به آن دست یابد، تحقیقی

( انجام 1392رای مشاوران شهر تهران بود که توسط دیبا واجاری )های آموزشی کارآمد بدانش، آگاهی، مهارت( و طراحی دوره

های مورد انتظار نیست، بین زنان و چندفرهنگی مشاوران شهر تهران هماهنگ با صالحیت هایصالحیتگرفت. نتایج نشان داد 

ای مشاوره چندفرهنگی تفاوت همتفاوت به لحاظ صالحیت ی، مشاوران دارای زبان و لهجهاردمردان از این حیث تفاوتی وجود ند

های مشاوره صالحیت یکه، مشاوران شهر تهران، مهارت الزم در زمینه داددارند، برآیند کلی ناشی از روش کیفی نشان 

                                                           
1. Chaichanesakul 

2. Kounenoun 

3. Association for Specialists in Group Work 
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 .چندفرهنگی را ندارند، دانش اندکی دارند و آگاهی کافی در این زمینه ندارند

مرزهای ملّی خود از تنوع قومیتی برخوردار است، که هر کدام از این از آنجایی که ایران از زمره کشورهایی است که در داخل 

ی تجربی اندکی در زمینه و با توجه به اینکه مطالعاتاقوام ایرانی از هویت فرهنگی خاص و متمایز از هم برخوردار هستند 

سه هیچ ابزاری در کشور برای تشخیص صالحیت چندفرهنگی روانشناسان و مشاوران مدر صالحیت چندفرهنگی وجود دارد و

 آن دانند کهتا حدی می را چندفرهنگی ایمشاوره هایصالحیت اهمیت حالیکه در و تحقیقی صورت نگرفته است. وجود ندارد

مقیاس اعتباریابی (. بنابراین ترجمه و 2003، 1پوتر و کنند )پونتروتومی معرفی مشاوره برای انجام اولیه شرط عنوان به را

 .تواند مهم و حائز اهمیت باشددر مشاوران مدارس کشورمان می رهنگی روانشناسی مدرسهصالحیت چندف

 روش 

 پژژژوهش حاضژژر از لحژژاظ هژژدف، کژژاربردی و از نظژژر روش، همبسژژتگی از نژژوع نوووو و حوورو شوو وهش:

 است. تحلیل عاملی

مژژرد ی آمژژاری ایژژن پژژژوهش، مشژژاوران زن و جامعژژه گیووری:ی آموواری، نمونووه و روش نمونووهجامعووه

ی مشژژاوران مژژدارس در سژژال مژژدارس اسژژتان اردبیژژل و گژژیالن بودنژژد کژژه در کارگژژاه آموزشژژی ماهانژژه

مژژژرد( بژژژه روش  145زن و  157مشژژژاور ) 302حضژژژور داشژژژتند کژژژه از میژژژان آنهژژژا 1394-95تحصژژژیلی 

 .گیری دردسترس انتخاب شدندنمونه

  ابزار ش وهش 

سوالی صالحیت  39پرسشنامه (MSPCI):روانشناسی مدرسه  صالحیت چندفرهنگی یشرسشنامه

باشد. مؤلفه اوّل مؤلّفه می 3توسط مورنو طراحی شد که شامل  2003چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در سال 

های آیتم، مهارت 13های مراجع محوری است. مؤلّفه دوّم با آیتم، شامل دانش و مهارت 16این پرسشنامه با 

شود. های درونگری میآیتم، شامل آگاهی و مهارت 10شود و مؤلفه سوّم با غیرمرسوم و زبان دوّم را شامل می

 آن هایگزینهای از کامالً مخالفم تا کامالً مؤافقم طراحی شده است. درجه 5سواالت به صورت طیف لیکرت 

(، 95/0(، عامل دوّم )96/0-97/0ضریب آلفا برای عامل اوّل ) شوند.می گذاری( نمره5تا 1) از ترتیب به

در مطالعه  (.2003( محاسبه شد )مورنو، 98/0- 97/0) MSPCI( و نمره کل مقیاس 92/0-93/0عامل سوّم )

. یکی از سواالت مؤلّفه دوّم به دلیل نداشتن روایی صوری مناسب از نظر متخصصان حذف گردیدحاضر 

                                                           
1. Ponterotto & potere 
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، 2، 1مؤلّفه اوّل، سواالت )( 33، 32، 31، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 5، 4، 3سواالت )

، 37، 36، 35، 34، 30، 29، 28، 27، 26( مؤلّفه دوّم و سواالت )17، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6

 کنند.گیری می( مؤلّفه سوّم را اندازه38

 2004در سال  2جیه و انکُ، ونداین نگ،این پرسشنامه توسط ا :1(CIQ)شرسشنامه هوش فرهنگی 

باشد و بر مبنای عامل فراشناخت، شناخت، انگیزش و رفتار می 4عبارت و  20ست که شامل طراحی شده ا

ای ترستون طراحی شده است. آلفای کرونباخ برای هر عامل عبارت است از: راهبردی یا مقیاس هفت گزینه

بازآزمایی  از حاصل (. نتایج83/0( و رفتاری )76/0(، انگیزشی )84/0(، دانشی یا شناخت )76/0فراشناختی)

. روایی محتوایی پرسشنامه هم مورد تأیید است ( 1389، نیا، عبداله زادهصفاری) است 79/0همبستگی  بیانگر

 (.1390پور، مهرداد، جعفری، )قدم

، به 1951) 4اولین بار توسط برافیلد و روث این پرسشنامه :3(MSQ)سوتا شرسشنامه رضایت شغلی مینه

سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس،  100سوتا و با ( در دانشگاه مینه1392هدی، نقل از میرزامحمدی و زا

سوال  20آن را بررسی و اصالح نمودند و سواالت آن را به  1967در سال  5داویس، انگلند و الفکویست

چنین بر همشود. گذاری مینمره ایدرجه 5ماده است که در یک مقیاس  20کاهش دادند. این پرسشنامه دارای 

و 6طبق بسیاری از مطالعات دو زیرمقیاس برای این پرسشنامه وجود دارد که عبارتند از: رضایت شغلی درونی

 شناسایی عنوان با خود پژوهش در شهریری پوالدی. (2012، 8)مارتین و پروئنچا 7رضایت شغلی بیرونی

 دکتر نظر زیر شغلی رضایت با هاآن یبررس و اهواز شهرستان هایدبستان آموزگاران روانی فشارزای عوامل

به  84/0و گاتمن  80/0فای کرونباخ ل، آ83/0زوج و فرد  سؤاالت تصنیف روش سه به را پایایی نجاریان

 (.1392 یزدانیان پوده و کمالی زارچی، افخمی عقدا،، به نقل از 1382 شهریری پوالدیدست آورده است )

 آموزش کل یاداره به دانشگاه محقق اردبیلی، ابتدا از نامهمعرفی اخذ از پس پژوهش، انجام برایشیوه اجرا: 

                                                           
1. Cultural intelligence questionnaire 

2. Ang, Van Dyne, Koh & Ng 

3. Minnesota Job satisfaction questionnaire  

4. Brafid & Roth 
5. Weiss, Dawis, England & Lofquist 

6. Intrinsic  

7. extrinsic  

8. Martins & Proença  
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دو  2و  1الزم، به ادارات آموزش و پرورش ناحیه  هایهماهنگی از پس های اردبیل و گیالن وپرورش استان و

حی این نوا ی آموزشی مشاوران مدارسدر کارگاه ماهانهشد. بعد از دریافت مجوز، با حضور  استان مراجعه

 های مذکور اجرا گردید.آوری و پرسشنامهاطالعات مورد نیاز جمع

هژژا در بخژژش آمژژار توصژژیفی، از گژژزارش بژژرای تجزیژژه و تحلیژژل دادههووا: روش تجزیووه و تحلیوول و داده

میژژانگین و انحژژراف معیژژار و در بخژژش آمژژار اسژژتنباطی از ضژژریب آلفژژای کرونبژژاخ، ضژژریب همبسژژتگی 

 .استفاده شد 3و لیزرل SPSSبا استفاده از نرم افزار  2و تأییدی 1فیپیرسون و تحلیل عاملی اکتشا

 نتایج 

 : احالعات حاصل از تحلیل توصیفی نمرات مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه1جدول 

  متغیر            شاخص

 

 تعداد

 

 تعداد سواالت

 

 میانگین

 

 میانگین استاندارد

 

 انحراف معیار

   

 MSPCI 302 38 06/152 4 65/17مقیاس 

 32/8 01/4 27/64 16 302  دانش و مهارت مراجع محوری

 01/6 86/3  42/46 12 302  مهارت غیرمرسوم و زبان دوم

 91/4 13/4 36/41 10 302  آگاهی و مهارت درونگری

حیت چندفرهنگی شود، میانگین استاندارد و انحراف معیار مقیاس صالمشاهده می 1طور که در جدول همان

، میانگین استاندارد و انحراف معیار خرده مقیاس دانش و مهارت 65/17و  4روانشناسی مدرسه به ترتیب برابر با 

های ، میانگین استاندارد و انحراف معیار خرده مقیاس مهارت 32/8و  01/4مراجع محوری به ترتیب برابر با 

، میانگین استاندارد و انحراف معیار خرده مقیاس آگاهی و 01/6و  86/3غیرمرسوم و زبان دوّم به ترتیب برابر با 

مهارت ی با توجه به نتایج میانگین استاندارد مؤلّفه می باشد. 91/4و  13/4مهارت درونگری به ترتیب برابر با 

 دهد.نسبت به دو مؤلّفه دیگر مقدار کمتری را نشان می غیرمرسوم و زبان دوّم

به منظور بررسی اعتبار مقیاس از روش همسانی درونی : چندفرهنگی روانشناسی مدرسه اعتبار مقیاس صالحیت

                                                           
1. Exploratory Factor Analyze 

2. Confirmatory Factor Analyze 

3. Lisrel  
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استفاده شد. در این روش از ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه و هریک از دو گروه زن و مرد استفاده شد، 

 آورده شده است. 2که در جدول 

 صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه ی: ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس و خرده مقیاس ها2جدول 

 به تفکیک جنسیت

شاخص                  

 مقیاس

 MSPCIمقیاس 
دانش و مهارت 

 مراجع محوری

مهارت غیرمرسوم 

 و زبان دوم

آگاهی و مهارت 

 درونگری

    

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 87/0 86/0 86/0 87/0 91/0 92/0 95/0 95/0 آلفای کرونباخ

95/0 معج  92/0 86/0 86/0 

های دانش و شود، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاسمشاهده می 2ای که در جدول به گونه

، 92/0، 95/0، آگاهی و مهارت درونگری به ترتیب های غیرمرسوم و زبان دوّممهارتمهارت مراجع محوری، 

ده و حکایت از همسانی درونی بسیار مطلوب سواالت این مقیاس باشد. که مقادیر قابل قبولی بومی 86/0و86/0

 های آن دارند.و خرده مقیاس

، روایی به منظور کسب اطمینان از روایی مقیاس: روایی مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه

 بین و سازه در خصوص این مقیاس بررسی شده است.صوری، همزمان، پیش

نفر از متخصصان قرار  10و در اختیار  گردید تهیه پرسشنامه، فرمی فارسی نسخه ازصوری  روایی تعیین برای

ما مورد  جامعه فرهنگی شرایط با بودن و متناسب بودن فهم و قابل ، روانشفاف از نظر آن سؤاالت گرفت تا

 بررسی قرار گیرد. از نظر متخصصان مقیاس مذکور به لحاظ صوری ابزاری روا تشخیص داده شد.

بین مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه، به ترتیب از منظور تعیین روایی همزمان و پیش به

 ارائه شده است. 3استفاده شده است. نتایج در جدول  سوتاگی و رضایت شغلی مینهی هوش فرهنپرسشنامه

های آن با یاسو خرده مق : ضرایب همبستگی بین مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه 3جدول 

 مقیاس هوش فرهنگی و رضایت شغلی

 6 5 4 3 2 1 مقیاس و خرده مقیاس
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      MSPCI 1مقیاس 

     1  ⃰⃰  95/0 دانش و مهارت مراجع محوری

    1 ⃰  78/0⃰ ⃰⃰  89/0 مهارت غیرمرسوم و زبان دوم

   1 ⃰⃰  67/0 ⃰⃰  78/0 ⃰⃰  87/0 آگاهی و مهارت درونگری

  1 ⃰⃰  64/0 ⃰⃰  74/0  ⃰⃰  71/0 ⃰⃰  77/0 هوش فرهنگی

 1 ⃰⃰  54/0 ⃰⃰  51/0 ⃰⃰  49/0 ⃰⃰  53/0 ⃰⃰  56/0 رضایت شغلی

  ⃰⃰  P< 01/0   

های آن با مقیاس هوش ی کل مقیاس و زیر مقیاسشود ارتباط نمرهمشاهده می 3طور که در جدول نهما

صالحیت چندفرهنگی همبستگی مقیاس اطمینان معنادار است.  99/0فرهنگی و رضایت شغلی در سطح 

، های غیرمرسوم و زبان دوّممهارتمراجع محوری،  دانش و مهارت هایو خرده مقیاس روانشناسی مدرسه

بدست آمده است.  64/0و  74/0، 71/0، 77/0آگاهی و مهارت درونگری با مقیاس هوش فرهنگی به ترتیب 

شود. همچنین همبستگی این مقیاس و خرده طلوب آن تلقی میاین همبستگی به معنای روایی همزمان مناسب و م

بدست آمده است که حاکی از  51/0و  49/0، 53/0، 56/0های آن با مقیاس رضایت شغلی به ترتیب مقیاس

 های آن است. بین مطلوب برای مقیاس مذکور و خرده مقیاسروایی پیش

به دو شیوه محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با  صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسهمقیاس روایی سازه 

 مورد بررسی قرار گرفته است.  های آن و تحلیل عاملی تأییدیمؤلّفه

با سه خرده مقیاس دانش و مهارت مراجع شود، ضرایب بین مقیاس مشاهده می 3همانطور که در جدول 

-به اندازه 87/0و  89/0، 95/0ترتیب محوری، مهارت غیرمرسوم و زبان دوّم و آگاهی و مهارت درونگری به 

از طرف دیگر ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس  دار هستند.معنی P<01/0ی کافی باال بوده و در سطح 

و  78/0دانش و مهارت مراجع محوری با مهارت غیرمرسوم و زبان دوم و همچنین آگاهی و مهارت درونگری 

مقایسه با است که در  67/0با آگاهی و مهارت درونگری  بین خرده مقیاس مهارت غیرمرسوم و زبان دوم

دهند. به لحاظ نظری آزمون باید با خرده ها، مقدار کمتری را نشان میبا خرده مقیاس اسیمق ضرایب همبستگی

 ها با هم همبستگی کمتری داشته باشند. ها همبستگی باالیی داشته باشد و خرده آزمونآزمون

ی تحلیل عاملی تأییدی نیز با صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه به واسطهیاس مقی وارسی روایی سازه
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صورت گرفت. برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل  7/8استفاده از لیزرل 

df) 2(، شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی2X) 1های مجذور خیاز شاخص

X
2

(، شاخص نیکویی 

و  6، خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 5ای، شاخص برازش مقایسه4، شاخص نیکویی برازش انطباقی3برازش

استفاده شد. اگر مجذور خی از لحاظ آماری معنادار نباشد دال بر برازش بسیار  7باقیمانده مجذور میانگین

لذا شاخص  ؛آیدمعنادار به دست می 100های بزرگتر از ص غالباً در نمونهمناسب است اما از آنجا که این شاخ

گردد. چنانکه شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی، گیری برازش مدل محسوب نمیمناسبی برای اندازه

و باشد دهد. کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته میباشد، برازش بسیار مطلوب را نشان می 3کوچکتر از 

دهد. افزایش می ،نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد

باشد که توسط ها میها و کواریانسای از مقدار نسبی واریانسی اندازهنشان دهنده AGFIو  GFIمعیارهای 

باشند که هرچه به عدد یک متغیر می (. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک1390 ،شود )هومنمدل تبیین می

های باقیمانده RMRهای مشاهده شده بیشتر است. در شاخص نیکویی برازش مدل با داده ،نزدیکتر باشند

شوند. مقادیر کوچکتر آن های مشاهده شده با برآوردهای انجام شده در مدل مقایسه میها و کواریانسواریانس

های و شاخص 90/0، بزرگتر از CFI ،AGFI ،GFIهای ر صورتی که شاخصباشد. دنشانة برازندگی بهتر می

RMSEA  وRMR  بر  08/0باشد، دال بر برازش بسیار مطلوب و مناسب بوده و کوچکتر از  05/0کوچکتر از

یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد  10/0برازش مطلوب و مناسب داللت دارد؛ مدلی که در آن این شاخص 

 .(1390 ،)هومن

 (MSPCI) ها در تحلیل عاملی تأییدی مقیاسی شاخص: نتایج حاصل از محاسبه4جدول 

                                                           
1. Chi Square  

2. Degree of Freedom (df) 
3. Goodness of Fit Index ( GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Root Mean Square Residual (RMR) 
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شاخص 

مجذور 

 ()خی

شاخص نسبت 

بر مجذور خی 

 درجه آزادی

(df/) 

شاخص 

نیکویی 

 (GFI)برازش 

شاخص نیکویی 

برازش انطباقی 

(AGFI) 

شاخص برازش 

ای مقایسه

(CFI) 

ی خطای ریشه

ذور مج

 میانگین تقریب

(RMSEA) 

باقیمانده مجذور 

 (RMR) میانگین

04/2019 04/3 88/0 90/0 89/0 08/0 05/0 

، CFI ،AGFI ،GFIهای شاخص، صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه برای مقیاس 4با توجه به جدول 

 RMRو  RMSEA هایخصبر برازش مطلوب و مناسب داللت داشته و شا 88/0، 90/0، 89/0بترتیب برابر با 

بر مبنای شاخص کنند. مطلوب مدل برآورد شده را تأیید می بوده و برازش نسبتاً 05/0و  08/0به ترتیب برابر با 

نمودار مسیر مدل برآورد شده  1در شکل شود. مجذور خی بر درجه آزادی، برازش مدل مطلوب تفسیر می

 نمایش داده شده است.
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 در بررسی روایی سازه مقیاس صالحیت چند فرهنگی روانشناسی مدرسهبرآورد شده  مدلمسیر  ر. نمودا1شکل 

که این مقیاس از منظور بررسی این گذاری آن بهتحلیل عاملی اکتشافی: بعد از اجرای مقیاس مورد بررسی و نمره

من استفاده شد. با چرخش ابلی 1های اصلیی مؤلفهچند عامل تشکیل شده است، از روش تحلیل عاملی به شیوه

باشد. همچنین مقدار آزمون کرویت بخش میبود که رضایت 85/0برابر با  2برداریشاخص کفایت نمونه

تأیید شد. بارهای عاملی  P< 0001/0به دست آمد، که معناداری مقدار اخیر در سطح  11/8478 3بارتلت

                                                           
1. Principle Component 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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افی نشان داد سه عامل )دانش و مهارت ی تحلیل عاملی اکتشمالک در نظر گرفته شد. نتیجه 3/0بزرگتر از 

درصد از واریانس کل را تبیین  57مراجع محوری، مهارت غیرمرسوم و زبان دوم و آگاهی و مهارت درونگری( 

کنند. الزم بذکر درصد از واریانس کل را تبیین می 8و  10، 39های اول، دوم، سوم بترتیب کنند که عاملمی

مشاوران مدارس استان های اردبیل و  چندفرهنگی ی صالحیتبرای مقایسه tی اجرای آزمون است در نتیجه

 زن و مرد تفاوت معنادار مشاهده نشد. گیالن همچنین مشاوران

 گیری بحث و نتیجه

ی حاضر، به منظور اعتباریابی مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس مطالعه

گانه آن بواسطه روش همسانی های سهاز ارزیابی اعتبار مقیاس و خرده مقیاس های حاصلصورت گرفت. یافته

دارند. اعتبار آن با محاسبه آلفای  ایهایش اعتبار قابل مالحظهدهد این مقیاس و خرده مقیاسدرونی نشان می

و محاسبه آن ها به دست آمده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس 95/0کرونباخ برای کل مقیاس 

ها اعتبار مطلوبی دارند. با توجه به اینکه در فرم اصلی به تفکیک جنسیت حکایت از آن دارد که خرده مقیاس

( 97/0-98/0ها را بواسطه محاسبه آلفای کرونباخ )( همسانی درونی کل سوال2003مقیاس مذکور، مورنو )

ارپذیری پژوهش حاضر و نسخه اصلی این مقیاس ای بین نتایج اعتباست، تفاوت قابل مالحظه گزارش کرده

 شود.احساس نمی

بین و سازه در بحث ارزیابی مقیاس صالحیت چندفرهنگی ی حاضر روایی صوری، همزمان، پیشطی مطالعه

ها مؤید روایی این مقیاس است. با توجه به ضرایب ی بررسیروانشناسی مدرسه بررسی شده است. نتیجه

مقیاس مورد بررسی با مقیاس هوش فرهنگی و رضایت شغلی مینه سوتا، به ترتیب روایی همبستگی محاسبه شده 

 بین مقیاس تأیید شد. همزمان و پیش

های نتایج حاصل از ضرایب همبستگی پیرسون مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه با خرده مقیاس

سازه این مقیاس را تصدیق کرد. مالحظات مذکور با ی آن و توسّل به روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی گانهسه

توان چنین نتیجه گر این مقیاس در یک راستا قرار دارد. در کل میهای روانسنجی حاصل از مطالعات تدوینیافته

گرفت که مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه ابزاری روا برای سنجش صالحیت چندفرهنگی در 

 توان با اطمینان خاطر ازآن استفاده کرد.میمشاوران مدارس است و 
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سوال در عامل اوّل باال بوده و در مجموع عامل دانش و  16نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد، که بار عاملی 

سوال در عامل دوّم بار  12سنجند، های مراجع محوری صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه را میمهارت

دهند که یکی از سواالت این مؤلّفه های غیرمرسوم و زبان دوّم مقیاس را نشان میعامل مهارت عاملی باال دارند و

سوال در عامل سوّم باال  10به دلیل نداشتن روایی صوری مناسب از نظر متخصصان حذف گردید. بار عاملی 

ور کلّی، با عنایت به نتایج یابند. به طهای درونگری در این مقیاس ارتباط میبوده و با عامل آگاهی و مهارت

تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه از سه عامل کلّی اشباع شده است، که 

کند. عوامل استخراج شده بعد از هر یک ابعادی از صالحیت چندفرهنگی مشاوران مدارس را آشکار می

( 2003د بررسی و عوامل طرح شده از سوی مورنو )ها با چارچوب نظری فرم اصلی مقیاس مورچرخش سوال

 همخوانی دارد.

های ضمنی حاصل از اجرای مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در میان مشاوران بر اساس یافته

مدارس، بین میانگین دو گروه از مشاوران مدارس استان اردبیل و گیالن و همچنین مشاوران زن و مرد تفاوت 

( در مورد تفاوت صالحیت 1392شاهده نشد. که مورد اخیر با یافته دیباواجاری و همکاران )معنادار م

 چندفرهنگی مشاوران زن ومرد همسو است.

شود که مقیاس صالحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مجموع از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط می

مشاوران مدارس است. با توجه به میزان اعتبار و روایی ابزاری کامالً مناسب برای سنجش صالحیت چندفرهنگی 

توان از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت تأیید شده این مقیاس و خصایص رضایت بخش آن می

 مند شد.صالحیت چندفرهنگی مشاوران مدارس بهره

وانشناسی مدرسه در شهرها های آتی اعتبار و روایی مقیاس صالحیت چندفرهنگی رشود در پژوهشپیشنهاد می

تردید بررسی مختصات فنی این مقیاس در مشاوران مدارس سراسر کشور های مختلف بررسی شود. بیو فرهنگ

 تواند آن را به ابزاری کارآمد در حیطه پژوهش و شناخت صالحیت چندفرهنگی مشاوران تبدیل کند.می

 منابع 

(. بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رضایت زناشویی 1392لی زارچی، محمود )افخمی عقدا، محمد؛ یزدانیان پوده، زهرا، کما

 .132-120(، 1) 12طلوع بهداشت، کارکنان شاغل سازمان بهزیستی شهرستان یزد. 
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های ای چندفرهنگی )در ابعاد دانش، آگاهی، مهارت( و طراحی دورههای مشاورهارزیابی صالحیت (.1392)دیبا واجاری، مریم 

.نامه دکتری، دانشگاه عالمه طباطباییپایان،  ی کارآمد برای مشاوران شهر تهرانآموزش  

های مشاوره چندفرهنگی مقایسه صالحیت (.1392)آبادی، عبداهلل؛ اسماعیلی، معصومه؛ کرمی، ابوالفضل دیبا واجاری، مریم؛ شفیع

-پژوهشی پژوهش در سالمت روان -فصلنامه علمیهای مختلف شهر تهران در ابعاد دانش، آگاهی و مهارت، مشاوران قومیت

ی ششم، شماره سوم.، دورهشناختی  

 .. دانشگاه پیام نور بهشهررابطه بین هوش فرهنگی و صفات شخصیتی در دانشجویان(. 1389) عبداله زاده، حسن؛ نیا، مجیدصفاری

ن ویژگیهای شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان (. بررسی رابطه بی1390قدم پور، عزت اله؛ مهرداد، حسین و جعفری، حسنعلی )

 .81-101، صفحات 1، شماره2. سال فصلنامه روانشناسی تربیتیسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. 

مدیران  بررسی رابطه تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی(. 1392حسن؛ زاهدی، زهرا )میرزا محمدی، محمد

 .25-32(، 21) 13، دانشورآموزشی. 

 : فن تهیه تست و مقیاس. تهران: نشر پارسا.اندازه گیریهای روانی و تربیتی(. 1390هومن، حیدر علی )
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