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 آموزان شهر اردبیل( در دانشCAAS)پذیری شغلیبررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق

 3، مهدیه رئیس زاده2، علی شیخ االسالمی1علی رضایی شریف 

 چکیده 

آموزان شهر اردبیل انجام گرفت. ( در دانشCAASپذیری شغلی)پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق

ی آماری این پژوهش را تشکیل می جامعه 1394 -95ی شهر اردبیل درسال تحصیلی دوم متوسطهوزان دوره آمی دانشکلیه

پسر( به عنوان  175دختر و  175آموز) دانش 350ای، ای چند مرحلهگیری خوشهها با استفاده از روش نمونهدادند که ازمیان آن

آموزان دبیرستانی سینها و ی سازگاری دانشپذیری شغلی ساویکاس و پرسشنامهقهای مقیاس انطبانمونه انتخاب شده وبه پرسشنامه

های تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی ها با استفاده از آزمونسینگ پاسخ دادند. داده

اوی و اعتماد بنفس است. همسانی درونی این مقیاس نشان داد مقیاس انطباق پذیری شغلی دارای چهار عامل دغدغه، کنترل، کنجک

آموزان دبیرستانی پذیری شغلی با مقیاس سازگاری دانشبه دست آمد. همچنین مقیاس انطباق 86/0از طریق آلفای کرونباخ 

عتبر و مناسب برای پذیری شغلی، ابزاری متوان گفت مقیاس انطباقهمبستگی مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج این پژوهش می

 آموزان می باشد.پذیری شغلی دانشسنجش میزان انطباق

 انطباق پذیری شغلی، روایی، اعتبار، ساختارعاملی ها: کلیدواژه

                                                           
 (rezaeisharif@uma.ac.ir . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی)  1
 ( a_sheikholslamy@yahoo.com. استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی) 2
 (   raiesi.m66@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه محقق اردبیلی)نویسنده مسول، 3
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 مقدمه 

 متنوعی هاینظریه شاهد تاکنون ( ظهور کرد1909ی پارسونز )ی نظریهرایها با بیستم قرن اول یدهه در که شغلی ی مسیرمشاوره

 1هالند و گینزبرگ های سنتی مثل پارسونز،اند. بطور کلی نظریهبا شرایط روز دنیای کار توسعه یافته متناسب کدام هر که است هبود

 "به وجود 2های مدرنی چون دیویس، کرامبولتز و لنت و براونمعتقدند، نظریه "ی افرادیک مدل و یک الگو برای همه "به وجود

هر فرد  "معتقد به 3ی ساویکاسمثل نظریه فرامدرن هاینظریه و بوده معتقد " هاانسان متفاوت هایروهگ برای ی متفاوتچند الگو

 (. 1390 حسینیان، و عابدی باغبان، باشند)سمیعی،می "خاص یک الگوی خاص

بوده،  21در قرن  ی رشد مسیر شغلیمطرح شد و اولین و مهمترین نظریه 2001نخستین بار در سال  برای که ساویکاس ینظریه

؛ به نقل از صالحی، عابدی، باغبان، 2006، 4متناسب با قرن حاضر است) پاتون و مک ماهان نظریه ای ارائه به جامعه نیاز از انعکاسی

نگر است که رشد آدمی را به صورت گرا و کلساویکاس دیدگاهی سازه 5گرایی مسیرشغلیسازه ینظریه. (1393نیلفروشان، 

کند و با چشم اندازی فرهنگی و با محیط اجتماعی و با هدف یکپارچه سازی شخص و محیط مفهوم سازی می 6سازشانطباق یا 

  (.2012، 7بافتی روی انطباق و شایستگی اجتماعی نظر دارد) ساویکاس و پورفیلی

 پیش هایشوک و تغییرات وظایف، با بتواند که کندمی فراهم فرد برای را منابعی که دارد اجتماعی روانی ساختاری انطباق پذیری،

 . (1997های شغلی کنار بیاید ) ساویکاس،های مختلف ازجمله نقششده در نقش بینی

) 9نگرانی چهار بعد است که شامل دارای )توانایی سازگاری شغلی(8انطباق پذیری شغلی شغلی، مسیر گراییسازه ینظریه در

، ستاری اردبیلی و محبی، 13؛ به نقل از مک کنا، زاچر1997ساویکاس، باشد)می 12و اعتماد بنفس 11، کنجکاوی10دغدغه(، کنترل

 ی خود، به وضع فعلی مسیرکند تا با در نظر گرفتن گذشتهسازد و به فرد کمک میدغدغه احساسی واقعی از آینده می (.2016

 دهی شکل مسوول که میسازد قادر را افراد رل،(.کنت2005 براون، و لنت)کند بینی پیش را خود کاری آینده و کند توجه اششغلی

 باعث شوند.کنجکاوی افتد روبرواتفاق می آینده در آنچه با پایداری و تالش خودنظمی، با تا ساختن خود و محیطشان شوند یا

                                                           
1. Parsons, Ginzberg & Holland 
2. Dawis, Krumboltz, Lent & Brown 
3. Savickas 
4. Patton & McMahon 
5. career construction 
6. adaptation 
7. Porfeli 
8. Career Adapt-Abilities 
9. concern 
10. control 
11. curiosity 
12. confidence 
13. McKenna, Zacher 
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 به است که ساعتمادبنف انطباق پذیری، منبع های مختلف فکر کنند.آخرینهاو نقشموقعیت در خودشان در مورد افراد که میشود

های تواند انتخابمی شخص مرحله این در. است نقش یا فعالیت یک آمیزموفقیت انجام در خودکارآمدی و کفایت احساس معنای

(. محققان معتقدندکه مفهوم اساسی و 2012پورفیلی،  و ساویکاس)کند تبدیل واقعیت به خود زندگی طرح اجرای برای را خود

، 1997؛ ساویکاس 2016یر شغلی نوجوانان، انطباق پذیری مسیر شغلی است )براون و لنت، مرکزی در آمادگی و رشد مس

(. و تمرکز بر روی این چهار منبع انطباق پذیری، هدف اصلی آموزش و مشاوره مسیر شغلی در 1981، 1؛ سوپر و ناسل2013

 (.2009، 2دنیای فرامدرن است)هیرسچی

 تسلط در هستند دارا را شغلی مسیر باالیی از انطباق پذیری سطح که نوجوانانی داده اند شانن که کندمی اشاره تحقیقاتی هیرسچی به

 مثبت و پیشرفت نوجوانان است که به رشد رشد از نشانه ای شغلی، مسیر انطباق پذیری همچنین. بر گذارهای مسیر شغلی موفق ترند

؛ به نقل از صالحی، عابدی، 2009شکل ساز خواهد شد)هیرسچی، کاهش پریشانی و رفتارهای م و بهزیستی باعث و انجامدمی وی

 نظر از دارند، قرار باالیی سطح در تحصیلی پیشرفت و عملکرد آموزانی که از نظرطرفی دانش (. از1393باغبان و نیلفروشان، 

فت تحصیلی و انطباق پذیری مسیر انطباق پذیری مسیر شغلی نیز باالترند. بنابراین می توان گفت ارتباط مثبت معناداری بین پیشر

آموزانی که دارای سطح باالیی از انطباق پذیری مسیر شغلی هستند در عالوه بر این دانش. (2011، 3شغلی وجود دارد) هاوانگا

 (.2012، 4گذر از مدرسه به کار بسیار موفق تر عمل می کنند) کوئن، کله و ون واتن

انطباق پذیری مسیر  عملیاتی تعریف کشور، با همکاری یکدیگر18 از شغلی شناسانروان زا المللی بین تیم یک اخیر، هایسال در

 کره، ایسلند، ایتالیا، فرانسه، چین، برزیل، متحده، ایاالت کشور 13با همکاری شغلی را مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس

را ساختند و سپس ویژگی های  طباق پذیری مسیر شغلیان سنجش ابزار نروژ و بلژیک تایوان، جنوبی، آفریقای پرتغال، هلند،

(. نتایج این تحقیق منجر به ایجاد مقیاس انطباق پذیری مسیر 2012روانسنجی آن را مورد بررسی قرار دادند) پورفیلی و ساویکاس، 

روسیر، زکا، استوفر، کشور مذکور تایید شد. سپس محققان دیگری چون  13شغلی شد که ساختار عاملی، اعتبار و روایی آن در 

( در کشور کره 2012) 7( در تایوان، و تک2012)6( در کشور سوئیس، تین، ونگ، چاو و هانگ2012)5مگیوری و دوالدر

کشور دیگر می  13ساختار عاملی این مقیاس را مجددا مورد بررسی قرار دادند که نتایج نشان داد ساختار عاملی این مقیاس، شبیه 

 باشد.

                                                           
1. Super & Knasel 
2. Hirschi 
3. Havenga  
4. Koen, Klehe & Van Vianen 
5. Rossiet, Zecca, Staffer, Maggiori & Dauwalder 
6. Tien, Wang, Chu & Huang 
7. Tak 
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( ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری شغلی را بررسی نمودند 1393لحی، عابدی، باغبان و نیلفروشان)صادر ایران 

ها منطبق است و مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی دارای چهار عامل جداگانه که نتایج تحلیل عاملی نشان داد مدل مفروض با داده

 % به دست آمد.91(. همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ است)دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد

انطباق پذیری شغلی انجام شده است در صدد کشف ساختار  که با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس حاضر پژوهش

یید چهار عامل انطباق پذیری شغلی آموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیل است. در واقع با تاعاملی، پایایی و روایی این ابزار در دانش

های شغلی و تحصیلی و همچنین پژوهش های مرتبط با این موضوع به عالوه پایایی و اعتبار آن، می توان از این ابزار در مشاوره

زان آموی سازگاری دانشاستفاده کرد.در این پژوهش برای بررسی روایی سازه همگرای مقیاس انطباق پذیری شغلی از پرسشنامه

  استفاده شده است

 روش

 .است تحلیل عاملی توصیفی از نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، نوع و طرح پژوهش:

ی شهر آموزان دوره دوم متوسطهدانش یکلیه را ی آماری پژوهشجامعهگیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه 

ها پس از برآورد حجم نمونه با که از میان آن دادند.ول به تحصیل بودند، تشکیل میمشغ1394-95اردبیل که در سال تحصیلی 

پسر( به 175دختر و  175آموز) دانش 350ای، ای چندمرحلهمراجعه به جدول کرجسی و مورگان، با روش نمونه گیری خوشه

 عنوان نمونه انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش

کشوردنیا به سرپرستی مارک  13با همکاری  2012این مقیاس که در سال  :(CAAS)مقیاس انطباق پذیری شغلی یپرسشنامه

سوال است که چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتمادبنفس را اندازه گیری می  24ساویکاس ساخنه شد دارای 

، 5درجه ای لیکرت، از  5سوال است که پاسخ دهندگان از مقیاس  6(. هر زیر مقیاس شامل 2012کند)ساویکاس و پورفیلی، 

کشور را برای  13، به ندرت) کامال مخالفم( استفاده می کنند. متوسط ضریب آلفای کرنباخ در بین 1همیشه)کامال موافقم( تا 

  % بوده است.92%گزارش کردند. این ضریب برای کل مقیاس 85% و اعتماد بنفس79%، کنجکاوی74%، کنترل83مقیاس نگرانی 

آموزان دبیرستانی این پرسشنامه در صدد است تا دانش: (AISSآموزان دبیرستانی سینها و سینگ )اری دانشسازگ یپرسشنامه

آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی ساله( با سازگاری خوب را از دانش 18تا  14)گروه سنی 

سوال(. پرسشنامه به صورت صفر و یک قابل نمره گذاری  20رای هر حوزه باشد)بسوال می 60جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 

ی کل سال طراحی شده است.نمره 18تا  14دبیرستانی گروه سنی  آموزاناست. پرسشنامه سازگاری با هدف مشاوره دانش

 (.1389های سازگاری فرد است )ساعتچی، کامکاری و عسگریان، پرسشنامه بیانگر حالت
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شهر اردبیل، پژوهشگر به مدارس دوره دوم  2و 1: بعد از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش کل و نواحی ی اجراءشیوه

ها را به آموزان آن کالسمعرفی شد. سپس پژوهشگر از بین مدارس، چند مدرسه را انتخاب، و از آن بین کالس ها و دانش متوسطه

 ضیحات الزم از آنها درخواست نمود تا پرسشنامه ها را پر نمایند.ی توصورت تصادفی انتخاب نموده و بعد از ارایه

ها در بخش آمار توصیفی، از گزارش میانگین و انحراف معیار و در : برای تجزیه و تحلیل دادههاروش تجزیه و تحلیل و داده

 .استفاده شد SPSSی با نرم افزار های ضریب آلفا، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافبخش آمار استنباطی از آزمون

 نتایج 

 CAAS: اطالعات حاصل از تحلیل توصیفی نمرات مقیاس 1جدول 

  متغیر شاخص
 انحراف معیار میانگین تعداد

 
 

  CAAS   350  93/92 60/11مقیاس 

 64/3 04/24 350   دغدغه

 
 65/3 46/23  350   کنترل

 28/4 24/22 350   کنجکاوی  

40/3 15/23 350   ماد بنفساعت  

و  93/92شود، میانگین و انحراف معیار مقیاس انطباق پذیری شغلی به ترتیب برابر با مشاهده می 1طور که در جدول همان

، میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس 64/3و  04/24، میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس دغدغه به ترتیب برابر با 60/11

و  28/4و  24/22، میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس کنجکاوی به ترتیب برابر با 65/3و  46/23به ترتیب برابر با  کنترل

 می باشد. 40/3و  15/23میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس اعتماد بنفس به ترتیب برابر با 

ی پایایی مقیاس از روش همسانی درونی استفاده شد. در این بررسی اعتبار )پایایی( مقیاس انطباق پذیری شغلی: به منظور بررس-1

 آمده است. 2روش از ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه و هریک از دو گروه دختر و پسر استفاده شد، که در جدول 

 

 

 

پذیری شغلی به تفکیک : ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس و خرده مقیاس های انطباق2جدول شماره 

 جنسیت

 شاخص   مقیاس 
پذیری مقیاس انطباق

 شغلی
 اعتمادبنفس کنجکاوی  کنترل دغدغه
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 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 71/0 63/0 83/0 75/0 65/0 65/0 65/0 61/0 87/0 84/0 آلفای کرونباخ

86/0 جمع  63/0 65/0 79/0 67/0 

شود ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس های دغدغه، کنترل، ده میمشاه 2ی به گونه ای که در جدول شماره

می باشد. که مقادیر قابل قبولی بوده و حکایت از  67/0و  79/0، 65/0، 63/0، 86/0کنجکاوی و اعتمادبنفس به ترتیب 

 های آن دارند.و خرده مقیاس CAASهمسانی درونی مطلوب سواالت کل مقیاس 

های تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شده ، از روشCAASی مقیاسورگردآوری شواهد مربوط به روایی سازهبه منظ -2

 است

 الف( روایی همگرای مقیاس انطباق پذیری شغلی 

سبه آموزان دبیرستانی محابه منظور تعیین روایی همگرای مقیاس انطباق پذیری شغلی، همبستگی آن با پرسشنامه ی سازگاری دانش

 آمده است. 3گردید. نتایج در جدول 

های آن با مقیاس پذیری شغلی و خرده مقیاسانطباق: ضرایب همبستگی بین مقیاس  3جدول شماره 

 آموزان سازگاری دانش

  ⃰⃰  P< 01/0   ⃰  P< 05/0  

های آن با مقیاس سازگاری یر مقیاس( و زCAASی کل مقیاس انطباق پذیری شغلی)نشان می دهد که ارتباط نمره 3نتایج جدول 

اطمینان معنادار است. و این همبستگی به معنای روایی همزمان مناسب و مطلوب آن تلقی  95/0آموزان دبیرستان در سطح دانش

 شود.می

 ب( تحلیل عاملی اکتشافی

 5  4  3 2  1  مقیاس و خرده مقیاس

          CAASمقیاس -1

دغدغه-2   67/ . ⃰ ⃰        

کنترل -3   76/0  ⃰⃰  33/0  ⃰⃰      

     ⃰⃰  51/0 ⃰⃰  45/0  ⃰⃰  85/0  کنجکاوی -4

   ⃰⃰  60/0  ⃰⃰  53/0 ⃰⃰  31/0  ⃰⃰  78/0  اعتماد بنفس -5

 16/0  ⃰ 19/0  ⃰⃰  38/0 04/0  25/0⃰  سازگاری-6
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عامل تشکیل شده است، از روش  که این مقیاس از چندمنظور بررسی اینگذاری آن به( و نمرهCAASبعد از اجرای مقیاس )

بود که رضایت  91/0برابر با  2برداریبا چرخش ابلیمن استفاده شد. شاخص کفایت نمونه 1های اصلیتحلیل عاملی به شیوه مؤلفه

 بود. بارهای عاملی بزرگتر از سواالت دار کافی بینبیانگر همبستگی معنی3باشد. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت بخش می

 60مالک در نظر گرفته شد. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد چهار عامل) دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد بنفس(  30/0

درصد از واریانس کل را  8و  12، 15،  25های اول، دوم ، سوم و چهارم بترتیب کنند که عاملدرصد از واریانس کل را تبیین می

 .کنندتبیین می

 گیری بحث و نتیجه

آموزان دوره دوم (، بر دانشCAASپژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس انطباق پذیری شغلی) 

های متوسطه انجام شد. یافته ها نشان داد که این مقیاس از اعتبار و روایی کافی برخوردار است. و یافته های این پژوهش با یافته

باشد. در خصوص روایی همگرا نتایج این پژوهش نشان داد ( همسو می2012( و روسیر و همکاران )2012ساویکاس و پورفیلی) 

 آموزان دبیرستان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.و سازگارای دانش CAASبین مقیاس 

اختارهای یکسانی را به روش س CAAS( نشان داد که 2012در رابطه با ساختار عاملی این مقیاس تحقیقات ساویکاس و پورفیلی)

کند. بنابراین در این پژوهش ساختار عاملی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی گیری میکشور اندازه 13یکسانی در بین 

سوال  6سوال دوم کنترل،  6سوال اول دغدغه،  6کشور دیگر است و  13قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار عاملی آن همانند 

( و صالحی، 2012سنجد. این یافته ها با نتایج تحقیقات روسیر وهمکاران)سوال آخر اعتماد بنفس را می 6سوم کنجکاوی و 

 ( همخوانی دارد.1393عابدی، باغبان و نیلفروشان)

یرستانی آموزان دبنتایج این پژوهش در خصوص روایی همگرا نیز نشان داد بین مقیاس انطباق پذیری شغلی و سازگاری دانش

آموزان ناسازگار از انطباق پذیری آموزان سازگار در مقایسه با دانشدهد دانشهمبستگی معناداری وجود دارد واین یافته نشان می

سازگاری عاطفی، اجتماعی و )آموزانشغلی باالتری برخوردار هستند. دراین پژوهش عامل کنترل با سه بعد سازگاری دانش

با روش آلفای  CAASهمبستگی را داشت. همچنین برآورد پایایی برای نمره کل و خرده مقیاس های  آموزشی(، بیشترین ضریب

 باشد.کشور دیگر همسو می 13کرونباخ نشان داد که این مقیاس از ضریب پایایی باالیی برخوردار است. که این نتایج با 

مدارس متوسطه و همچنین در مراکز مشاوره جهت ارزیابی وضعیت گردد از این ابزار در با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می

را بایستی با آموزان استفاده گردد. از جمله محدودیت های این پژوهش این است که نتایج آن انطباق پذیری پذیری شغلی دانش

 م داد.های دیگر تعمیاحتیاط به جوامع دیگر از جمله مقاطع و پایه های تحصیلی دیگر و همچنین استان

                                                           
1 . Principle Component 
2 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3. Bartlett’s test of sphericity 
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