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Abstract
The purpose of this study was to extract career adaptability profiles of students and predict
their membership based on adaptability's indicators including career optimism, proactive
personality and core self-evaluations. This study was a basic quantitative and a kind of
correlational andantecedent one. A sample size of 700 students were selected through size
proportional stratified sampling method. The Savickas and Porfeli's Career Adaptability
Scale, Seibert, Crant and Kraimer's Proactive Personality Scale, Judge, Erez, Bono and
Thoresen's Core Self-evaluation Scale and Rottinghaus, Day and Borgen's Career Optimism
Scale were used to collect the data. Results showed that there is distinct quantitative
adaptability profiles namely very low, low, average, and high. In addition, a distinct
qualitative profile was extracted which was named disconfidence with high levels of concern,
control and curiosity and a low level of confidence. Also,the results showed that distinct
adaptability profiles differed significantly in their levels of adaptivity so that increasing the
levels of adaptivity, in terms of its three indicators, predicts the likelihood of membership in
higher levels of adaptability profiles. However, differently , in the disconfidence profile,
increasing of the core self-evaluation predicts the likelihood of subscribing to the profile
named high. Finally part of the model of adaptation was supported. Overall, the results
showed that there are different adaptability profiles among students. Moreover, different
levels of adaptivity in terms of career optimism, proactive personality and core selfevaluation, predict the individual's membership in different profiles.
Keywords: career, career adaptability, adaptivity, university students.
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چکیده
هدف پژوهش ،استتررا نیمتر هتای انطبتا پتذیری مستیر شتغلي دانشتوویان و پتیشبینتي عوتویت در هنهتا براستاس
شاخصهای انطبا خواهي شامل خوش بیني مسیرشغلي ،شرصتیت پیشتتاز و ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی بتودع مطا ت ایتی
پژوهش بنیادیی ،کمي و از نوع همبستگي بودع از جام پژوهش ،نمونهای با حوم  166نفر به روش نمونهگیتری ببهتهای
متناسب با حوم هن انتراب شدع بهمنظور جمعهوری دادهها از مهیاسهای انطبا پذیری مسیر شغلي ساویکاس و پتورفلي،
ارزیابي بنیادیی خویشتی جا  ،ایریز ،بونو و تورسی ،شرصیت پیشتاز سیبرت ،کرنت و کریمر و خوشبینتي مستیر شتغلي
روتینگهاس ،دی و بورگی استفاده شدع نتایج نشان دادند نیمر های انطبا پذیری متفاوتي ازنظر کمتي وجتود دارنتد کته
انطبا پذ یری بسیار پاییی ،پاییی ،متوسط و باال نامیده شدندع یک نیمر کیفي متفتاوت نیتز استتررا شتد کته بتا ستطو
باالی دغدغه ،کنترل و کنوکاوی و ستط پتاییی اعتمتاد ،نیمتر بتياعتمتاد نامیتده شتدع همننتیی یافتتههتا نشتان دادنتد
نیمر های متفاوت انطبا پتذیری ،ستطو متفتاوتي از انطبتا ختواهي را نشتان متيدهنتد بتهبتوریکته افتزایش مهتادیر
انطبا خواهي در قا ب سه شاخص هن ،احتمال تمایل به عوویت در سطو باالتر نیمتر هتا را پتیشبینتي کترد ا بتته در
نیمر بياعتماد به گونهای متفاوت ،افزایش ارزیابي بنیادیی خویشتی ،احتمال تمایل به عوویت در نیمر پایییتتر ،ی نتي
انطبا پذیری باال را پیش بیني کردع درنهایت برشي از مدل انطبا نیز تأیید شدع بهبورکلي نتایج نشان دادنتد نیمتر هتای
انطبا پذیری متفاوتي در بیی دانشوویان وجود دارد همننیی سطو متفاوتي از انطبا خواهي در قا تب ارزیتابي بنیتادیی
خویشتی ،شرصیت پیشتاز و خوشبیني مسیر شغلي ،عوویت فرد در نیمر های متفاوت را پیشبیني کردندع
واژههای کلیدی :مسیر شغلي ،انطبا پذیری مسیر شغلي ،انطبا خواهي ،دانشوویان
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مقدمه

سازگار با شغل توانایي بیشتری برای یافتی فرصتتهتای
4

انطبا پذیری مسیر شتغلي ستازهای روانشتناختي

کاری بهتر دارند ،در گذارهای کتاری موفت ترنتد و در

متشکل از نگرشها و شایستگيهایي است که فرد برای

کیفیت استردام امنیت بیشتتری دارنتد (کلته ،زیکیتک،

مهابله با محیطهای چا شبرانگیتز و پتیشبینتيناپتذیر و

ون ویتتانی ،کتتوشی و بتتایکی 6646 ،کتتوشی ،کلتته و ون

همننیی مشکالتي استتفاده متيکنتد کته ویتایش رشتد

ویتتانی)6646 ،ع پتتژوهشهتتا نشتتان دادهانتتد ستتازههتتای

شتتغلي ،گتتذارهای شتتغلي و صتتدمات ناشتتي از کتتار بتته

مت ددی ميتوانند انطبا پذیری مسیر شغلي را پیشبینتي

وجود ميهورندع انطبا پذیری مسیر شغلي سازهای چند

کننتتد (رادو تتش ،الویگنتته و زاچتتر 6641 ،هیرشتتي و

ب تتدی استتت و شتتامل موموعتتهای از چهتتار توانتتایي

وا رو 6645 ،سلطانزاده ،عابدی و باغبان)4935 ،ع

خودتنظیمي است که عبتارتانتد از دغدغته ،6کنتترل،9

از دیتتتدگاه نظریت ت ستتتازهگرایتتتي مستتتیر شتتتغلي،2

کنوکتتاوی 1و اعتمتتاد5ع ایتتی اب تتاد موجتتب تستتهیل در

انطبا خواهي1هن چیزی است که بته رشتد و استتفاده از

همادگي برای تغییترات شتغلي ف لتي و هینتده متيشتودع

منابع انطبا پذیری مسیر شغلي منور ميشودع به عبتارت

دغدغه ،نرستتیی و مهتمتتریی ب تد استت کته بته میتزان

دیگتتر ،ازنظتتر ستتاویکاس ( ،)6649بتتیی همتتادگي بتترای

تمایل فرد برای بر ریتزی حرکتتهتای هینتده شتغلي

انطبا یا همتان انطبتا ختواهي ،منتابع انطبتا یتا همتان

ميگویندع کنترل نشاندهندۀ حس ما کیتت و مستئو یت

انطبا پذیری مسیر شتغلي ،پاستخهتای انطبتاقي و نتتایج

برای اعمال تغییر بر شغل فرد است و کنوکتاوی میتزان

انطبا تفاوت وجود داردع مدل انطبا سازهگرایي مسیر

عالقتته فتترد بتته اکتشتتاف در دنیتتای کتتار و جستتتووی

شتتغلي ،0انطبتتا ختتواهي را صتتفتي روانشتتناختي و نستتبتا

ابالعتتات دربتتارۀ مشتتاغل و نیازمنتتدیهتتای هنهتتا گفتتته

پایدار در نظر مي گیرد که تمایل فترد بترای پاستخهتای

متتيشتتود (ستتاویکاس)6649 ،6665 ،4331 ،ع در هختتر

متناستتتب در مواجهتتته بتتتا مستتتاشل ناهشتتتنا ،پینیتتتده و

اعتمتتاد بتته دنبتتال کتتردن هرزوهتتای شتتغلي و پتیشبینتي

ت ریشنشده ناشتي از ویتایش رشتد شتغلي ،گتذارهای

موفهیتتت در مواجهتته بتتا موانتتع مربتتو متتيشتتود و بتته

کتتاری و صتتدمات ناشتتي از کتتار را نشتتان متتيدهتتد

باورهای فرد راجع به توانایياش برای غلبه بر چتا شهتا

(ستتاویکاس و پتتورفلي 6646 ،هیرشتتي ،هتترمی و کلتتر،

و موانتتتتع رشتتتتد شتتتتغلي اشتتتتاره دارد (نئتتتتوریتر و

)6645ع ستتتاویکاس و پتتتورفلي ( )6646اعتهتتتاد دارنتتتد

تتتراتماتتتاشوش)6641 ،ع بتتهبتتورکلي ایتتی چهتتار ب تتد

انطبا خواهي را ميتوان در شکلهای مرتلفي ستنوید

انطبا پذیری مسیر شغلي موجب سازگاری بتا تغییترات

ازجمله ارزیابي بنیادیی خویشتی(3رادو ش و همکتاران،

مربو بته کتار ،یکرتارچگي فترد و محتیط و درنهایتت

 6641هیرشتتي و وا تترو ،)6645 ،شرصتتیت پیشتتتاز 46و

گتتذارهای موفتت در بتتول مستتیر شتتغلي متتيشتتوند

خوشبیني مسیر شغلي(44تو نتینو و همکاران)6641 ،ع

(ستتتاویکاس 6665 ،ستتتاویکاس و پتتتورفلي)6646 ،ع
شتواهد پتتژوهشهتتا حتتاکي از ایتتی استتت کتته اشتترا

ارزیابي بنیادیی خویشتی شامل ارزیابي اساستي فترد
از ارزشمندی ،صتالحیتهتا و قابلیتتهتای ختود استت
6

1

career adaptability
concern
3
control
4
curiosity
5
confidence
2

career construction theory
adaptivity
8
career construction model of adaptation
9
core self-evaluation
10
proactive personality
11
career optimism
7
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(جا  ،بونو ،ایریز و الک)6665 ،ع افراد دارای ارزیتابي

شرصیت پیشتاز به پیشبیني انطبا پتذیری مستیر شتغلي

بنیادیی خویشتی مثبت ،م موال خود را دوستت دارنتد و

قادرنتتد (ماننتتد هیرشتتي و همکتتاران 6645 ،هیرشتتي و

به قابلیتها و اثربرشي خود در دست و پنوه نرم کردن

وا تترو 6645 ،رادو تتش و همکتتاران 6641 ،تو نتینتتو،

با مساشل کار و زندگي مطمئی اند درحتا يکته افترادی

گارسیا ،رستتوبو ،،بوردیتا و تنتگ 6649 ،تو نتینتو و

که ارزیابي بنیادیی خویشتتی منفتي دارنتد ،خودشتان را

همکاران 6641،کای و همکاران)6645 ،ع

دوست ندارند و احساس بيقتابلیتي و نتاتواني متيکننتد

خوش بیني مسیر شغلي تمایل فرد برای انتظار بهتریی

(جیانگ و جیانگ)6645 ،ع ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی،

پیامدهای ممکی یا تأکید بر مثبتتریی جنبتههتای رشتد

ساختاری ترکیبتي ،متشتکل از چهتار صتفت شرصتیتي

شغلي هینتده را متن کس متيکنتد (روتینگهتاس ،دی و

عزتنفس ،4خودکارهمدی عمومي ،6ثبتات هیوتاني 9و

بورگی)6665 ،ع افراد خوش بیی نستبت بته هینتده مستیر

منبع کنترل 1استت (جتا  ،الک و دورهتام 4331 ،5بته

شغليشان اشتیا نشان مي دهند و به دنبال کشش هر هن

نهتتل از وو ،آوهنتتگ و هانتتگ) 6641 ،ع پتتژوهشهتتای

چیزی اند که به هیندۀ مسیر شغلي هنها مربتو متيشتود

مت ددی نشان داده اند ارزیابي بنیادیی خویشتی (هیرشتي

(مکایلویی ،بکاریا و بتورتی)6649 ،ع هنهتا از همتادگي

و وا تترو 6645 ،رادو تتش و همکتتاران 6641 ،زاچتتر،

پاستتخ بتته موانتتع شتتغلي و غلبتت بتتا ابمینتتان بتتر هنهتتا

 6641اونستتل 6641 ،هیرشتتي و همکتتاران )6645 ،و

برخوردارند (تو ینتینو و همکتاران )6649 ،و متيتواننتد

همننیی سازههای مرتبط با هن مانند عزت نفتس (کتایو

تغییرات و بالتکلیفيها را بهبور مطلوبي مدیریت کنند

همکاران 6645 ،ون ویانی ،کله ،کوشی و درایز)6646 ،

زیتتترا قادرنتتتد در هنگتتتام ارزیتتتابي و پاستتتخدادن بتتته

و منبع کنترل (پویاد ،ویگنو ي ،داسنی و یلمند،)6646 ،

موق یتتتهتتای جدیتتد ،ان طتتافپتتذیری نشتتان دهنتتد

ميتوانند انطبا پذیری مسیر شغلي را پیشبیني کنندع

(هسرینوال ،رینر و هافمی)6664،ع پژوهشهای تو نتینتو

شرصیت پیشتاز تمایل ذاتي فرد در پیشتهدمي بترای

و همکاران ( )6641 ،6649نیز ادعا ميکنند خوشبینتي

شناسایي فرصتهتای بیرونتي و تأثیرگتذاری بتر محتیط

مسیرشتتغلي متتيتوانتتد انطبتتا پتتذیری مستتیر شتتغلي را

پیرامتتون ختتود استتت (بیتتتمی و کرنتتت 4339 ،کرنتتت،

پیشبیني کندع

)6666ع افراد دارای شرصیت پیشتاز ،هینتدهنگرنتد و بتا

باوجود پژوهشهای مت دد در زمینت انطبتا پتذیری

عوامل محیطي محدود نميشوندع هنها با رصد فرصتها

مسیر شتغلي در ختار از کشتور ،در ایتران متيتتوان از

و اقدام روی هنها ،برای کنتترل و شتکلدادن محتیط بته

انطبا پذیری مسیر شغلي بهمنز مفهومي نوپا و نویهور

سمت پیامدهای مدنظرشتان پتیشقتدمي متيکننتد و تتا

یتتاد کتترد بتتا ایتتی حتتال پتتژوهشهتتایي کتته در زمین ت

زماني کته تغییترات مدنظرشتان محهت شتود ،ستماجت

انطبا پذیری مسیر شغلي در ایران صورت گرفته استت،

مي ورزند (کرنت 6666 ،کانینگهتام و دالروزا6660 ،

عمدتا با استفاده از روشهای متغیر محتور استت (ماننتد

جیانتتگ)6641 ،ع پتتژوهشهتتای مت تتددی اذعتتان دارنتتد

یوستتتفي 4936 ،ستتتلطانزاده 4934 ،پتتتردالن4936 ،
بیگي 4931 ،نیلفروشتان و ستلیمي)6642 ،ع از هنوتایي

1

self steem
generalized self-efficacy
3
emotional stability
4
locus of control
5
Judge, Locke & Durham
2

کتته رویکردهتتای متغیرمحتتور ،تنهتتا بتته بررستتي روابتتط
منحصربهفرد و مستهل اب اد انطبا پذیری مسیر شغلي بتا
پیشایندها ،همبستهها و پسایندها متيپردازنتد (هیرشتي و
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وا رو ،)6645 ،درنهایت ابالعتاتي راجتع بته چگتونگي

فرضتتی هزمتتودهشتتدۀ ایتتی پتتژوهش متتدعي استتت کتته

ارتبا ایی سازهها اراشه ميدهند و احتمال اینکته ممکتی

نیمر های کمي و کیفي متفاوتي از انطبا پذیری مستیر

است زیرجام ههایي در جام ه وجتود داشتته باشتند کته

شغلي وجود دارد و دومیی فرضتی بررستيشتده بته ایتی

انطبا پذیریهای متفاوتي از خود نشان دهند را در نظتر

ادعتتا اشتتاره دارد کتته مهتتادیر متفتتاوتي از شتتاخصهتتای

نمي گیرند بنابرایی به نظر ميرسد انوتام پتژوهشهتای

انطبتتا ختتواهي در قا تتب ستته متغیتتر شرصتتیت پیشتتتاز،

فردمحور ضروری است زیرا اینگونه پژوهشها امکتان

خوش بیني مسیر شغلي و ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی ،بته

بررسيکردن احتمال ایی موضوع را فراهم ميکننتد کته

پتتیشبینتتي عوتتویت افتتراد در نیمتتر هتتای متفتتاوت

ممکی است در بیی جام ه مدنظر ،زیرجام ههایي وجود

انطبا پذیری مسیر شغلي قادرندع

داشته باشند که ترکیبتات متفتاوتي از انطبتا پتذیری را
نشان دهندع به بیان دیگر ،پژوهشهای فردمحور قادرنتد
نیمر های متفاوتي از انطبا پذیری مسیر شغلي را اراشته
دهند بهبوریکه تفاوتهای کمي در نیمتر هتا اشتاره
بتته ستتطو مطلتت شتتاخصهتتای نیمتتر (ی نتتي اب تتاد
انطبتتا پتتذیری) در بتتیی گتتروههتتای مرتلتتش افتتراد و
تفاوتهای کیفي در نیمر ها اشاره به شتکل نیمتر یتا
سطو نسبي شاخصها در بیی گتروههتا دارد (ونتگ و
هنگتتز)6644 ،ع عتتالوه بتتر اینکتته اینگونتته پتتژوهشهتتا
متتيتواننتتد نستتب بتته میزانتتي کتته نیمتتر هتتای متفتتاوت
انطبا پذیری مسیر شغلي با متغیرهای پیشتایند و پستایند
ارتبتتا دارنتتد ،بینشتتي اراشتته دهنتتد کتته ایتتی بتته اراشتت
راهبردهای موثر در مشاورههای فردی و گروهتي مستیر
شغلي منور ميشودع
از برفي با توجه به نهتش هتر یتک از شتاخصهتای
انطبتتتتا ختتتتواهي ذکرشتتتتده در استتتتتفاده از منتتتتابع
انطبا پذیری ،به نظر ميرسد تحهیهات بیشتری در زمین
متغیرهای مرتبط با انطبا خواهي شامل ارزیتابي بنیتادیی
خویشتی ،شرصتیت پیشتتاز و ختوشبینتي مستیر شتغلي
مورد نیاز استع به همتیی د یتل ،مستئله پتیش روی ایتی
پژوهش ،استررا نیمر های انطبا پذیری مسیر شتغلي
و پتتیشبینتتي عوتتویت در هنهتتا براستتاس شتتاخصهتتای
انطبا خواهي شامل شرصیت پیشتاز ،خوش بینتي مستیر

روش
روش پژوهش ،جام هماری و نمونه :مطا

حاضر

پتتژوهش بنیتتادیی و روش پتتژوهش ،کمتتي و از نتتوع
همبستگي و پیشبیی استع با توجه به گستردگي جام ت
پژوهش (بیابانگرد ،)4939 ،حداقل حوم نمونه  901نفر
برهورد شتد بتا ایتی حتال بتا در نظرگترفتی  66درصتد
داده های مردوش و همننیی نیاز استررا نیمتر هتای
مرتلش به حوم باالی نمونه ،بتا دو برابتر کتردن حوتم
او یه و با در نظر گترفتی تتوان پژوهشتگر ،حوتم نهتایي
 166نفر برهورد شدع روش نمونهگیری در ایی پژوهش،
نمونهگیری تصادفي ببههای متناسب با حوم و براستاس
نوع دانشگاه ،جنسیت و مهطع تحصیلي بودع
ابزار سنوش :بهمنظور انوتام ایتی پتژوهش از چهتار

ابتتزار زیتتر استتتفاده شتتد :مهیتتاس انطبتتا پتتذیری مستتیر
شغلي(4ساویکاس و پورفلي :)6646،ایتی مهیتاس شتامل
 61گویه استت کته مومتوع کتل نمترات ،نشتاندهنتدۀ
انطبا پذیری مستیر شتغلي استتع ایتی پرسشتنامه دارای
چهتتار زیرمهیتتاس دغدغتته (ستت االت  4تتتا  ،)2کنتتترل
(س االت  1تتا  ،)46کنوکتاوی (ست االت  49تتا  )40و
اعتمتتاد (س ت االت  43تتتا  )61استتتع همننتتیی س ت االت
پرسشنامه براساس بیش یکرت  5درجهای (از :4خیلتي
کم تا  :5خیلي زیاد) نمرهگذاری ميشودع نتتایج تحلیتل

شغلي و ارزیابي بنیادیی خویشتی بتود بنتابرایی نرستتیی
career adaptability scale

1

استررا نیمر های انطبا پذیری مسیر شغلي و پیشبیني عوویت در هنها براساس شاخصهای انطبا خواهي در دانشوویان٥٩ /

عاملي پتژوهش صتا حي ،عابتدی ،باغبتان و نیلفروشتان

کتته شتتاخص روایتتي گتتزارش داده متتيشتتود (,p 6/64

( )4939بتتا موضتتوع بررستتي ستتاختار عتتاملي ،اعتبتتار و

<)r =6/15ع ستت تیبرت و همکتتتتاران ( )4333رابطتت ت
9

روایي مهیاس انطبا پذیری مسیر شغلي ،نشان دهندۀ هن

شرصیت پیشتاز را با رضایتمندی مسیر شتغلي بترهورد

بود که ایی مهیاس از چهار عامل جداگانه تشتکیل شتده

کردند و بهعنوان شاخص روایي اراشه دادهانتد (,p 6/65

که بارهتای عتاملي هتر کتدام از عامتلهتا از  6/1بیشتتر

<)r =6/94ع همننتتیی پایتتایي ایتتی مهیتتاس را بتتا ه فتتای

استتتع درحهیهتتت ،نتتتایج ایتتی پتتژوهش روایتتي مهیتتاس

کرونبا  6/02گتزارش کتردهانتدعکامیرمو ر و ونبتر،

انطبا پذیری مسیر شغلي را تأیید کردنتدع ستاویکاس و

( ،)6669کالییز ،بیهیت و منتز ( )6665و کتیم ،هتان و

پورفلي ( )6646نیز بي پژوهشي که تتیم بتییا مللتي در

ي ( )6646نیز در بررسي ویژگيهای روانستنوي ایتی

سیزده کشور صتورت داد ،روایتي ستازه ایتی مهیتاس را

مهیاس ،پایایي هن را با ه فای کرونبا بهترتیتب  6/03و

ابتدا با تحلیتل عتاملي اکتشتافي و سترس تحلیتل عتاملي

 6/09و  6/00گزارش کردهاندع در ایتی پتژوهش نیتز بتا

تأییدی مرتب نرست تأیید کردندع همننیی پایایي کلتي

استفاده از ه فای کرونبا  ،همساني دروني ایتی مهیتاس

ایی مهیاس را با ه فای کرونبا  6/36و پایتایي را بترای

 6/12به دست همدع

زیرمهیاس دغدغه  ،6/09کنترل  ،6/11کنوکاوی 6/13

ستتیاه هینتتده شتتغلي( 1روتینگهتتاس و همکتتاران،

و اعتماد  6/05گزارش کتردهانتدع نیلفروشتان و ستلیمي

 :)6665خوش بیني مسیر شغلي با استفاده از زیتر مهیتاس
5

( )6642نیز پایایي کلي ایی مهیاس را با ه فای کرونبتا

خوشبیني مسیر شغلي سیاهه هینده شتغلي روتینگهتاس

 6/36و پایایي را برای زیرمهیاس دغدغته  ،6/14کنتترل

و همکاران ( )6665سنوش شدع ایی زیرمهیاس مشتتمل

 ،6/13کنوکتتتتاوی  6/01و اعتمتتتتاد  6/02گتتتتزارش

بر  44گویه استع از ایی  44گویه ،شتش گویته بتهبتور

کتتردهانتتدع در ایتتی پتتژوهش نیتتز بتتا استتتفاده از ه فتتای

مستتتهیم و پتتنج گویتته  9 ،1 ،5 ،0 ،3بتتهبتتور م کتتوس

کرونبتتا  ،پایتتایي کلتتي ایتتی مهیتتاس  6/36و پایتتایي

نمرهگذاری ميشوندع س االت پرسشنامه براساس بیتش

زیرمهیاس دغدغه  ،6/20کنترل  ،6/04کنوکاوی 6/04

یکرت  5درجهای(از  :4بهشدت مرا فم تا  :5بتهشتدت

و اعتماد  6/02به دست همدع

متتوافهم) نمتترهگتتذاری متتيشتتودع صتتاحبي ( )4932در

مهیاس شرصیت پیشتاز(4سیبرت ،کرنت و کریمتر،

برشي از یافته های خود بتا در نظتر گترفتی اینکته افتراد

 :)4333ایی مهیاس ،فرم کوتاهشدۀ مهیاس  41گویهای

خوش بیی گرایش بیشتری به راهبردهتای مهابلتهای حتل

شرصیت پیشتاز بیتمی و کرنتت ( )4339استت و شتامل

مستتتتئله همنتتتتون بتتتتر ریتتتتزی مستتتتیر شتتتتغلي

 46گویتته استتتع ستت االت پرسشتتنامه براستتاس بیتتش

دارنتتتتد(روتینگهاوس و همکتتتتاران ،)6665 ،رابطتتتت

یکرت  5درجهای (از  :4بهشدت مرا فم تا  :5بهشتدت

خوش بیني مستیر شتغلي را بتا بتر ریتزی مستیر شتغلي

متتوافهم) نمتترهگتتذاری متتيشتتودع صتتاحبي ( )4932در

برهورد کرده است که شاخص روایي گزارش ميشتود

برشتتي از نتتتایج ختتود بتتا در نظتتر گتترفتی اکتشتتاف

()r =6/11, p<6/64ع گارستتیا ،رستتتوبو ،،بوردیتتا،

مسیرشتتغلي بتتهعنتتوان شاخصتتي از رفتارهتتای پیشتتتازانه

بوردیا و روکساس ( )6645نیز در پژوهش خود ،رابطت

مسیرشغلي (گوان و همکاران ،)6641 ،رابط شرصتیت

خوش بیني مسیر شغلي را با خوشبیني عمومي ،2برهورد

پیشتاز با اکتشاف مستیر شتغلي 6را بترهورد کترده استت

3

career satisfaction
career futures inventory
5
career optimism subscale
6
general optimism
4

proactive personality scale
career exploration

1
2

 /26پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)41تابستان 4931

و بهعنوان شاخص روایتي اراشته کتردهانتد (, p< 6/664

روش اجرا و تحلیل :در ابتدا همار ت داد دانشتوویان

)r =6/12ع همننیی ،همساني دروني ایی مهیاس را 6/06

دانشتتگاههتتای دو تتتي ،هزاد و پیتتام نتتور مرتلتتش شتتهر

گتتزارش کتتردهانتتدع روتینگهتتاس و همکتتاران ()6665

اصفهان ،از واحد مربوبته در هن دانشتگاه ،استتررا و

پایایي ایی مهیاس را بتا ه فتای کرونبتا  6/01گتزارش

سرس برهورد سهم هر دانشگاه از حوم نمونته بتا توجته

کتتردهانتتدع در ایتتی پتتژوهش نیتتز بتتا استتتفاده از ه فتتای

بتته نتتوع دانشتتگاه ،جنستتیت و مهطتتع صتتورت گرفتتت

کرونبا  ،همساني دروني هن  6/06به دست همدع

بتتهبتتوریکتته پرسشتتنامههتتا در شتتش دانشتتگاه دو تتتي

مهیاس ارزیابي بنیادیی خویشتی(4جا  ،ایریتز ،بونتو

اصفهان ،صن تي اصفهان ،علوم پزشتکي اصتفهان ،هنتر،

و تورسی :)6669 ،ایی مهیاس مشتمل بر  46گویه است

صن تي ما ک اشتر و فني حرفهای مهتاجر ،سته دانشتگاه

بهبوریکه هر یک از گویهها ،ارزیابي بنیادیی خویشتی

هزاد واحتتد اصتتفهان ،نوتتشهبتتاد و خمینتتيشتتهر کتته از

فتترد را بتتر مبنتتای یتتک یتتا چنتتد یتتک از چهتتار صتتفت

بتتزر،تتتریی دانشتتگاههتتای هزاد شتتهر اصتتفهانانتتد و

شرصتتیتي عتتزتنفتتس ،منب تع کنتتترل ،ثبتتات هیوتتاني و

دانشگاه پیام نور واحد کهنتدآ اصتفهان  -دانشتگاه پیتام

خودکارهمتتدی عمتتومي متتيستتنوندع از ایتتی  46گویتته،

نتتور مرکتتز اصتتفهان  -کتته بیشتتتریی ت تتداد دانشتتوو و

شش گویه بهبور مستتهیم و شتش گویته ،2 ،0 ،46 ،46

بیشتتتتریی میتتتزان حوتتتور دانشتتتوویان در دانشتتتگاه را

 6 ،1بهبور م کوس نمرهگتذاری متيشتوندع پرسشتنامه

داراست ،توزیع شدع در هر یتک از دانشتگاههتا پتس از

براستتاس بیتتش یکتترت  5درجتتهای (از  :4بتتهشتتدت

ابالع از زمانهای حوتور دانشتوویان مهتابع مرتلتش

مرا ش تا  :5بتهشتدت موافت ) نمترهگتذاری متيشتودع

مورد نیاز پژوهش ،پس از هماهنگي بتا استاتید محتترم،

صاحبي ( )4932با توجه به ادبیات پژوهشي ایتی مهیتاس

اقدام به توجیه و جلب همکتاری حوتوری دانشتوویان

مبني بر نگاه مثبت به رویدادها و تالش برای تحه ایتی

شتتد و درنهایتتت 166 ،پرسشتتنامه در بتتیی دانشتتوویان

نهتتش مثبتتت در زنتتدگي (جتتا  ،بونتتو و الک،)6666 ،

داوبلتتب توزیتتع شتتدع ستترس استتتررا نیمتتر هتتای

رابط ارزیابي بنیادیی خویشتی و خوشبیني مسیر شتغلي

انطبتتا پتتذیری مستتیر شتتغلي و چگتتونگي روابتتط بتتیی

را بهعنوان شاخص روایي اراشته کترد (r 6/21, p<6/64

متغیرهاتوسط نرم افزار  SPSS-19و بتا استتفاده از روش

=)ع جا و همکتاران ( )6669روایتي ایتی مهیتاس را بتا

خوشه بندی سلسله مراتبتي پیونتد متوستط ،هزمتونهتای

برهورد رابطت هن بتا چهتار صتفت بنیتادیی ایتی مهیتاس

همتتاری پتتارامتری و ناپتتارامتری و رگرستتیون وستتتیک

شتتامل عتتزت نفتتس ،منبتتع کنتتترل ،ثبتتات هیوتتاني و

بررسي شدع

خودکارهمدی عمومي سنوش کردنتدع نتتایج پتژوهش
هنها نشان داد ایی مهیاس همبستگي زیادی با ایتی چهتار

یافتهها
پس از حذف پرسشنامههتای مرتدوش ،ت تداد 215

شدع زاچر ( )6641و جیانگ ( )6645پایایي ایی مهیتاس

پرسشنامه بررسي شدندع از ایی ت داد  59/6درصد دختر

را بتا ه فتای کرونبتا بتهترتیتب  6/01و  6/14گتتزارش

و  12/0درصد پسر بودندع میانگیی سني دختتران 69/01

کتتردهانتتدع در ایتتی پتتژوهش نیتتز بتتا استتتفاده از ه فتتای

( )SD=5/10و میانگیی سني پسران )SD=2/62( 61/59

کرونبا  ،همساني دروني هن  6/04به دست همدع

بتتودع  26/5درصتتد در مهطتتع کارشناستتي 96/1 ،درصتتد

صفت بنیادیی داردع درحهیهت ،روایتي ایتی ستازه تأییتد

کارشناسي ارشد و  1/4درصد در مهطع دکتری در حال
core self-evaluation scale

1

استررا نیمر های انطبا پذیری مسیر شغلي و پیشبیني عوویت در هنها براساس شاخصهای انطبا خواهي در دانشوویان٦١ /

تحصتتیل بودنتتدع در جتتدول ( )4همتتارههتتای توصتتیفي

ضرایب پیرسون (کمي-کمي) ،اسریرمی (کمي-ترتیبتي

مربتتو بتته متغیرهتتای ایتتی پتتژوهش شتتامل میتتانگیی و

شامل سی و مهطع) و اتا (کمي-کیفي شتامل جنستیت و

انحراف م یار و همننیی روابط بتیی هنهتا بتا استتفاده از

نوع دانشگاه) اراشه شده استع

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و روابط متغیرها
متغیرها

آمارههای توصیفی
میانگین

انحراف
معیار

ضرایب همبستگی
سن

مقطع

جنسیت

نوع
دانشگاه

1

2

3

4

4عدغدغه

9/15

6/50

*6/46

*6/40

6/46

6/63

4

6عکنترل

9/03

6/25

6/65

*6/63

6/49

6/61

**6/22

4

9عکنوکاوی

9/53

6/16

*6/60

**6/44

6/43

6/62

**6/25

**6/29

4

**6/49

**6/49

6/46

6/65

**6/55

**6/26

**6/20

4

6/66

**6/44

6/60

6/61

**6/15

**6/50

**6/15

**6/59

1عاعتماد

9/24

5عارزیابي بنیادیی

9/91

6/14
6/51

5

7

6

4

خویشتی
2عشرصیت پیشتاز

9/05

6/52

**6/49

**6/41

6/40

6/63

**6/51

**6/56

**6/55

**6/52

**6/15

4

1عخوشبیني مسیر

9/56

6/26

6/64

**6/49

6/66

6/61

**6/51

**6/54

**6/11

**6/15

**6/21

**6/11

شغلي

 p*<6/65و p**<6/64

نرستیی فرضی بررسيشده در ایی پژوهش ایی بود

میزان شباهتي استفاده شد که افتراد بتا توجته بته چهتار

که نیمر های کمي و کیفي متفاوتي از انطبا پذیری

زیر مهیاس دغدغه ،کنترل ،کنوکاوی و اعتماد دارندع

مسیر شغلي وجود داردع بهمنظور هزمودن ایی فرضیه،

شکل ()4گروهبندی افتراد براستاس میتزان شتباهت در

در ابتدا با روش خوشهبندی سلسله مراتبي پیوند

چهار زیرمهیاس گفتهشده را نشان ميدهد

متوسط4برای ت ییی ت داد گروههای موجود براساس

شکل  .1گروهبندی افراد

average linkage hierarchical cluster

1

4

 /26پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)41تابستان 4931

با توجه به شکل ( ،)4پنج گروه یا نیمتر عمتده بته

هزمون ویی بررسي شد که نتتایج ،پتیشفترض تستاوی

دستتت همتتد بتتهبتتوریکتته گتتروه نرستتت 44 ،عوتتو

واریانسها را در زیرمهیاسهتای دغدغته ،کنوکتاوی و

( ،)4/41%گتتروه دوم 463عوتتو ( ،)42/3%گتتروه ستتوم

اعتماد تأیید ( )p>6/64و در زیر مهیاس کنترل رد کترد

 912عوو ( ،)50/9%گروه چهارم  415عوو( )66/5%و

( )p<6/64و ي با توجه به حوتم نمونته در گتروههتای

گروه پنوم  1عوو ()6/2%را شامل شدندع

دوم ،سوم و چهارم و نرمتالبتودن توزیتع ایتی متغیرهتا،

بهمنظور مهایس میانگیی هتر چهتار مهیتاس دغدغته،

ميتوان از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده کرد و به

کنتترل ،کنوکتاوی و اعتمتتاد در پتنج گتروه ،از تحلیتتل

نتایج هن ابمینان داشت (مو وی)4902 ،عسرس براساس

مانکوا استفاده شد تا بتوان تأثیر متغیرهای سی ،جنسیت،

هزمون ویلکتس مبتدی فرضتی تستاوی میتانگیی ستازه

مهطع و نوع دانشگاه را کنتترل کتردع بتهمنظتور رعایتت

انطبتتا پتتذیری متشتتکل از چهتتار زیرمهیتتاس دغدغتته،

پیشفرضها ،ابتدا نرما یتي گروهها بررسي شدع با توجته

کنترل ،کنوکتاوی و اعتمتاد ،در پتنج نیمتر رد شتد (

به حوم ناکافي نیمر های اول و پنوم ،هزمون نرما یتي

 .) F =34/15, p<6/64ایی نشان ميدهد دستکم بتیی

برای ایی دو نیمر کم توان است (گال ،بور ،و گال

میانگیی یکي از چهار زیرمهیاس در چند نیمر تفتاوت

ترجمه نصر ،عریوي و همکاران )4939 ،و از برفي بته

م ناداری وجتود داردع نتتایج تحلیتل متانکوا مربتو بته

د یل حوم کافي نیمر های دوم ،سوم و چهارم ،نیتازی

تفاوت میانگیی هر چهار زیرمهیاس در بیی پتنج نیمتر ،

به تأیید نرمتا یتي بترای تحلیتل متانکوا نیستت (مو توی،

به تفکیک در جدول ( )6نشان داده شدهاندع

)4902ع سرس فرضی تساوی واریتانس هتا بتا استتفاده از
جدول  .2نتایج تحلیل مانکوا مربوط به تفاوت بین نیمرخها به تفکیک چهار زیرمقیاس
منبع تغییرات

موموع

درجه

میانگیی موذورات

F

دغدغه

464/46

1

65/61

413/31

کنترل

429/00

1

16/31

655/62

کنوکاوی

406/51

1

15/21

659/20

اعتماد

406/66

1

15/65

640/01

موذورات هزادی

سط
م ناداری
<6/6664
<6/6664
<6/6664
<6/6664

نتایج جدول ( )6نشان ميدهند میانگیی هر کتدام از

م نتتتادار نبتتتود بنتتتابرایی از در هنهتتتا در جتتتدول ()9

زیرمهیاسها دستکم در دو نیمتر  ،تفتاوت م نتاداری

ختتودداری شتتده استتتع همننتیی اعتتداد بتتزر ،در هتتر

دارنتتتد ()p<6/664ع بتتترای بررستتتي محتتتل تفتتتاوت

خانه ،نشان دهندۀ میتانگیی زیرمهیتاس مشترصشتده در

میانگیی ها ،از هزمون شتفه و گیمزهتاول (بترای مهایسته

هن گتتروه مبنتتا و اعتتداد کوچتتک ،نشتتاندهنتتدۀ شتتماره

میانگیی نیمر های با حوم کافي با یکدیگر) و هزمتون

گروه هایي اند کته بتا گتروه مبنتا (در شتده در ردیتش

یومی ویتني (برای مهایسه نیمر های با حوم بسیار کتم

اول) در زیرمهیتتاس مشتترصشتتده ،تفتتاوت م نتتاداری

با دیگتر نیمتر هتا) استتفاده شتد کته نتتایج هن بتهبتور

دارند ()p<6/65ع برای مثال ،جدول ( )9نشان متيدهتد

مرتصر در جدول ( )9اراشه ميشودع درخور ذکتر استت

میانگیی دغدغه در نیمر بتي اعتمتاد  1/11بتوده استت

تفاوت میانگیی کنترل و کنوکاوی بیی نیمتر هتای  1و

کتته بتتا گتتروههتتای اول ،دوم ،ستتوم و چهتتارم تفتتاوت

 5و همننیی تفاوت میانگیی اعتماد بیی گروه های  4و 5

م ناداری داردع
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جدول  .3مقایسه زوجی تفاوت میانگین چهار زیر مقیاس در نیمرخها
زیرمقیاسها

نیمرخ5
بی اعتماد

نیمرخ 4
انطباقپذیری باال

نیمرخ 3
انطباقپذیری متوسط

نیمرخ 2
انطباقپذیری پایین

نیمرخ 1
انطباقپذیری بسیار پایین

ت داد اعواء (نفر)

1

415

912

463

44

دغدغه

4و6و9و1/11 1

4و6و9و1/94 5

4و6و1و9/16 5

4و9و1و9/42 5

6و9و1و6/54 5

کنترل

4و6و1/06 9

4و6و1/51 9

4و6و1و9/36 5

4و9و1و9/44 5

6و9و1و6/43 5

کنوکاوی

4و6و1/13 9

4و6و1/14 9

4و6و1و9/59 5

4و9و1و6/01 5

6و9و1و4/536

اعتماد

6و9و6/16 1

4و6و9و1/16 5

4و6و1و9/51 5

4و9و1و6/536

6و9و4/101

با توجه به جتدول ( ،)9نرستتیی نیمتر  ،بتا  4/1%از

با عنوان انطبا پذیری متوستط مشترص شتدع چهتارمیی

کتتل نمونتته ،بتتا مهتتادیری بتتا بتتیش از دو انحتتراف م یتتار

نیمر با  66/5%از کل نمونه ،با بیشتریی مهادیر برای هر

پایییتر از میانگیی استانداردشتده ،انطبتا پتذیری بستیار

چهار زیرمهیاس ،بهعنوان انطبا پذیری باال مشرص شد

پاییی نامگذاری شدع در دومیی نیمتر ( )42/3%مهتادیر

و درنهای تت پنوم تیی نیمتتر ( )6/2%بتتا ستتطو بتتاالی

هر یک از چهار زیرمهیاس بهبور چشمگیری پاییی تر از

دغدغتته ،کنتتترل و کنوکتتاوی و ستتط پتتاییی اعتمتتاد،

میانگیی استانداردشده بتودع ایتی نیمتر  ،انطبتا پتذیری

بياعتماد نامیده شدع در شکل ( )6پنج نیمتر بتهدستت

پاییی نام گذاری شدع سومیی نیمتر ( )50/9%بتا داشتتی

همتتده براستتاس می تانگیی استانداردشتتده در ای تی چهتتار

مهادیر نزدیک به استاندارد برای هتر چهتار زیرمهیتاس،

زیرمهیاس نشان داده شده استع

شکل  .2میانگینهای استانداردشده چهار زیرمقیاس در نیمرخهای بهدستآمده

بتتا توجتته بتته شتتکل ( )6و جتتدول ( ،)9نیمتتر هتتای

منظتتور هزمتتودن ای تی فرض تیه ،بتتا توجتته بتته اینکتته هم ت

انطبا پذیری متفاوتي ازنظر کمي وجتود داردع ازبرفتي

نیمر هتا بته جتز نیمتر بتياعتمتاد ،از ترتیتب خاصتي

تنها یک نیمتر یافتت شتد کته ازنظتر کیفتي بتا دیگتر

پیروی ميکنند و با در نظر گرفتی اینکته براستاس متدل

نیمتتتر هتتتا متفتتتاوت استتتت و پشتتتتیباني مشرصت تي از

انطبتتتتتاقي ستتتتتازهگرایتتتتتي شتتتتتغلي ،متغیرهتتتتتای

نیمر های کیفي مرتلش یافت نشدع

انطبتتا ختتواهي،پیشبینتتي بتترای انطبتتا پتتذیری مستتیر

دومیی فرضی هزموده شده ایی بود کته نیمتر هتای

شغلي اند ،در ابتدا پتس از حتذف نیمتر بتياعتمتاد ،بتا

انطبتتا پتتذیری مستتیر شتتغلي بتتا ستتطو متفتتاوتي از

استفاده از رگرسیون وستیک ترتیبي و بتا کنتترل تتأثیر

انطبتتا ختتواهي در قا تتب ارزیتتابي بنیتتادیی خویشتتتی،

متغیرهای سی ،جنستیت ،مهطتع و نتوع دانشتگاه ،میتزان

شرصیت پیشتاز و خوش بیني مسیرشغلي رابطه دارندع به

احتمال ت ل هزمودنيها به نیمر های مرتلش ،براساس
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میتتتتزان افتتتتزایش مهتتتتادیر متغیرهتتتتای پتتتتیشبتتتتیی

داده شدهانتدع اعتداد بتزر ،در هتر خانته ،نشتاندهنتدۀ

(خوش بیني،پیشتازی و ارزیابي بنیادیی خویشتتی) ت یتیی

میانگیی متغیر مشترصشتده در هن گتروه مبنتا و اعتداد

شدع برهورد( )Bمثبت متغیرهای خوش بیني مسیر شتغلي

کوچک نشان دهندۀ شمارهی نیمر هایي اند کته نیمتر

( ،)B=6/14,p<6/64شرصیت پیشتتاز ()B=1,p<6/64

مبنا با افزایش هر یک از مهادیر انطبتا ختواهي ،تمایتل

و ارزیابي بنیتادیی خویشتتی ( )B=6/09, p<6/64نشتان

عوویت در هنها را دارد برای مثتال ،جتدول ( )1نشتان

داد بهبورکلي با افزایش مهتادیر هتر یتک از متغیرهتای

ميدهد در نیمر انطبا پذیری بستیار پتاییی بتا افتزایش

خوش بیني ،شرصیت پیشتاز و ارزیابي بنیادیی خویشتی،

خوش بیني مسیر شغلي ،فرد احتمال تمایتل بته عوتویت

احتمال بیشتری دارد که فرد تمایتل داشتته باشتد ،عوتو

در نیمر های انطبا پذیری متوسط ،باال و بياعتمتاد را

نیمر باالتر شود ()p<6/64ع

دارد ( )p<6/65درحا يکه برهورد تمایل به عوتویت

ستترس بتتهمنظتتور مشتترصشتتدن جایگتتاه نیمتتر

در نیمر انطبا پذیری پاییی م نادار نشدع همننیی برای

بياعتماد نسبت بته دیگتر نیمتر هتا ،بتا در نظتر گترفتی

مثال ،در نیمر انطبتا پتذیری بتاال بتا افتزایش ارزیتابي

نیمتتر ب تياعتمتتاد ،بتتا استتتفاده از رگرس تیون وستتتیک

بنیادیی خویشتی ،احتمال تمایتل بته ابهتای عوتویت در

چندسطحي،تمایل عوویت در نیمر باالتر ،با افتزایش

ایی نیمر به جای عوویت در نیمر بياعتماد م نتادار

هر یک از مهادیر انطبا خواهي در نیمر ها بته صتورت

شدع

دوبه دو بررسي شتد کته نتتایج هن در جتدول ( )1نشتان
جدول .4معناداری برآورد عضویت در سطوح نیمرخها براساس متغیرهای انطباقخواهی
متغیرها

نیمرخ 5

نیمرخ 4

نیمرخ 3

نیمرخ 2

نیمرخ 1

(بیاعتماد)

(باال)

(متوسط)

(پایین)

(بسیار پایین)

9/03

9/36

9/56

**9و**1و*9/61 5

*9و*1و**6/26 5

1/66

1/94

9/06 1

9و9/15 1

**

خوشبیني مسیرشغلي
شرصیت پیشتاز
ارزیابي بنیادیی خویشتی

*

9/43 1

9/13

9/99 1

9و6/36 1

*

6و9و1و
*

6/11 5

9و6/92 1

 p<6/664و  p*<6/65و p**<6/64

در شکل ( )9پنج نیمر

بهدستهمده براساس

میانگیی استانداردشده در سه متغیر انطبا خواهي نشان
داده شدهاندع

شکل .3میانگینهای استانداردشده سه مقیاس انطباقخواهی در نیمرخهای بهدستآمده

�
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نتایج جدول ( )1و شتکل ( )9تفتاوت م نتاداری در

نیمر بياعتماد ا گوی کیفي متفتاوتي را در مهایسته بتا

مهتتتادیر انطبتتتا ختتتواهي در نیمتتتر هتتتای مرتلتتتش

دیگر نیمر ها دربارۀ ارزیابي بنیادیی خویشتی گتزارش

انطبا پذیری نشان دادع ایی تفاوتهتا بیشتتر بته افتزایش

داد بتته ایتتی صتتورت کتته افتتزایش ارزیتتابي بنیتتادیی

سطو انطبا ختواهي در پتنج نیمتر مربتو متيشتد

خویشتی ،احتمال تمایل به عوویت در نیمر پتاییی تتر،

بتتهبتتوریکتته افتتزایش مهتتادیر انطبتتا ختتواهي شتتامل

ی ني نیمر انطبا پذیری باال را افتزایش دادع در شتکل

ختتوشبینتي مستیر شتتغلي ،شرصتیت پیشتتتاز و ارزیتابي

( )1مدل مفهومي برهورد تمایل به عوویت در نیمر ها

بنیادیی خویشتی ،احتمال تمایل بته عوتویت در ستطو

با افزایش ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی ،بترای درک بهتتر

باالتر نیمر های انطبا پذیری را افزایش ميدهتد ا بتته

نتایج اراشه ميشودع

شکل  .4مدل مفهومی برآوردتمایل به عضویت در نیمرخها با افزایش ارزیابی بنیادین خویشتن

با توجه به شکل ( ،)1بهبورکلي با افتزایش ارزیتابي

با پژوهش هیرشي و وا رو ( )6645همسو است کته تنهتا

بنیتتتادیی خویشتتتتی ،همنتتتون ستتتایر شتتتاخصهتتتای

پژوهش در زمین استتررا نیمتر هتای انطبتا پتذیری

انطبا ختواهي ،احتمتال تمایتل بته عوتویت در نیمتر

مسیر شغلي استتع درواقتع بتا توجته بته اینکته افتراد در

باالتر افزایش مي یابدع با وجتود ایتی ،در نیمتر انطبتا

میزان توانایي (ی ني منابع انطبا پذیری) برای نشاندادن

پذیری باال ،با افزایش ارزیابي بنیادیی خویشتی ،احتمتال

رفتارهتتای انطبتتا یتتابي بتتا یکتتدیگر تفتتاوت دارنتتد

تمایل به ابها در ایی نیمر به جتای عوتویت در نیمتر

(ستاویکاس ،)6649 ،متيتتتوان گفتت در هتتر جام تتهای

باالتر افزایش مي یابد و در نیمتر بتي اعتمتاد ،افتزایش

گروه های متفاوتي از افراد یافت ميشتوند کته در اب تاد

ارزیابي بنیادیی خویشتی ،احتمال تمایل بته عوتویت در

انطبتتا پتتذیری بتتا یکتتدیگر تفتتاوت دارنتتد و متيتواننتتد

نیمر پایییتر را افزایش ميدهدع

نیمر های متفتاوتي را ایوتاد کننتدع بتا در نظتر گترفتی
منحني توزیع نرمال ،ميتوان انتظتار داشتت بیشتتر افتراد
جام تت بررستتيشتتده (حتتدود  35درصتتد نمونتته) ،در

بحث
نتتتایج یافتتتههتتا نشتتان دادنتتد در جام ت بررستيشتتده

نیمر های پیش بینتي پتذیر بتاال ،متوستط یتا پتاییی قترار

براساس اب اد انطبا پتذیری مسیرشتغلي شتامل دغدغته،

بگیرند و درصد کمي از نمونه در نیمر های بتا مهتادیر

کنترل ،کنوکاوی و اعتماد ،پنج نیمتر انطبتا پتذیری

بیش از دو انحراف م یار پاییی تر یا باالتر جای بگیرنتد

متفاوت وجود دارد که از بتیی هنهتا ،فهتط یتک نیمتر

ا بته در هر جام نرما ي زیرگروه هایي نیز ممکی استت

استررا شده بهبور کیفي با دیگر نیمر ها متفاوت بود

یافت شود که ازنظر کیفي با دیگر زیرگروه هتا متفتاوت

و نیمر های کیفي مرتلش یافت نشدع نتایج ایی فرضتیه

باشد و شتکل دیگتری از مهتادیر را اراشته دهتدع در ایتی
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پژوهش نیز نیمر بياعتماد ،بتا ستطو بتاالی دغدغته،

(ماننتتد هیرش تي و وا تترو 6645،رادو تتش و همکتتاران،

کنترل و کنوکاوی و سط پاییی اعتمتاد ،نمتای کیفتي

 6641اونستتتل 6641 ،هیرشت تي و همکتتتاران،)6645 ،

متفاوتي نسبت به سایر نیمر ها اراشه داده استع با توجته

همسو بودع همانبور کته نتتایج نشتان دادنتد در نیمتر

بتته اینکتته اعتمتتاد شتتغلي بتته باورهتتای فتترد راجتتع بتته

انطبا پذیری باال با افتزایش ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی،

توانایياش برای غلبه بر چا ش هتا و موانتع رشتد شتغلي

احتمال تمایل به ابهای عوویت در ایی نیمتر بته جتای

اشتتاره دارد (نئتتوریتر و تتتراتماتتتاشوش ،)6641 ،شتتاید

عوویت در نیمر بتياعتمتاد م نتادار شتد بته عبتارت

بتوان گفت عوامل اقتصادی – سیاسي  -اجتماعي که از

دیگر ،افزایش ارزیابي بنیادیی خویشتتی احتمتال تمایتل

هن جمله ميتوان به بيثباتي اقتصادی ،فهر ،نبتود امنیتت

فتتردی در نیمتتر بتتياعتمتتاد بتته عوتتویت در نیمتتر

شتتغلي ،رکتتود و تتتورمهتتای ناگهتتاني ،بیکتتاری ،تهستیم

انطبا پذیری باال را پیشبیني ميکند کته ایتی رابطته در

ناعادالنتته فرصتتتهتتای اجتمتتاعي و شتتغلي و متتواردی

شکل ( )1نشان داده شده استع

ایی چنیني اشاره کرد ،موجب ميشتود دانشتوویان منبتع

ایتتی یافتتته بتتا پتتژوهش زاچتتر ( )6641و برشتتي از

کنترل وقایع پیرامون خود را عموما بیروني قلمداد کننتد

پژوهش اونسل ( )6641همسو بودع درواقع ،افترادی کته

و درنتیو هن به توانایيهای خود در غلبه بر موانع رشتد

ارزیتتابي بنیتتادیی خویشتتتی منفتتي دارنتتد ،خودشتتان را

مسیرشغليشان اعتماد نداشته باشند و بتاور داشتته باشتند

دوست ندارند و احساس بيقتابلیتي و نتاتواني متيکننتد

تالش هنها نتیوه ای در موفهیت مسیرشغليشتان نرواهتد

(جیانگ و جیانگ)6645 ،ع همننیی نتایج ایی فرضیه بتا

داشتع همننیی ت داد کم اعوای ایتی نیمتر بتا توجته

پژوهش هایي که به نهش پیشبتیی شرصتیت پیشتتاز بتر

به توزیع نرمال جام ه تبیییپذیر استع

انطبا پذیری مسیرشغلي اشاره دارنتد (ماننتد تو ینتینتو و

در هزمون فرضی دوم مبني بر اینکه مهادیر متفتاوتي

همکتتاران 6641 ،6649 ،هیرشتتي و همکتتاران6645 ،

از شاخص های انطبا خواهي در قا ب شرصیت پیشتاز،

هیرش تي و وا تترو 6645 ،رادو تتش و همکتتاران)6641 ،

خوشبیني مسیر شغلي و ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی ،بته

همسو بتودع متيتتوان گفتت پیشتتازی ،بتا هینتده نگتری

پیش بیني عوویت افراد در نیمر هتای متفتاوت انطبتا

(دغدغه) ،شناسایي فرصت هتا (کنوکتاوی) و اقتدام بتر

پذیری مسیر شغلي قادرند ،نتایج بهدستهمده نشتان داد

هنها برای کنترل و شکلدادن محیط به سمت پیامتدهای

افتتزایش مهتتادیر انطبتتا ختتواهي شتتامل ختتوشبینتتي،

مطلوب (کنترل) و ا بته داشتتی ستماجت تتا زمتاني کته

شرصیت پیشتتاز و ارزیتابي بنیتادیی خویشتتی ،احتمتال

تغییرات متدنظر اتفتا بیفتتد (اعتمتاد) (کرنتت6666 ،

تمایتتل بتته عوتتویت در ستتطو بتتاالتر نیمتتر هتتای

کانینگهام و دالروزا 6660 ،جیانتگ )6641 ،متيتوانتد

انطبا پذیری را پیش بیني ميکند ا بته نیمر بياعتمتاد

پت تیشبت تیی درختتتور قبتتتو ي بتتترای ستتتطو مرتلتتتش

ا گوی کیفي متفاوتي را در مهایسته بتا دیگتر نیمتر هتا

انطبا پذیری مسیرشغلي باشدع

گزارش دادع به ایی صورت که افزایش ارزیتابي بنیتادیی

ازبرفي نتایج ایی فرضیه با پژوهش هتایي نیتز همستو

خویشتی ،احتمال تمایل به عوویت در نیمر پتاییی تتر،

بود که ادعا ميکنند خوشبینتي مستیر شتغلي متيتوانتد

ی ني نیمر انطبا پذیری باال را پتیش بینتي کتردع نتتایج

انطبتتا پتتذیری مس تیر شتتغلي را پ تیشبین تي کنتتد (ماننتتد

ایی فرضیه با پژوهش هایي که م تهدند ارزیتابي بنیتادیی

تو ینتینتتو و همکتتاران)6641 ،6649 ،ع اشتتتیا بتته هینتتدۀ

خویشتی به پیش بیني انطبا پذیری مستیر شتغلي قادرنتد

مسیر شتغلي و جتدیت در کشتش هتر هننته مربتو بته
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هن است (دغدغه ،کنترل و کنوکاوی) (متک ایلتویی و
همکاران ،)6649 ،به همراه توانایي در مدیریت مطلوب
تغییرات و بالتکلیفيها (اعتماد) (هسرینوال و همکتاران،
 ،)6664پیشبیني انطبا پذیری مستیر شتغلي مطلتوب را
در افراد خوشبیی ممکی ميسازدع
ازجمله محدودیت های ایی پژوهش ایتی استت کته
در ایی پژوهش تنها برشي از مدل انطبا شغلي بررستي
شتتد بنتتابرایی پیشتتنهاد متيشتتود پتتژوهشهتتایي دربتتارۀ
بررسي ارتبا دیگر اجزای ایتی متدل نیتز انوتام شتودع
همننتتیی ایتتی پتتژوهش فهتتط روی دانشتتوویان شتتهر
اصفهان انوام شد بنابرایی پیشنهاد ميشود بترای ت متیم
یافتهها ،ایی پژوهش در دورههای مرتلتش مستیر شتغلي
افراد و در استانهای مرتلش نیز انوتام شتودع عتالوه بتر
ایی ،بتا توجته بته اینکته ایتی پتژوهش فهتط بته بررستي
فردمحور یکي از متغیرهای شغلي پرداختته بتود ،بینشتي
فردمحور نسبت بته دیگتر متغیرهتای شتغلي اراشته نتداد
درنتیوه پیشنهاد ميشود پژوهش هایي فردمحور ،دربارۀ
دیگتتتر متغیرهتتتای شتتتغلي ازجملتتته شتتتاخصهتتتای
انطبا خواهي مطر شده در ایی پژوهش نیز انوام شودع
همننتتیی پیشتتنهاد متتيشتتود ایتتی پتتژوهش در ستتایر
جام تتههتتای دانشتتگاهي ،ستتازماني و دیگتتر جوامتتع نی تز
بررسي شود تا نیمر های کمي و کیفي بیشتتری از ایتی
سازه کلیدی در اختیار قرار گیردع با توجه به اینکه ببت
یافتتتتههتتتای ایتتتی پتتتژوهش افتتتزایش شتتتاخصهتتتای
انطبتتا ختتواهي م تيتوانتتد تمای تل عوتتویت بتته نیمتتر
انطبا پذیری باالتر را پیش بیني کند ،پیشتنهاد متيشتود
براحت تيهتتتای هموزشت تي متناستتتب بتتتا نیمتتتر هتتتای
انطبا پذیری متفاوت در برنام مشاوران و پژوهشتگران
شغلي قرار گیردع درنهایت اینکه بررستي انطبتا پتذیری
مسیرشغلي افراد با استفاده از رویکرد فردمحتور وقتت و
دقت فراواني ميبلبد و ي در مهابل ،نتیوه برش استع
پیشنهاد ميشود مشاوران شغلي نیز در جلستات مشتاورۀ
فردی و گروهي خود ایی رویکرد را استفاده کنند
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