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ABSTRACT The article is taken from a senior dissertation 
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 Aim: The purpose of the current study was to investigate the role of core self-
evaluation as a mediator between personality and career adaptability among all 
University of Isfahan’s bachelor students who were in the last two years of their 
education. Methods: The method applied was a correlational study analyzed by 
the structural equation modeling approach. Total of 401 participants were selected 
through stratified sampling (considering the gender and population of each field of 
study) among all University of Isfahan’s bachelor students who were in the last 

two years of their education. The Career adaptability scale (Savickas and Profeili, 

2012), the core Self-evaluation scale (Judge & Durham, 2003), and the big five 
personality traits questionnaire (Mc-Crae & Costa, 2004) were applied to collect 
data. Results: Results indicated that core self-evaluation partially mediated the 
relationship between conscientiousness (p<0/001) and extraversion (p<0/001) with 
career adaptability. On the other hand, the relationship between career adaptability 
with openness to experience (p<0/05) and neuroticism (p<0/001) was indirect, and 
a direct relationship was noticed between career adaptability and agreeableness 
(p<0/02). Conclusion: Results of the current study confirm the importance of 
conscientiousness, extraversion, and core self-evaluations’ roles on increasing 
career adaptability of the students who will graduate in the upcoming years. 
Furthermore, it seems that it is necessary to plan for the programs which enhance 
students’ core self-evaluation that increases their career adaptability. Also, in 
planning these programs, individual's big five personality traits should be 
considered. 

Keywords: Career adaptability, core self-evaluation, personality, structural 
equation modeling 
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خودارزیاابی بنیاادین در ارتبااط باین شخصایت و   نقاش میاانجی هادف پاژوهش حاضار، بررسای ههدف:
روش  روش:باود.  مسیر شغلی بر دانشجویان دو سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه اصافهان پذیری انطباق

سااازی شاااد.  پااژوهش توصاایفی، از نااو  همبساااتگی بااوده کااه بااه روش معاااادالت ساااختاری، تحلیاال و مدل
بااه تحصاایل در دو سااال آخاار دوره کارشناساای دانشااگاه اصاافهان، در  ی آماااری، دانشااجویان مشااغول جامعااه

ای تصااادفی  طبقااه گیری نفااری بااه روش نمونااه 044ای بودنااد. از ایاان جامعااه نمونااه 16-12سااال تحصاایلی 
هاااا شاااامل  ماااورد بررسااای قااارار گرفتناااد. ابزارهاااای گاااردآوری داده متناسااا  باااا جنسااایت و شااااخه تحصااایلی

(، خودارزیاابی بنیاادین جاا" و دورهاا. 2442غلی سااویکا  و پاورفیلی )مسیرشا پاذیری های انطباق مقیا 
نتاای  نشااان  ها: یافتهه( بااود. 2440ی پان  عاااملی بازرص شخصایت مااا کاری و کاساتا ) ( و پرسشانامه2443)

باااااا  (p  444/4( و برونگرایااااای )p  444/4گرایی ) ی وجااااادان داد کاااااه خودارزیاااااابی بنیاااااادین در رابطاااااه
پذیری مسیر شغلی باا  شد؛ درحالیکه ارتباط انطباق شغلی، میانجی نسبی محسوب می پذیری مسیر انطباق
مساتقیم  (p  42/4پاذیری ) (، غیرمستقیم و باا توافاp  444/4رنجوری ) ( و روانp  41/4)  گرایی تجربه

نتاای  پاژوهش  گیری: نتیجهه برعهاده نداشات.  بود و خودارزیابی بنیادین در این ساه ارتبااط نقاش میاانجی
ی خودارزیاابی بنیاادین بار افازایش ساطح  گرایی و ساازه حاضر، تأی"دی بر اهمیت نقش برونگرایی، وجادان

باشااد؛ در همااین راسااتا، بااه نظاار  پااذیری مساایر شااغلی دانشااجویان نزدیااا بااه فراغاات از تحصاایل می انطباق
پاذیری  دکه منجر به افازایش انطباقهایی به منظور افزایش خودارزیابی بنیادین افرا رسد طراحی برنامه می

هاای  بایسات ویژگی ها، می ایان برناماه  ریازی شاود، ضاروری اسات؛ همنناین در طر  مسیر شاغلی ایشاان می
 توجه قرار گیرد. پن  عاملی بزرص شخصیت افراد مورد

کلیههدی: واژه سااازی معااادالت  پااذیری مسیرشااغلی، خودارزیااابی بنیااادین، شخصاایت، مدل انطباق هههای 
 اریساخت
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 مقدمه
1الگوهااای مساایر شااغلی

ماارز،  یرخطاای و  ، بی2بااه ساامت متغیاار عصاار حاضاار، روز بااه روز 
رودن باااه هماااین دلیااال موفقیااات مسااایر شاااغلی افاااراد، درگااارو  پااایش مااای 3حتاای متالشااای شااادن

و راهبااااری هرچااااه بهتاااار و بیشااااتر رشااااد  4هااااای ایشااااان در جهاااات انطباااااق گسااااترش توانایی
(ن در همااین 2631، 6ن زاچاار2662، 5باشااد )هیرسااهی می های شااغلی شااان در زمینااه شخصی

کندکاه افاراد بارای  عناوان می 8گرایی مسایر شاغلی ی ساازه ( درنظریاه2661) 7راستا، سااویکاس
ی  های متعاددی از دریهاه ، نیازمناد ساازگاری23رسیدن به اهدا  مسیر شاغلی خاود در قارن

کااه بااه عاملیاات رساایده خااودتنظیمی می کسااانی  تواننااد  راحتی می اند، بااه باشااندن همهنااین، 
گاااهی  کلاای ساااویکاس آ اهاادا  خااود را پیگیااری و بااه انطباااق متناسااب برسااندن در حالاات 

های  نسبت به تغییرات پایش رو در طای مسایر شاغلی، آماادگی و بااز باودن نسابت باه فرصات
گسترش انواع مهارت گاذار جدید،  را  های عصار حاضار  های موردنیاز و تواناایی مادیریت اناواع 

که در لاوای آن، افاراد می می9پذیری مسیر شغلی ج از انطباقمنت توانناد باه راهباری هرچاه  داند 
هااای پاایش رو از آن بهااره ببرنااد  شااان بپردازنااد و در مقابلااه بااا چالش بهتاار و بیشااتر مساایر شغلی

 (.2626، 11ن راشید، اوکومس، ونگ، حامید، ناواز2623، 10)لی، ایکس یو، یانگ
کنتااارل،  شاااغلی، ساااازهپاااذیری مسااایر  انطباق ای روانااای اجتمااااعی متشاااکل از د د اااه، 

کاه بااا تار یر باار خاودتنظیمی، افااراد را بارای مقابلااه و  کنجکااوی و اعتمااد مساایر شاغلی اساات 
گاذارها، آسایب های متعادد و تغییارات مارتب  باا مسایر شاغلی آمااده  کنارآمدن با و اایف، 

                              
1. Career pattern 
2. Diverse 
3. Fragment 
4. Adaptation 
5.Hirschi, A. 
6. Zacher, H. 
7. Savickas, M. L 
8. Career construction theory 
9. Career adaptability 
10. Lee, P. C., Xu, S. T., & Yang, W 
11. Rasheed, M. I., Okumus, F., Weng, Q., Hameed, Z., & Nawaz, M. S 
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کام و، ریس، چ2632، 1کند )ساویکاس و پروفیلی می ( همهنین باه 2626، 2ن و همکارانن ا
یاااابی، ادرا  تناساااب  کار کاااه بااار وضاااعیت اشاااتغال، خودکارآمااادی  دلیااال ا ااارات مثبتااای 

گیااااااری مساااااایر شااااااغلی دارد، -شااااااخص محاااااای  و پیشااااااگیری از مشااااااکالت تصاااااامیم 
کااار یااا تغییاارات  کننااده بینی پیش کیفیاات ورود بااه دنیااای  ی خااوبی باارای در  چگااونگی و 

گیور و همکاارانشغلی بوده )جانسون، لوسایانو ن پویااد، ویگناولی، 2631ن زاچار، 2631، 3، ماا
کباااارزاده، عاباااادی، با بااااان، 2632، 4دوساااانون و اللمنااااد آبادی،  ن رضااااایی، شاااافیع3121ن ا

دهاااد  ( احسااااس قااادرت و رضاااایت افاااراد از زنااادگی را نیاااز افااازایش می3125فلسااافی ناااژاد، 
کیف2662)هیرسااهی،  یاات توانااایی افااراد باارای (. همهنااین، ایاان سااازه بااا افاازایش میاازان و 

کمع می شاده  بینی کند تا برای و ایف نقشای پیش سازگاری با تغییرات جدید محیطی، 
کاااااار و شااااارای   یرقابااااال گاااااذار پیش در دنیاااااای  گهاااااانی آمااااااده شاااااوند و در   بینی و  های نا

گناااانو، لاااودی و  موقعیت کنناااد )گیناااورا، ما هاااای پیهیاااده، احتمااااالت بیشاااتری را ممکااان 
( و به راهبری هرچاه بهتار و بیشاتر مسایر شاغلی شاان بپردازنادن لاذا افاراد باا 2631، 5همکاران

کاااه  پاااذیری مسااایر شاااغلی، در تماااام طاااول مااادت زنااادگی یااااد می باااری از انطباق بهره گیرناااد 
گذارهای مسیر شغلی کشاف  حل بینی، شارای  و راه شان را پیش تغییرات و  هاای ممکان را 

کااه منت شااان  هاای بااه بهتاارین تناسااب و رشااد شخصیو بااه انتخاااب مساایری مبااادرت ورزنااد 
 (.3227شود )ساویکاس، 

پذیری مسیر شغلی، تالش بارای افازایش ایان ساازه در افاراد  توجه انطباق سودمندی قابل
کارده اسات )سااویکاس و  را، تبدیل به یاع هاد  مرکازی در زمیناه های شاغلی و ساازمانی 

کشااااف فرآینااااد  (ن همهنااااین نیاااااز2626ن راشااااید و همکاااااران، 2632پروفیلاااای،  مااااداوم بااااه 
پاااذیری مسااایر شاااغلی در  ساااازی مناااابع انطباق هاااای  نی گیری، حفااا ، در  روش شاااکل

                              
1. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J 
2. Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y. Y., Chua-Garcia, 

L., & Guan, P 
3. Johnston, C. S., Luciano, E. C., Maggiori, C., Ruch,W., & Rossier, J 
4. Pouyaud, J., Vignoli, E., Dosnon, O & Lallemand, N 
5. Ginevra, M. C., Magnano, P., Lodi, E., Annovazzi, C., Camussi, E., Patrizi, P., & Nota, L 
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کارده اسات. 2637، 1ای )جیانگ های حرفه ریزی طرح (، توجه پژوهشگران را به خود جلاب 
پاااااذیری مسااااایر شاااااغلی را مناااااتج از  ( در مااااادل انطبااااااق، انطباق2632، 2661سااااااویکاس )

شاااناختی افاااراد در  هاااای روان کاااه بیاااانگر تماااایالت و آمادگی 2یهاااای انطبااااق خاااواه ویژگی
گااذارهای مساایر  برخااورد بااا مشااکالت، و ااایف و موقعیت هااای پیهیااده ماارتب  بااا رشااد و 

( نیااز بااا 3120دانااد. سااید جااوادین، حساان قلاای پااور، قلاای پااور و همکاااران ) شغلیساات می
پاااذیری مسااایر  انطباقی  هکنناااد بینی پیشمقالاااه، در ارتباااا  باااا عوامااال  76بررسااای بااایش از 

( در 3126شااغلی، عواماال شخصاایتی را مااو رین تاارین عاماال دانسااتندن همهنااین یوساافی )
اجتماااااعی باااااا  بااااین فااااردی و شااااناختی _بررساااای همبسااااتگی بااااین متغیرهااااای فااااردی، 

کااه شخصاایت، نقااش تعیین انطباق کننااده تااری در تبیااین  پااذیری مساایر شااغلی، نشااان داد 
یانس انطباق  3لی دارد. شخصایت باه بیاان ج یای ریهااردز و اسامی پاذیری مسایر شاغ وار

هایی از رفتاار، دیادگاه، عقیاده، افکاار، اقادامات و احساساات  ( در واقع همان جنبه2631)
کااه افااراد را در دیااد خااود و دیگااران متمااایز  معمااول، همیشااگی و منحصاار بااه فااردی هسااتند 

 کند. می

شااغلی، نتااایج فاارا تحلیاال پااذیری مساایر  در بررساای عواماال شخصاایتی مااو ر باار انطباق
کاتز و زاچر پاذیری مسایر شاغلی،  مقاله پیراماون انطباق 26( بر روی 2637) 4رودولف، الوین، 

که ویژگی نشان می یاابی بنیاادین دهد  ازجملاه  5های پنج عاملی ب رگ شخصیت و خودارز
باشاااندن در  پاااذیری مسیرشاااغلی می کننااادگان انطباق بینااای عوامااال انطبااااق خاااواهی و پیش

یتر و تراتماتاااچهماا هااای  پااذیری بااالی مساایر شااغلی را منااتج از ویژگی ، انطباق6ن سااال نیااور
یااابی بنیااادین  شخصاایتی پایااه ازجملااه ویژگی هااای پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت و خودارز

گااوان، ونااگ و همکاااران ن صااالحی، 2631، 7دانسااتندن سااایر پژوهشااگران نیااز از جملااه لاای، 
،  گرایی سااااااطوح باااااااالی برونگرایاااااای، تجربااااااه ،3121عاباااااادی، نیلفروشااااااان و با بااااااان، 

                              
1. Jiang, Z 
2. Adaptivity 
3. Richards, J. C., & Schmidt, R. W 
4. Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., Katz, I. M., & Zacher, H 
5. Core self-evaluation 
6. Neureiter, M., & Traut-Mattausch, E 
7. Li, Y., Guan, Y., Wang, F., Zhou, X., Guo, K., Jiang, P.,... & Fang, Z 
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یااااابی بنیااااادین را باسااااطح باااااالی  ، توافق گرایی وجاااادان پااااذیری و  بااااات عاااااطفی و خودارز
کرده انطباق (ن راساایر، زکااا، اسااتافر و 2635انااد. زاچاار ) پااذیری مساایر شااغلی، معنااادار اعااالم 

کاااوئن و درایاااز2632) 1همکااااران کلاااه،  یاااان،  گرایی،  ایااای، تجرباااه( نیاااز برونگر2632) 2(ن ون و
یابی بنیادین باال را نشاانگرهای انطبااق خاواهی بااال و روان وجدان رنجاوری  گرایی و خودارز

کااه ویژگی  را نشاانگر انطباااق خااواهی پااایین دانساته کردنااد  هاای انطباااق خااواهی بااا  و عنااوان 
 ی مثبت و معناداری دارند. پذیری مسیر شغلی، رابطه انطباق

یاااابی بنیاااادین،  نفس، خودکارآمااادی  ویژگااای شخصااایتی عااازت 5ای از  شاااالودهخودارز
کاه بیاانگر بااوری هساته کنتارل اسات  ای و اساسای افاراد،  عمومی، پایاداری عااطفی و مرکاز 

کااه خااود پنااداره هایشااان می پیرامااون ارزشاامندی، شایسااتگی و صالحیت ی  باشاادن افاارادی 
(، خااود را ارزشاامند های مثباات خااود متمرکزنااد )پایااداری عاااطفی مثبتاای دارنااد، باار جنبااه

کارآماادی( و مساائول  )عاازت نفس(، در برخااورد بااا مسااائل و مشااکالت مختلااف، توانااا )خااود 
کنتاارل( اتفاقااات پیرامااون خااویش می ی  شااالوده ( و3221، 3بیننااد )ال، وانااگ و مبلاای )مرکااز 

کنجکااوی و اعتمااد مسایر شاغلی افاراد، منجار باه  کنترل،  عوامل مذکور، با تر یر بر د د ه، 
ن رودولاااف و همکااااران، 2635شاااود )زاچااار،  پاااذیری مسااایر شاااغلی ایشاااان می یش انطباقافااازا

یتر و تراتماتاااچ، 2637 هااای پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت نیااز، بیااانگر  (. ویژگی2637ن نیااور
کاه    گرایی پاذیری و تجرباه گرایی، توافق رنجاوری، برونگرایای، وجادان میزان روان افاراد اسات 

شاامایی از تمااایالت ایشااان در سااطح رفتااار، نااوع تعااامالت بااین  تااوان هااا، می ی آن وساایله به
گسترده فردی و دامنه کارد  ای از صفات و رفتارها و عملکردهای شغلی فرد را پیش ی  بینای 

کاستا کری و   (.221،   3223، 4)مع 
یاااابی بنیاااادین و  بررسااای پیشاااینه پژوهشااای ماااذکور، باااه خاااوبی بیاااان می کنناااد خودارز

 رگ شخصاااااایت هاااااار دو از عواماااااال انطباااااااق خااااااواهی و هااااااای پاااااانج عاااااااملی باااااا ویژگی
باشااند )ون درهرساات،  پااذیری مساایر شااغلی می های خااوبی باارای انطباق کننااده بینی پیش

                              
1. Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S. D., Maggiori, C., & Dauwalder, J. -P 
2. Van Vianen, A. E. M., Klehe, U. -C., Koen, J., & Dries, N 
3. Law, K. S., Wong, C. S., & Mobley, W. M 
4. McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr 
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کلرا2637، 1کله، هدیجدان گوان و همکااران، 2631، 2ن هیرسهی، هرمن،  ن رودولاف 2637و 
یتر و تراتماتاااااچ، 2637و همکاااااران،  ( در  الااااب  ن26373و مکیلااااوئن،  ن پااااررا2637ن نیااااور

یاابی بنیاادین و ویژگی پژوهش هاای پانج  های بررسی شده توسا  محقاق نیاز ارتباا  خودارز
گانه و چاه تواماان، در قالاب متغیرهاای انطبااق  عاملی ب رگ شخصیت چه به صورت جدا

پاذیری مسایر شاغلی بررسای شاده انادن باا ایان  کننده باا انطباق بینی پیشخواهی و در نقش 
کاار  2637وجود، در سال  گاوان و همکااران بارای اولاین بااردر پاژوهش خاود، باه بررسای ساازو 

پاااذیری مسااایر شاااغلی پرداختناااد. ایشاااان  متغیرهاااای انطبااااق خاااواهی در ارتباااا  باااا انطباق
معتقدند فهم صحیح تار روابا  و سلساله مراتاب نقشای باین متغیرهاای انطبااق خاواهی در 

هاای طارح  ساتید و مشااوران بارای اولویتتواند به ا پذیری مسیر شغلی، می ارتبا  با انطباق
کناادن لااذا از دیااد ایشااان  ریاازی مااداخالت و فعالیت کمااع  هااای در جهاات بهبااود شخصاای 

گسترش یع مدل تلفیقی و یع دید سیستماتیع از ترکیبات انطبااق خاواهی ضاروری باه 
کاااه در بساااتر رابطااا کنناااد در پژوهش نظااار میرساااد و باااه پژوهشاااگران توصااایه می ی  ههاااایی 

هااای انطباااق خااواهی اساات، بااه شناسااایی جایگاااه  پااذیری مساایر شااغلی بااا ویژگی انطباق
کنند.  بینی پیشهای  سلسله مراتبی نقش متغیر  کننده )انطباق خواهی( نیز توجه 

پیاارو ایاان مطلااب، جهاات بررساای و فهاام سلسااله مراتااب نقشاای بااین متغیرهااای انطباااق 
یااابی بنیااادین و پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت،  هااای بساایاری باار  بااه پژوهشخااواهی خودارز

که ازهمبستگی ویژگی می یم  یابی بنیاادین  خور های پنج عاملی ب رگ شخصیت و خود ارز
(، رابیناز، تریسای، ترزسنیوساکی و 2661) 4کنند برای مثال جاو، ارز، بونو، تورسن گزارش می
که روان ( عنوان می2636) 6(و بیپ2663) 5همکاران رنجوری، همبساتگی منفای، قاوی  کنند 

گرایی، همبستگی معنادار، مثبت و متوسا  تاا شادیدی باا  و معنادار و برونگرایی و وجدان
یااااابی بنیااااادین برقاااارار می گااااوان و همکاااااران ) خودارز ( نیااااز از ارتبااااا  منفاااای 2637کننااااد. 

                              
1. Van der Horst, A. C., Klehe, U. C., & Van der Heijden, B. I 
2. Hirschi, A., Herrmann, A., & Keller, A. C 
3. Perera, H. N., & McIlveen, P 
4. Judge, T.A., Erez, A., Bono, J.E. and Thoresen, C.J 
5. Robins, R. W., Tracy, J. D., Trzesniewski, K., Potter, J., & Gosling 
6. Bipp, T 
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یابی بنیادین با روان گازارش می بات آن باا وجادانرنجوری و ارتباا  مث خودارز دهناد.  گرایی 
یاع و مانات 1از طر  دیگار، چاارچوب انگیزشای دور و نزدیاع کاانفر2661، 2)بار ( 3222، 3ن 

دانااد و  )عواماال درونی(می 4هااای پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت را جااز  صاافات دور ویژگی
یابی بنیاادین را جاز  صافات نزدیاع ناوان آورد و ع حسااب مای )عوامال بیرونای( به 5خودارز

کاااه صااافات دور )ویژگی می هاااای پااانج عااااملی بااا رگ شخصااایت(، تاااا یرات خاااود بااار  کناااد 
پااذیری مساایر شااغلی( افااراد را بااا  های شااغلی )در اینجااا انطباق رفتارهااای ماارتب  بااا حیطااه

کااه محرکااات حاااالت انگیزشاای محسااوب  یااابی بنیااادین(  تر یربرصاافات نزدیااع )خودارز
هاای  تاوان ویژگی رساد می با توجه باه اینکاه باه نظار میکنندن بنابر این،  شوند، نمایان می می

یااااابی بنیااااادین و  کننااااده بینی خوبی پیش پاااانج عاااااملی باااا رگ شخصاااایت را بااااه ی خودارز
گاوان و همکاااران، 2661، 6ن بونااو و جااو2663هاای آن )رابیناز و همکااران،  زیرمقیاس ن 2637، 

کاشال و وشیشت3121حسینی، نجفی، محمدی فر،  ( دانست و نظار 2623، 7ن وشیشت، 
یاااااااابی بنیاااااااادین  باااااااه اینکاااااااه ویژگی هاااااااای پااااااانج عااااااااملی بااااااا رگ شخصااااااایت و خودارز

ن لاای و 2637باشااند )پااررا و مکیلااوئن،  پااذیری مساایر شااغلی می ی انطباق کننااده بینی پیش
یتر و تراتماتااچ، 2631همکاران،  ، راسایر و همکااران، 2637ن رودولاف و همکااران 2637ن نیور

یااان و همکااار2632 هااای  رسااد مساایر ارتبااا  ویژگی (، بااه نظاار می2635ن زاچاار، 2632ان، ن ون و
یاابی بنیادین(باه  پنج عاملی ب رگ شخصیت با انطباق پذیری مسیر شاغلی، توسا  خودارز

گاوان و همکااران  عنوان میانجی )تبیین می شود. بنابر این با توجه باه نتاایج و پیشانهادات 
له مراتب نقشی متغیرهاای انطبااق خاواهی ها سلس (مبنی بر اینکه در  الب پژوهش2637)

پذیری مسیر شغلی مورد بررسای قارار نگرفتاه اناد و نظار باه اینکاه میازان و  در ارتبا  با انطباق
پااذیری مساایر شااغلی در بافاات  چگااونگی معناااداری ابعاااد مختلااف شخصاایت بااا انطباق

یااان و همکاااران،  ن 2631ن لاای و همکاااران، 2632کشااورهای مختلااف متفاااوت اساات )ون و
                              
1. Distal-proximal framework of motivation 
2. Barrick, M. R., & Mount, M. K 
3. Kanfer, R 
4. Distal traits 
5. Proximal traits 
6. Bono, J. E., & Judge, T. A 
7. Vashisht, S., Kaushal, P., & Vashisht, R 
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کنکااالو و همکاااران2635زاچاار،  ( و همهنااین عاادم بررساای سلسااله مراتااب نقشاای 2623، 1ن 
یابی بنیادین و پنج عاملی شخصیت در بافات جامعا ایرانای، انجاام ی  همتغیرهای خودارز

هااای پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت و  ی بااین ویژگی پااژوهش حاضاار، باهااد  تعیااین رابطااه
یاابی بنیاادین ضاروری باه نظار می نجیپذیری مسیر شغلی با نقش میا انطباق رسادن  خودارز

یاااابی بنیاااادین، میاااانجی  در هماااین راساااتا، فرضااایه ی پاااژوهش، عباااارت اسااات از: خودارز
پاااذیری مسااایر شاااغلی  هاااای پااانج عااااملی بااا رگ شخصااایت و انطباق ی باااین ویژگی رابطاااه

 شده است.  (نمایش داده3باشد.مدل مفهومی پژوهش حاضر، در شکل ) می

 

 ل مفهومی پژوهش. مد1شکل 

 روش
کاااه باااا اساااتفاده از تحلیااال معاااادالت  مطالعاااه ی حاضااار یاااع پاااژوهش همبساااتگی باااود 

کلیاه ساختاری انجاام شاد. جامعاه ی دانشاجویان دو ساال آخار مشاغول باه  ی موردبررسای، 
کارشناساای درسااال تحصاایلی  کلیااه 20-27تحصاایل دوره  های دانشااگاه  ی دانشااکده در 

کاال جامعااه،  نفاار بااود و حجاام نمونااه بااا مراجعااه بااه جاادول  2011اصاافهان بودنااد. حجاام 
                              
1. Gonçalves, A. P., Martins, G. H., Salvador, A. P., Machado, G. M., Carvalho, L. D. F., & 

Ambiel, R. A. M 
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گیری پااژوهش  نفاار باارآورد شااد. بااا توجااه بااه نمونااه 111( حااداقل3276) 1کرجساای و مورگااان
که به هاای آموزشای و جنسایت  ای متناساب باا حجام زیرگروه صورت تصادفی طبقه حاضر 

کفایات نمی ای برخی زیرگروه بود، تعداد نمونه کم و  پاس از افازایش تعاداد کاردن لاذا  ها بسیار 
گاارفتن  561ی موردبررساای بااه تعااداد  ای مااذکور، حجاام نمونااه نمونااه  36نفاار رسااید و بااا در نظاار 

کااه از ایاان میااان 556درصااد ریاازش،  یااع شااد  پرسشاانامه  12پرسشاانامه بااین دانشااجویان توز
گ یناااه مخااادوش )نیماااه ی  ی یکساااان در هماااه کامل شاااده، چناااد دسااات خطاااه و انتخااااب 

گردیاد. معیاار ورود باه پاژوهش، ساال ورود  شانامه وارد مرحلاهپرس 563س االت( و  ی تحلیال 
(، مقطااع )کارشناساای( و معیااار خااروو، 1(، تاارم تحصاایلی )حااداقل تاارم 25-21و  25-21)

( تعااداد نمونااه، بااه تفکیااع جنساایت و زیرگااروه 3مخاادوش بااودن پرسشاانامه بااود. جاادول )
 دهد. آموزشی را نشان می

 ه تفکیک جنسیت و زیرگروه آموزشی، ب . پراکندگی نمونه1جدول 
 درصد فراوانی کل مرد زن زیرگروه آموزشی
 13 261 53 307 علوم انسانی

 21 335 01 50 فنی و مهندسی
 22 10 15 12 علوم پایه

 366 561 351 201 کل

 ابزارهای پژوهش
کنندگان،  هاای موردنیااز شارکت منظور سانجش ویژگی ی پژوهش و به با توجه به فرضیه

یاابی بنیاادین و پرسشانامه پاذیری انطباق های مقیاس ی پانج عااملی  مسیرشاغلی، خودارز
هاا مورداساتفاده قارار  هاای دموگرافیاع آزمودنی ب رگ شخصیت و یاع فارم پرساش از ویژگی

 گرفت.
: ایاان مقیاااس، بااه سرپرسااتی مااار  ال ساااویکاس 2پااذیری مسیرشااغلی مقیاااس انطباق

                              
1. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W 
2. Career Adapt-Ability Scale 
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، 1، 5، 1، 2، 3( و چهااار بعااد د د ااه )ساا االت 2632شااده )ساااویکاس و پااورفلی،  ساخته
کنترل )س االت 0 کنجکاوی )س االت 32، 33، 36، 2، 1، 7(،   ،)31 ،35 ،31 ،30 ،37 ،31 )

کناااااد.  گیری می ( را انااااادازه25، 21، 22، 23، 26، 32و اعتمااااااد مسااااایر شاااااغلی )سااااا االت 
یااد  درجه 1پاسخگویی، در مقیاس  شاودن  ( انجاام می3م تاا بسایارک 1ای لیکرت )بسیار ز

کرونبااخ بااین  (2632سااویکاس و پاورفلی ) کشاور جهاان را باارای  31متوساا  ضاریب آلفاای 
کنتاارل، 11/6هااای د د ااه،  و باارای زیاار مقیاس 22/6کاال مقیاااس،  کنجکاااوی، 75/6،   ،

کرده11/6و اعتماااد، 72/6 انااد. روایاای همگاارا و پایااایی فاارم فارساای ایاان پرسشاانامه  گاازارش 
روایااای همگااارا، ی  ه(، بررسااای شاااده اسااات. در حیطااا2630) 1و سااالیمی توسااا  نیلفروشاااان

های آرزوهاای  پذیری مسیر شغلی، همبستگی معناداری با پرسشانامه انطباقی  هپرسشنام
گیری مسیر شغلی و رضاایت مسایر  کتشافی مسیر شغلی، تصمیم  مسیر شغلی، رفتارهای ا

پایااایی، مقاادار ی  هحیطاا(. همهنااین در 2630شااغلی داشااته اساات )نیلفروشااان، ساالیمی، 
کرونباااخ باارای د د ااه،  کنتاارل، 73/6آلفااای  کنجکاااوی، 72/6،  و 10/6، اعتماااد، 15/6، 

کرونبااخ بارای  گزارش 22/6کل پرسشنامه،  شده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاای 
کنجکاوی و اعتماد باه ترتیاب  و برای زیر مقیاس 17/6کل مقیاس،  کنترل،  های د د ه، 

 آمدهاست. دست به 72/6و  16/6، 11/6، 76/6
یاابی بنیاادین (، 2661ای توسا  جااو و دورهااام ) گویاه 32: ایان مقیاااس2مقیااس خودارز

تاا اصاال  موافاق نیساتم  1ای )کاامال  ماوافقم  درجاه 1ساخته شده اسات و باا طیاف لیکارت 
یاااابی بنیاااادین افاااراد را بااار پایاااه3  کنتااارل،  باااات هیجاااانی و  ی عااازت (خودارز نفس، مرکاااز 

گویه خودکارآمدی عمومی می شاوند و  گاذاری می صورت معکاوس نمره های زوو به سنجد. 
که ، بدست می32تا  3ی حاصل از جمع نمرات س االت  نمره کناد.  تغییر می 06تا  32از  آید 

کرونباخ، پایایی این مقیااس را2635زاچر ) کارده اسات. فارم  17/6 ( از طریق آلفای  گازارش 
باااا اساااتفاده از آلفاااای  ( ترجماااه و پایاااایی آن3120صااااحبی ) فارسااای ایااان مقیااااس توسااا 

                              
1. Nilforooshan, P., & Salimi, S 
2. Core Self Evaluation Scale 
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کباااارزاده حاااوری ) گزارش13/6کرونبااااخ،  ( روایاااای 3122شاااده اساااات. نعمااات طاووسااای و ا
هاای عازت نفاس، روان رنجاوری و خودکارآمادی را باا مقیااس رضاایت  همگرای زیار مقیاس

باااارای ( 276/6، -177/6، 205/6شااااغلی و به یسااااتی عاااااطفی بااااه ترتیااااب بااااا ضاااارایب )
( برای به یستی عااطفی -253/6، 222/6، 270/6همبستگی با رضایت شغلی و ضرایب )

کرونباخ،   دست آمد. به 15/6گزارش داده اند. همبستگی در پژوهش حاضر نیز، آلفای 

کوتاااه پرسشاانامه منظور ساانجش  (: بااهNEO-FFI) 1ی پاانج عاااملی باا رگ شخصاایت فارم 
کوتااه  کاری و  رسشانامهای پ گویاه 06این متغیار، از فارم  ی پانج عااملی شخصایت نئاو )ماع 

کاسااتا )2665کاسااتا،  کااری و  ( NEO-FFI( باارای بررساای روایاای )2665( اسااتفاده شااد. مااع 
کاارده و بااه ترتیااب ضاارایب روایاای NEO PI-Rزمااان از مقیاااس ) هم ، 16/6، 71/6( اسااتفاده 
پاذیری و  یی، توافقگرا گرایی، تجربه رنجوری، برون را برای عوامل روان 77/6و  73/6، 75/6

کردناااد. پایاااایی بااااز آزماااایی دوهفتاااه  گرایی وجااادان ( نیاااز بااارای پااانج NEO-FFIای ) گااازارش 
( نیاز در پاژوهش 3121متغیر بوده است.کشاورز، موسوی و جاللی ) 26/6تا 10/6مقیاس از 

کرونباااخ )پایااایی(را، بااه ترتیاااب باارای عواماال وجااادان گرایی،  باار دانشااجویان میاازان آلفاااای 
 16/6، 12/6، 11/6، 26/6، 11/6 رنجاااوری گرایی، برونگرایااای و روان پاااذیری، تجرباااه توافق

کرونبااخ گازارش رنجاوری،  هاای روان بارای زیار مقیاس کردناد. در پاژوهش حاضار نیاز آلفاای 
، 15/6، 71/6، 01/6بااه ترتیااب   گرایی پااذیری و وجاادان گرایی، توافق برونگرایاای، تجربااه

کوتاااه 3126پااور ) خااانی دساات آمااد. بااه16/6و  11/6 ( در بررساای روایاای همگاارای فاارم 
_ پرسشاانامه، همبسااتگی بااین مقیاسااهای ایاان پرسشاانامه بااا چهااار بعااد ساانخ نمااای مااایرز 

کرده._  بریگز به جز مقیاس متفکر   احساسی را از نظر آماری معنادار اعالم 

 شیوه اجرای پژوهش
یافاات اطالعااات مربوطااه ازدفتاار حراساات دانشااگاه اصااف هان و باارآورد حجاام پااس از در
ی تحصااایلی )علاااوم  نموناااه، تعاااداد دانشاااجویان موردنیااااز باااه تفکیاااع جنسااایت و شااااخه

                              
1. Five Factor Inventory 
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اواخااار _ ها )اوایااال بهمااان انساااانی، فنااای مهندسااای، علاااوم پایاااه( مشاااخص شاااد. پرسشااانامه
کاه 16و طای  ی ساه مااه فاروردین( در باازه یاع و پاژوهش اجارا شاد: باه صاورتی  پاس از  روز، توز

کالساای بهه  ه حضااور در دانشااکد کسااب اجااازه و  ای مربوطااه و انتخاااب  صااورت تصااادفی، 
کااالس، بااه تشااریح موضااوع، ضاارورت  هماااهنگی بااا اسااتاد مربوطااه، قباال یااا پااس از پایااان 

یع پرسشنامه کلیا ها بین دانشجویان پرداخته می پژوهش و توز مالحظاات اخالقای ی  هشد. 
گردیاده از جملاه اینکاه باه ایشا کنندگان رعایت  شاد  ان اطمیناان داده مینسبت به شرکت 

گونه افشا و استفاد گیارد.   یر پژوهشی نسبت به اطالعاات ایشاان صاورت نمیی  هکه هی  
توانساااتند از  راحتی می ها نباااود و دانشاااجویان باااه گوناااه اجبااااری در تکمیااال پرسشااانامه هی 

از دانشاجویان همگای  منظورتشاکر و ایجااد انگیازه پاسخ دادن انصرا  دهند. همهناین به
کاار،  بتدر  ناام شادندن ایان  کارگاهی رایگان، پیرامون عوامل م  ر بر چگونگی ورود باه باازار 

کامل حجم نمونه ادامه داشت. در پایاان، چگاونگی روابا  باین متغیر هاا در  روند تا پر شدن 
 قالب یع مدل معادالت ساختاری بررسی شد.

 ها یافته
بااا  AMOS 23و SPSS 23افزارهاای هاای حاصاال از ایاان پااژوهش، بااا اسااتفاده از ناارم داده

وتحلیل  هااای تحلیاال آمااار توصاایفی و معااادالت ساااختاری، مااورد تج یااه گیااری از روش بهره
گرفت. در جدول ) ( ضاریب 5های آزماون آورده شاده، در جادول ) ( پیش فرل1( و )2قرار 

گزارش کلای  شاده و شااخص همبستگی بین متغیرها، میاانگین و انحارا  اساتاندارد  های 
 .اند شده ( ارائه1ش مدل نهایی نیز در جدول )براز

 . بررسی نرمالیتی متغیرها2جدول 
 کشیدگی کجی نام متغیر
 -575/6 -303/6 برونگرایی

گرایی  262/6 265/6 تجربه 

گرایی  -310/6 -322/6 وجدان 
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 کشیدگی کجی نام متغیر
 -367/6 610/6 روان رنجوری
 362/6 -251/6 توافق پذیری

یابی بنیادین  312/6 125/6 خودارز
C4 113/6- 266/6 
C3 373/6- 353/6- 
C2 105/6- 173/6 
C1 136/6- 37537 

 -36+<کشیدگی<36 -1+<کجی<1 مقدار قابل قبول
 

 . ضرایب شاخخ تحمل و تلورانس برای تشخیخ هم خطی3جدول 
 VIF Tolerance متغیر مستقل

N 263/2 515/6 
E 767/3 110/6 
O 617/3 226/6 
A 556/3 025/6 
C 023/3 037/6 

 VIF < 3 3 < Tolerance < 5/6 > 1/2 مقدار مطلوب
 

 . میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین متغیرها4جدول 
 میانگین 11 11 9 8 7 2 5 4 3 2 1 متغیر

انحراف 
 استاندارد

.روان 3
 رنجوری

3           61 /11 16 /0 

  3          21 /56 27 /0-13/6 .برونگرایی2
.تجربه 1

 گرایی
62/6- 23/6 3         57 /56 21 /1 

.توافق 5
  57/6 63/6 3        02 /12 11 /1-51/6 پذیری

.وجدان 1
 گرایی

13/6- 51/6 67/6 22/6 3       16 /51 06 /0 
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انحراف  میانگین 11 11 9 8 7 2 5 4 3 2 1 متغیر
 استاندارد

یابی 0 .خودارز
 بنیادین

07/6- 51/6 63/6 17/6 11/6 3      12 /12 67 /7 

  11/6 33/6 61/6 11/6 50/6 3     21721 1751-13/6 .د د ه7
  51/6 33/6 21/6 16/6 12/6 10/6 3    22750 1712-50/6 .کنترل1

  56/6 32/6 31/6 51/6 56/6 15/6 11/6 3   23720 1717-16/6 .کنجکاوی2
  55/6 60/6 23/6 02/6- 11/6 12/6 03/6 05/6 3  22701 1710-56/6 .اعتماد36
.انطباق 33

 پذیری
55/6- 13/6 35/6 26/6 01/6 03/6 16/6 13/6 11/6 10/6 3 16 /26 32721 

* (663/6 p   )** (63/6 p ) 
 

کلی برازش مدل پژوهش شاخخ .5جدول  های 
 مقتصد تطبیقی مطلق ها شاخخ

 CMIN AGFI DF GFI NPAR CFI NFI CMIN/DF RMSEA مدل
 02/21 23/6 26 27/6 11 27/6 20/6 1733 670/6 

 مقدار
 قبول قابل

 متناسب
 با مدل

 بیش
 16/6از 

 متناسب
 با مدل

 بیش
 26/6از 

 متناسب
 با مدل

 بیش
از 
26/6 

 بیش
 26/6از 

 61/6کمتر از  1کمتر از 

  663/6کمتر از  
 

های مطلااق، تطبیقاای و مقتصااد  مقاادار مقااادیر قاباال قبااول باارای شاااخصبااا توجااه بااه 
یناو3111، 1)شوماخر و لومکس گراز گامسات و  گازارش 2630) 2( و با توجاه باه اینکاه میارز،   )

گازارش برازش را بسایار مهام می CMINو  NFI ،CFI ،RMSEAمقادیر  هاای مادل  داننادن لاذا 
( ضاارایب مساایر، نساابت 0قبول بااودن ماادل دارنااد. در جاادول ) مفاارول، حکایاات از قاباال

کلای، ا ار میاانجی و ا ار مساتقیم مرباو  7هاو در جدول ) بحرانی و سطح معناداری آن ( ا ار 
 .شده است ( ارائه2)به مدل مفرول و نهایتا  مدل معادالت ساختاری پژوهش، در شکل 

                              
1. Schumacher & Lumx 
2. Meyers, L. S., & Gamst, G. 8c Guarino, AJ 
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 ضرایب مسیر مربوط به مدل مفروض .2جدول 
 سطح معناداری نسبت بحرانی ضریب استاندارد مسیر روابط

یابی بنیادین خویشتن ===«پذیری  توافق  12/6 -11/6 -610/6 ارز
یابی بنیادین خویشتن===« گرایی  وجدان  663/6 7/ 51 13/6 ارز

یابی بنیادین===« برونگرایی   663/6 1/ 25 31/6 خویشتن ارز

یابی بنیادین خویشتن ===«رنجوری  روان  663/6 -36/ 37 -57/6 ارز

یابی بنیادین خویشتن===« گرایی  تجربه  631/6 -52/2 -62/6 ارز
 630/6 -2/ 56 -33/6 پذیری مسیر شغلی انطباق===« پذیری  توافق

 663/6 1/ 16 55/6 پذیری مسیر شغلی انطباق===« گرایی  وجدان

 663/6 1/ 12 20/6 پذیری مسیر شغلی انطباق===« برونگرایی 
 61/6 3/ 71 36/6 پذیری مسیر شغلی انطباق===« رنجوری  روان

 61/6 3/ 73 67/6 پذیری مسیر شغلی انطباق===« گرایی  تجربه

یابی بنیاادین خویشاتن  پاذیری  انطباق===« ارز
 مسیر شغلی

56/6 27 /0 663/6 

 

کلی، اور میانجی و اور مستقیم. 7جدول   اور 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
کلی  اور 
 c) 

اور میانجی 
 a.b)   اورمستقیمc') نتیجه آزمون 

 رنجوری روان
پذیری مسیر  انطباق

 شغلی
62/6- 36/6- 36/6 تر یر یرمستقیم 

 برونگرایی
پذیری مسیر  انطباق

 12/6 61/6 20/6 شغلی
نسبی  نقش میانجی

یابی  خودارز
 بنیادین

 گرایی تجربه
پذیری مسیر  انطباق

 شغلی
61/6 62/6- 67/6 تر یر یرمستقیم 

پذیری مسیر  انطباق پذیری توافق
 شغلی

321/6-
 

63/6- 33/6- تر یر مستقیم 

  گرایی وجدان
پذیری مسیر  انطباق

 شغلی
10/6 60/6 55/6 

نقش میانجی 
یابی  نسبی خودارز

 بنیادین
 (663/6 p .) (62/6     (p .)61/6 (p  
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کااه در جاادول ) همااان کلاای، همااه ( مشاااهده می7طور  هااای  ی متغیر شااود، در سااتون ا اار 
ی معنااداری  پاذیری مسیرشاغلی رابطاه رنجوری، باا انطباق گرایی و روان جزتجربه مستقل به
کرده پاذیری مسایر  رایی بار انطباقگ پاذیری، وجادان اند. ضریب تار یر برونگرایای، توافق برقرار 

( p  ،10/6 663/6( و )-p  ،12/6( ،)62/6 p  ،321/6 663/6شااغلی بااه ترتیااب )
( p  ،61/6 663/6باشااد. در سااتون مربااو  بااه ا اار میااانجی، برونگرایاای بااه صااورت ) می

 پااذیری مساایر شااغلی در حضااور میااانجی بااه دار اساات و ا اار مسااتقیم آن نیااز باار انطباق معنااا
یاااابی بنیاااادین میاااانجی نسااابی p  ،20/6 663/6صااورت ) ( معناااادار شااده، لاااذا خودارز

پاذیری، ضاریب تار یر  پذیری مسیر شغلی است. در تحلیل توافق ارتبا  برونگرایی و انطباق
باشاد، لاذا ارتباا   پذیری مسیر شغلی، در ساتون ا ار میاانجی،  یار معناادار می آن بر انطباق

( اسات. p  ،321/6 62/6پذیری مسیر شغلی مستقیم و به صاورت ) این متغیر با انطباق
پاااذیری مسااایر شاااغلی در ساااتون ا ااار  گرایی بااار انطباق ضاااریب تااار یر متغیااار مساااتقل وجااادان

پااذیری مساایر شااغلی در  ( معنااادار بااوده و ارتبااا  آن بااا انطباقp  ،60/6 663/6میااانجی )
یاااابی p  ،55/6 663/6حضاااور میاااانجی نیاااز باااه صاااورت ) ( معناااادار اسااات. لاااذا خودارز

باشد. از طرفای  پذیری مسیر شغلی می گرایی و انطباق بنیادین، میانجی نسبی بین وجدان
کلی  یار معناادار باود  گرایی با انطباق رنجوری و تجربه روان پذیری مسیر شغلی در ستون ا ر 

( p  ،62/6-  61/6( و )p  ،36/6-  663/6ولی در حضور میانجی باه ترتیاب باه صاورت )
کاارده انااد  پااذیری مساایر شااغلی رابطااه بااا انطباق ی معناااداری بااه صااورت  یاار مسااتقیم برقاارار 

 دهد. ( مدل پژوهش را نمایش می2شکل )
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  . مدل پژوهش2شکل 

 گیری بحث و نتیجه
یاااابی بنیاااادین در ارتباااا  باااین  هاااد  پاااژوهش حاضااار، بررسااای نقاااش میاااانجی خودارز

کااه به باا رگ شخصاایت و انطباقهااای پاانج عاااملی  ویژگی صااورت  پااذیری مساایر شااغلی بااود 
کی از  دسات سازی معادالت ساختاری انجام شد. نتایج به و در قالب مدل کمی  آمده، حاا

یااابی بنیااادین در ارتبااا  بااین برونگرایاای و وجاادان  نقااش میااانجی گرایی بااا  نساابی خودارز
پاذیری مسایر شاغلی باا  نطباقباشاد. همهناین ارتباا  باین ا پذیری مسیر شغلی می انطباق

پااذیری مسااتقیم  گرایی  یرمسااتقیم و ارتبااا  آن بااا توافق رنجااوری و تجربااه متغیرهااای روان
یااابی بنیااادین در ایاان دو ارتبااا  نقااش میااانجی نداشاات. یافتااه های  گاازارش شااد و خودارز

گااوان و همکاااران،  حاضاار بااا نتااایج پژوهش یااان و همکاااران، 2637هااای  ن زاچاار 2632ن ون و
و نیلفروشاااان و سااالیمی،  2637، ردولاااف و همکااااران، 2637(، نیاااوتیتر تااارات ماتااااچ، 2635)

 باشد. همسو می 2630
رنجاااااوری و  ای منفااااای و اناااااد  باااااین روان هاااااای پیشاااااین رابطاااااه بسااااایاری از پژوهش

گازارش می انطباق ن صاالحی و همکاااران 2631کننااد )لای و همکااران،  پاذیری مسایر شاغلی 
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گوان و همکاران  3121 کاه روان ( و برخی نیز مدعی2637و  رنجاوری باا تار یرمنفی بار زیار  اناد 
کاااهش ساااطح انطباق مقیاس کنتاارل و اعتمااااد مساایر شاااغلی موجااب  پااذیری مسااایر  هااای 

کاااوئن، درایاااز،  شاااغلی افاااراد می کلاااه،  یاااان،  حاااال، بااارای سااانجش  (ن بااین2632شاااود )ون و
کارد )رابرتاز و هوگاانهاا بسا رنجاوری آن عملکرد افراد نبایاد صارفا  باه میازان روان (ن 2663، 1نده 

کاااامال   رنجاااوری در ویژگی چاااه آنکاااه سااانجش روان هاااای پااانج عااااملی بااا رگ شخصااایت، 
کناار آن عملیاااتی و مبتناای باار اخااتالالت و آساایب کااه مرک یاات ا هااا اضااطراب  هایی اساات 

ها و  تواناااد ورای اضاااطراب که عملکااارد افاااراد می (ن درصاااورتی2663، 2باشاااد )جااااو و بوناااو می
(. در پاااژوهش حاضااار نیاااز 2663شاااان صاااورت پاااذیرد )رابرتاااز و هوگاااان،  تنی هاااای روان یبیمار
ی مساااتقیم و معنااااداری نااادارد ولااای  پاااذیری مسااایر شاااغلی رابطاااه رنجاااوری، باااا انطباق روان

کااااهش ساااطح  به یاااابی بنیاااادین، موجاااب  صاااورت  یرمساااتقیم، باااا تااار یر منفااای بااار خودارز
ل فرا اات از تحصاایل )گااذار دانشااگاه بااه پااذیری مساایر شااغلی دانشااجویان در معاار انطباق

یااان و همکاااران ) کااار( می ( نیااز درنتیجااه پااژوهش خااود، 2632گااردد. بااا توجااه بااه اینکااه ون و
افااراد  3پااذیری مساایر شااغلی و سااالمت رواناای عمااومی ی معناااداری بااین سااطح انطباق رابطااه

کاه احتمااال  روان نیافتند، می گفت  ی  کنناده بینی شتواناد پی تنهایی نمی رنجاوری، باه توان 
کاه  پذیری مسایر شاغلی افاراد باشادن تنهاا می میزان انطباق تاوان احتماال داد روان رنجاورانی 

یااابی باااالیی از توانایی تری از  ها و ارزشاامندی خااود ندارنااد، سااطح پااایین هااا، صااالحیت ارز
رنجاااوری، باااا تااار یر منفااای بااار  طورکلی روان کننااادن باااه پاااذیری مسااایر شاااغلی را تجرباااه  انطباق
یااابی بنیااادین 2663نفس )رابینااز و همکاااران،  عاازت کاااهش خودارز (وخودکارآماادی، موجااب 

گااذارد  پااذیری مسایر شااغلی تار یر منفاای می ( و از آن طریااق بار انطباق2636افاراد شااده )بیاپ، 
یاابی دانشاجویان از توانایی (. درواقع روان2637)گوان و همکاران،  کااهش ارز هاا  رنجوری، با 

گسااترش توانایی هایشااان، و شایستگی هااای انطباااق خااواهی ایشااان  موجااب جلااوگیری از 
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کاهش سطح انطباق کاه  پذیری مسیر شغلی ایشان می شده و سبب  گردد. لذا از آن جایی 
گاذارهای مسایر  پذیری مسیر شغلی سازه انطباق ای اساسی برای آمادگی برای عبور موفق از 

کاهش سطح انطباق(، روان رنجوری موج2631شغلی عنوان شده )ساویکاس،  پاذیری  ب 
مسیر شغلی شده و ممکان اسات موجاب طاوالنی تار و  یار رضاایتمندانه شادن فرآیناد ورود 

کار شود.  دانشجویان نزدیع به فرا ت، به بازار 
گرمی، معاشرتی بودن، جماع ای و  ، تمایال باه رفتارهاای شابکه گرایی در بعد برونگرایی، 

یااااد ی اجتمااااعی  ها و شااابکه ( سااارمایه2662، 2س)ون هاااوی، .ون هاااو  و لیاااون 1ارتباااا  ز
کاه ایشاان بیشاتر در جریاان  کند و باع  می وسیعی برای دانشجویان برونگرا فراهم می شود 

کااال و همکااااران یااادر، ا تاااوان  (ن از طااار  دیگااار، می2635، 3اطالعاااات قااارار بگیرناااد )باااای، در
کاا گااذار و برونگرایاای را ویژگاای ماا  ر باار رفتارهااای بااین فااردی دانشااجویان دانساات  ه در مواقااع 

کاار( توسا  سارمایه ی اجتمااعی  ها و شابکه بحران )حین فرا ت از تحصیل و ورود به باازار 
کمااع می یافاات حمایاات  کنااد )سااویکرت، روزنترتاار، هیتناار،  ایشااان، بااه رونااد جسااتجو و در

کرید (ن و باع  درگیری بیشتر در طرح2662، 4ماشراش ی  ( و مکاشافه2633، 5ریزی )راجرز و 
یااد، بااراچ و مساایر  کنتاارل 2665، 6هاااس شااغلی )ر (شااده و بااا افاازایش د د ااه مساایر شااغلی، 

پااذیری مساایر شااغلی  های مقابلااه بااا اسااترس بااه افاازایش انطباق مساایر شااغلی و بهبااود شاایوه
کمااع می کااار،  یااان و همکاااران،  دانشااجویان و ورود بااه بااازار  (. همهنااین 2632کنااد )ون و

ی، فعالیااااات بااااااال، مااااادعی و مثبااااات باااااودن، ی اجتمااااااع یاااااان، باااااه دلیااااال روحیاااااه برونگرا
یاااابی بااااالیی از شایساااتگی ارز کاساااتا،  ها و توانایی معموال  کاااری و  هاااای خاااود دارناااد )ماااع 

یابی بنیادین نیز مسیر رسیدن باه انطباق3222 پاذیری مسایر شاغلی را  (ن لذا از طریق خودارز
در دانشاجویان، باا (. در واقع ساطح بااالی برونگرایای 2637کنند )گوان و همکاران،  طی می
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3. Baay, P. E., de Ridder, D. T., Eccles, J. S., van der Lippe, T., & van Aken, M. A 
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که هم به صاورت مساتقیم و هام باه صاورت  یار مساتقیم )باه واساط یاابی ی  هتا یری  خودارز
پذیری مسایر شاغلی ایشاان دارد، موجاب آماادگی بااالتر بارای مواجهاه باا  بنیادین( بر انطباق

کار می چالش  شود. های ورود به دنیای 

قرار در مسااایر هاااد ، گیری موفقیااات )اسااات باااا ساااه بعاااد اصااالی جهااات  گرایی وجااادان
پذیری و خاودنظم  شادن )مسائولیت کوشی و مصر بودن(، قابلیت ماورد اعتمااد واقع سخت

یافتگی(، قابااال تشاااریح  دهااای( و مرتاااب و مااانظم باااودن )داشاااتن طااارح و نقشاااه و ساااازمان
کنتاارل شخصاای باااال، مشااتاق باارای دسااتیابی بااه  می گرایااان دارای  باشااد.همهنین وجاادان 

کاااری و نقشاای خااود، بساایار مساائولیتموفقیاات و نساابت بااه و ااا کااری و  یف  پذیرند )مااع 
گرا در هر شرایطی بهتارین عملکارد ممکان را از خاود 3222کاستا،  (ن لذا دانشجویان وجدان 
کاساتا،  نشان  کری و  کال دوران زنادگی باه موفقیت3222می دهند )مع  یاادی  (و در  هاای ز

کننااد و بااه سااطح اعتماااد باااالیی )اعتماااد مساا یر شااغلی( نساابت بااه خااود دساات پیاادامی 
رسااند. همهنااین باتوجااه بااه باااال بااودن سااطح د د ااه مساایر شااغلی )گااوان و همکاااران،  می

کریاااد،   ریااازی و مکاشااافه )کنجکااااوی مسااایر شاااغلی( (، طرح2637 در ایااان افاااراد، )راجااارز و 
گارا، باه  (انطباق2633 پذیری مسیر شاغلی بااالیی دارناد. از ساوی دیگار، دانشاجویان وجادان 

هااو  هاای عدیاده، نگارش مثبتای را نسابت باه توانایی پذیری بااال و موفقیت ولیتدلیل مسئ
کاری،  های خود درونی می صالحیت (و هماین، منجار باه افازایش 3222کنند )کاستا و مع 

یابی بنیادین و از طریق آن، انطباق گاردد )گاوان  پذیری مسایر شاغلی شاان می سطح خودارز
گراها،  پااذیری مسایر شاغلی وجاادان افازایش انطباق( لاذا قساامتی از ساهم 2637و همکااران، 

یابی بنیادین آن وسیله به  گردد.  ها تبیین می ی سطح باالی خودارز
پاااااذیری، نتاااااایج ضدونقیضااااای  هاااااای پیشاااااین در رابطاااااه باااااا توافق در بررسااااای پژوهش

پااذیری و  ی مثبتاای بااین توافق ( رابطااه2635( و زاچاار )2631اندن لاای و همکاااران ) شااده گزارش
گااازارش می قانطبا گاااوان و همکااااران ) کنناااد درحالی پاااذیری مسااایر شاااغلی  (، در 2637کاااه 
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یابی بنیادین، جهات های   2و شخصایت پیشاتاز 1گیری هاد  حضور سه میانجی خودارز
هاا  ی میانجی واساطه پذیری مسیر شغلی چه به پذیری و انطباق ارتبا  معناداری بین توافق

پاذیری مسایر شاغلی،  پذیری با انطباق تبا  توافقصورت مستقیم نیافتند. درواقع ار و چه به
یاان2631باشاد )لای و همکااران،  صورت یک ارچاه و  ابات نمی به ن 2632و همکااران،  ن ون و

یاااان و همکااااران، 2635زاچااار،  کاااه انتظاااار  2632(.ون و کااارده اناااد  نیاااز در پاااژوهش خاااود ذکااار 
نادارد و نتاایج پاژوهش پاذیری مسایر شاغلی  پذیری و انطباق ی بین توافق مشخصی از رابطه

گاازارش می پااذیری از  دهاادن توافق حاضار نیااز از همبسااتگی منفاای و اناادکی باین ایاان دو سااازه 
گساااترده باارای افااراد، آن طرفاای بااا ساااخت شاابکه هااا و رشاااد  هااا را از حمایت ی اجتماااعی 

کناد و ایان مهام، تار یر مثبتای بار  مند می شخصی ناشی از برخورداری شبکه اجتماعی بهره
هااا دارد. امااا از طاار  دیگاار دانشااجویان توافااق پااذیر،  پااذیری مساایر شااغلی آن طباقسااطح ان

های دنیای امروز، بیشاتر  طلبی باشند و در مواجهه با رقابت معموال  رقابتی و سرسخت نمی
کاسااتا،  تاارجیح می کااری و  کننااد )مااع  ( و 3222دهنااد جااو را بااه حالاات همکارانااه تباادیل 

کاهش سطح انطباق پذیری مسیر شغلی ایشاان در دنیاای پار رقابات و بای  همین امر باع  
 شود.  رحم امروز می

گرایی نیز همهون توافق پذیری، همبساتگی بااالیی  های پیشین، بعد تجربه در پژوهش
یااابی بنیااادین نشااان نمی بااا انطباق دهااد )لاای و همکاااران،  پااذیری مساایر شااغلی و خودارز

گاااوان و همکاااااران )2663ران، ن رابینااااز و همکاااا2637ن رودولاااف و همکااااران، 2631  .)2637 )
کاااه تجرباااه عناااوان می یاااابی بنیاااادین  گرایی باااا انطباق کنناااد  پاااذیری مسااایر شاااغلی و خودارز

پاذیری  گرایی باا انطباق ی معناداری برقارار نکارده اسات.در پاژوهش حاضار نیاز تجرباه رابطه
یسات صورت مساتقیم همبساته ن مسیر شغلی دانشجویان در معرل فرا ت از تحصیل به

کمای باا انطباق یابی بنیادین، همبستگی منفی و بسایار  پاذیری مسایر  ولی با تر یر بر خودارز
کمتاار از  شااغلی برقاارار می یااانس انطباق 663/6کناادن البتااه ایاان تاار یر ضااعیف و  پااذیری  از وار
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کرد. ساویکاس و پروفیلای ) توان از آن صر  کند لذا می مسیر شغلی را تبیین می ( 2632نظر 
که متغیرهای انطباق خواهی، فصل مشتر  شاخص و محای  هساتند باه  یعنوان م کنند 

گرفتااه از ویژگی تااوان آن همااین دلیاال نمی کااامال  نشااات  هااای شخصاایتی دانساات.با  هااا را 
یااان و همکااران ) گفتاه، ون و ( نیااز در پاژوهش خااود، ضاعف یااا عاادم 2632اقتبااس از همااین 

 کنند. ی را تبیین میپذیری مسیر شغل گرایی با انطباق ارتبا  تجربه
یاانس قابال کلی، با توجه باه نتاایج پاژوهش حاضار، وار درصاد( از  00توجهی ) در حالت 

هاااای پااانج عااااملی بااا رگ شخصااایت و  ویژگی پاااذیری مسااایر شاااغلی، تحااات تااار یر انطباق
یاابی بنیااادین افاراد می یااابی  خودارز باشااد، همهنااین باا توجااه بااه تار یرنقش میااانجی خودارز

یاابی افاراد از صالحیت یریز بنیادین، طرح گااه  های مارتب  باا افازایش ارز کناار آ هایشاان در 
نماید. عاالوه بار آن، باتوجاه باه  شان، ضروری می های شخصیتی ها از ا رات ویژگی کردن آن

کند،  اینکه شخصیت و باورهای افراد از سنین بسیار پایینی شروع به تشکیل و تنبیت می
هااای ارتباااطی، فنااون شاابکه سااازی،  و بهبااود مهارتبهتاار اساات مااداخالتی نظیاار افاازایش 

کنکاااش در مساایر شااغلی ماارتب  بااا خااود، افاازایش  افاازایش سااطح مساائولیت پذیری و تعهااد، 
که از عوامل شخصیتی مو ر بار انطباق پاذیری مسایر  احساس ارزشمندی و اعتماد بر خود را 

ت از تحصیل، از مزایاای شغلی هستند را از سنین پایین در افراد رشد داد تا در هنگام فرا 
کااار، بهااره ببرنااد. درنهایاات،  ماارتب  بااا بهبااود عملکاارد در هنگااام چالش هااای ورود بااه بااازار 

ای محاادود ازدانشااجویان صااورت  پاژوهش حاضاار در دانشااگاه اصاافهان، در زمااان و بار نمونااه
 های دیگر، احتیاا  صاورت شود در تعمیم نتایج به اقشار و فرهنگ گرفته، لذا پیشنهاد می

کااام، همهاااون رابطاااه تجرباااه گرایی و  پاااذیرد. همهناااین روابطااای باااا ضااارایب تااار یر خیلااای 
یابی بنیادین، می ها، باید محتاا   تواند بخاطر حجم نمونه باشد و در استفاده از آن خودارز

که پژوهش حاضار بار  تر، پیشنهاد می وتحلیل جامع  بود. در آخر جهت مقایسه و تج یه شود 
 های دیگری نیز صورت پذیرد. شها و به رو روی نمونه
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 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

 اطمینان الزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 
ت نویسنده مسئول تمامی مراحل فرایند پژوهشی را به تنهاایی مادیری سهم نویسندگان: 

 نموده و مسئول نگارش مقاله است.
ی پژوهشااای نویسااانده مسااائول  ی هساااته ایااان مقالاااه همساااو باااا برناماااه حمایشششت مشششالی: 

یابی بنیادین در ارتبا   بررسی نقش میانجی» عنوان  تحت  خودارز
معنااوی جااایی -تحاات حمایاات مااالی« پااذیری مسیرشااغلی  بااین شخصاایت و انطباق

 تقبل نموده اند.های آن را  نبوده و نویسندگان ه ینه
گوناه تضاادی باا مناافع شخصای یاا ساازمانی  یافتهتعارض منافع:  های این مطالعه هی  

 ندارد. 
کلیهقدردانی:  که با شارکت خاود در  از  گذار دانشگاه اصفهان  ی دانشجویان در معرل 

کردند، س اسگزاری می کمع   شود. پژوهش، به روند اجرای طرح 

 منابع
کبرزاده، م.، عابدی، م. شاغلی در رابطاه هاوش هیجاانی باا  پاذیری مسیر (. نقش میانجی انطباق3121ر.، با بان، ا. ) ا
 .25-00(، 72) 31، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهششغلی.  گیری مسیر مشکالت تصمیم

(. رابطاااه پااانج صااافت بااا رگ شخصااایت باااا افساااردگی: نقاااش 3121حساااینی،  .، نجفااای، م.، محمااادی فااار، م.ع. )
 .317-335(، 72) 31. های مشاوره فصلنامه علمی پژوهشنفس و خودکارآمدی. گر عزت  میانجی

کوتااه آزماون شخصایتی نئاو: پایاان ناما ( بررسای ویژگی3126خانی پور، ا. ) کارشناسای ارشاد. ی  ههاای روان سانجی فارم 
 مرکز.ی و علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شناس ی روان هی. دانشکدشناس روانگروه 

محوری  (. مقایساااااه ا ربخشااااای آماااااوزش الگاااااوی چناااااد3125نژاد، م. ر. ) آبادی، ع.، فلسااااافی رضاااااایی، ا. س.، شااااافیع
کاار تحات   گیری شاغلی بیکار گرایای سااویکاس بار خودکارآمادی درتصامیم آبادی با سازه  شفیع شادگان جویاای 

 .1-20( 15) 35های مشاوره.  فصلنامه علمی پژوهشپوشش بیمه بیکاری. 
کریماای جعفااری،  . )ساای کریماای، ع.،  (. طراحاای 3120دجوادین، س.، ر.، حساانقلی پااور،  .، قلاای پااور، آ.، حاااجی 

 36، هاای مادیریت عماومی پژوهشپذیری مسایر شاغلی )ماورد مطالعاه: شارکت پتروشایمی شاازند(.  مدل انطباق
(10 ،)13-02  . 
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 ی ، ترجمااهساااختاری معادلااه سااازی برمدل ای مقدمااه(. 3111شااوماخر، رناادال. ای.، لومکسااوریهارد. جاای. )

 ان.شناس جامعهوحیدقاسمی. تهران: 
: هااا بااا انطباااق خااواهی و انطباااق یااابی پااذیری مسیرشااغلی و ارتبااا  آن اسااتخراو نیماارخ انطباق(. 3120صاااحبی، م. )

گروه مشاوره. دانشکد نامه پایان کارشناسی ارشد.   شناسی. دانشگاه اصفهان. ی علوم تربیتی و روان ه ی 

(. بررساای ساااختار عاااملی، اعتبااار و روایاای مقیاااس 3121صااالحی، ر.، عاباادی، م. ر.، با بااان، ا.، نیلفروشااان، پ.، )
گیری تربیتی(. CAASپذیری مسیر شغلی ) انطباق  .00-52(، 30) 5، فصلنامه اندازه 

شااجویان ورزشااکار دردان شخصاایتی هااای (. مقایسااه ویژگی3121م.، جاللاای، م. ر.، ) کشاااورز، د.، موسااوی، س. ع. 
 .12-51(، 3) 1، بدنی آموزش تربیتو  یر ایرانی.  ایرانی

کباارزاده حااوری، ش. ) های خااود.  هااای هسااته ارزشاایابی (. آزمااون روان ساانجی مقیاس3122نعماات طاووساای، م.، و ا
 .  6-6(ح 26) 1ح شناختی تحقیقات روان

ی  نامااه : پایانشااناختی اساااس ویژگیهااای روانپااذیری باار  ماادل سااازی معااادالت ساااختاری انطباق(.3126یوساافی، ز. )
گروه مشاوره. دانشکد  شناسی. دانشگاه اصفهان. ی علوم تربیتی و روان ه دکترای تخصصی. 
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