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 چکیده
روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس  چند فرهنگیاریابی مقیاس صالحیت پژوهش حاضر با هدف اعتب

آماری پژوهش را مشاوران زن و  یعهاز نوع تحلیل عاملی بود. جامهمبستگی . روش پژوهش گرفت انجام

مشاور  903 هاآندادند که از میان تشکیل می 1994-95در سال تحصیلی گیالن اردبیل و مرد مدارس استان 

 یها از پرسشنامهآوری دادهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمعبا روش نمونهمرد(  145زن و  150)

 یو پرسشنامه (CIQ)هوش فرهنگی  یپرسشنامه ،(MSPCI) روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت 

های تحلیل عاملی اکتشافی و ها با استفاده از آزموناستفاده شد. داده (MSQ) سوتامینهرضایت شغلی 

همسانی درونی نشان داد  یتأییدی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه

است.  95/0روانشناسی مدرسه از طریق آلفای کرونباخ  چند فرهنگیحیت که اعتبار مقیاس صال

های . یافتهسازه مؤید روایی مقیاس مذکور بود بین وهای مرتبط با روایی صوری، همزمان، پیشبررسی

دارای سه عامل دانش و  این مقیاسکه حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی همانند فرم اصلی نشان داد 

با  های درونگری است.م و آگاهی و مهارتزبان دوّهای غیرمرسوم و هارت، ممحوریعمراجهای مهارت

                                                           
 .استی کارشناسی ارشد رشتۀ مشاورۀ مدرسۀ دانشگاه محقق اردبیلی نامهاین مقاله برگرفته از پایان *

 Rezaeisharif@uma.ac.ir )نویسنده مسئول( . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی1

 ، دانشگاه محقق اردبیلیعلوم تربیتی گروه استادیار. 3

 ارشد مشاورۀ مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی یکارشناس. 9
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روانشناسی مدرسه،  چند فرهنگیمقیاس صالحیت  توان نتیجه گرفت کهاین پژوهش می هاییافتهتوجه به 

 .بوده استمشاوران مدارس  در چند فرهنگیو روا برای سنجش میزان صالحیت  اعتمادقابلابزاری 

آگاهی ، های غیرمرسوم و زبان دوّممهارت ،محوریمراجعهای دانش و مهارت: گان کلیدیواژ

 تحلیل عاملیهای درونگری، و مهارت

 مقدمه

ای نسبتاً جدید و های تخصصی روانشناسی، حرفهیکی از شاخه عنوانبهروانشناسی مدرسه 

جانی، رفتاری، های هیآموزان در زمینهو هدف آن کمک به دانش استدر حال رشد 

 ی(. روانشناسی مدرسه یک رشته3002 ،1اجتماعی و تحصیلی است )میلر، اروین و گیمپل

بیشتر روانشناسان مدرسه در محیط عملی یعنی مدارس فعالیت  چراکهکارورز محور است؛ 

های اصلی یکی از شاخه عنوانبهاین رشته  (.3010 ،3کنند )میلر، دی اورنلز و ماریکلمی

در حال حاضر در آموزش و  .استه شد پذیرفته 9روانشناسی آمریکا انجمن توسط

انجمن  همچنین و انجمن روانشناسی امریکاشانزدهم  یشاخه این رشته هایگذاریسیاست

(. هر دو انجمن یکی از 1994 ،5کنند )فاگانایفای نقش می 4مدرسهملی روانشناسان 

 .اندتعریف کرده 2نگیچند فرهرا صالحیت استانداردهای این رشته 

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

 چند فرهنگی روانشناسی. از نام گرفت 0چند فرهنگی فردی و روانشناسی فراروانشناسی، 

( 3004) 9(. از این منظر کاتلر1990، 8شود )سویاد می« نیروی چهارم روانشناسی» عنوانبه

مشاوره در دهه گذشته  یجنبش در حرفه ترینقویی عنوانبهرا  فرهنگ گرایی یز چندن

                                                           
1. Miller, Ervin, Gimpel 

2. Miller, DeOrnellas & Maricle 

3. American Psychological Association (APA) 

4. National Association of School Psychologists (NASP) 

5. Fagan 

6. multicultural competence 

7. multicultural psychology 

8. Sue 

9. Cutler 
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 هایتفاوت و ها، مشابهتچند فرهنگی روانشناسی(. 3010، 1داند )به نقل از بریگزمی

 بررسی متفاوت هایو گروه مختلف هایفرهنگ در را افراد روانی و اجتماعی هایکنش

 هایویژگین: چو ابعادی .گیردمی بررد را گوناگونی ابعاد فرهنگ مفهوم .ندکیم

 و (و ... ها، درآمداجتماعی، صالحیت ی، موقعیت )طبقه()جنس، سن و ... ناسیشمردم

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

 این و شوندمی مواجه هم با بیشتر فرهنگ یا دو مشاوره در( 1983) سو و سو یعقیده

به نقل از دهد )می نشان سبک زندگی و ارزشی نظام در تفاوت صورتبه را خود مواجهه

 هایزمینه در تمامی مهمی یجنبه بودن چند فرهنگی دالیل، همین (. به3003 ،3زکر

 (.3003نقل از زکر، به ، 1990، 9اسکولز – است )ارتلت مشاوره

ند؛ احترام قائل شدن، کرا چنین تعریف می ند فرهنگیچهای (، صالحیت3013سو )

حساس بودن به تاریخچه و نیازهای کنونی، نقاط قوت و منابع جوامع برای افرادی که 

چند ای های مشاورهاند. صالحیتتاریخی تحت حمایت روانشناسان و مشاوران بوده ازنظر

انی که دیدگاه شخصی و هویت عبارت است از توانایی مشاور در احترام به مراجع فرهنگی

؛ به 1995؛ کلمن، ومپود و کاسالی، 3009دوندو و رنوسو، شناسند )آرشان را میفرهنگی

شرط  عنوانبهرا  چند فرهنگی ی(، صالحیت مشاوره3010) 5پن(. 3009، 4نقل از تادالک

 .داندمی اثربخش چند فرهنگی یمشاوره یاولیه برای ارائه

چند  ی، صالحیت مشاوره0انجمن روانشناسی آمریکا بر اساس( 0113) 2به گفته اینگن 

 یش و آگاهی فرهنگی را دربارهآن مشاوران، دان موجببهی است که استعداد فرهنگی

اثربخشی در کار با مراجعان  طوربهکنند و این آگاهی و دانش را خود و دیگران کسب می

 یمؤلفهسه  ،(1993) 8وندو و مک دیویس، آردسو یدهند. به گفتهقرار می مورداستفاده

                                                           
1. Briggs 

2. Zakar 

3. Ertelet- schulz 

4. Todlock 

5. Penn 

6. InGene 

7. American Counseling Association (ACA) 

8. Arredondo, McDavis 
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از: آگاهی، دانش و  اندعبارت چند فرهنگیهای مشاوره صالحیت یاصلی در حوزه

( عالوه بر ابعاد دانش، آگاهی و 3009تادالک ) ازنظر(. 3010به نقل از پن، )مهارت 

 .او تأثیرگذار است چند فرهنگیهای شخصیتی مشاور نیز بر صالحیت مهارت، ویژگی

های غیرمرسوم ، مهارت3محوریمراجعهای دانش و مهارت ی( سه مؤلفه3009) 1مورنو

شناسایی  چند فرهنگیبرای صالحیت  را 4های درونگریآگاهی و مهارت و 9مو زبان دوّ

های فرهنگی مراجع و آگاهی از شناسایی ویژگی ،محوریمراجعهای کرد. دانش و مهارت

را  چند فرهنگیهای ری روانشناس مدرسه در کار با گروهآن بر روند کا تأثیرچگونگی 

م دانش و مهارت روانشناس مدرسه را در های غیرمرسوم و زبان دوّشود. مهارتشامل می

های م، مهارتتسلط به زبان دوّمرسوم )های غیرروشم و بررسی یادگیری زبان دوّ

های درونگری، و مهارت کند. آگاهی( منعکس میغیرکالمی، استفاده از مترجم و غیره

و چگونگی  روابطشانها، تعصبات، فرضیات، آگاهی روانشناسان مدارس را از ارزش

 کندآشکار می چند فرهنگیهای ای به گروهمداخله این عوامل در ارائه خدمات مشاوره

 .(3009)مورنو، 

 میان مدل نظیر ،دارد وجود چند فرهنگی یمشاوره صالحیت از متعددی هایمدل

 و گونزالز، بیورز اجتماعی ساختارگرایی رویکرد(، 1999) 5والکرز و هرینک فرهنگی

 مورد در 8الک مدل(، 1995شده ) درونی فرهنگ مورد در 0هو (، مدل1994) 2گاردنر

و مدل سه سویه سو  (1999) 9میرز چند فرهنگی درمانیروان مدل (،1998فهم فرهنگی )

 یمؤلفهسه  بر اساستوسط سو  شدهریزیطرح نگیچند فره ی(. صالحیت مشاوره3001)

 یتواند برای همهمی که استآگاهی، دانش و مهارت، جدیدترین مدل در این حوزه 

                                                           
1. Moreno 

2. Client- Centered Knowledge & Skills 

3. Second Language & Non- Traditional Skills 

4. Introspection Awareness & Skills 

5. Haerinck & Walkers 

6. Gonzalez, Beavers & Gardner 

7. Howe 

8. Locke 

9. Myers 



 33 / ... روانشناسی فرهنگی چند صالحیت مقیاس اعتباریابی

 

و ...( به کار  درمانیبازی، بخشیتوانهای مشاوره )گروهی، خانواده، تحصیلی، حوزه

 (.3009، 1گرفته شود )بوستون

ها، توان مقیاس بررسی مهارتمی چند فرهنگیاز ابزارهای موجود در زمینه صالحیت 

(، پرسشنامه تجدیدنظر شده 1991) 9آندریا، دانیلز، هکدی 3چند فرهنگیآگاهی و دانش 

چند (، مقیاس مشاوره 1991) 5هرناندز لفرومبویس، کلمن و 4میان فرهنگیمشاوره 

چند  مقیاس صالحیت ( و همچنین1994) 0سودوسکی، تاف، گوتکین و وایس 2فرهنگی

ها برگرفته از مدل همه این مقیاس برد که( را نام 3009مورنو ) 8روانشناسی مدرسه فرهنگی

 .استسه سویه سو 

 مشاوران: چند فرهنگی دانش هایصالحیت»تحت عنوان  پژوهشی ( در3004) 9چو

 یافت دست نتیجه این به ،«فرهنگ به نسبت حساس هاینگرش وآموزش، قومیت  نژاد،

 هویت ،چند فرهنگی آموزش مشاور، نژاد اجتماعی، مطلوبیت یشدهبینیپیش متغیر 5که 

 چند فرهنگی صالحیت واریانس در معناداری طوربهرنگ،  به نسبت هانگرش و قومیتی

 .(1993واجاری،  هستند )به نقل از دیبا تأثیرگذار

 چند فرهنگی( در تحقیقی به بررسی صالحیت 3005) 10و چریل مک کوی-هولکومب

مشاوران مدارس پرداختند. نتایج نشان داد که مشاوران مدارس تا حد زیادی خود را 

 ، اصطالحات فنی و آگاهیچند فرهنگیها )برای مثال دانش حوزه یدر همه باصالحیت

کنند که مهم است اضافه می یلمک کوی و چر -دانستند. هولکومب( میچند فرهنگی

معناداری بر آگاهی و عملکرد واقعی مشاوران  طوربه چند فرهنگیبدانیم که آموزش 

 گذارد.می تأثیرمدارس 

                                                           
1. Boston 

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

3. D'Andrea, Daniels, & Heck 

4. Cross-Cultural Counseling Inventory-Revised (CCCI-R) 

5. LaFromboise, Coleman, & Hernandez 

6. Multicultural Counseling Inventory (MCI) 

7. Sodowsky, Taffe, Gutkin & Wise 

8. Multicultural school psychology competency inventory (MSPCI) 

9. Chao 

10. Holcomb-McCoy & Cheryl 
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 میان در چند فرهنگی یهای مشاورهصالحیت بررسی منظوربه( 3008) 1نساکولکاکی

 هایداد، یافته پژوهشی انجام ،شناسیروان المللیبین کارآموزان و قومی نژادی هایاقلیت

 عامل دو ای،گیری چندجانبهجهت و 4 خود هویت وضعیت که داد پژوهش نشان این

 هستند. چند فرهنگی یصالحیت مشاوره در مهم بسیار

بین صالحیت  یبررسی رابطه عنوانبه(، 3010) 3نوندر تحقیقی که توسط کان

مشاوران مدارس و سندرم خستگی مفرط در یونان انجام شد، نتایج نشان داد که بدبینی و 

ای مرتبط است و های مشاورهکوس به اجرای مؤثر صالحیتمع صورتبهخستگی هیجانی 

 ها دارد.ها در تمام حوزهیی متخصصان ارتباط مستقیم به آموزش این صالحیتاکار

 یچگونگی ارزیابی رهبران مشاوره گروهی از نحوه»تحقیق دیگری تحت عنوان 

 باصالحیت برای مشاوران گروهی 9انجمن متخصصان کار گروهی اصول بر اساسعملکرد 

در دانشگاه می سی سی پی انجام شد.  3011توسط دافن. اچ. اینگن در سال « چند فرهنگی

شان بعد آگاهی از خود را در تجارب رهبری باتجربهنتایج نشان داد که رهبران گروهی 

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

کردند. همچنین نتایج جعان و آگاهی از راهبردهای مداخالتی( ادراک میدیدگاه مرا

 گردد.تحقیق نشان داد که با کسب تجربه، آگاهی از دیدگاه مراجعان بیشتر می

)در ابعاد  چند فرهنگی یامشاوره هایبا عنوان ارزیابی صالحیتدر ایران تحقیقی 

 برای مشاوران شهر تهرانارآمد های آموزشی کو طراحی دورهدانش، آگاهی، مهارت( 

 چند فرهنگی هایصالحیت نشان داد نتایج که ( انجام گرفت1993)توسط دیبا واجاری 

مردان از این مورد انتظار نیست، بین زنان و  هایبا صالحیتمشاوران شهر تهران هماهنگ 

های تمتفاوت به لحاظ صالحی ی، مشاوران دارای زبان و لهجهاردحیث تفاوتی وجود ند

مشاوران  که دادتفاوت دارند، برآیند کلی ناشی از روش کیفی نشان  چند فرهنگیمشاوره 

                                                           
1. Chaichanesakul 

2. Kounenoun 

3. Association for Specialists in Group Work 
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را ندارند، دانش  چند فرهنگیهای مشاوره صالحیت یشهر تهران، مهارت الزم در زمینه

 .اندکی دارند و آگاهی کافی در این زمینه ندارند

 و وع قومیتی برخوردار استایران از زمره کشورهایی است که از تن کهازآنجایی

و با توجه به  از این اقوام از هویت فرهنگی خاص و متمایز از هم برخوردار هستند هرکدام

و برای وجود دارد  چند فرهنگیصالحیت  یتجربی اندکی در زمینه اینکه مطالعات

روانشناسان و مشاوران مدرسه هیچ ابزاری در کشور  چند فرهنگیصالحیت  گیریاندازه

تحقیقی  روانشناسی مدرسه در کشور چند فرهنگیصالحیت در زمینه  و جود نداردو

تا  را چند فرهنگی ایمشاوره هایصالحیت اهمیت کهدرحالی .صورت نگرفته است

 کنند )پونتروتومی معرفی مشاوره برای انجام اولیه شرط عنوانبه را آن دانند کهحدی می

روانشناسی  چند فرهنگیصالحیت  اعتباریابی مقیاس بنابراین ترجمه و؛ (3009، 1پوتر و

 تواند مهم و حائز اهمیت باشد.میکشور  در مشاوران مدارس مدرسه

 روش

 از نوع تحلیل عاملی همبستگی روش، ازنظرهدف، کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر 

ودند گیالن باردبیل و آماری این پژوهش، مشاوران زن و مرد مدارس استان  یجامعه .است

 حضور 1994-95تحصیلی در سال مدارس  مشاوران یکه در کارگاه آموزشی ماهانه

 در دسترسگیری مرد( به روش نمونه 145زن و  150مشاور ) 903 هاآنکه از میان داشتند 

 از قرار ذیل است: ابزار پژوهش .انتخاب شدند

 سؤالی 99 امهپرسشن(: MSPCI) روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت  یپرسشنامه

که  توسط مورنو طراحی شد 3009در سال روانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت 

های شامل دانش و مهارت ،آیتم 12با این پرسشنامه ل مؤلفه اوّ .است مؤلفه 9شامل 

م را شامل های غیرمرسوم و زبان دوّمهارت ،آیتم 19با  مدوّ مؤلفهاست.  محوریمراجع

 سؤاالت. شودهای درونگری میشامل آگاهی و مهارت ،آیتم 10 با مشود و مؤلفه سوّمی

 .طراحی شده است موافقمای از کامالً مخالفم تا کامالً درجه 5طیف لیکرت  صورتبه

                                                           
1. Ponterotto & potere 
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ل ضریب آلفا برای عامل اوّ شوند.می گذاری( نمره5 تا 1) از ترتیب به آن هایگزینه

 MSPCI( و نمره کل مقیاس 93/0-99/0)م (، عامل سو95/0ّم )(، عامل دو90/0-92/0ّ)

 مؤلفه سؤاالتیکی از در مطالعه حاضر  .(3009)مورنو،  گزارش شده است( 90/0 -98/0)

، 4، 9) سؤاالت. متخصصان حذف گردید ازنظردوّم به دلیل نداشتن روایی صوری مناسب 

، 2، 3، 1) االتسؤ، لاوّ مؤلفه( 99، 93، 91، 35، 34، 39، 33، 31، 30، 19، 18، 12، 15، 5

، 95، 94، 90، 39، 38، 30، 32) سؤاالتو  دوّم مؤلفه( 10، 14، 19، 13، 11، 10، 9، 8، 0

 کنند.گیری میهسوّم را انداز مؤلفه( 98، 90، 92

در  3جیو ان کُه ،ونداین نگ،ااین پرسشنامه توسط  :1(CIQ)هوش فرهنگی  یپرسشنامه

عامل فراشناخت، شناخت، انگیزش  4بارت و ع 30طراحی شده است که شامل  3004سال 

اعتبار به روش ای ترستون طراحی شده است. و بر مبنای مقیاس هفت گزینه استو رفتار 

(، دانشی یا 02/0) فراشناختیآلفای کرونباخ برای هر عامل عبارت است از: راهبردی یا 

 بیانگر از آزماییب از حاصل نتایج (.89/0( و رفتاری )02/0(، انگیزشی )84/0شناخت )

وایی محتوایی پرسشنامه هم مورد . ر(1989، نیا، عبداله زادهصفاری) است 09/0همبستگی 

 (.1990پور، مهرداد، جعفری، یید است )قدمتأ

 4اولین بار توسط برافیلد و روث این پرسشنامه :3(MSQ)سوتا رضایت شغلی مینه یپرسشنامه

 سؤال 100سوتا و با ( در دانشگاه مینه1993دی، و زاه میرزا محمدی، به نقل از 1951)

آن را  1920در سال  5طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، داویس، انگلند و الفکویست

کاهش دادند. این پرسشنامه دارای  سؤال 30آن را به  سؤاالتبررسی و اصالح نمودند و 

نین بر طبق بسیاری همچشود. گذاری مینمره ایدرجه 5ماده است که در یک مقیاس  30

از: رضایت شغلی  اندعبارتمقیاس برای این پرسشنامه وجود دارد که  از مطالعات دو زیر

 در شهریری پوالدی. (3013، 3)مارتین و پروئنچا 1و رضایت شغلی بیرونی 2درونی

                                                           
1. Cultural intelligence questionnaire 

2. Ang, Van Dyne, Koh & Ng 

3. Minnesota Job satisfaction questionnaire 

4. Brafid & Roth 

5. Weiss, Dawis, England & Lofquist 

6. Intrinsic 
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 اهواز شهرستان هایدبستان آموزگاران روانی فشارزای عوامل شناسایی عنوان با یپژوهش

، 89/0زوج و فرد  سؤاالت تصنیف روش سه به رااعتبار  شغلی رضایت با هاآن یبررس و

، به 1983 ،شهریری پوالدیبه دست آورده است ) 84/0و گاتمن  80/0فای کرونباخ لآ

 .(1993 ،یزدانیان پوده و کمالی زارچی ،افخمی عقدانقل از 

 یاداره به ، ابتدااردبیلیمحقق  دانشگاه از نامهمعرفی اخذ از پس پژوهش، انجام برای

الزم، به ادارات  هایهماهنگی از پس گیالن واردبیل و  هایاستان وپرورشآموزش کل

در با حضور بعد از دریافت مجوز،  .شد مراجعه دو استان 3و  1ناحیه  وپرورشآموزش

 آوری وجمع موردنیازاین نواحی اطالعات  مشاوران مدارس آموزشی یکارگاه ماهانه

 .اجرا گردید های مذکورسشنامهپر

ها در بخش آمار توصیفی، از گزارش میانگین و انحراف معیار داده وتحلیلتجزیهبرای 

ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  و در بخش آمار استنباطی از

 .استفاده شد 5و لیزرل SPSS افزارنرمبا استفاده از  4و تأییدی 9عاملی اکتشافی

 هاهتیاف

 روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت اطالعات حاصل از تحلیل توصیفی نمرات مقیاس  .1جدول 

 شاخص

  متغیر               
 انحراف معیار میانگین استاندارد میانگین تعداد سؤاالت تعداد

 MSPCI 903 98 02/153 4 25/10مقیاس 

 93/8 01/4 30/24 12 903 محوریدانش و مهارت مراجع

 01/2 82/9  43/42 13 903 مهارت غیرمرسوم و زبان دوم

 91/4 19/4 92/41 10 903 آگاهی و مهارت درونگری

 

                                                                                                                                        
1. extrinsic 

2. Martins & Proença 

3. Exploratory Factor Analyze 

4. Confirmatory Factor Analyze 

5. Lisrel 
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و انحراف معیار مقیاس استاندارد شود، میانگین مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

ندارد استا، میانگین 25/10 و 4به ترتیب برابر با روانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت 

و  01/4به ترتیب برابر با  محوریمراجعو انحراف معیار خرده مقیاس دانش و مهارت 

م به های غیرمرسوم و زبان دوّو انحراف معیار خرده مقیاس مهارتاستاندارد میانگین  ،93/8

و انحراف معیار خرده مقیاس آگاهی و  استاندارد میانگین ،01/2و  82/9ترتیب برابر با 

به نتایج میانگین استاندارد با توجه  .است 91/4و  19/4گری به ترتیب برابر با مهارت درون

-دیگر مقدار کمتری را نشان می مؤلفهنسبت به دو  ممهارت غیرمرسوم و زبان دوّ یمؤلفه

 دهد.

بررسی اعتبار مقیاس  منظوربه :روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت اعتبار مقیاس 

ستفاده شد. در این روش از ضریب آلفای کرونباخ برای کل از روش همسانی درونی ا

 آورده شده است. 3که در جدول  نمونه و هریک از دو گروه زن و مرد استفاده شد

  چند فرهنگیصالحیت  هایمقیاسضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس و خرده  .2جدول 

 به تفکیک جنسیت روانشناسی مدرسه

 
 MSPCIمقیاس 

دانش و مهارت 

 محوریمراجع

مهارت غیرمرسوم 

 و زبان دوم

آگاهی و مهارت 

 درونگری

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 80/0 82/0 82/0 80/0 91/0 93/0 95/0 95/0 آلفای کرونباخ

95/0 جمع  93/0 82/0 82/0 

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و  ،شودمشاهده می 3 که در جدول ایگونهبه

م، های غیرمرسوم و زبان دوّ، مهارتمحوریمراجعدانش و مهارت  هایخرده مقیاس

مقادیر قابل  ؛ کهاست 82/0و  82/0، 93/0، 95/0آگاهی و مهارت درونگری به ترتیب 

-مقیاس و خرده مقیاساین  سؤاالتقبولی بوده و حکایت از همسانی درونی بسیار مطلوب 

 های آن دارند.
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کسب اطمینان از  منظوربه: روانشناسی مدرسه یچند فرهنگصالحیت  روایی مقیاس

بین و سازه در خصوص این مقیاس بررسی روایی مقیاس، روایی صوری، همزمان، پیش

 .شده است

 10و در اختیار  گردید تهیه پرسشنامه، فرمی فارسی نسخه صوری از روایی تعیین برای

 و متناسب بودن فهمقابلو  ، روانشفاف ازنظر آن سؤاالت نفر از متخصصان قرار گرفت تا

مذکور متخصصان مقیاس  ازنظرقرار گیرد.  موردبررسیما  جامعه فرهنگی شرایط با بودن

 به لحاظ صوری ابزاری روا تشخیص داده شد.

روانشناسی  چند فرهنگیصالحیت بین مقیاس تعیین روایی همزمان و پیش منظوربه

استفاده شده  سوتامینه رضایت شغلیی هوش فرهنگی و ، به ترتیب از پرسشنامهمدرسه

 ارائه شده است. 9است. نتایج در جدول 

 و  روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت ضرایب همبستگی بین مقیاس  .3جدول 

 های آن با مقیاس هوش فرهنگی و رضایت شغلیخرده مقیاس

 2 5 4 9 3 1 مقیاس و خرده مقیاس

      MSPCI 1مقیاس 

     1 95/0 ⃰ ⃰ محوریمراجعدانش و مهارت 

    1 08/0** 89/0** مهارت غیرمرسوم و زبان دوم

   1 20/0** 08/0** 80/0** آگاهی و مهارت درونگری

  1 24/0** 04/0** 01/0** 00/0** هوش فرهنگی

 1 54/0** 51/0** 49/0** 59/0** 52/0** رضایت شغلی

 ⃰ ⃰ P<0/01 

های و زیر مقیاسمقیاس ی کل شود ارتباط نمرهیمشاهده م 9که در جدول  طورهمان

اطمینان معنادار است.  99/0آن با مقیاس هوش فرهنگی و رضایت شغلی در سطح 

های دانش و و خرده مقیاسروانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت همبستگی مقیاس 

گری با هی و مهارت درونم، آگاهای غیرمرسوم و زبان دوّ، مهارتمحوریمراجع مهارت

آمده است. این  به دست 24/0و  04/0، 01/0، 00/0فرهنگی به ترتیب مقیاس هوش 
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شود. همچنین همبستگی همبستگی به معنای روایی همزمان مناسب و مطلوب آن تلقی می

و  49/0، 59/0، 52/0های آن با مقیاس رضایت شغلی به ترتیب این مقیاس و خرده مقیاس

و خرده مذکور بین مطلوب برای مقیاس اکی از روایی پیشکه ح آمده است به دست 51/0

 های آن است.مقیاس

به دو شیوه محاسبه روانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت مقیاس روایی سازه 

قرار گرفته  موردبررسی های آن و تحلیل عاملی تأییدیمؤلفهضریب همبستگی پرسشنامه با 

 است.

مقیاس  ود، ضرایب بین مقیاس با سه خردهشمشاهده می 9که در جدول  طورهمان

م و آگاهی و مهارت ، مهارت غیرمرسوم و زبان دوّمحوریمراجعدانش و مهارت 

 P<01/0کافی باال بوده و در سطح  یاندازهبه 80/0و  89/0، 95/0ترتیب ه درونگری ب

دار هستند. از طرف دیگر ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس دانش و مهارت معنی

با مهارت غیرمرسوم و زبان دوم و همچنین آگاهی و مهارت درونگری  محوریاجعمر

 20/0و بین خرده مقیاس مهارت غیرمرسوم و زبان دوم با آگاهی و مهارت درونگری  08/0

ها، مقدار کمتری را نشان با خرده مقیاس اسیمق است که در مقایسه با ضرایب همبستگی

ها همبستگی باالیی داشته باشد و خرده ید با خرده آزموندهند. به لحاظ نظری آزمون بامی

 ها با هم همبستگی کمتری داشته باشند.آزمون

 یواسطهبهروانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت مقیاس  یوارسی روایی سازه

صورت گرفت. برای برآورد مدل از روش  0/8تحلیل عاملی تأییدی نیز با استفاده از لیزرل 

، (2X) 1های مجذور خیبررسی برازش مدل از شاخص منظوربهمال و حداکثر احت

df) 3شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی

X
2

، شاخص 9، شاخص نیکویی برازش(

 2خطای ریشه مجذور میانگین تقریب ،5ای، شاخص برازش مقایسه4نیکویی برازش انطباقی
                                                           
1. Chi Square 

2. Degree of Freedom (df) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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آماری معنادار نباشد دال  ازلحاظاستفاده شد. اگر مجذور خی  1ور میانگینو باقیمانده مجذ

 100از  تربزرگهای این شاخص غالباً در نمونه ازآنجاکهبر برازش بسیار مناسب است اما 

گیری برازش مدل محسوب آید؛ لذا شاخص مناسبی برای اندازهمعنادار به دست می

باشد،  9از  ترکوچکی بر درجه آزادی، گردد. چنانکه شاخص نسبت مجذور خنمی

و  استدهد. کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته برازش بسیار مطلوب را نشان می

بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد،  آنچهنمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از 

ها سبی واریانسای از مقدار ناندازه یدهندهنشان AGFIو  GFIدهد. معیارهای افزایش می

این معیارها بین  هردوی(. 1990شود )هومن، که توسط مدل تبیین می است هاکوواریانسو 

باشند، نیکویی برازش مدل با  ترنزدیکباشند که هرچه به عدد یک صفر تا یک متغیر می

ها و های واریانسباقیمانده RMR بیشتر است. در شاخص شدهمشاهدههای داده

شوند. مقادیر در مدل مقایسه می شدهانجامدهای با برآور شدهمشاهده یهاکوواریانس

، CFI، AGFI، GFIهای شاخص کهدرصورتی. استبرازندگی بهتر  نشانهآن  ترکوچک

ال بر باشد، د 05/0از  ترکوچک RMRو  RMSEA هایو شاخص 90/0از  تربزرگ

ر برازش مطلوب و مناسب ب 08/0از  ترکوچکمناسب بوده و برازش بسیار مطلوب و 

یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد )هومن،  10/0داللت دارد؛ مدلی که در آن این شاخص 

1990.) 

 (MSPCI) قیاسها در تحلیل عاملی تأییدی می شاخصنتایج حاصل از محاسبه .4جدول 

شاخص 

 خیمجذور 

() 

شاخص نسبت 

بر مجذور خی 

 درجه آزادی

(df/) 

شاخص 

نیکویی 

برازش 

(GFI) 

شاخص 

برازش  نیکویی

 انطباقی

(AGFI) 

 شاخص

برازش 

 ایمقایسه

(CFI) 

ی خطای ریشه

 میانگینمجذور 

تقریب 

(RMSEA) 

باقیمانده 

مجذور 

 میانگین

(RMR) 

04/3019 04/9 88/0 90/0 89/0 08/0 05/0 

، سی مدرسهروانشنا چند فرهنگیصالحیت  برای مقیاس 4وجه به جدول تبا 

طلوب و بر برازش م 88/0، 90/0، 89/0برابر با  به ترتیب ،CFI، AGFI، GFIهای شاخص

                                                           
1. Root Mean Square Residual (RMR) 
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 05/0و  08/0به ترتیب برابر با  RMRو  RMSEA هایمناسب داللت داشته و شاخص

بر مبنای شاخص مجذور کنند. طلوب مدل برآورد شده را تأیید میم بوده و برازش نسبتاً

 شود.مطلوب تفسیر میرازش مدل خی بر درجه آزادی، ب

بررسی  منظوربهگذاری آن و نمره موردبررسیبعد از اجرای مقیاس  تحلیل عاملی اکتشافی:

 یکه این مقیاس از چند عامل تشکیل شده است، از روش تحلیل عاملی به شیوهاین

 85/0با  برابر 3برداریبا چرخش ابلیمن استفاده شد. شاخص کفایت نمونه 1های اصلیمؤلفه

 به دست آمد 11/8408 9. همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلتاستبخش بود که رضایت

 9/0از  تربزرگتأیید شد. بارهای عاملی  P< 0001/0که معناداری مقدار اخیر در سطح 

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد سه عامل )دانش و  یمالک در نظر گرفته شد. نتیجه

 50مهارت درونگری( هارت غیرمرسوم و زبان دوم و آگاهی و ، ممحوریمراجعمهارت 

 8و  10، 99 به ترتیبهای اول، دوم، سوم کنند که عاملدرصد از واریانس کل را تبیین می

 کنند.درصد از واریانس کل را تبیین می

 گیریبحث و نتیجه

در ی مدرسه روانشناس چند فرهنگیصالحیت اعتباریابی مقیاس  منظوربهحاضر،  یمطالعه

های حاصل از ارزیابی اعتبار مقیاس و خرده مشاوران مدارس صورت گرفت. یافته

دهد این مقیاس و خرده روش همسانی درونی نشان می واسطهبهگانه آن های سهمقیاس

با محاسبه آلفای کرونباخ برای کل  آن دارند. اعتبار ایمالحظهقابلاعتبار  شهایمقیاس

ها و محاسبه ست آمده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسبه د 95/0مقیاس 

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

را  هاسؤال( همسانی درونی کل 3009مورنو )مذکور، به اینکه در فرم اصلی مقیاس 

 ایمالحظهقابلاست، تفاوت  ( گزارش کرده90/0-98/0محاسبه آلفای کرونباخ ) واسطهبه

                                                           
1. Principle Component 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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 شود.مقیاس احساس نمی این پژوهش حاضر و نسخه اصلی اعتبار پذیریبین نتایج 

بین و سازه در بحث ارزیابی مقیاس حاضر روایی صوری، همزمان، پیش یطی مطالعه

مؤید ها بررسی یبررسی شده است. نتیجهروانشناسی مدرسه  چند فرهنگیصالحیت 

با  موردبررسیمقیاس  شدهمحاسبهمقیاس است. با توجه به ضرایب همبستگی این  واییر

بین مقیاس ، به ترتیب روایی همزمان و پیشسوتامینهرضایت شغلی و  مقیاس هوش فرهنگی

 تأیید شد.

روانشناسی  چند فرهنگیصالحیت نتایج حاصل از ضرایب همبستگی پیرسون مقیاس 

ل به روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی آن و توسّ یگانهسه هایبا خرده مقیاسمدرسه 

حاصل از  سنجیروانهای کور با یافتهن مقیاس را تصدیق کرد. مالحظات مذسازه ای

توان چنین نتیجه گرفت مقیاس در یک راستا قرار دارد. در کل میاین  تدوینگرمطالعات 

ی روا برای سنجش صالحیت ابزار روانشناسی مدرسه چند فرهنگیصالحیت  که مقیاس

 استفاده کرد. از آنتوان با اطمینان خاطر در مشاوران مدارس است و می چند فرهنگی

ل باال بوده و در عامل اوّ سؤال 12که بار عاملی  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد

روانشناسی  چند فرهنگیصالحیت  محوریمراجعهای عامل دانش و مهارت درمجموع

های م بار عاملی باال دارند و عامل مهارتدر عامل دوّ سؤال 13سنجند، را می مدرسه

به دلیل  مؤلفهاین  سؤاالتدهند که یکی از را نشان میمقیاس م غیرمرسوم و زبان دوّ

در عامل  سؤال 10متخصصان حذف گردید. بار عاملی  ازنظرنداشتن روایی صوری مناسب 

 یابند.مقیاس ارتباط میاین های درونگری در و مهارت م باال بوده و با عامل آگاهیسوّ

مؤلفه  4، (MCI)(، برای مقیاس مشاوره چند فرهنگی 1994سودوسکی و همکاران )

 را شناسایی کردند. مقیاس اعتباریابی شده چند فرهنگیآگاهی، دانش، مهارت و ارتباط 

(MAKSS) ( شامل سه خرده مقی1991توسط دی آندریا و همکاران ،) اس آگاهی، دانش

شده مشاوره میان  تجدیدنظر( برای مقیاس 1991و مهارت است. لمفرومبویس و همکاران )

، سه عامل آگاهی اجتماعی و سیاسی، حساسیت فرهنگی و مهارت (CCCI-R) فرهنگی

بر اساس مدل سه سویه سو )دانش،  هاآنمشاوره فرهنگی را شناسایی کردند که همه 

 .مهارت و آگاهی( است
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 چند فرهنگیصالحیت  با عنایت به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس ،طورکلیبه 

چند که هر یک ابعادی از صالحیت  اشباع شده است کلیاز سه عامل  روانشناسی مدرسه

با  هاسؤالبعد از چرخش  شدهاستخراجکند. عوامل مشاوران مدارس را آشکار می فرهنگی

( 3009) از سوی مورنو شدهطرحو عوامل  موردبررسیچارچوب نظری فرم اصلی مقیاس 

 همخوانی دارد.

چند صالحیت شود که مقیاس از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط می درمجموع

 چند فرهنگیابزاری کامالً مناسب برای سنجش صالحیت سی مدرسه روانشنا فرهنگی

این مقیاس و خصایص  دهییدشتأمشاوران مدارس است. با توجه به میزان اعتبار و روایی 

چند ابزاری برای ارزیابی وضعیت صالحیت  عنوانبهتوان از آن آن می بخشرضایت

 مند شد.مشاوران مدارس بهره فرهنگی

 چند فرهنگیصالحیت روایی مقیاس  های آتی اعتبار وشود در پژوهشپیشنهاد می

تردید بررسی های مختلف بررسی شود. بیدر شهرها و فرهنگروانشناسی مدرسه 

تواند آن را به ابزاری مقیاس در مشاوران مدارس سراسر کشور میاین  مختصات فنی

 مشاوران تبدیل کند. چند فرهنگیکارآمد در حیطه پژوهش و شناخت صالحیت 
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