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  مبتنی بر ایحرفه یابیفرصتآمادگی  یابیعتبارا

 حداقل مربعات جزئی رویکرد

 2، مهدی لسانی9طباطبائی سید سجاد

 40/40/59تاریخ دریافت: 

 59/54/59تاریخ پذیرش: 

 دهکیچ
 بهبود شغلی، یرمس امروزی راتییتغ با بیشتر سازگاری به منجر ایحرفه یابیفرصت هایمهارت به شدن تجهیز

 هدف با حاضر پژوهش .شودمی 05 قرن در معنادارتر زندگی درنهایت و شغلی مسیر گیریتصمیم شایستگی

 تصادفی ردرویک سبک به که ایحرفه یابیفرصت آمادگی مقیاس پایایی و روایی عاملی، بررسی ساختار

 با وده وب از نوع همبستگی و توصیفی پژوهش این در روش. انجام شد میشل و کرومبولتز شدهریزیبرنامه

 حلیلت الگوریتم شدند. انتخاب کرمان پزشکی دانشکده دانشجویان از نفر 589ای خوشه گیرینمونه روش

 رکیبی،ت پایایی ،آلفا کرونباخ) گیریاندازه هایمدل بررسی: شامل کهحداقل مربعات جزئی به روش  هاداده

 عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، بار ضرایب) ساختاری مدل برازش و( واگرا و همگرا روایی

، بینیخوش ،پذیریانعطاف پنج مؤلفه که جهت ارزیابی است (نیکوی برازش مدل، بینیپیششاخص 

 برازش .رفتگ قرار مورداستفادهای حرفه یابیفرصت آمادگی مقیاس پشتکار و کنجکاوی ،پذیریریسک

 بودن قبولقابل و مطلوبیت دهندهنشان زین تأییدی یعامل لیتحل از حاصله جینتا و هاادهد الگوریتم بخش دو هر

 ینسخه هک گفت توانمی حاضر پژوهش جینتا به توجه با. بود هامؤلفه و هاشاخص سطح در مکنون ساختار

 و دارد یخوب سازه ییروا و اعتبار دانشگاهی یجامعه در ،ایحرفه یابیفرصت آمادگی یپرسشنامه یفارس

                                                           
 و جوان پژوهشگران باشگاه مرکزی، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، تحقیقات ارشد . کارشناسی5

 ajadbady@gmail.com( مسئول نویسنده. )ایران تهران، نخبگان،

 . دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان0
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 حوادث ریتأث فهم تسهیل درو  ایحرفه یابیفرصت هایمهارت زانیم شناسایی و سنجش یبرا آن از توانمی

 .گرفت بهره شغل )رشته( انتخاب رفتار بر تصادفی

 معادالت ساختاری ،اعتباریابی ،ایحرفه یابیفرصتآمادگی  :واژگان کلیدی

 مقدمه

 نیترهممیکی از  شغلی هایفرصتدر برای دانشجویان، جستجو برای یک کار و یا کاوش 

 این آینده شغلی خود، عالوه بر گیریتصمیمبرای اکثر دانشجویان و  وظایف زندگی است

شف خود را ک یهایستگیشا و هامندیعالقهتمام  ،بخشرضایتبرای پیدا کردن یک کار 

 ال تغییردر حکه زندگی  در یشغل یهاتیفعال، رسیدگی ن زماننظر گرفت و با در کنندیم

ت خود را ، بیشتر وقجواناننوجوانان و  ویژهبهبنابراین، دانشجویان، ؛ شودیم ترمشکلاست، 

 (.الف 0450و همکاران،  5)کیم کنندیم گذاریسرمایه مسیر شغلیتوسعه  یهاتیفعالدر 

جدید،  هایباتجربهدشوار به دلیل عدم برخورد اولیه  زمانیکبسیاری از دانشجویان در 

قش مهمی شوند که ن روروبه شدهشناختهشغلی  هایفرصتتصادفی با  صورتبهممکن است 

؛ 5555، 0کرومبولتز و ل، لوینش؛ می5580)بندورا،  کندیمدر آغاز توسعه مسیر شغلی بازی 

نظریه یادگیری  لشمیو  کرومبولتز جهتازاین. (0448، 3بریگتو  آموندسونپریور، 

شکیل ت هایادگیریکه هسته مرکزی این نظریه را نظریه بندورا و  کندیماجتماعی مطرح 

 اشیندگزفرد در مسیر  گیریتصمیمیادگیری نقش بسیار مهمی را در  کهطوریبه دهدیم

 ان،سمیعی و همکار) فرد ناشی از یادگیری است گیریتصمیمو اتخاذ نوع  کندیمایفا 

 ، کوشش و خطا و بینشییامشاهدهتداعی، ابزاری،  صورتبه توانندیم هایادگیری. (5354

 یرتأثاین نظریه، چهار عامل در مسیر انتخاب فرد  بر اساس (5389 ،السونو  هرگنهان) باشند

، بینیپیشغیرقابلاستعداد ژنتیکی و توانایی خاص، شرایط محیطی و حوادث  گذاردیم

                                                           
1. Kim 

2. Mitchell, Levin & Krumboltz 

3. Pryor, Amundson & Bright 
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 ریکدیگتعامل و برخورد با  . این چهار عامل دروظیفهانجام یهامهارتتجارب یادگیری، 

 .(0442، 5)شارف شوندیمزندگی فرد  در مسیر گیریتصمیمباعث حل مسئله و 

هر فردی  لشمیو  کرومبولتز نظریه بر اساس گویدیم (0445) 0دیتی که گونههمان

نتیجه این تعامل با استفاده از تعمیم خودنگر و  است مانندبیامل این چهار عامل، تع ازلحاظ

و رفتاری که در مسیر شغلی خود برای انتخاب شغل او، انتخاب رشته،  مسئلهحل  یهامهارت

 .گذاردیم؛ بر مسیر انتخاب شغل اثر بردیمدانشگاه، همسر و یا هر انتخاب دیگری به کار 

را  3شدهیزیربرنامه یرد تصادفیکرو 5555اران در سال کو هم کرومبولتزبدین منظور 

 تصادفهبو معتقد  ردندک( مطرح یاجتماع یریادگیه )یاین نظر یبرا یدنظریتجد عنوانبه

و شانس هستند زیرا عواملی ممکن است در مسیر فرد قرار گیرند که خارج از کنترل او 

رد یکی از رویکردهای است که یکن رویشانس هستند. ا هستند. این عوامل گاهی ناشی از

مرتبط  یشانس ای یتصادف یدادهایه احتماالً با روک ییهاریاز متغ یق درباره برخیتحق منظوربه

( پایه رویکرد تصادفی 5552و  5558در سال ) کرومبولتز. (0445، 0آلون)، شروع شد است

را بنیان نهاد. رویکرد تصادفی تالشی برای توضیح رویدادهای تصادفی و شانسی در بافت 

 .(5355 دین دوست، عابدی و بهرامی،به نقل از  0445، آلون)مدل یادگیری اجتماعی بود 

در طول  یه حوادث تصادفکآن است  شدهیزیربرنامه یرد تصادفیکروه یه نظریفرض اول

 تأثیراتاینکه  برای ؛ و، به دنبال داشته باشدیج منفینتا ج مثبت و همیهم نتا تواندیم یزندگ

دهند  مثبت پاسخ اییوهشط و حوادث به یمنفی حوادث تصادفی در زندگی کنترل و شرا

به  .(0455، 9رکزوندهند )خود را افزایش  گانهپنج یهامهارتتوصیه شده است که افراد 

 یبرا یمترکباشند، اضطراب  هامهارتن یا یه داراک یافراد( 0445) آلوناعتقاد 

رد یک. این روندشومیر یدرگ یتشاف شغلکا یشتر در رفتارهایب دارند و یشغل گیریتصمیم

ط یدر مح یدهر فر یبرا یضرور یتیاز صفات شخص یکیه باز بودن ذهن، ک کندمیشنهاد یپ

                                                           
1. Sharf 

2. Datti 

3. Planned happenstance approach 

4. Ulven 

5. Zunker 
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ن یا بینیپیش. طبق دهدمیار رخ کط یدر مح یعیرات سرییرا امروزه تغیز است یارک

، جادیا منظوربه هامهارتن ی. اباشندمی هایمهارت یه ذهن باز دارند داراک یرد، افرادیکرو

ابدی دین دوست، عسب شود )کا یآموخته  تواندمیبوده و  هافرصتص و استفاده از یتشخ

شد. ، منفعل نباتا فرد در برابر حوادث تصادفی و شانس کندیمکمک  و (5355 و بهرامی،

د و را تغییر ده اشیزندگرا تقویت نموده و با این خود فعال مسیر  فعالشبلکه او خود 

ر د مورداستفادهشنامه که پرس کنیماشارهدر اینجا  (5354 سمیعی و همکاران،) اصالح نماید

 زیر تشکیل شده است: یهامؤلفهاین مطالعه از 

تصادفی بسیاری که پیرامون ما و یا در  : یعنی کنار آمدن با رویدادهای5پذیریانعطاف

خود در  یهانگرشتغییر  پذیریانعطاف، دیگرعبارتبه. افتدمیارتباط با شغل ما اتفاق 

، شخصی برای اینکه بتواند در یک مکان مذهبی کار کند؛ مثالًگوناگون است.  یهاتیموقع

 ردنظرشمودینی خود را تقویت نماید و یا اگر فردی نتواند به شغل  یهانگرشممکن است 

 که تا حدودی مشابه آن شغل باشد. ورزدیمبرسد؛ به کاری اشتغال 

ی کار هر ابرتر. فرد جوی هایموقعیت: یعنی پیگیری شرایط جدید و یافتن 0بینیخوش

. بلکه امیدوارانه به دنبال شغل بهتر و کندینمشغلی را که با آن مواجه شد؛ انتخاب 

 .رودیمباالتر  یهاتیموقع

طر کردن خ بینیپیشغیرقابلکه در مقابل حوادث  ردیگیم: یعنی فرد یاد 3پذیریریسک

آن  کفایت و شایستگی کافی برای انجام کندیم، برای شغلی که احساس مثالًرا بپذیرد. 

. فرد متقاضی این شغل، چنانچه به آن دست نیافت؛ به شغل سدینویمندارد؛ یک درخواست 

راهنمایی شود و یا از این تجربه استفاده کند و در موارد دیگر آن را به کار  تواندیمدیگر 

 بندد.

 رواقعد. مقاومت کندینمن کار را کند و ای نشینیعقب: زمانی است که فرد باید 0پشتکار

ا با ام نشدهانتخابو  پیشنهاد، فردی برای یک شغل مثالًسمج شدن و رها نکردن است. 

                                                           
1. Flexibility 

2. Optimism 

3. Risk-taking 

4. Persistence 
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فرد مقاومت را یاد گرفته است.  اینجا. در شودیممداوم و زیاد وارد آن شغل  یهایریگیپ

 به یک شغل است. یابیدستمقاومت پایداری کردن برای 

قرار گرفتن در معرض شرایط یادگیری جدید است که ممکن است  درواقع: 5کنجکاوی

اه و به ر وجوپرسبا  هاموقعیتیا راهی را نشان دهد. فرد کنجکاو در  نظرینقطهخود به ما 

. فرد کنجکاو در مسیر زندگی مرتب در یابدمیروش جدیدی برای یافتن یک شغل دست 

دارد؛  در ذهن ازآنچهشغلی دیگری غیر  هایگزینهو جدید  هایراهپی یافتن امکانات جدید، 

 .است

 گیریاندازها ر شغلی مسیرهای در غیرمنتظره تغییرات مربوط به و نگرش رفتار مقیاس این

 رایب شانسی و تصادفی هایفرصت زایش اکتشاف( الف)مفهوم:  دو محققان. کنندیم

 هاتفرصاز  گیریبهره قادر را مردم که یهامهارتکسب ( ب) و زندگی کیفیت افزایش

 برای ی. بدین منظور مقیاساندکردهرا در جهت سنجش از این ابزار معرفی  سازدیم

 (.5555شد )میشل،  داده توسعه هامهارت بر تمرکز با مفهوم دو این گیریاندازه

 سریع غییراتت دلیل که به ندکرد پیشنهاد همکاران و میشل تصادفی نظریه در ،وجودبااین

هم از »ود ش گرفته شغلی نادیده مشاوره روند در نباید دیگر تصادفی حوادث جهان کار، در

 امری عنوانبه را شانس عامل . باید(5555)میشل،  «مسیر شغلی مشاوران هم وکارج طرف

 ،ادفیتص حوادث در کارجو گذاریسرمایه ،ترمهم مطلوب در نظر گرفت. و ناپذیراجتناب

 کارجو هب کمک» برای تصادفی نظریه مسیر شغلی خود است هدفتوان  گسترش کمک به

)میشل،  «ودب خود مسیر شغلی توسعه به تصادفی حوادث ترکیب و تولید، تشخیص برای

 عالوه .دکنیم تأکید شخصی تجارب درک اهمیت بر ابتدا در نظریه این ،مخصوصاً. (5555

 عنادار،م یادگیری هایفرصت عنوانبه ،وقایعاز  یچارچوبدر  دافرا برای مشخصی راه این، بر

 .است اقیاتف حوادث روی بر مثبت گذاریسرمایه و شناختی بازسازی استفاده، 0دلگرم سازی

 ندهآی به نسبت و گسترش را خود اندازچشم تواندیممردم  روش، این دربدین معنی که 

 شغلی موانع بر بهغل برای هاآن است که این ممکن .مثبتی داشته باشند عملکرد نشدهینیبشیپ

                                                           
1. Curiosity 

2. Self-encouragement 
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 با مقایسه در ،دیگرعبارتبه .کند آماده را خود ،موردنظر شغلی اهداف به رسیدن و

 حسابهب یاحرفه توسعه در شانس عامل تنهانه تصادفی نظریه شانسی دیگر، یکردهایرو

ایجاد  و سازنده اقدام از استفاده به کارجو برای هادستورالعمل از یک سری بلکه ردیگیم

 عنوانهب تصادفی نظریه بنابراین،؛ کندیم فراهم شخصی اهداف به رسیدن برای هافرصت

 .(0442، 5)چن، فیشر و بیلر گرفت کارب خوبیبه مسیر شغلی توسعه در مؤثر ابزار

 کارجو هددیمبی تصمیمی مطلوب و معقول است، زیرا اجازه  کرومبولتز معتقد است که

ای جبهاستفاده کند. وی معتقد است مشاوران شغلی باید  نشدهبینییشپاز وقایع 

شیار متنوع، هو هاییتفعالخود، اهمیت درگیر شدن در  کارجوبلندمدت به  هاییزیربرنامه

برای موفق شدن در هر فعالیت جدیدی  هامهارتمتناوب و یادگرفتن  هایفرصتماندن به 

مانعی برای  عنوانبهاینکه مراجعان آینده نامعلوم را  جایبه(. 0445را بیاموزند )کرومبولتز، 

برای ایجاد رویدادهای  ییهاگامرا به برداشتن  هاآنآوردند، باید  حساببهرشد شغلی 

درباره اینکه وقایع  کارجو(. آموزش 5555میشل و همکاران، کرد )غیرمنتظره تشویق 

 هایتموقعبرای اینکه خود را در آن  اهآنرخ دهد و کمک به  تواندیمتصادفی در کجا 

 (.0445، آلونمفید مشاوره شغلی است ) یهاجنبهقرار دهند، یکی دیگر از 

ای و حرفه سیرم در تصادفی وقایع کردند که بررسی اثر پیشنهاد مسیر شغلی پژوهشگران

اهمیت عه آن توس و مسیر شغلی گیریتصمیمثانوی در  و مفروضی خطی عنوانبهافراد  شغلی

؛ 0443، 0پریور و بریگت ؛5555؛ میشل و همکاران، 0440ولتز و لوین، کرومب) دارد

 سدرنمی نظر به که دهدمی نشان ادبیات بررسی ، درحالبااین (.5558و همکاران،  3ویلیامس

مفهومی  از سطح باالتر شغلی مسیر به مربوط هایمداخله از بسیاری در تصادفی وقایع اثر

 یتصادف هایمهارت صعودی داشته باشد. همچنین در بررسی از چند پژوهش،پیشرفت 

، 0انسونبتسورتچ و ه) مسیر شغلی انجام شده است توسعه در عاملی عنوانبه شدهریزیبرنامه

 منفعت بهینه چگونه ارزیابی و این محققان از یکهیچ. (5558؛ ویلیامس و همکاران، 5552

                                                           
1. Chien, Fischer & Biller 

2. Pryor & Bright 

3. Williams 

4. Betsworth & Hansen 
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 یک در ادافر ایحرفه هایقابلیتارتقاء  منظوربه شانسی و اتفاقی حوادث استفاده بردن از

 .(0442)چن و همکاران،  فراهم نکردند ایحرفهمسیر  توسعه آموزشی دوره

ه ینظر اساس بر (0445) آلون توسط یاحرفه یابیفرصتآمادگی  سؤالی 09 پرسشنامه

د با در رساله خو یاحرفه یابیفرصتآمادگی  از سازه شدهیزیربرنامه یرد تصادفیکرو

 دهش تهیه "شدهیزیربرنامه: کاربرد رویکرد تصادفی 5یاحرفه یابیفرصتمقیاس " عنوان

عوامل،  تحلیل از استفاده با آمریکا 0کانزاسدانشجویان دانشگاه  روی بر مطالعه در او. است

و به  83/4که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  کرد بُعدی 9 مدل اقدام به ساخت

 این در است؛ داده قرار تأیید مورد تجربی ازنظر و به دست آمد 88/4روش باز آزمایی 

هر سازه  و یاوکنجکار و کپشت ،پذیریریسک، بینیخوش ،پذیریانعطافسازه  9 مقیاس،

( در پژوهشی با عنوان ب 0450کیم و همکاران )تشکیل شده است و همچنین  سؤال 9

ئول( در دانشگاه ملی )س "3یاحرفه شدهیزیربرنامهساخت و اعتبار اولیه پرسشنامه تصادفی "

باخ برای است که پایایی آلفا کرون اعتباریابی این مقیاس کردهکره جنوبی اقدام به ساخت و 

، 88/4پشتکار ، 85/4 پذیریریسک، 5/4 بینیخوش، 80/4 پذیریانعطاف یهامؤلفه

بائی نژاد و طباطمطهری آوردند. به دستی قبولقابلاعتبار  به دست آمد که 82/4کنجکاوی 

 اشتیاق بین روابط بر ایحرفه یابیفرصت آمادگی تأثیر "( در پژوهشی با عنوان شدهرشیپذ)

مسیر  گیریتصمیم خودکارآمدی میانجی نقش با مسیر شغلی گیریتصمیم اطمینان و شغلی

برای مقیاس آمادگی  89/4و پایایی ترکیبی  88/4ضریب پایایی آلفا کرونباخ  "شغلی

( در پژوهشی با 5359طباطبائی و جهانگرد )همچنین  ای به دست آوردند.یابی حرفهفرصت

 یریگمیمتص نانیبر اطم مسیر شغلی یریگمیتصم یخودکارآمد یساختار لیتحل"عنوان 

آلفا  ضریب پایایی "یاحرفه یابیفرصت یآمادگ یهامهارت یگریانجیبا م مسیر شغلی

ای به دست یابی حرفهبرای مقیاس آمادگی فرصت 54/4و پایایی ترکیبی  82/4کرونباخ 

با عنوان  نامهپایان( در 5388) دوستنید توسط پرسشنامه نیا الزم به ذکر است که .آوردند

                                                           
1. The Openness to Vocational Opportunity Scale (OVOS( 

2. University Kansas 

3. PHCI 
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 یهاتیابلقبر افزایش  شدهیزیربرنامهبه سبک رویکرد تصادفی  مشاوره شغلی ریتأث"

 استفادهموردتنها این مقیاس در پژوهش آزمایشی  "کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

 صورتبهدر این مطالعه برای اولین بار در ایران، این مقیاس  جهتبدین دهدیمقرار 

آلفای ترکیبی،  یپایای از پرسشنامه اعتبار بررسی جهت و تخصصی مورد اعتباریابی قرار گیرد

 تحلیل تایجن. آمد به دست نیز یقبولقابل ضرایب که شد استفاده روایی همگرا، کرونباخ و

 .ه استبود ساختاری مدل خوب برازش دهندهنشان نیز کیفیت یهاشاخصو  تأییدی عاملی

است،  فزایشا رو به شغلی مسیر توسعه در تصادفی وقایع تأثیر مورد در تجربی مطالعات

 تظرهغیرمن رویدادهای از که افرادی نگرش و هاویژگی ارزیابی جهت گیریاندازه ابزار چند

 ل،میش) است تهیافتوسعه کنندمی استفاده ،خود مسیر شغلی توسعه برای هاییفرصت عنوانبه

 هشدیزیربرنامه ولی بررسی کاربردپذیری نظریه تصادفی (.5555 کرومبولتز، و لوین

ه نظر دانشگاهی نیز ضروری ب هایموقعیت خصوص دربه مسیر شغلیکرومبولتز و میشل در 

آمادگی  یهامهارت از یک هر مقیاسی است که پژوهش اعتباریابی این از هدف رسدمی

( 0450و همکاران ) 5هیرتعریف  الزم به ذکر است در د.کن ارزیابی را اییابی حرفهفرصت

ارزیابی یک عمل، یک فرایند، یک برنامه یا یک ابزار » است شرح این اعتباریابی به از

مناسب بودن آن، بنابراین هدف اصلی اعتباریابی تدوین مستندات  در خصوص گیریتصمیم

 شدهنییتعگیری در مورد کیفیت و خصوصیات از پیش و شواهدی مطمئن جهت تصمیم

بنابراین در این پژوهش سعی ؛ (5359ی، طباطبائ) «هست موردنظرعمل، فرایند، برنامه یا ابزار 

 شده به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

 ست؟ا برخوردار یقبولقابل عاملی ساختار از اییابی حرفهمقیاس آمادگی فرصت آیا .5

 ورداربرخ یقبولقابل پایایی هایشاخص از اییابی حرفهمقیاس آمادگی فرصت آیا .0

 است؟

 داربرخور یقبولقابل روایی هایشاخص از اییابی حرفهمقیاس آمادگی فرصت آیا .3

 است؟

                                                           
1. Ahir 
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 روش پژوهش

 ها، توصیفیشیوه گردآوری داده ازنظرپژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و 

 یمدل یاب روش و عاملی تحلیل خاص صورتبه و های همبستگیطرح از و( غیرآزمایشی)

 بود. SmartPLS2 افزارنرممبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با  5ساختاری معادالت

ریس جای بازتولید ماتبرخالف رویکرد نسل اول، رویکرد نسل دوم مبتنی بر واریانس به

قل واریانس متغیرهای وابسته که توسط متغیرهای مست سازیپیشینهکوواریانس تجربی، بر 

مهم های (. یکی از سودمندی5353شوند تمرکز دارد )محسنین و اسفیدانی، می بینیپیش

plsکه در ادامه مفصل اشاره خواهیم کرد. استی مراتبسلسلههای ، ارزیابی مدل 

ده دانشک دانشجویان پزشکی عمومی شاغل به تحصیل در همه را پژوهش یآمار جامعه

جدول کرجسی  بر اساس. (N=044بود ) 5353-50 یلیسال تحص پزشکی دانشگاه کرمان در

نفر برآورد گردید. با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی  552حجم نمونه  (5584) 0مورگان و

لذا طبق سال ورود به دانشگاه با روش  از ترم اول تا هشتم در دانشگاه کالس دارند،

پرسشنامه  045از هر ورودی یک کالس انتخاب شد. از تعداد  یاخوشه یریگنمونه

 کامل پاسخ داده بودند. صورتبه هاپرسشنامهپسر( به  88 دختر و 548)نفر  589 ،شدهعیتوز

 یابیفرصت یهامهارت سنجش مقیاس نیا 3یاحرفه یابیفرصتمقیاس آمادگی 

ای از رویداده برداریبهرهو  خلقبه رسمیت شناختن،  جهتپزشکی  انیدانشجو یاحرفه

 ردیکرو بر اساس( 0445) آلون توسط شد، استفاده مناسبفرصت  عنوانبه غیرمنتظره

، بینیخوش ،پذیریانعطاف) مؤلفه پنج در سؤال 09 یدارا که شدهساختهرومبولتز ک یتصادف

 یرو بر تاس سؤال پنج شامل آزمون نیا مؤلفه هر هک (یاوکنجکار و کپشت ،پذیریریسک

 شودیم یگذارنمره( 5مخالفم ) کامالً تا (9) موافقم کامالً از لیکرت یانهیگز 9مقیاس  کی

 یپایای در این پژوهش ؛ وآورد را به دست 83/4 آلفای کرونباخ یپایایو  88/4همبستگی که 

 پرسشنامه محتوای روایی آمد دست به 80/4و  88/4به ترتیب  آلفای کرونباخترکیبی و 

                                                           
1. Structural Equation Modeling 

2. Krejcio & Morgan 

3. OVOS 
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د قرار گرفت یچهار نفر از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان تأی توسط

 یفارس ترجمه یمحتوا معادل بودن به نسبت چنینهممحتوا و  ییروا جهت از تا شده

 گرفت. قرار یابیارز مورد شود حاصل نانیاطم آن یاصل یمحتوا با پرسشنامه

 پژوهش یهایافته
 ست؟ا برخوردار یقبولقابل عاملی ساختار از اییابی حرفهمقیاس آمادگی فرصت آیا

ابتدا به بررسی ساختار عاملی و  است 5از نوع انعکاسی گیریاندازهبه دلیل اینکه مدل 

پرداختیم. برای پاسخگویی به این سؤال، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که  هامؤلفه

 است. 5ای به شرح شکل یابی حرفهی مقیاس آمادگی فرصتمراتبسلسلهساختار 

 ی مرتبه اولهامؤلفه      مرتبه دوم مؤلفه 

 

 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم .1شکل 

                                                           
1. Reflective 

ی  یابفرصت

 ایحرفه

 پذیریانعطاف

 پذیریریسک

 بینیخوش

 کنجکاوی

 پشتکار
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طور ی از متغیرهای آشکار بهمراتبسلسلهیک مدل  سازیمفهومبرای  PLSدر تحلیل مسیر 

(. بدین ترتیب، 0449 همکاران، و 0تننهاوس ؛0445 همکاران، و 5گینو)شود مکرر استفاده می

تر ه پایینتمام متغیرهای آشکار )سؤاالت( مرتب وسیلهبهتواند یک متغیر پنهان مرتبه باالتر می

متغیر آمادگی )دوم  مرتبه پنهان متغیرهای ،0مثال، طبق مندرجات شکل  ساخته شود. برای

 متغیرهای زا هرکداماول هستند که  مرتبه پنهان متغیر پنج از متشکل هرکدام یابی(فرصت

 ی، هر متغیرتبمراسلسلهدر این مدل  اند.آشکار تشکیل شده متغیر پنج اول نیز از مرتبه پنهان

شخص اول م مرتبه پنهان متغیرهای آشکار متغیرهای تمام از استفاده با دوم مرتبه پنهان

 اول مرتبه پنهان متغیر ( برای5شوند: می استفاده بار دو آشکار بنابراین، متغیرهای ؛شودمی

 حوضوبه رویکرد . این(بارهای ثانویه) دوم مرتبه پنهان متغیر ( برای0 و( بارهای اولیه)

 متغیرهای از هانپن متغیرهای یابد و نمرات توسعه باالتر مرتبه یمراتبسلسله مدل تواند بهمی

های . یکی از سودمندی(0449 همکاران، تننهاوس و) آیند به دست ترپایین مرتبه پنهان

PLS که در پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد به  استی مراتبسلسله، ارزیابی مدل

 ارزیابی ساختاری متغیر پنهان مرتبه باالتر پرداخته شد.

 سیموردبرر علی لحاظ به هاسازه بین روابط ساختاری مدل از استفاده در این مرحله با

 ضریب از فادهاست با هاسازه بین روابط بررسی نتایج گرفتن نظر با در درواقع. ردیگیم قرار

 ررسیب منظوربه. پرداخت تحقیق یهاسازه بین اثرات دارمعنی بررسی به توانیممربوطه 

 حداقل روش در که نمونه 044 حالت در 3گیرینمونهباز  روش از مسیر ی ضرایبدارمعنی

نشان  5در جدول  نتایج. استفاده شد (5353، رضازاده)داوری و  شدههیتوص جزئی مربعات

 است. برخوردار خوبی اعتبار که مدل از دهدیم

 

                                                           
1. Guinot 

2. Tenenhaus 

3. Resample 
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 هامؤلفه سؤاالتو  هامؤلفه مراتبسلسله .2 شکل

 یاحرفه یابیفرصت: مدل ساختاری آمادگی 1جدول 

 شاخص کیفیت آزمون مسیر متغیرها

 زادرون زابرون
 یمعنادار

T 

بار 

 عاملی

ضریب 

 تعیین

 بینیپیش

 مدل

 نیکوش

 برازش

آمادگی 

 یابیفرصت

 یاحرفه

 302/4 845/4 838/4 95/09 انعطاف

089/4 

 040/4 232/4 858/4 98/03 بینیخوش

 505/4 050/4 845/4 85/52 پذیریریسک

 089/4 282/4 803/4 43/04 پشتکار

 525/4 058/4 202/4 88/5 کنجکاوی
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ها. دهد نه شدت رابطه بین سازهها را نشان میفقط صحت رابطه معناداری ضرایب مسیر

که نشان  استباالتر  98/0ذکر شده است از  0پس با این نتیجه ضرایب مسیر که در جدول 

 است. 4955ها در سطح اطمینان از صحت رابطه

کاهش  تاین معیار قابلی است زادرونبر متغیر  زابروننشان از تأثیری متغیر  5ضریب تعیین

ها را دارد که صرفاً در گیری و افزایش واریانس بین سازه و شاخصخطاها در مدل اندازه

PLS  عنوان مقادیر ضعیف، را به 4928و  4933، 4955( سه مقدار 5558) 0شود. چینیمکنترل

 زادرونی رهایمتغکند که مقدار ضریب تعیین متوسط و قوی برای شدت رابطه معرفی می

 ی هستند.قبولقابلدر حد 

( معرفی شد قدرت 5589توسط استون و گیزر ) (𝑄2) مدل بینیپیشقدرت معیار 

و  3. هنسلرسازدزای مدل را مشخص میهای درونهای مربوط به سازهشاخص بینیپیش

را  4939و  4959 ،4940مدل سه مقدار  بینیپیش( در مورد شدت قدرت 0445همکاران )

 است. قبولقابلمقدار همه متغیرها  که اند؛تعیین نموده

های معادالت ساختاری است که مربوط به بخش کلی مدل (GOFنیکوی برازش )معیار 

مدل کلی پژوهش خود، برازش  و بخش ساختاری گیریاندازهپس از بررسی برازش بخش 

 ( ابداع گردید و طبق0440بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران )

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط را به 4932و  4909، 4945سه مقدار  شودفرمول زیر محاسبه می

 ی که از مدل انجام شد مقدار قوی برازش شد.محاسبهبا  که ؛و قوی معرفی نمودند

نیکوی برازش  شاخص اشتراک√= × ضریب تعیین  =√  989/4× 382/4 =4/089 

  

                                                           
1. R squares 

2. Chin 

3. Henseler 
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 است؟ ورداربرخ یقبولقابل پایایی هایشاخص از اییابی حرفهفرصت آمادگی مقیاس آیا

 هک ؛هاستآن به مربوط یو نشانگرها مکنون هایعامل روابط شامل گیریاندازه مدل

 ملعا هر روابط ارزیابی هایشاخص و گیریاندازه مدل از آمدهدستبه نتایج در ادامه بحث

 ،همگونی درونی شامل اعتبار بررسی شاخص نوع سه .است شده داده نشان آن ینشانگرها با

 .شدند محاسبه (5559)قاضی طباطبائی،  ترکیبی اعتبار و گویه اعتبار

 هامقیاسو پایایی ترکیبی  کرونباخضرایب آلفای  .2جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ هامؤلفه

 85/4 8/4 پذیریانعطاف

 85/4 95/4 بینیخوش

 80/4 25/4 پذیریریسک

 88/4 28/4 پشتکار

 85/4 25/4 کنجکاوی

 88/4 80/4 کل

برای ارزیابی همسانی درونی ابزار  کرونباخآلفای  0طبق نتایج حاصل در جدول 

ی است. قبولقابلنشانگر پایایی  8/4باالتر از  کرونباخ. آلفای شودمیمحاسبه  گیریاندازه

را  2/4اندک، مقدار  هایسؤال( در مورد متغیرهای با تعداد 5558) 5البته موس و همکاران

 2(. پایایی ترکیبی5353)نقل از داوری و رضازاده،  اندکردهسرحد ضریب معرفی  عنوانبه

رتس و که توسط و سنجیدمی آن گیریاندازه در را نهفته عامل یک هایگویه کفایت میزان

باشد نشان از  8/4مقدار پایایی ترکیبی باالتر  کهدرصورتی( معرفی شد. 5580) 3همکاران

ذکر این نکته ضروری است که  (.5550 ،0نونال و بمستینپایداری درونی مناسب است )

، نقل از داوری 0454 ،و همکاران 9رود )وینزپایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به شمار می

                                                           
1. Moss et al 

2. Composite Reliability 

3. Werts et al 

4. Nunnally & Bernstein 

5. Vinzi 
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و پایایی ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب  کرونباخآلفای  درنتیجه(. 5353و رضازاده، 

 ی دارند.قبولقابل

 است؟ اربرخورد یقبولقابل روایی هایشاخص از اییابی حرفهمقیاس آمادگی فرصت آیا

عاملی  باهایمشخص است روایی واگرا به روش  3جدول مندرجات که از  گونههمان

با روش نسل اول در تحلیل عاملی  PLSیکی دیگر از تفاوت مهم  متقابل گزارش شده است.

را  ؤاالتسمیزان تبیین واریانس هر یک از  راحتیبه تواندمیاین است که محقق  تأییدی

پنهان مدل بررسی نموده و از این راه برازش مدل را با دقت بیشتری  متغیرهاینسبت به تمام 

 بررسی نماید.

 عاملی متقابل بارهای روایی واگرا به روش .:3جدول 
 کنجکاو پشتکار ریسک بینیخوش انعطاف سؤال مؤلفه

ف
طا

انع
ی

ذیر
پ

 

9 
توانم برای یک مسئله معموالً می

 پیدا کنم. حلراهچندین 
225/4 390/4 320/4 058/4 080/4 

53 

توانم برای رهایی پیدا کردن از می

های زیادی فکر شرایط دشوار به راه

 کنم.

280/4 302/4 390/4 030/4 008/4 

00 
ه ب قادرم برای حل یک مشکل معموالً

 های مؤثر و خالقانه فکر کنم.حلراه
829/4 053/4 358/4 08/4 359/4 

03 

توانم برای به دست آوردن می

چیزهایی که در زندگی برایم مهم 

 های زیادی فکر کنم.است به راه

909/4 038/4 558/4 390/4 05/4 

09 

امطمئن و ن بینیپیشغیرقابلدر شرایط 

توانم کنم، چون میخوب عمل می

 فکرم را تغییر دهم.

833/4 350/4 303/4 080/4 050/4 

ش
خو

نی
بی

 

0 

رو بهوقتی با اتفاق ناگواری رو

شوم، این توانایی را دارم که نکات می

 مثبت آن را پیدا کنم.

005/4 009/4 00/4 025/4 582/4 

54 
ام شرایط خوبی ایجاد در زندگی

 کنم.می
308/4 989/4 009/4 358/4 030/4 
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58 
ها و من معموالً به دنبال فرصت

 گردم.امکانات جدید می
052/4 885/4 338/4 050/4 955/4 

58 
ها را هنگام بروز مشکالت معموالً آن

 بینم.برای رشد می هاییفرصت
089/4 99/4 080/4 302/4 425/4 

05 

ه کحتی در شرایط دشوار هم معتقدم 

معموالً مسائل به بهترین شکل حل 

 شوند.می

05/4 235/4 083/4 300/4 540/4 

ک
یس

ر
ی

ذیر
پ

 

5 

وقتی موقعیتی نامطمئن یا حتی کمی 

خطرناک است، من اغلب به هر طریق 

 م.کنکه شده آن موقعیت را دنبال می

059/4 085/4 205/4 09/4 538/4 

0 

جای اینکه محتاطانه عمل معموالً به

کنم و بعد ابتدا ریسک میکنم، 

 افتد.بینم که چه اتفاقی میمی

500/4 592/4 023/4 439/4 58/4 

2 

من شرایط نامطمئن را ترسناک تلقی 

کنم بلکه آن را ماجرایی جالبی نمی

 دانم.می

389/4 040/4 820/4 323/4 005/4 

 438/4 590/4 393/4 485/4 492/4 **من ذاتاً اهل ریسک کردن نیستم. 5

50 

ه جای اینکدر شرایط نامطمئن اغلب به

افتد منتظر بمانم تا ببینم چه اتفاقی می

 دهم دست به عمل بزنم.ترجیح می

383/4 30/4 292/4 032/4 335/4 
کار

شت
پ

 

55 

در موقع حل یک مسئله حتی اگر 

ه مطمئنم ک بازهمدیگران ناامید شوند 

توانم راهی برای حل آن مسئله پیدا می

 کنم.

909/4 038/4 95/4 853/4 395/4 

59 

توانند حرکت مرا راحتی میموانع به

در دنبال کردن اهدافم آهسته یا 

 ** متوقف کنند.

502/4 550/4 449/4 000/4 400/4- 

55 

در حل اکثر مشکالت حتی اگر در 

ممکنی برای حل  حلراهلحظه اول 

 ام را ازانگیزه بازهمها پیدا نکنم، آن

 دهم.دست نمی

050/4 902/4 32/4 805/4 330/4 
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04 

وقتی کارها یکی پس از دیگری 

شوند، دست از فعالیت خراب می

 ** کشم.می

490/4 595/4 423/4 328/4 488/4 

00 

من شخصی هستم که حتی زمانی که 

 ازهمبباشد  دلسردکنندهشرایط به نظر 

 کنم.تالش می

939/4 088/4 338/4 845/4 052/4 

ی
کاو

نج
ک

 

3 
من همیشه به چیزهای جدید عالقه 

 دارم.
308/4 393/4 392/4 028/4 288/4 

8 

اغلب با مردم در مورد اینکه در 

کنند یا به زندگی خود چه می

 م.کنمندند صحبت میکاری عالقهچه

045/4 005/4 558/4 0/4 989/4 

8 
 مندم که بدانم مردم درمن خیلی عالقه

 کنند.زندگی خود چه می
458/4 50/4 450/4 400/4- 080/4 

50 

. زمانی که در یک مکان جدید 05

هستم، دوست دارم از محیط اطرافم 

 .دربیاورمسر 

00/4 038/4 558/4 059/4 280/4 

52 
ها و عقاید . من همیشه شنیدن ایده00

 جدید عالقه دارم.
322/4 020/4 090/4 308/4 839/4 

 **های معکوس= سؤال

. اندشده مشخص 3 جدول در عامل هر سؤاالت تکتک یبرااستاندارد  عاملی بار

 سؤال هر رابطه 0/4 یمقدار باال آن، زیربنایی عامل به سؤال هر ارتباط میزان ارزیابی شاخص

 نابراین،ب ؛شودمی سؤالهر باعث معناداری  بار عاملیکه این مقدار  دارد داللت مرتبط عامل با

 مدل هک گفت توانمیو  هستند مرتبط خود زیربنایی عامل به معنادار طوربه سؤاالت همه

 .است مطلوب جزئی هایشاخص ارزیابی طی گیریاندازه
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وسط های آن است و معیار متسنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویه 5روایی همگرا

مقدار روایی همگرا  پیشنهاد شد.( 5585) 3که توسط فورنل و الرکر 0واریانس استخراجی

به باال را هم  0/4( مقدار 5552و همکاران ) 0مگنر حالبااین دانستند قبولقابل 9/4باالیی 

ی دارند جز قبولقابلهمه متغیرهای پنهان ضریب  0طبق جدول  درنتیجهکافی دانستند. 

 توان باکمی اغماض پذیرفت.که می پذیریریسکو  بینیخوش

 فورنل و الرکر به روش تریس سنجش روایی واگراما .4جدول 

 9 0 3 0 5 روایی همگرا M S.D مؤلفه

     876/0 02/4 23/4 88/3 انعطاف

475/0 **4/908 33/4 99/4 80/3 بینیخوش     

   495/0 **4/028 **4/05 39/4 25/4 35/3 ریسک

  856/0 **4/088 **4/985 **4/239 00/4 20/4 99/3 پشتکار

 886/0 **4/335 **4/305 **4/025 **4/359 00/4 85/4 88/3 کنجکاو

وسیله ماتریس همبستگی به به روش فورتل الرکر 9، بررسی روایی واگرا0طبق جدول 

ین ها، باید تمایز بیشتری را در بپذیرد که یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهصورت می

گفت مؤلفه مدنظر روایی واگرای باالیی دارد.  تا بتوان مشاهده پذیرهای خودش داشته باشد

جذر روایی همگرا هر مؤلفه )پررنگ شده( باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن مؤلفه با 

که اعداد مندرج نشان از روایی واگرای  (5585های دیگر باشد )فورنل و الرکر، مؤلفه

 .استمناسبی در روش فورنل و الرکر 

 گیرینتیجهبحث و 

 یابیفرصت آمادگی مقیاس پایایی و روایی عاملی، بررسی ساختار باهدفر حاضپژوهش 

دانشجویان  در میشل و کرومبولتز شدهریزیبرنامه تصادفی رویکرد سبک به که ایحرفه

                                                           
1. Convergent Validity 

2. AVE 

3. Fornell & Larcker 

4. Magner 

5. Discriminant Validity 
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 و دختر 548)با نمونه  دانشکده پزشکی دانشگاه کرمان پزشکی عمومی شاغل به تحصیل در

ستفاده از تحلیل عاملی با اقرار گرفتند و  موردبررسی 5353-50 یلیسال تحص در (پسر 88

 معادالت سازیمدلری از آما یهاکیتکن نیترکاملجدیدترین و  برهیتکو  تأییدی

 گیریاندازه یهامدلبرازش  به بررسی رویکرد با رویکرد حداقل مربعات جزئی ساختاری

ی در برابر حوادث تصادف گانهپنج یهامهارتپژوهش،  یهاافتهی. پردازدیمو مدل ساختاری 

 نمود. دییتأرا  یاحرفه یابیفرصتو شانسی از پرسشنامه آمادگی 

ی که میزان پایداری درونی )سازگار از آلفای کرونباخ هامؤلفه پایایی و قابلیت اعتماد

به شمار  آلفای کرونباخو از پایایی ترکیبی که معیاری برتری از  کندیمدرونی( ارزیابی 

از سنجش بارهای عاملی که میزان شدت  درنهایت و ؛(0454و همکاران،  5وینزی) رودیم

برازش  و ؛استفاده شد شودیمطی فرایند تحلیل مسیر مشخص  مؤلفهو  سؤاالترابطه میان 

 آمد که حاکی از اعتبار پرسشنامه بود. به دست قبولقابل

، از روایی همگرا که میانگین آن سؤاالتبا  هامؤلفهروایی و میزان انسجام درونی 

از روایی  و سنجدیمبا هم را  مؤلفهیک  سؤاالتواریانس به اشتراک گذاشته یا همبستگی 

روش بارهای  در دو سنجدیمغیر مرتبط با آن  مؤلفهرا با یک  مؤلفهواگرا که همبستگی یک 

د که حاکی آم دستبه  قبولقابلبرازش  و ؛استفاده شدفورنل و الرکر عاملی متقابل و روش 

 وجود دارد. مؤلفهو  سؤاالتاز هماهنگی و همسویی الزم بین 

با استفاده از معیارهای  گیریاندازه یهامدلتا این مرحله از صحت روابط موجود در 

 سؤال 9نشان داد که هر  گیریاندازهپایایی و روایی اطمینان حاصل شد به عبارتی، مدل 

شده است  دییتأ یاوکنجکار و کپشت ،پذیریریسک، بینیخوش ،پذیریانعطاف یهامؤلفه

ری یا متغیر پنهان در بخش ساختا هامؤلفهو در ادامه به بررسی و تفسیر روابط موجود بین 

 .میپردازیم

 به هامؤلفه نبی روابط مرتبه دوم تأییدیتحلیل عاملی  در برازش مدل ساختاری به بررسی

 یرمعناداری ضرایب مسبنابراین در برازش مدل ساختاری به بررسی  ؛علی پرداختیم لحاظ

                                                           
1. Vinzi 
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 ؛ وشد ییدتأبه باالتر  55/4در سطح اطمینان  هامؤلفهپرداختیم که نشان از صحت رابطه بین 

 أثیرگذاریتو برای تعیین شدت  بار عاملی استانداردشدهبرای تعیین شدت رابطه از ضریب 

 هاافتهیاستفاده و نتایج آن در بخش  ضریب تعییناز معیار  زادرونبر متغیر  زابرونمتغیر 

اهدات و مش بینپیشمدل که مجموع مربعات خطاهای  بینیپیشمعیار قدرت  ؛ وگزارش شد

 یهااخصشو همچنین از  مدل دارد بینپیشمقدار باالی صفر بود و نشان از ارتباط  است این

فزونگی و شاخص نیکویی برازش در کیفیت مدل ساختاری که عبارت است از شاخص ا

ی گزارش شد که حاکی از باال بودن کیفیت مدل کلی قبولقابلمدل استفاده شد و نتایج 

 و بخش ساختاری( بود. گیریاندازه)بخش 

 است هاآن کاربردپذیریقابلیت  هاسازهمطرح در ارزیابی مفاهیم و  یهاشاخصیکی از 

و به دنبال  یاهحرف یابیفرصتنظریه  کاربردپذیری که از این حیث توجه به گسترده وسیع

نشان  نتایجکه  طورهمان. رسدیمآن ابزاری که بتواند آن را عملیاتی کند ضروری به نظر 

این تحقیق در دانشکده  یامشاهدهبا  یابیفرصت گانهپنج یهامهارتداد که مدل نظری 

و  شدهرفتهگ میشل و کرومبولتزیادگیری اجتماعی  از نظریهپزشکی تناسب داشت. این مدل 

پرسشنامه آمادگی  مؤلفهپنج  (0445، آلون) نیز بکار گرفته شده است آلوندر تحقیقات 

موجود در دانشکده پزشکی، تحلیل عاملی  نظریبا توجه به مبانی  یاحرفه یابیفرصت

ی قبولبلقاش مناسب و براز درنهایتبه روش حداقل مربعات جزئی صورت گرفت و  تأییدی

 آمد. به دستمعادالت ساختاری  سازیمدلدر 

( در 0445) آلونمطالعات دیگری که توسط محققین در این زمینه انجام گرفته است. 

اقدام به ساخت و  (پسر 80 و دختر 502)با نمونه رساله خود در دانشگاه کانزاس آمریکا 

میشل و  شدهیزیربرنامهو کاربرد رویکرد تصادفی  یاحرفه یابیفرصتاعتباریابی مقیاس 

د در جهت کاربر و پرداخت تأییدیاز طریق تحلیل عاملی اکتشافی و ( 5555کرومبولتز )

و  ( یافت5555کرومبولتز ) 5یاحرفهی با مقیاس باورهای دارمعنیرابطه  ،رویکرد تصادفی

 برخی .شد انجام معدل و قومیت جنسیت، در بررسی تفاوت به اضافی وتحلیلتجزیهدر 

                                                           
1. CBI 
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 ملیدر دانشگاه پژوهشی ( در ب 0450. کیم و همکاران )شد یافت جنسیتی یهاتفاوت

اولیه اقدام به ساخت و اعتباریابی  (پسر 994 و دختر 095)با نمونه  کره جنوبی )سئول(

طریق از  پرداخت (5555میشل و کرومبولتز ) یاحرفه شدهیزیربرنامهپرسشنامه تصادفی 

باریابی اعت تأییدیآیتم تقلیل داده و با تحلیل عاملی  09آیتم را به  534تحلیل عاملی اکتشافی 

 سازیآمادها و همبسته ب پیشین یاحرفه شدهیزیربرنامهصورت گرفته است مقیاس تصادفی 

ارت و یافتند که پنج مه است شغلی استرس و شغلی گیریتصمیمخودکارآمدی  شغلی،

 برای یدمف ابزار یک عنوانبه توانندیممربوط به شغل  یاحرفه شدهیزیربرنامهتصادفی 

 .شغل )رشته( پیشنهاد شد انتخاب رفتار بر شانسی حوادث یرتأث فهم تسهیل در

 اخیر، یهاههد در کار دنیای در سریع تغییرات دلیل به که کندیم پیشنهاد حاضر تحقیق

 شاورانم و یانکارجو. شود گرفته نظر در شغلی مشاوره روند در شدتبه باید شانس حوادث

 حتی و رناپذیاجتناب امری عنوانبه شانس حوادث مدنظر داشته باشند باید خوبیبه شغلی

 در گذاریسرمایهمورد  در به راهنمایی کارجونیازمندی  بر اهمیت از آن ترمهم مطلوب و

 در صادفت از ایده این ازآنجاکه. است خود شغلی بالقوه گسترش برای تصادفی رویدادهای

 عنوانبه این پژوهش(. 5555 همکاران، و میشل)است  رشد حال در مسیر شغلی توسعه زمینه

به  که ؛ان استیکارجو پیچیده فزاینده و نیازهای به پاسخگویی برای یافتهتوسعه مدل یک

 شد. ذیرپامکان شدهیزیربرنامه تصادفی تئوری اساس بر تجربی و کمی مطالعات کمک

 ،هاتیمحدود یکی از کرد اشاره موارد این به توانمی تحقیق این هایمحدودیت ازجمله

 تنهاود که ب حرفه به مربوط اتفاقات به نسبت نگرش و هابرداشت ،هاداده بودن مقطعی ماهیت

 در. دنش تعیین تجربه و سن به مربوط تغییرات و شد گیریاندازه زمان از نقطه یک در

 شغل هب مربوطای حرفه یابیآمادگی فرصت یهامهارت از طولی مطالعات آینده، تحقیقات

 در که زمان طول در تغییرات توجه به همچنین وشود  یریگاندازه آن با مرتبط متغیرهای و

 یهاداده از استفاده باشد و دیگری ارائه از یشاخص یک تواندیم ،دهدیم رخ مهارت این

 طمینانا ناشناس، اقدامات از استفاده باوجودبرد.  از بینرا  هایریسوگ تواندیم گزارش خود

 است ممکن هم هنوز آموزان دانش از برخی صداقت، برای درخواست و بودن محرمانه از

 رفتاری یاتن از گزارش خود اقدامات ترتیب، همین به. باشد کنندهگمراه پاسخ دادن به تمایل



 9395 زمستان، 26، شمارة هفتمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 002

 گیریندازها است ممکن و گیرد قرار مورداستفاده آینده رفتار برای پروکسی یک عنوانبه

 قاتحقیاست ت ضروری بود، محدود دامنه در مطالعه ازآنجاکه. باشد واقعی رفتار از دقیق

 .ست، اجتماعی و شغلی افرهنگی مختلف یهانهیزم در برای استفاده از این مقیاس بیشتر

وقایع  استفاده از یهامهارتو شناسایی  یاحرفه یابیفرصتبه اهمیت  توجهدر پایان با 

 تواندیمو مداخالت مشاوره مسیر شغلی، وجود چنین ابزاری  هاپژوهشتصادفی و شانسی در 

 جهتاینازبرای پیشبرد اهداف محققان و مشاوران مسیر شغلی در ابران بسیار مفید باشد. 

نجش مبنایی مناسب برای س یاحرفه یابیفرصت گانهپنجمطالعه کنونی نشان داد که مدل 

تصادفی دانشجویان پزشکی کرمان و با رعایت  هایفرصتاز وقایع و  استفاده یهامهارت

 به کل دانشجویان ایرانی باشد. تعمیمقابلاحتیاط 

 تشکر و قدردانی

مچنین و هکرمان سرکار خانم فرزانه اسمعیلی ت محترم آموزش دانشکده پزشکی ریاس از

این پژوهش در دانشکده  بهترچههر  سازیپیادهکه نهایت همکاری در جهت  کارکنانتمام 

 .مینمایمپزشکی را داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی 
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