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چکیده
تجهیز شدن به مهارتهای فرصتیابی حرفهای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی ،بهبود
شایستگی تصمیمگیری مسیر شغلی و درنهایت زندگی معنادارتر در قرن  05میشود .پژوهش حاضر با هدف
بررسی ساختار عاملی ،پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای که به سبک رویکرد تصادفی
برنامهریزیشده میشل و کرومبولتز انجام شد .روش در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با
روش نمونهگیری خوشهای  589نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی کرمان انتخاب شدند .الگوریتم تحلیل
دادهها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل :بررسی مدلهای اندازهگیری (آلفا کرونباخ ،پایایی ترکیبی،
روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی ،معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین،
شاخص پیشبینی مدل ،نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مؤلفه انعطافپذیری ،خوشبینی،
ریسکپذیری ،پشتکار و کنجکاوی مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای مورداستفاده قرار گرفت .برازش
هر دو بخش الگوریتم دادهها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشاندهنده مطلوبیت و قابلقبول بودن
ساختار مکنون در سطح شاخصها و مؤلفهها بود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که نسخهی
فارسی پرسشنامهی آمادگی فرصتیابی حرفهای ،در جامعهی دانشگاهی اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و

 .5کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) ajadbady@gmail.com
 .0دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
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میتوان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مهارتهای فرصتیابی حرفهای و تسهیل در فهم تأثیر حوادث
تصادفی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) بهره گرفت.

واژگان کلیدی :آمادگی فرصتیابی حرفهای ،اعتباریابی ،معادالت ساختاری

مقدمه
برای دانشجویان ،جستجو برای یک کار و یا کاوش در فرصتهای شغلی یکی از مهمترین
وظایف زندگی است و اکثر دانشجویان برای تصمیمگیری آینده شغلی خود ،عالوه بر این
برای پیدا کردن یک کار رضایتبخش ،تمام عالقهمندیها و شایستگیهای خود را کشف
میکنند و با در نظر گرفتن زمان ،رسیدگی فعالیتهای شغلی در زندگی که در حال تغییر
است ،مشکلتر میشود؛ بنابراین ،دانشجویان ،بهویژه نوجوانان و جوانان ،بیشتر وقت خود را
در فعالیتهای توسعه مسیر شغلی سرمایهگذاری میکنند (کیم 5و همکاران 0450 ،الف).
بسیاری از دانشجویان در یکزمان دشوار به دلیل عدم برخورد اولیه باتجربههای جدید،
ممکن است بهصورت تصادفی با فرصتهای شغلی شناختهشده روبهرو شوند که نقش مهمی
در آغاز توسعه مسیر شغلی بازی میکند (بندورا5580 ،؛ میشل ،لوین و کرومبولتز5555 ،0؛
پریور ،آموندسون و بریگت .)0448 ،3ازاینجهت کرومبولتز و میشل نظریه یادگیری
اجتماعی مطرح میکند که هسته مرکزی این نظریه را نظریه بندورا و یادگیریها تشکیل
میدهد بهطوریکه یادگیری نقش بسیار مهمی را در تصمیمگیری فرد در مسیر زندگیاش
ایفا میکند و اتخاذ نوع تصمیمگیری فرد ناشی از یادگیری است (سمیعی و همکاران،
 .)5354یادگیریها میتوانند بهصورت تداعی ،ابزاری ،مشاهدهای ،کوشش و خطا و بینشی
باشند (هرگنهان و السون )5389 ،بر اساس این نظریه ،چهار عامل در مسیر انتخاب فرد تأثیر
میگذارد استعداد ژنتیکی و توانایی خاص ،شرایط محیطی و حوادث غیرقابلپیشبینی،

1. Kim
2. Mitchell, Levin & Krumboltz
3. Pryor, Amundson & Bright
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تجارب یادگیری ،مهارتهای انجاموظیفه .این چهار عامل در تعامل و برخورد با یکدیگر
باعث حل مسئله و تصمیمگیری در مسیر زندگی فرد میشوند (شارف.)0442 ،5
همانگونه که دیتی )0445( 0میگوید بر اساس نظریه کرومبولتز و میشل هر فردی
ازلحاظ تعامل این چهار عامل ،بیمانند است نتیجه این تعامل با استفاده از تعمیم خودنگر و
مهارتهای حل مسئله و رفتاری که در مسیر شغلی خود برای انتخاب شغل او ،انتخاب رشته،
دانشگاه ،همسر و یا هر انتخاب دیگری به کار میبرد؛ بر مسیر انتخاب شغل اثر میگذارد.
بدین منظور کرومبولتز و همکاران در سال  5555رویکرد تصادفی برنامهریزیشده 3را
بهعنوان تجدیدنظری برای این نظریه (یادگیری اجتماعی) مطرح کردند و معتقد بهتصادف
و شانس هستند زیرا عواملی ممکن است در مسیر فرد قرار گیرند که خارج از کنترل او
هستند .این عوامل گاهی ناشی از شانس هستند .این رویکرد یکی از رویکردهای است که
بهمنظور تحقیق درباره برخی از متغیرهایی که احتماالً با رویدادهای تصادفی یا شانسی مرتبط
است ،شروع شد (آلون .)0445 ،0کرومبولتز در سال ( 5558و  )5552پایه رویکرد تصادفی
را بنیان نهاد .رویکرد تصادفی تالشی برای توضیح رویدادهای تصادفی و شانسی در بافت
مدل یادگیری اجتماعی بود (آلون 0445 ،به نقل از دین دوست ،عابدی و بهرامی.)5355 ،
فرض اولیه نظریه رویکرد تصادفی برنامهریزیشده آن است که حوادث تصادفی در طول
زندگی میتواند هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی ،به دنبال داشته باشد؛ و برای اینکه تأثیرات
منفی حوادث تصادفی در زندگی کنترل و شرایط و حوادث به شیوهای مثبت پاسخ دهند
توصیه شده است که افراد مهارتهای پنجگانه خود را افزایش دهند (زونکر .)0455 ،9به
اعتقاد آلون ( )0445افرادی که دارای این مهارتها باشند ،اضطراب کمتری برای
تصمیمگیری شغلی دارند و بیشتر در رفتارهای اکتشاف شغلی درگیر میشوند .این رویکرد
پیشنهاد میکند که باز بودن ذهن ،یکی از صفات شخصیتی ضروری برای هر فردی در محیط
1. Sharf
2. Datti
3. Planned happenstance approach
4. Ulven
5. Zunker
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کاری است زیرا امروزه تغییرات سریعی در محیط کار رخ میدهد .طبق پیشبینی این
رویکرد ،افرادی که ذهن باز دارند دارای مهارتهای میباشند .این مهارتها بهمنظور ایجاد،
تشخیص و استفاده از فرصتها بوده و میتواند آموخته یا کسب شود (دین دوست ،عابدی
و بهرامی )5355 ،و کمک میکند تا فرد در برابر حوادث تصادفی و شانس ،منفعل نباشد.
بلکه او خود فعالش را تقویت نموده و با این خود فعال مسیر زندگیاش را تغییر دهد و
اصالح نماید (سمیعی و همکاران )5354 ،در اینجا اشارهکنیم که پرسشنامه مورداستفاده در
این مطالعه از مؤلفههای زیر تشکیل شده است:
انعطافپذیری :5یعنی کنار آمدن با رویدادهای تصادفی بسیاری که پیرامون ما و یا در
ارتباط با شغل ما اتفاق میافتد .بهعبارتدیگر ،انعطافپذیری تغییر نگرشهای خود در
موقعیتهای گوناگون است .مثالً ،شخصی برای اینکه بتواند در یک مکان مذهبی کار کند؛
ممکن است نگرشهای دینی خود را تقویت نماید و یا اگر فردی نتواند به شغل موردنظرش
برسد؛ به کاری اشتغال میورزد که تا حدودی مشابه آن شغل باشد.
خوشبینی :0یعنی پیگیری شرایط جدید و یافتن موقعیتهای برتر .فرد جویای کار هر
شغلی را که با آن مواجه شد؛ انتخاب نمیکند .بلکه امیدوارانه به دنبال شغل بهتر و
موقعیتهای باالتر میرود.
ریسکپذیری :3یعنی فرد یاد میگیرد که در مقابل حوادث غیرقابلپیشبینی خطر کردن
را بپذیرد .مثالً ،برای شغلی که احساس میکند کفایت و شایستگی کافی برای انجام آن
ندارد؛ یک درخواست مینویسد .فرد متقاضی این شغل ،چنانچه به آن دست نیافت؛ به شغل
دیگر میتواند راهنمایی شود و یا از این تجربه استفاده کند و در موارد دیگر آن را به کار
بندد.
پشتکار :0زمانی است که فرد باید عقبنشینی کند و این کار را نمیکند .مقاومت درواقع
سمج شدن و رها نکردن است .مثالً ،فردی برای یک شغل پیشنهاد و انتخابنشده اما با
1. Flexibility
2. Optimism
3. Risk-taking
4. Persistence
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پیگیریهای مداوم و زیاد وارد آن شغل میشود .در اینجا فرد مقاومت را یاد گرفته است.
مقاومت پایداری کردن برای دستیابی به یک شغل است.
کنجکاوی :5درواقع قرار گرفتن در معرض شرایط یادگیری جدید است که ممکن است
خود به ما نقطهنظری یا راهی را نشان دهد .فرد کنجکاو در موقعیتها با پرسوجو به راه و
روش جدیدی برای یافتن یک شغل دست مییابد .فرد کنجکاو در مسیر زندگی مرتب در
پی یافتن امکانات جدید ،راههای جدید و گزینههای شغلی دیگری غیر ازآنچه در ذهن دارد؛
است.
این مقیاس رفتار و نگرش مربوط به تغییرات غیرمنتظره در مسیرهای شغلی را اندازهگیری
میکنند .محققان دو مفهوم( :الف) اکتشاف زایش فرصتهای تصادفی و شانسی برای
افزایش کیفیت زندگی و (ب) کسب مهارتهای که مردم را قادر بهرهگیری از فرصتها
میسازد را در جهت سنجش از این ابزار معرفی کردهاند .بدین منظور مقیاسی برای
اندازهگیری این دو مفهوم با تمرکز بر مهارتها توسعه داده شد (میشل.)5555 ،
بااینوجود ،در نظریه تصادفی میشل و همکاران پیشنهاد کردند که به دلیل تغییرات سریع
در جهان کار ،حوادث تصادفی دیگر نباید در روند مشاوره شغلی نادیده گرفته شود «هم از
طرف کارجو هم مشاوران مسیر شغلی» (میشل .)5555 ،باید عامل شانس را بهعنوان امری
اجتنابناپذیر و مطلوب در نظر گرفت .مهمتر ،سرمایهگذاری کارجو در حوادث تصادفی،
کمک به گسترش توان مسیر شغلی خود است هدف نظریه تصادفی برای «کمک به کارجو
برای تولید ،تشخیص و ترکیب حوادث تصادفی به توسعه مسیر شغلی خود بود» (میشل،
 .)5555مخصوصاً ،این نظریه در ابتدا بر اهمیت درک تجارب شخصی تأکید میکند .عالوه
بر این ،راه مشخصی برای افراد در چارچوبی از وقایع ،بهعنوان فرصتهای یادگیری معنادار،
دلگرم سازی ،0استفاده بازسازی شناختی و سرمایهگذاری مثبت بر روی حوادث اتفاقی است.
بدین معنی که در این روش ،مردم میتواند چشمانداز خود را گسترش و نسبت به آینده
پیشبینینشده عملکرد مثبتی داشته باشند .این ممکن است که آنها برای غلبه بر موانع شغلی
1. Curiosity
2. Self-encouragement
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و رسیدن به اهداف شغلی موردنظر ،خود را آماده کند .بهعبارتدیگر ،در مقایسه با
رویکردهای شانسی دیگر ،نظریه تصادفی نهتنها عامل شانس در توسعه حرفهای بهحساب
میگیرد بلکه یک سری از دستورالعملها برای کارجو به استفاده از اقدام سازنده و ایجاد
فرصتها برای رسیدن به اهداف شخصی فراهم میکند؛ بنابراین ،نظریه تصادفی بهعنوان
ابزار مؤثر در توسعه مسیر شغلی بهخوبی بکار گرفت (چن ،فیشر و بیلر.)0442 ،5

کرومبولتز معتقد است که بی تصمیمی مطلوب و معقول است ،زیرا اجازه میدهد کارجو
از وقایع پیشبینینشده استفاده کند .وی معتقد است مشاوران شغلی باید بهجای
برنامهریزیهای بلندمدت به کارجو خود ،اهمیت درگیر شدن در فعالیتهای متنوع ،هوشیار
ماندن به فرصتهای متناوب و یادگرفتن مهارتها برای موفق شدن در هر فعالیت جدیدی
را بیاموزند (کرومبولتز .)0445 ،بهجای اینکه مراجعان آینده نامعلوم را بهعنوان مانعی برای
رشد شغلی بهحساب آوردند ،باید آنها را به برداشتن گامهایی برای ایجاد رویدادهای
غیرمنتظره تشویق کرد (میشل و همکاران .)5555 ،آموزش کارجو درباره اینکه وقایع
تصادفی در کجا میتواند رخ دهد و کمک به آنها برای اینکه خود را در آن موقعیتها
قرار دهند ،یکی دیگر از جنبههای مفید مشاوره شغلی است (آلون.)0445 ،
پژوهشگران مسیر شغلی پیشنهاد کردند که بررسی اثر وقایع تصادفی در مسیر حرفهای و
شغلی افراد بهعنوان مفروضی خطی و ثانوی در تصمیمگیری مسیر شغلی و توسعه آن اهمیت
دارد (کرومبولتز و لوین0440 ،؛ میشل و همکاران5555 ،؛ پریور و بریگت0443 ،0؛
ویلیامس 3و همکاران .)5558 ،بااینحال ،در بررسی ادبیات نشان میدهد که به نظر نمیرسد
اثر وقایع تصادفی در بسیاری از مداخلههای مربوط به مسیر شغلی باالتر از سطح مفهومی
پیشرفت صعودی داشته باشد .همچنین در بررسی از چند پژوهش ،مهارتهای تصادفی
برنامهریزیشده بهعنوان عاملی در توسعه مسیر شغلی انجام شده است (بتسورتچ و هانسون،0
5552؛ ویلیامس و همکاران .)5558 ،هیچیک از این محققان ارزیابی و چگونه منفعت بهینه
1. Chien, Fischer & Biller
2. Pryor & Bright
3. Williams
4. Betsworth & Hansen
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بردن از استفاده حوادث شانسی و اتفاقی بهمنظور ارتقاء قابلیتهای حرفهای افراد در یک
دوره آموزشی توسعه مسیر حرفهای فراهم نکردند (چن و همکاران.)0442 ،

پرسشنامه  09سؤالی آمادگی فرصتیابی حرفهای توسط آلون ( )0445بر اساس نظریه
رویکرد تصادفی برنامهریزیشده از سازه آمادگی فرصتیابی حرفهای در رساله خود با
عنوان "مقیاس فرصتیابی حرفهای :5کاربرد رویکرد تصادفی برنامهریزیشده" تهیه شده
است .او در مطالعه بر روی دانشجویان دانشگاه کانزاس 0آمریکا با استفاده از تحلیل عوامل،
اقدام به ساخت مدل  9بُعدی کرد که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  4/83و به
روش باز آزمایی  4/88به دست آمد و ازنظر تجربی مورد تأیید قرار داده است؛ در این
مقیاس 9 ،سازه انعطافپذیری ،خوشبینی ،ریسکپذیری ،پشتکار و کنجکاوی و هر سازه
 9سؤال تشکیل شده است و همچنین کیم و همکاران ( 0450ب) در پژوهشی با عنوان
"ساخت و اعتبار اولیه پرسشنامه تصادفی برنامهریزیشده حرفهای "3در دانشگاه ملی (سئول)
کره جنوبی اقدام به ساخت و اعتباریابی این مقیاس کرده است که پایایی آلفا کرونباخ برای
مؤلفههای انعطافپذیری  ،4/80خوشبینی  ،4/5ریسکپذیری  ،4/85پشتکار ،4/88
کنجکاوی  4/82به دست آمد که اعتبار قابلقبولی به دست آوردند .مطهرینژاد و طباطبائی
(پذیرششده) در پژوهشی با عنوان " تأثیر آمادگی فرصتیابی حرفهای بر روابط بین اشتیاق
شغلی و اطمینان تصمیمگیری مسیر شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تصمیمگیری مسیر
شغلی" ضریب پایایی آلفا کرونباخ  4/88و پایایی ترکیبی  4/89برای مقیاس آمادگی
فرصتیابی حرفهای به دست آوردند .همچنین طباطبائی و جهانگرد ( )5359در پژوهشی با
عنوان "تحلیل ساختاری خودکارآمدی تصمیمگیری مسیر شغلی بر اطمینان تصمیمگیری
مسیر شغلی با میانجیگری مهارتهای آمادگی فرصتیابی حرفهای" ضریب پایایی آلفا
کرونباخ  4/82و پایایی ترکیبی  4/54برای مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای به دست
آوردند .الزم به ذکر است که این پرسشنامه توسط دیندوست ( )5388در پایاننامه با عنوان
(1. The Openness to Vocational Opportunity Scale (OVOS
2. University Kansas
3. PHCI
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"تأثیر مشاوره شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامهریزیشده بر افزایش قابلیتهای
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان" تنها این مقیاس در پژوهش آزمایشی مورداستفاده
قرار میدهد بدینجهت در این مطالعه برای اولین بار در ایران ،این مقیاس بهصورت
تخصصی مورد اعتباریابی قرار گیرد و جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از پایایی ترکیبی ،آلفای
کرونباخ و روایی همگرا ،استفاده شد که ضرایب قابلقبولی نیز به دست آمد .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی و شاخصهای کیفیت نیز نشاندهنده برازش خوب مدل ساختاری بوده است.
مطالعات تجربی در مورد تأثیر وقایع تصادفی در توسعه مسیر شغلی رو به افزایش است،
چند ابزار اندازهگیری جهت ارزیابی ویژگیها و نگرش افرادی که از رویدادهای غیرمنتظره
بهعنوان فرصتهایی برای توسعه مسیر شغلی خود ،استفاده میکنند توسعهیافته است (میشل،
لوین و کرومبولتز .)5555 ،ولی بررسی کاربردپذیری نظریه تصادفی برنامهریزیشده
کرومبولتز و میشل در مسیر شغلی بهخصوص در موقعیتهای دانشگاهی نیز ضروری به نظر
میرسد هدف از این پژوهش اعتباریابی مقیاسی است که هر یک از مهارتهای آمادگی
فرصتیابی حرفهای را ارزیابی کند .الزم به ذکر است در تعریف هیر 5و همکاران ()0450
از اعتباریابی به این شرح است «ارزیابی یک عمل ،یک فرایند ،یک برنامه یا یک ابزار
تصمیمگیری در خصوص مناسب بودن آن ،بنابراین هدف اصلی اعتباریابی تدوین مستندات
و شواهدی مطمئن جهت تصمیمگیری در مورد کیفیت و خصوصیات از پیش تعیینشده
عمل ،فرایند ،برنامه یا ابزار موردنظر هست» (طباطبائی)5359 ،؛ بنابراین در این پژوهش سعی
شده به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .5آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از ساختار عاملی قابلقبولی برخوردار است؟
 .0آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از شاخصهای پایایی قابلقبولی برخوردار
است؟
 .3آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از شاخصهای روایی قابلقبولی برخوردار
است؟
1. Ahir
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی
(غیرآزمایشی) و از طرحهای همبستگی و بهصورت خاص تحلیل عاملی و روش مدل یابی
معادالت ساختاری 5مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرمافزار  SmartPLS2بود.
برخالف رویکرد نسل اول ،رویکرد نسل دوم مبتنی بر واریانس بهجای بازتولید ماتریس
کوواریانس تجربی ،بر پیشینهسازی واریانس متغیرهای وابسته که توسط متغیرهای مستقل
پیشبینی میشوند تمرکز دارد (محسنین و اسفیدانی .)5353 ،یکی از سودمندیهای مهم
 ،plsارزیابی مدلهای سلسلهمراتبی است که در ادامه مفصل اشاره خواهیم کرد.
جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان پزشکی عمومی شاغل به تحصیل در دانشکده
پزشکی دانشگاه کرمان در سال تحصیلی  5353-50بود ( .)N=044بر اساس جدول کرجسی
و مورگان )5584( 0حجم نمونه  552نفر برآورد گردید .با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی
از ترم اول تا هشتم در دانشگاه کالس دارند ،لذا طبق سال ورود به دانشگاه با روش
نمونهگیری خوشهای از هر ورودی یک کالس انتخاب شد .از تعداد  045پرسشنامه
توزیعشده 589 ،نفر ( 548دختر و  88پسر) به پرسشنامهها بهصورت کامل پاسخ داده بودند.
مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای 3این مقیاس سنجش مهارتهای فرصتیابی
حرفهای دانشجویان پزشکی جهت به رسمیت شناختن ،خلق و بهرهبرداری از رویدادهای
غیرمنتظره بهعنوان فرصت مناسب استفاده شد ،توسط آلون ( )0445بر اساس رویکرد
تصادفی کرومبولتز ساختهشده که دارای  09سؤال در پنج مؤلفه (انعطافپذیری ،خوشبینی،
ریسکپذیری ،پشتکار و کنجکاوی) که هر مؤلفه این آزمون شامل پنج سؤال است بر روی
یک مقیاس  9گزینهای لیکرت از کامالً موافقم ( )9تا کامالً مخالفم ( )5نمرهگذاری میشود
که همبستگی  4/88و پایایی آلفای کرونباخ  4/83را به دست آورد؛ و در این پژوهش پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ به ترتیب  4/88و  4/80به دست آمد روایی محتوای پرسشنامه
1. Structural Equation Modeling
2. Krejcio & Morgan
3. OVOS
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توسط چهار نفر از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان تأیید قرار گرفت
شده تا از جهت روایی محتوا و همچنین نسبت به معادل بودن محتوای ترجمه فارسی
پرسشنامه با محتوای اصلی آن اطمینان حاصل شود مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از ساختار عاملی قابلقبولی برخوردار است؟

به دلیل اینکه مدل اندازهگیری از نوع انعکاسی 5است ابتدا به بررسی ساختار عاملی و
مؤلفهها پرداختیم .برای پاسخگویی به این سؤال ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که
ساختار سلسلهمراتبی مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای به شرح شکل  5است.
مؤلفههای مرتبه اول

مؤلفه مرتبه دوم

انعطافپذیری

خوشبینی

فرصتیابی

ریسکپذیری

حرفهای
پشتکار

کنجکاوی

شکل  .1تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

1. Reflective
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در تحلیل مسیر  PLSبرای مفهومسازی یک مدل سلسلهمراتبی از متغیرهای آشکار بهطور
مکرر استفاده میشود (گینو 5و همکاران0445 ،؛ تننهاوس 0و همکاران .)0449 ،بدین ترتیب،
یک متغیر پنهان مرتبه باالتر میتواند بهوسیله تمام متغیرهای آشکار (سؤاالت) مرتبه پایینتر
ساخته شود .برای مثال ،طبق مندرجات شکل  ،0متغیرهای پنهان مرتبه دوم (متغیر آمادگی
فرصتیابی) هرکدام متشکل از پنج متغیر پنهان مرتبه اول هستند که هرکدام از متغیرهای
پنهان مرتبه اول نیز از پنج متغیر آشکار تشکیل شدهاند .در این مدل سلسلهمراتبی ،هر متغیر
پنهان مرتبه دوم با استفاده از تمام متغیرهای آشکار متغیرهای پنهان مرتبه اول مشخص
میشود؛ بنابراین ،متغیرهای آشکار دو بار استفاده میشوند )5 :برای متغیر پنهان مرتبه اول
(بارهای اولیه) و  )0برای متغیر پنهان مرتبه دوم (بارهای ثانویه) .این رویکرد بهوضوح
میتواند به مدل سلسلهمراتبی مرتبه باالتر توسعه یابد و نمرات متغیرهای پنهان از متغیرهای
پنهان مرتبه پایینتر به دست آیند (تننهاوس و همکاران .)0449 ،یکی از سودمندیهای
 ،PLSارزیابی مدل سلسلهمراتبی است که در پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد به
ارزیابی ساختاری متغیر پنهان مرتبه باالتر پرداخته شد.
در این مرحله با استفاده از مدل ساختاری روابط بین سازهها به لحاظ علی موردبررسی
قرار میگیرد .درواقع با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازهها با استفاده از ضریب
مربوطه میتوان به بررسی معنیدار اثرات بین سازههای تحقیق پرداخت .بهمنظور بررسی
معنیداری ضرایب مسیر از روش باز نمونهگیری 3در حالت  044نمونه که در روش حداقل
مربعات جزئی توصیهشده (داوری و رضازاده )5353 ،استفاده شد .نتایج در جدول  5نشان
میدهد که مدل از اعتبار خوبی برخوردار است.

1. Guinot
2. Tenenhaus
3. Resample
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شکل  .2سلسلهمراتب مؤلفهها و سؤاالت مؤلفهها
جدول  :1مدل ساختاری آمادگی فرصتیابی حرفهای
متغیرها

شاخص کیفیت

آزمون مسیر
معناداری

بار

ضریب

پیشبینی

نیکوش

T

عاملی

تعیین

مدل

برازش

انعطاف

09/95

4/838

4/845

4/302

آمادگی

خوشبینی

03/98

4/858

4/232

4/040

فرصتیابی

ریسکپذیری

52/85

4/845

4/050

4/505

حرفهای

پشتکار

04/43

4/803

4/282

4/089

کنجکاوی

5/88

4/202

4/058

4/525

برونزا

درونزا

4/089
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معناداری ضرایب مسیر فقط صحت رابطهها را نشان میدهد نه شدت رابطه بین سازهها.
پس با این نتیجه ضرایب مسیر که در جدول  0ذکر شده است از  0/98باالتر است که نشان
از صحت رابطهها در سطح اطمینان  4955است.
ضریب تعیین 5نشان از تأثیری متغیر برونزا بر متغیر درونزا است این معیار قابلیت کاهش
خطاها در مدل اندازهگیری و افزایش واریانس بین سازه و شاخصها را دارد که صرفاً در
 PLSکنترل میشود .چین )5558( 0سه مقدار  4933 ،4955و  4928را بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای شدت رابطه معرفی میکند که مقدار ضریب تعیین متغیرهای درونزا
در حد قابلقبولی هستند.
معیار قدرت پیشبینی مدل (  )𝑄 2توسط استون و گیزر ( )5589معرفی شد قدرت
پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را مشخص میسازد .هنسلر 3و
همکاران ( )0445در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل سه مقدار  4959 ،4940و  4939را
تعیین نمودهاند؛ که مقدار همه متغیرها قابلقبول است.
معیار نیکوی برازش ( )GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که
پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش
بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران ( )0440ابداع گردید و طبق
فرمول زیر محاسبه میشود سه مقدار  4909 ،4945و  4932را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی معرفی نمودند؛ که با محاسبهی که از مدل انجام شد مقدار قوی برازش شد.
 =√4/382 ×4/989 =4/089ضریب تعیین × شاخص اشتراک√= نیکوی برازش

1. R squares
2. Chin
3. Henseler
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آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از شاخصهای پایایی قابلقبولی برخوردار است؟

مدل اندازهگیری شامل روابط عاملهای مکنون و نشانگرهای مربوط به آنهاست؛ که
در ادامه بحث نتایج بهدستآمده از مدل اندازهگیری و شاخصهای ارزیابی روابط هر عامل
با نشانگرهای آن نشان داده شده است .سه نوع شاخص بررسی اعتبار شامل همگونی درونی،
اعتبار گویه و اعتبار ترکیبی (قاضی طباطبائی )5559 ،محاسبه شدند.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مقیاسها
مؤلفهها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

انعطافپذیری

4 /8

4/85

خوشبینی

4/95

4/85

ریسکپذیری

4/25

4/80

پشتکار

4/28

4/88

کنجکاوی

4/25

4/85

کل

4/80

4/88

طبق نتایج حاصل در جدول  0آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی درونی ابزار
اندازهگیری محاسبه میشود .آلفای کرونباخ باالتر از  4/8نشانگر پایایی قابلقبولی است.
البته موس و همکاران )5558( 5در مورد متغیرهای با تعداد سؤالهای اندک ،مقدار  4/2را
بهعنوان سرحد ضریب معرفی کردهاند (نقل از داوری و رضازاده .)5353 ،پایایی ترکیبی

2

میزان کفایت گویههای یک عامل نهفته را در اندازهگیری آن میسنجید که توسط ورتس و
همکاران )5580( 3معرفی شد .درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی باالتر  4/8باشد نشان از
پایداری درونی مناسب است (نونال و بمستین .)5550 ،0ذکر این نکته ضروری است که
پایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (وینز 9و همکاران ،0454 ،نقل از داوری

1. Moss et al
2. Composite Reliability
3. Werts et al
4. Nunnally & Bernstein
5. Vinzi
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و رضازاده .)5353 ،درنتیجه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب
قابلقبولی دارند.
آیا مقیاس آمادگی فرصتیابی حرفهای از شاخصهای روایی قابلقبولی برخوردار است؟

همانگونه که از مندرجات جدول  3مشخص است روایی واگرا به روش باهای عاملی
متقابل گزارش شده است .یکی دیگر از تفاوت مهم  PLSبا روش نسل اول در تحلیل عاملی
تأییدی این است که محقق میتواند بهراحتی میزان تبیین واریانس هر یک از سؤاالت را
نسبت به تمام متغیرهای پنهان مدل بررسی نموده و از این راه برازش مدل را با دقت بیشتری
بررسی نماید.
جدول  .:3روایی واگرا به روش بارهای عاملی متقابل
سؤال

مؤلفه
9

معموالً میتوانم برای یک مسئله
چندین راهحل پیدا کنم.

انعطاف

خوشبینی

ریسک

پشتکار

کنجکاو

4/225

4/390

4/320

4/058

4/080

میتوانم برای رهایی پیدا کردن از
53

شرایط دشوار به راههای زیادی فکر

4/280

4/302

4/390

4/030

4/008

کنم.

انعطافپذیری

00

معموالً قادرم برای حل یک مشکل به
راهحلهای مؤثر و خالقانه فکر کنم.

4/829

4/053

4/358

4/08

4/359

میتوانم برای به دست آوردن
03

چیزهایی که در زندگی برایم مهم

4/909

4/038

4/558

4/390

4/05

است به راههای زیادی فکر کنم.
در شرایط غیرقابلپیشبینی و نامطمئن
09

خوب عمل میکنم ،چون میتوانم

4/833

4/350

4/303

4/080

4/050

فکرم را تغییر دهم.
وقتی با اتفاق ناگواری روبهرو

خوشبینی

0

میشوم ،این توانایی را دارم که نکات

4/005

4/009

4/00

4/025

4/582

مثبت آن را پیدا کنم.
54

در زندگیام شرایط خوبی ایجاد
میکنم.

4/308

4/989

4/009

4/358

4/030
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58
58

من معموالً به دنبال فرصتها و
امکانات جدید میگردم.
هنگام بروز مشکالت معموالً آنها را
فرصتهایی برای رشد میبینم.

4/052

4/885

4/338

4/050

4/955

4/089

4/99

4/080

4/302

4/425

حتی در شرایط دشوار هم معتقدم که
05

معموالً مسائل به بهترین شکل حل

4/05

4/235

4/083

4/300

4/540

میشوند.
وقتی موقعیتی نامطمئن یا حتی کمی
5

خطرناک است ،من اغلب به هر طریق

4/059

4/085

4/205

4/09

4/538

که شده آن موقعیت را دنبال میکنم.
معموالً بهجای اینکه محتاطانه عمل
0

کنم ،ابتدا ریسک میکنم و بعد

4/500

4/592

4/023

4/439

4/58

ریسکپذیری

میبینم که چه اتفاقی میافتد.
من شرایط نامطمئن را ترسناک تلقی
2

نمیکنم بلکه آن را ماجرایی جالبی

4/389

4/040

4/820

4/323

4/005

میدانم.
5

من ذاتاً اهل ریسک کردن نیستم**.

4/492

4/485

4/393

4/590

4/438

در شرایط نامطمئن اغلب بهجای اینکه
50

منتظر بمانم تا ببینم چه اتفاقی میافتد

4/383

4/30

4/292

4/032

4/335

ترجیح میدهم دست به عمل بزنم.
در موقع حل یک مسئله حتی اگر
55

دیگران ناامید شوند بازهم مطمئنم که
میتوانم راهی برای حل آن مسئله پیدا

4/909

4/038

4/95

4/853

4/395

کنم.

پشتکار

موانع بهراحتی میتوانند حرکت مرا
59

در دنبال کردن اهدافم آهسته یا

4/502

4/550

4/449

4/000

-4/400

متوقف کنند** .
در حل اکثر مشکالت حتی اگر در
55

لحظه اول راهحل ممکنی برای حل
آنها پیدا نکنم ،بازهم انگیزهام را از
دست نمیدهم.

4/050

4/902

4/32

4/805

4/330
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وقتی کارها یکی پس از دیگری
04

خراب میشوند ،دست از فعالیت

4/490

4/595

4/423

4/328

4/488

میکشم** .
من شخصی هستم که حتی زمانی که
00

شرایط به نظر دلسردکننده باشد بازهم

4/939

4/088

4/338

4/845

4/052

تالش میکنم.
3

من همیشه به چیزهای جدید عالقه
دارم.

4/308

4/393

4/392

4/028

4/288

اغلب با مردم در مورد اینکه در
8

زندگی خود چه میکنند یا به

4/045

4/005

4/558

4 /0

4/989

چهکاری عالقهمندند صحبت میکنم.

کنجکاوی

8

من خیلی عالقهمندم که بدانم مردم در
زندگی خود چه میکنند.

4/458

4/50

4/450

-4/400

4/080

 .05زمانی که در یک مکان جدید
50

هستم ،دوست دارم از محیط اطرافم

4/00

4/038

4/558

4/059

4/280

سر دربیاورم.
52

 .00من همیشه شنیدن ایدهها و عقاید
جدید عالقه دارم.

4/322

4/020

4/090

4/308

4/839

سؤالهای معکوس= **
بار عاملی استاندارد برای تکتک سؤاالت هر عامل در جدول  3مشخص شدهاند.
شاخص ارزیابی میزان ارتباط هر سؤال به عامل زیربنایی آن ،مقدار باالی  4/0رابطه هر سؤال
با عامل مرتبط داللت دارد که این مقدار بار عاملی باعث معناداری هر سؤال میشود؛ بنابراین،
همه سؤاالت بهطور معنادار به عامل زیربنایی خود مرتبط هستند و میتوان گفت که مدل
اندازهگیری طی ارزیابی شاخصهای جزئی مطلوب است.
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روایی همگرا 5سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویههای آن است و معیار متوسط
واریانس استخراجی 0که توسط فورنل و الرکر )5585( 3پیشنهاد شد .مقدار روایی همگرا
باالیی  4/9قابلقبول دانستند بااینحال مگنر 0و همکاران ( )5552مقدار  4/0به باال را هم
کافی دانستند .درنتیجه طبق جدول  0همه متغیرهای پنهان ضریب قابلقبولی دارند جز
خوشبینی و ریسکپذیری که میتوان باکمی اغماض پذیرفت.
جدول  .4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
مؤلفه

M

S.D

روایی همگرا

انعطاف

3/88

4/23

4/02

0/876

خوشبینی

3/80

4/99

4/33

**

5
4/908

**

4/05

ریسک

3/35

4/25

4/39

پشتکار

3/99

4/20

4/00

**

کنجکاو

3/88

4/85

4/00

**

4/239
4/359

0

0

3

9

0/475
**

4/028

**

4/985

**

4/025

0/495
**

4/088

**

4/305

0/856
**

4/335

0/886

طبق جدول  ،0بررسی روایی واگرا 9به روش فورتل الرکر بهوسیله ماتریس همبستگی
صورت میپذیرد که یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز بیشتری را در بین
مشاهده پذیرهای خودش داشته باشد تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روایی واگرای باالیی دارد.
جذر روایی همگرا هر مؤلفه (پررنگ شده) باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن مؤلفه با
مؤلفههای دیگر باشد (فورنل و الرکر )5585 ،که اعداد مندرج نشان از روایی واگرای
مناسبی در روش فورنل و الرکر است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی ساختار عاملی ،پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصتیابی
حرفهای که به سبک رویکرد تصادفی برنامهریزیشده میشل و کرومبولتز در دانشجویان
1. Convergent Validity
2. AVE
3. Fornell & Larcker
4. Magner
5. Discriminant Validity
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پزشکی عمومی شاغل به تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه کرمان با نمونه ( 548دختر و
 88پسر) در سال تحصیلی  5353-50موردبررسی قرار گرفتند و با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی و تکیهبر جدیدترین و کاملترین تکنیکهای آماری از مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی رویکرد به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری
و مدل ساختاری میپردازد .یافتههای پژوهش ،مهارتهای پنجگانه در برابر حوادث تصادفی
و شانسی از پرسشنامه آمادگی فرصتیابی حرفهای را تأیید نمود.
پایایی و قابلیت اعتماد مؤلفهها از آلفای کرونباخ که میزان پایداری درونی (سازگاری
درونی) ارزیابی میکند و از پایایی ترکیبی که معیاری برتری از آلفای کرونباخ به شمار
میرود (وینزی 5و همکاران)0454 ،؛ و درنهایت از سنجش بارهای عاملی که میزان شدت
رابطه میان سؤاالت و مؤلفه طی فرایند تحلیل مسیر مشخص میشود استفاده شد؛ و برازش
قابلقبول به دست آمد که حاکی از اعتبار پرسشنامه بود.
روایی و میزان انسجام درونی مؤلفهها با سؤاالت آن ،از روایی همگرا که میانگین
واریانس به اشتراک گذاشته یا همبستگی سؤاالت یک مؤلفه با هم را میسنجد و از روایی
واگرا که همبستگی یک مؤلفه را با یک مؤلفه غیر مرتبط با آن میسنجد در دو روش بارهای
عاملی متقابل و روش فورنل و الرکر استفاده شد؛ و برازش قابلقبول به دست آمد که حاکی
از هماهنگی و همسویی الزم بین سؤاالت و مؤلفه وجود دارد.
تا این مرحله از صحت روابط موجود در مدلهای اندازهگیری با استفاده از معیارهای
پایایی و روایی اطمینان حاصل شد به عبارتی ،مدل اندازهگیری نشان داد که هر  9سؤال
مؤلفههای انعطافپذیری ،خوشبینی ،ریسکپذیری ،پشتکار و کنجکاوی تأیید شده است
و در ادامه به بررسی و تفسیر روابط موجود بین مؤلفهها یا متغیر پنهان در بخش ساختاری
میپردازیم.
در برازش مدل ساختاری به بررسی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم روابط بین مؤلفهها به
لحاظ علی پرداختیم؛ بنابراین در برازش مدل ساختاری به بررسی معناداری ضرایب مسیر
1. Vinzi

 / 012فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،26زمستان 9395

پرداختیم که نشان از صحت رابطه بین مؤلفهها در سطح اطمینان  4/55به باالتر تأیید شد؛ و
برای تعیین شدت رابطه از ضریب استانداردشده بار عاملی و برای تعیین شدت تأثیرگذاری
متغیر برونزا بر متغیر درونزا از معیار ضریب تعیین استفاده و نتایج آن در بخش یافتهها
گزارش شد؛ و معیار قدرت پیشبینی مدل که مجموع مربعات خطاهای پیشبین و مشاهدات
است این مقدار باالی صفر بود و نشان از ارتباط پیشبین مدل دارد و همچنین از شاخصهای
کیفیت مدل ساختاری که عبارت است از شاخص افزونگی و شاخص نیکویی برازش در
مدل استفاده شد و نتایج قابلقبولی گزارش شد که حاکی از باال بودن کیفیت مدل کلی
(بخش اندازهگیری و بخش ساختاری) بود.
یکی از شاخصهای مطرح در ارزیابی مفاهیم و سازهها قابلیت کاربردپذیری آنها است
که از این حیث توجه به گسترده وسیع کاربردپذیری نظریه فرصتیابی حرفهای و به دنبال
آن ابزاری که بتواند آن را عملیاتی کند ضروری به نظر میرسد .همانطور که نتایج نشان
داد که مدل نظری مهارتهای پنجگانه فرصتیابی با مشاهدهای این تحقیق در دانشکده
پزشکی تناسب داشت .این مدل از نظریه یادگیری اجتماعی میشل و کرومبولتز گرفتهشده و
در تحقیقات آلون نیز بکار گرفته شده است (آلون )0445 ،پنج مؤلفه پرسشنامه آمادگی
فرصتیابی حرفهای با توجه به مبانی نظری موجود در دانشکده پزشکی ،تحلیل عاملی
تأییدی به روش حداقل مربعات جزئی صورت گرفت و درنهایت برازش مناسب و قابلقبولی
در مدلسازی معادالت ساختاری به دست آمد.
مطالعات دیگری که توسط محققین در این زمینه انجام گرفته است .آلون ( )0445در
رساله خود در دانشگاه کانزاس آمریکا با نمونه ( 502دختر و  80پسر) اقدام به ساخت و
اعتباریابی مقیاس فرصتیابی حرفهای و کاربرد رویکرد تصادفی برنامهریزیشده میشل و
کرومبولتز ( )5555از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی پرداخت و در جهت کاربرد
رویکرد تصادفی ،رابطه معنیداری با مقیاس باورهای حرفهای 5کرومبولتز ( )5555یافت و
در تجزیهوتحلیل اضافی به بررسی تفاوت در جنسیت ،قومیت و معدل انجام شد .برخی
1. CBI
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تفاوتهای جنسیتی یافت شد .کیم و همکاران ( 0450ب) در پژوهشی در دانشگاه ملی
(سئول) کره جنوبی با نمونه ( 095دختر و  994پسر) اقدام به ساخت و اعتباریابی اولیه
پرسشنامه تصادفی برنامهریزیشده حرفهای میشل و کرومبولتز ( )5555پرداخت از طریق
تحلیل عاملی اکتشافی  534آیتم را به  09آیتم تقلیل داده و با تحلیل عاملی تأییدی اعتباریابی
صورت گرفته است مقیاس تصادفی برنامهریزیشده حرفهای پیشین و همبسته با آمادهسازی
شغلی ،خودکارآمدی تصمیمگیری شغلی و استرس شغلی است و یافتند که پنج مهارت
تصادفی برنامهریزیشده حرفهای مربوط به شغل میتوانند بهعنوان یک ابزار مفید برای
تسهیل در فهم تأثیر حوادث شانسی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) پیشنهاد شد.
تحقیق حاضر پیشنهاد میکند که به دلیل تغییرات سریع در دنیای کار در دهههای اخیر،
حوادث شانس باید بهشدت در روند مشاوره شغلی در نظر گرفته شود .کارجویان و مشاوران
شغلی بهخوبی باید مدنظر داشته باشند حوادث شانس بهعنوان امری اجتنابناپذیر و حتی
مطلوب و مهمتر از آن بر اهمیت نیازمندی کارجو به راهنمایی در مورد سرمایهگذاری در
رویدادهای تصادفی برای گسترش بالقوه شغلی خود است .ازآنجاکه این ایده از تصادف در
زمینه توسعه مسیر شغلی در حال رشد است (میشل و همکاران .)5555 ،این پژوهش بهعنوان
یک مدل توسعهیافته برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده و پیچیده کارجویان است؛ که به
کمک مطالعات کمی و تجربی بر اساس تئوری تصادفی برنامهریزیشده امکانپذیر شد.
ازجمله محدودیتهای این تحقیق میتوان به این موارد اشاره کرد یکی از محدودیتها،
ماهیت مقطعی بودن دادهها ،برداشتها و نگرش نسبت به اتفاقات مربوط به حرفه بود که تنها
در یک نقطه از زمان اندازهگیری شد و تغییرات مربوط به سن و تجربه تعیین نشد .در
تحقیقات آینده ،مطالعات طولی از مهارتهای آمادگی فرصتیابی حرفهای مربوط به شغل
و متغیرهای مرتبط با آن اندازهگیری شود و همچنین توجه به تغییرات در طول زمان که در
این مهارت رخ میدهد ،میتواند یک شاخصی از ارائه باشد و دیگری استفاده از دادههای
خود گزارش میتواند سوگیریها را از بین برد .باوجود استفاده از اقدامات ناشناس ،اطمینان
از محرمانه بودن و درخواست برای صداقت ،برخی از دانش آموزان هنوز هم ممکن است
تمایل به دادن پاسخ گمراهکننده باشد .به همین ترتیب ،اقدامات خود گزارش از نیات رفتاری
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بهعنوان یک پروکسی برای رفتار آینده مورداستفاده قرار گیرد و ممکن است اندازهگیری
دقیق از رفتار واقعی باشد .ازآنجاکه مطالعه در دامنه محدود بود ،ضروری است تحقیقات
بیشتر برای استفاده از این مقیاس در زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و شغلی است.
در پایان با توجه به اهمیت فرصتیابی حرفهای و شناسایی مهارتهای استفاده از وقایع
تصادفی و شانسی در پژوهشها و مداخالت مشاوره مسیر شغلی ،وجود چنین ابزاری میتواند
برای پیشبرد اهداف محققان و مشاوران مسیر شغلی در ابران بسیار مفید باشد .ازاینجهت
مطالعه کنونی نشان داد که مدل پنجگانه فرصتیابی حرفهای مبنایی مناسب برای سنجش
مهارتهای استفاده از وقایع و فرصتهای تصادفی دانشجویان پزشکی کرمان و با رعایت
احتیاط قابلتعمیم به کل دانشجویان ایرانی باشد.

تشکر و قدردانی
از ریاست محترم آموزش دانشکده پزشکی کرمان سرکار خانم فرزانه اسمعیلی و همچنین
تمام کارکنان که نهایت همکاری در جهت پیادهسازی هر چهبهتر این پژوهش در دانشکده
پزشکی را داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
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