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سنجی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی هاي روانویژگی

 در دانشجویان ایرانی) ساختار عاملی، پایایی و روایی(دانشجو

 
 

 2 محمدجواد لیاقتدار و 1حمید عبدي

   

راکی دانشجو مقیاس قابلیت استخدام خوداد) ساختار عاملی، پایایی و روایی(سنجیهاي روانحاضر، بررسی ویژگی هدف پژوهش:چکیده

 اصفهان به روش دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی رشته فنی دانشگاه  از  نفر185 پژوهش بر روي این. است در میان دانشجویان ایرانی

ت قابلی عاملی مقیاس ساختار.  انجام گرفت،شده بودند اصفهان گزینش هاي فنی دانشگاهاي تصادفی که از بین دانشکدهگیري خوشهنمونه

. کند درصد از واریانس کل را تبیین می53/70داد که  دست به را عامل  با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی چهار،استخدام خودادراکی دانشجو

 هاي آن همگیعامل و مقیاس کل درونی نتایج همسانی. یید قرار دادتار  چهار عاملی مقیاس را مورد تأییدي مدل ساخأت عامل عالوه تحلیلبه

.  متغیر و همگی معنادار بوده استدرصد 77 تا درصد51 کل از هبا نمر مقیاس هايگویه از یک هر بین همبستگی .بودند قبول قابل حد در

مقیاس قابلیت استخدام  با هاي مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجوعامل هر یک از بین همبستگی ازطریق همگرایی روایی ضریب

داده است  نشان این پژوهش از حاصل هاي یافته،درمجموع. یید قرار گرفتأمورد بررسی و ت بود، مرتبط آن به نظري لحاظ به که برنامه درسی

سساتؤتوان از آن در مکه مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو در نمونه ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و می

  . ارتقا بخشید هاي آموزشی مناسب، قابلیت استخدام خودادراکی دانشجویان راتوان از طریق برنامهمچنین میه. آموزش عالی بهره گرفت

  

قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو، ساختار عاملی، پایایی، روایی،  :کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

را بازار کار ورود به براي  آمادگی الزم اـهشگاه دانآموختگاندانشکنندگان معتقدند که استخدام

از در محیط کار ـهاي موردنیش دانشگاهی و مهارتـنوردار از داـا برخـه بیان دیگر، آنهـد و بندارن

عنوان به ارـک ی به نیازهاي بازارـر، پاسخگویـ نتیجه، در عصر حاضدر. (Hurst et al., 2017) .دـنیستن

 که برخواسته از مقتضیات جهان ،این نیازها. شودعالی تلقی میسسات آموزشؤها و مشگاه دانهژـوریت ویـممأ

ها به که فناوريدرحالی. اي در حال تغییر هستندبا سرعت فزاینده ،امروز و فناوري اطالعات و ارتباطات است

هزینه نیز در نیروي شوند، از طرفی ممکن است با اتالف وقت و هاي استخدامی جدید منتهی میرشد نقش

این فرایند به بازنگري در توصیف شاخص عملکرد . (Susskind & Susskind, 2015) کار همراه باشند

در این راستا، از جمله . انجامد می،آموختگان دانشگاهی هستند که دانش،داد آنهاها در کیفیت بروندانشگاه

در دانشجویان اي نقش و انجام رسالت خود به پرورش آن  در قبال ایفبایدها اي که دانشگاههاي عمدهویژگی

، مهارت قابلیت استخدامکنندخود اقدام 
1

 که در آموزش هاییدر ارتباط با ارزش قابلیت استخدام فعالیت.  است

 دنیا فراهم شده هاي آموزش عالی پیشرفتهپذیرد، معیارها و استانداردهاي روشنی در نظامعالی صورت می

 در نتیجه آموزش باید دانشگاهی هآموختاین منظر، یک دانشز ا .(Divan & McBurney, 2016) است

. ورود و آمادگی وي براي بازار کار است ه که الزمشودهایی مجهز هاي فردي و مهارتدانشگاهی به ویژگی

ار رسمی  معینیزعنوان یک شاخص عملکرد و ها بهگاهـ دانشآموختگاندانشقابلیت استخدام اکنون، هم

 درسی در ه طراحی برنام .(Yorke & Knight, 2004) شودها محسوب میارزشیابی دانشجویی براي دانشگاه

 تا قابلیت استخدام خود را کندراستاي  قابلیت استخدام که بتواند این احساس و درك را در دانشجویان ایجاد 

عالی در  هاي اساسی خود در نظام آموزشز فعالیتعنوان بخشی اعالی و به هاي آموزشثیر برنامهأ تهدر نتیج

عنوان در حقیقت احساس و ادراك دانشجویان از قابلیت استخدام خود به. ز اهمیت است، بسیار حائنظر بگیرند

شده از سوي  درسی دریافتهو به عبارت دیگر، برنام) و پنهانرسمی (  درسیهیک یادگیري حاصل از برنام

عنوان یک اي که ادراك دانشجویان از قابلیت استخدام خود به با احتساب اهمیت ویژه.استدانشجویان مطرح 

ها منظور ارزشیابی در میزان موفقیت دانشگاهها دارد، دستیابی به ابزاري معتبر بهشاخص کیفیت براي دانشگاه

  . اولویت باالیی برخوردار استریزان درسی از اندرکاران آموزش و برنامهه بازخورد به دستئدر این زمینه، و ارا

گروهی،  هاي ارتباطی، کارِ مهارتهبرگیرند که درشودهاي عمومی اطالق می قابلیت استخدام به مهارت

، فناوريگیري از ریزي و سازماندهی، بهرههاي تجزیه و تحلیل، خودمدیریتی، برنامهله، مهارتئحل مس

هاي اساسی،  که به مهارتشوندها و محیط کاري می سازمانهاي مرتبط باالعمر، و مهارتیادگیري مادام

 هویکم نیز شهرت دارند و اصطالح ترجیحی آنها در صنعت، واژهاي قرن بیستهاي زندگی و مهارتمهارت

____________________________________________________________________ 
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ستدِ). The Allen Consuthing Group, 2016( قابلیت استخدام است
1

 ها بانیز از این مهارت) 2002( 

فوگات. تـدام نام برده اسـلیت استخهاي قابعنوان مهارت
2

 دام راـت استخـقابلی) 2004(و همکاران 

هاي فردمحور به عنوان ترکیبی  که شامل گروهی از سازهکنداجتماعی تعریف می ـ  روانیهعنوان یک سازبه

ده دارند که آنها عقی. شود انسانی و اجتماعی میهه، قابلیت سازگاري فردي، و سرمایافزا از هویت کارراههم

 انگیزش کارراهه، نوآوري فردي یا شخصیت اثربخش ، براي مثال،تر از متنوعهبلیت استخدام، یک سازقا

  که قابلیـت استخداماندکردهبیان  )2004( فوگات و همکاران .گیردمیاین موارد را دربر هواقع هماست و در

از این نظر، این درك از قابلیت  .کندتخدام کمک میی در بازار آشفته اسبه افراد در انطباق با تغییرات شغل

 راسویل و آرنولدهاستخدام مشابه با عقید
3

نگر قابلیت دیدگاهی آیندهاین کنند  که بیان میاست) 2007 (

 نایت و یورك. استهاي بازار کار همراه منظور رویارویی اثربخش با چالش که با افراد و قابلیت آنها بهاست

 ها، و درك موضوعی وهاي فردي، انواع گوناگونی از مهارتت استخدام را ترکیبی از ویژگیقابلی) 2002(

»قابلیت«  ثیر مفهومأ قابلیت استخدام تحت تهبر طبق نظر آنها، مقول. دانندمی تخصصی از رشته
4

 قرار دارد 

که در یک جامعه در آنها معتقدند . کندسازي آن ایفا میو این مفهوم نقش اساسی را در تعریف و روشن

 افراد قابل، عالوه بر آگاهی و . نه جداي از آناستحال تغییر، قابلیت، بخش ضروري تخصص یک متخصص 

هاي مختلف و تغییر هاي خود در موقعیتاطالع از تخصص خود، همچنین به کاربست دانش و مهارت

  . پردازندهاي خود مییابنده نیز اعتماد دارند و به تداوم رشد دانش و مهارت

موریت  مأه را هماهنگ و متناسب با بیانیدر تعریف خود از قابلیت استخدام، آن) 2002( نایت و یورك

 آموختگانقابلیت استخدام و جذب دانش. گیرندی در نظر میـ عملیاتها و برخوردار از جنبـهبسیاري از دانشگاه

هایی است که بخشی از ها و ویژگیط به داشتن تواناییها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منودانشگاه

  پژوهش خود نشان دادند که نظام آموزشایشان در. ها ایجاد شودآنها باید در طی دوران تحصیل در دانشگاه

 درسی به دانشجویان ه را از طریق برنامهاي اساسیعالی براي القاي قابلیت اشتغال در دانشجویان باید مهارت

فردي، خالقیت و ابتکار، داشتن تعهد، اعتماد به نفس، هاي ارتباطی بینشامل مهارتها این مهارتکه بیاموزد 

  . ی استگروههاي محاسباتی و انجام دادن کار مهارت

اي بر درك موضوع و  تمرکز ویژه،دهدهاي قابلیت استخدام را تحت پوشش قرار می که مهارت، درسیهبرنام

). (Knight & York, 2002 دارد) کارآمدي و فراشناخت( هاي فرديژگییو) محور و عمومی رشتههايمهارت( هامهارت

____________________________________________________________________ 
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 شانکپنتریچ و
1
و بندورا) 1996(

2
 دهاي درسی متمرکز بر قابلیت استخدام، بایمعتقدند که برنامه) 1997( 

 ثیر داردأها تهارتهاي فردي بر درك موضوع و رشد مویژگی. هاي فردي را مورد توجه قرار دهندویژگی

Knight & York, 2002).(در کمک به آندرسی با تقاضاي بازار کار و موفق نبودن ه  سازگار نبودن برنام 

توان از دالیل می ثر در دنیاي کار راؤمنظور ایفاي نقش مهاي الزم بهدانشجویان براي کسب اطالعات و مهارت

ک ـر براي یـدیگعالوه بر این، مالك ). Macfarlane – Dik & Roy, 2006(  یک برنامه تلقی کردشکست

در توانمندي براي استخدام  گیري احساس کارآمدي ودام، شکلـت استخـاي قابلیـبرنامه درسی موفق در راست

به بیان دیگر، ادراك دانشجویان از میزان . است آموزش عالی هیا مؤسسدرسی در دانشگاه  ه این نوع برنامهنتیج

.                                                                                                                             ستشده اهاي ارائهخدام خود، نمایانگر میزان موفقیت یا عدم موفقیت برنامهقابلیت است

ست از ا ادراکی دانشجو، عبارتادراك دانشجویان از قابلیت استخدام خود یا قابلیت استخدام خود

عنوان که دانشجویان به ايهاي ویژهثیرگذار است و فعالیتأهاي آنها تآن عواملی که بر برداشت

در سطح  براي یک دانشجوي مشغول به تحصیل .دنکن موفقیت خود آنها را دنبال میی برايهایفرصت

شده براي دستیابی به استخدام بادوام و  دركعنوان تواناییادراکی به کارشناسی، قابلیت استخدام خود

شده این امر، مطالعات انجام (Hillage & Pollard, 1998). مناسب بر اساس سطح شایستگی فردي است

ده بر نقش سیاست ـور عمـطه بهـ، کدامـت استخـ قابلیهـشده در زمیناي انجامـاري از کارهـر را از بسیـ حاضهـدر زمین

 سازد متمایز می،اندرکاران آموزش متمرکز است سازمانی آموزش عالی، کارمندان، و دستدولت، راهبردهاي

(Hillage & Polard, 1998; Forrier & Sels, 2003; Bowers-Brown & Harvey, 2004; Yorke, 2006)                                                                                        
 درسی صورت گرفته هرزشیابی از قابلیت استخدام برنام اه متعددي در خارج از کشور در زمینتحقیقات

  اـ، ام(knight & Yorke, 2003; Kagaari, 2007; Rae, 2007; Crassuman & Clarke, 2010) تـاس

استخدام خود پرداخته قابلیت توان یافت که به ارزشیابی از ادراك دانشجویان از ندرت تحقیقاتی را میبه

در داخل کشور  (Rothwell & Arnold, 2007; Rothwell et al., 2008, Rothwell et al., 2009).. باشند

؛ 1395پور، بیگی و قلی(  قابلیت استخدام دانشجویان صورت گرفته استهر زمین سودمندي دهاينیز پژوهش

طور  که به،، اما محققان تحقیقی را)1393 باغبان، ؛ موسوي، عابدي و1394چهارسوقی، عابدي و نیلفروشان، 

 .انددا نکردهـ پی، قابلیت استخدام پرداخته باشده دانشجویان از ادراك خود در زمینمستقیم به بررسی و ارزیابی

عنوان یک نتیجه ، ادراك دانشجویان از قابلیت استخدام خود، بهشد تر ذکرپیش که چنانچه این در حالی است

بررسی پایایی «در پژوهشی که به ) 2008( راسویل و همکاران. استیري حاصل از برنامه درسی مطرح و یادگ

 پرداختند، نشان دادند که »عالی بریتانیا و روایی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو در آموزش

____________________________________________________________________ 
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هاي ی در راستاي مهارتمقیاس مذکور از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بوده و متناسب با رشد شایستگ

تواند در آنها بیان کردند که این مقیاس می. استریزي رشد فردي  درسی و برنامههقابلیت استخدام در برنام

 کار روده  درسی بههاي قابلیت استخدام برنامگروهی از دانشجویان در راستاي ارزشیابی مهارتقالب ابزاري براي 

.(Rothwell et al., 2008) دادند که نشان) 2009( ی دیگر، راسویل و همکارنـا و در پژوهشـن راستـدر همی 

  هلفؤثیر و مأ عیار دانشگاه را داراي بیشترین تهلفؤعالی بریتانیا، به ترتیب م  کارشناسی آموزشآموختگاندانش

 ،کنندگانمبا فرض اینکه استخدا. اندثیر در قابلیت استخدام خود دانستهأبلندپروازي را داراي کمترین ت

ها، انتظارات دانشگاهاین پسندند، دانشجویان حاضر در هاي رتبه باالتر را براي جذب نیرو از آنها میدانشگاه

  بر طبق نظر راسویل. باالتري را در قالب سطح شغلی داشته و اعتماد بیشتري به قابلیت استخدام خود داشتند

هاي دیگر و نیز در رشتههاي فرهنگی دراکی دانشجو در موقعیتابزار قابلیت استخدام خودا) 2008( ناو همکار

تحقیقات نشان   دانشجو،ثیرگذار بر قابلیت استخدام خودادراکیأدر ارتباط با متغیرهاي ت. مختلف قابل کاربرد است

وهش پژ. ثیر داشته باشدأتواند بر ادراك دانشجویان از قابلیت استخدام خود تاند متغیر جنسیت نیز میداده

جکسون
1

هاي قابلیت کننده در شایستگی در مهارتعنوان عامل تعییننشان داد که جنسیت به) 2014(

  .شوداستخدام براي دانشجویان کارشناسی محسوب می

عالی و ارتقاي  گذاران و متولیان آموزش درسی از سوي سیاستهاهتمام به اصل قابلیت استخدام در برنام

کار و نیز سبب کارآفرین شدن  حو شدن موانع ارتباط نزدیک دانشگاه و بازارآن در دانشجویان، سبب م

ها و بسترهاي سیاسی، اجتماعی، رغم پذیرش مشکالت، موانع و فقدان زیرساختعلی. ها خواهد شددانشگاه

رند با هاي مناسبی برخوردارند و قادها و زمینهها از توانمندياقتصادي و فرهنگی مناسب در کشور، دانشگاه

، نیا و همکارانفرامرزي( کارهاي مناسب در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین حرکت کنندراه اعمال

 هن از قابلیت استخدام خود در زمینهاي دانشجویابنابراین با توجه به اهمیتی که ارزشیابی از ادراك). 1395

شده از سوي دانشگاه برخوردار هئهاي ارا برنامه درسی و درنتیجه در ارتقاي کیفیتهبازخورد و اصالح برنام

اي قابلیت استخدام دانشجویان هاست، هدف پژوهش حاضر هنجاریابی ابزاري براي بررسی انتظارات و خودادراکی

 زیر مورد هايپرسشبه منظور رسیدن به هدف مذکور . است فنی دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی هرشت

 .2 مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو  از چند عامل تشکیل شده است؟ .1: بررسی قرار گرفته اند

 آیا مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو .3شده چگونه است؟ گیري عوامل اکتشافزش الگوي اندازهبرا

م خودادراکی آیا بین مقیاس قابلیت استخدا. 4در نمونه دانشجویان ایرانی از پایایی الزم برخوردار است؟ 

  داري وجود دارد؟  ط معنا درسی ارتباهن با مقیاس قابلیت استخدام برنامهاي آلفهؤدانشجو و م

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Jackson 



  )...ساختار عاملی، پایایی و روایی(سنجی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو هاي روان       ویژگی



 

130

  روش .2

 در دانشگاه اصفهان 1395  ـ96پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده که در نیمسال اول تحصیلی 

 بودند که 1392 سال تحصیلی  دانشجویان رشته فنی وروديتمام آماري این پژوهش، جامعه. شداجرا 

کارشناسی در مقطع ) ترم هفت( عنوان دانشجویان سال چهارمدادند و به نفري را تشکیل می343جمعیت 

مهندسی در دانشگاه اصفهان  ـ امپیوتر و فناوري اطالعات، و فنیونقل، مهندسی کقالب سه دانشکده حمل

ارم به این خاطر بود که این دانشجویان به سبب انتخاب دانشجویان سال چه. مشغول به تحصیل بودند

 به نحو بهتري قادر بودند ،اندثیري که از آن پذیرفتهأشده و ت درسی ارائههو برنامشناخت بیشتر از دانشگاه 

عنوان حجم  نفر به183 آماري بر اساس جدول مورگان تعداد هاز این جامع. تحقیق را پاسخ دهند هايپرسش

 هسه دانشکداي تصادفی از بین گیري خوشهدر این راستا، از طریق نمونه. ص داده شدندکافی تشخی هنمون

طور کامل پاسخ هاي تحقیق بهنامه نفر به پرسش185 که شدنامه توزیع  پرسش192موردپژوهش، تعداد 

 تحصیلی، از آنجا که بهترین و تنها مکان در دسترس براي اجراي پژوهش بر اساس سال ورودي و ترم. دادند

برداري محققان، در پژوهش حاضر کالس درس در نظر گرفته شده کالس درس بود، لذا واحد نهایی نمونه

  .است

 : براي گردآوري اطالعات از ابزارهاي زیر بهره گرفته شده است

اس  اول، مقیهنامپرسش :کار گرفته شده نامه بابتدا بر اساس ماتریس قابلیت استخدام خودادراکی دو پرسش

ن، وضعیت خودباوري، دانشگاه م(بر اساس چهار جزء ) 2008( قابلیت استخدام است که راسویل و همکاران

 مطابق). 1شکل ( دهدکه یک ماتریس را تشکیل میاند کردهتدوین )  تحصیلی منهبازار کار بیرون، و رشت

در  هر خانه. از یکدیگر نیستند جدا  است که این اجزاادبیات و متون تخصصی در این زمینه، فرض بر این

 اسـ در هر خانه، در مجموع یک مقیپرسشبنابراین با احتساب دو . دهد را شکل میپرسشس، دو ـماتری

ان نامه توسط محققاین پرسش. دهدمی  که قابلیت استخدام را مورد سنجش قرارشود تشکیل میايگویه16

 علوم تربیتی و زبان و ادبیات انگلیسی قرار ه رشتانادت اسییدأ آن مورد تهبه فارسی برگردانده شد و ترجم

براي هر گویه، پنج گزینه بر .  تعیین شده استدرصد 75نامه توسط طراحان آن یی این پرسشیاپا. گرفت

 هحداقل نمر. در نظر گرفته شده استبراي پاسخ دادن » کامالً مخالفم تا کامالً موافقم«اساس طیف لیکرت 

نامه  نسخه از این پرسش40در این پژوهش ابتدا . استس  براي این مقیا80 و حداکثر 16فرد هر براي ممکن 

هاي زان درك دانشجویان از گویهـظور میمناري بهـ آمـهتصادفی بر روي دانشجویان در جامعصورت به

یی آن اقدام  پایاروش پایایی کرونباخ به بررسیسپس با . دشها ویرایش نامه، اجرا شد و برخی از واژهپرسش

هاي در اجراي اصلی، این نسخه. شد مشخص درصد 78پایایی مقدماتی آن در این مرحله براي کل ابزار . دش

این مراحل در بررسی مقدماتی . دش تحقیق توزیع ه نهایی بین نمونهناممقدماتی کنار گذاشته شد و پرسش
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در پژوهش حاضر،  براي سنجش پایایی . دشام  دیگر این پژوهش نیز انجهنامنامه، براي دو پرسشپرسش

همچنین آلفاي . هاي آزمون در هر مقیاس محاسبه شد  با کل نمرهپرسشدرونی ابزار مذکور، همبستگی هر 

  .  مشخص شده استدرصد 92کرونباخ براي کل ابزار 

  دانشگاه من

  

  )2008راسویل و همکاران، ( ماتریس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو: 1شکل 

  

کننده در مطالعه حاضر، ا که دانشجویان شرکتـاز آنج.  دوم، مقیاس بلندپروازي بودـهنامپرسش

هاي موفقیت در آینده در عنوان نشانگر ادراك یک مقیاس بلندپروازي بهنابرایناند، بشاغل نبوده

 یک عنوان گرفته است و این بیش از آنکه بهدپروازي در مرکز ماتریس قرارـ بلنـهلفؤم. مقیاس گنجانده شد

ی ـه عبارتـشده از آن نسبت به خودباوري و بدلیل نزدیکی مفهومی برداشتهد، بــ مرکزي باشهساز

شده توسط  انجامهونی و مقیاس بلندپروازي در مطالعدلیل ارتباط قوي بین قابلیت استخدام دربه

ر ب مقیاس بلندپروازي مشتمل  فوق،هطبق مطالعهمچنین بر.  است )2008( راسویل و همکاران

ساب عنوان قابلیت استخدام درونی به حرا به وان آنـتمقیاس قابلیت استخدام دانشجو است و می

یافته از مقیاس دو گویه از این مقیاس انطباق. این مقیاس از شش گویه تشکیل شده است .آورد

خواهم در وضعیتی باشم که کارهاي من اغلب می«  اولهگوی: راهه انتزاعی استموفقیت کار

یافته از نابیانطباق»  واقعی خود را انجام دهمهعالقمورد
1

هایی فتاز پیشر«  دومهبود؛ و گوی) 2001( 

برگرفته از گرین » ام راضی هستمهاي جدید داشتهکه براي رسیدن به اهدافم براي رشد مهارت

هاوس
2

  دیگر توسط راسویل و همکارانهچهار گوی(Rothwell et al. 2008).  است) 1990( و همکاران

هر گویه بر . ه است تعیین شددرصد 76نامه توسط طراحان آن پرسشیی این پایا. اندتدوین شده) 2008(

____________________________________________________________________ 
 

1. Nabi 
2. Greenhaus 

 درگیري من با تحصیالت - 1

 خود و پیشرفت تحصیلی

ز  برداشت من ا- 2

 قدرت و عیار دانشگاه

 شهرتی که دانشگاه در رشته - 3

 تحصیلی من دارد

ها و  اعتماد من به مهارت- 8

 هاي خودقابلیت

 وضعیت و اعتبار رشته - 4 بلندپروازي

 تحصیلی من

  آگاهی من از فرصت ها در - 7

 بازار کار بیرون

 برداشت من از - 6

وضعیت بازار کار 

 بیرون

تقاضاي بازار کار بیرون براي  - 5

 افراد در رشته تحصیلی من

  

خودباوري

  

  وضعیت بازار کار بیرون

  

رشته تحصیلی من
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گذاري شده است که حداقل نمره» کامالً مخالفم تا کامالً موافقم«اي درجهاساس طیف لیکرت پنج

ان به فارسی برگردانده نامه توسط محققاین پرسش .است 30 و حداکثر نمره 6 ممکن هر فرد هنمر

پایایی . ت انگلیسی قرار گرفتان و ادبیا علوم تربیتی و زبه رشتانادتیید اسأ آن مورد تهشد و ترجم

در پژوهش حاضر، براي سنجش پایایی درونی ابزار مذکور، . شدمشخص درصد  77مقدماتی آن 

همچنین آلفاي کرونباخ براي . هاي آزمون در هر مقیاس محاسبه شد  با کل نمرهپرسشهمبستگی هر 

 . مشخص شده استدرصد 89کل ابزار 

  نامه توسط آقاپور و همکاراناین پرسش.  درسی استهنام سوم، قابلیت استخدام برهنامپرسش

هاي  فردي، مهارتهاي توسعـه کلیدي در قابلیت استخدام یعنی مهارتهلفؤاس سه مـبر اس) 1393(

 درسی در میزان موفقیت آن هوین شده است که به ارزیابی برناموکار تدهاي کسبآکادمیک، و مهارت

دلیل تطابق یافتن با در پژوهش حاضر، به. دگاه دانشجویان پرداخته استها از دین مهارتـ ایهئدر ارا

ها ویرایش نامه انجام گرفت و برخی از واژههاي فنی در دانشگاه اصفهان، اصالحاتی در پرسشرشته

 گویه، 10هاي توسعه فردي از  مهارتهلفؤ نشانگر تشکیل شده است که م24نامه از این پرسش. شدند

براي هر گویه، .  گویه تشکیل شده است6 از دانشگاهیهاي  گویه و مهارت8کار از وسبهاي کمهارت

 در نظر گرفته شده بود که در تجزیه و »خیلی کم تا خیلی زیاد«پنج گزینه بر اساس طیف لیکرت 

حداقل . نمره به هر گویه اختصاص داده شد) خیلی زیاد (5تا ) خیلی کم( 1ها به تناسب تحلیل داده

 هـنامط طراحان پرسشـشده توسپایایی محاسبه.  بوده است120 و حداکثر 24 ممکن هر فرد هرنم

 . مشخص شده استدرصد 87در پژوهش حاضر، پایایی این ابزار .  تعیین شده استدرصد 81

هاي فنی ها، بدین صورت بود که ابتدا با مراجعه به کارشناسان آموزشی دانشکدهنامه توزیع پرسشهنحو

هاي کالسی دانشجویان سال چهارم آن دانشکده براي اجراي پژوهش و نیز ، از برنامهپژوهشردمو

 ابتدایی ه دقیق10سپس، با هماهنگی با استاد هر کالس در . شدها اطالع حاصل مدرسان این کالس

 شدههاي تعیینهاي تحقیق در بین دانشجویان کالسنامهیا پایانی جلسه، اقدام به توزیع پرسش

میانگین و انحراف ( تحقیق، از آمار توصیفی هايپرسشوتحلیل اطالعات و آزمون براي تجزیه. گردید

انجام  براي .دشاستفاده  ییديأی، تحلیل عاملی اکتشافی و تـو استنباطی نظیر آزمون همبستگ) معیار

  .استفاده شده است Amos و SPSS-22افزار  عملیات آماري مذکور، از نرم

 

  هایافته .3

ها در کل میانگین نمره متغیر نگین و انحراف معیار آزمودنیاشده، میهاي انجامحلیلوتبر اساس تجزیه

 هچنین میانگین و انحراف معیار نمرهم. بود) 84/78±92/12( قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو
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 هايپرسشادامه، در . بود) 45/29±44/5( درسی ه قابلیت استخدام برنامهلفؤها در مکل آزمودنی

  :گیردو مورد بررسی قرار میشده پژوهش مطرح 

  مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو  از چند عامل تشکیل شده است؟ : اول پژوهشپرسش

، ساختار عاملی آن با شدمیبراي نخستین بار روي دانشجویان ایرانی اجرا  از آنجا که این آزمون

 یا عامل تحلیل روش از هاي مقیاسعامل استخراج منظوربه. دتحلیل عاملی اکتشافی بررسی ش

  شاخص؛KMO یعنی آن فرضپیش آزمون دو نتایج عاملی تحلیل انجام از پیش. شد کتشافی استفاده

 یک تشکیل فرضپیش بررسی ؛ Bartlettآزمون  وعاملی تحلیل انجام براي نمونه حجم کفایت

 نشان مقدماتی آزمون دو این نتایج.  شد  بررسی،جامعه رد هاهمبستگی ضرایب توسط واحد ماتریس

 لذا.  است  معنادار%001سطح  در  Bartlett آزمون هآمار ودرصد  87  معادل KMO هآمار که داد

 عوامل تحلیل از توانمی و دارد وجود جامعه در هاهمبستگی و بوده کافی تحلیل براي نمونه حجم

ایی قرار گرفت که در ش واریماکس، چهار عامل مجزا مورد شناسبا استفاده از چرخ. کرد استفاده

 تحصیلی مرتبط هعامل اول با پنج گویه به رشت. کنددرصد واریانس کل را تبیین می 53/70مجموع 

کار بیرون مرتبط است و با پنج  عامل دوم به بازارِ. دکن درصد از واریانس را تبیین می769/20است و 

عامل سوم، به اعتماد به نفس و بلندپروازي مرتبط . پردازد درصد از واریانس می86/17گویه به تبیین 

 از  درصد72/15توان از آنها نام برد و شامل هفت گویه است و هاي فردي میاست که تحت عنوان ویژگی

 با پنج گویه  ،و در نهایت عامل چهارم که به عیار دانشگاه مرتبط است. دکننس را تبیین میاواری

 از باالتر هاعامل تمامی براي آیگن مقادیر است ذکر به الزم .کندنس را تبیین میادرصد از واری 18/15

  ).  1جدول ( شد درنظرگرفتهدرصد  30حداقل  عوامل وزن و یک

  

  بر روي مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو) واریماکس( یافته به روش متعامد بارهاي عاملی چرخش:1جدول 

    عوامل          

          گویه ها

1 2 3 4 

E4b هاي اجتماعی  انتخابی در قالب منزلتهبندي رشتطبقه

 خیلی باال               

59/0  -  -  - 

E4a تحصیلی از هودن افراد مشغول به تحصیل در رشتبیشتر ب 

 بازار کار حاضر    

76/0  -  -  - 

E5a ِ81/0 بیرون                           تقاضاي گسترده در دستیابی به حرفه در بازار کار  -  -  - 

E5b 86/0اي مطلوب                                                 منتهی شدن مدرك به حرفه  -  -  - 

E1b                              اولویت قایل شدن براي فعالیت تحصیلی

  

74/0  -  -  - 
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  1ادامه جدول 

E7b 77/0 - کنندگانهاي مدنظر استخدامها و تواناییبرخوردار بودن از مهارت  -  - 

E6a جو در ووجودجاهاي خالی فراوان براي شغل مورد جست

 جغرافیایی دانشجوه منطق

- 85/0  -  - 

E7a 70/0 -  تحصیلیههاي شغلی در رشتشناسایی فرصت  -  

A1 84/0 - عالقهردانجام کار مو  -  - 

A5 83/0 - اياحساس ضروري بودن پیشرفت در راستاي رشد حرفه  -  - 

E8a هاي شغلی و امتحانات اطمینان به موفقیت در مصاحبه

 گزینشی

-  - 72/0  - 

E8b ها و تجارب توانا بودن در احراز هر شغل مرتبط با مهارت

 خود

-  - 79/0  - 

A4 81/0 -  - عنوان یک فرد بلندپروازتن خود به گرفنظر در  - 

A6 76/0 -  -  تفاوت بودن نسبت به شغل آیندهبی  - 

E1a 74/0 -  -  هاي باال در تحصیالتگرفتن نمره  - 

A3 هاي خود در داشتن اهداف روشن در دستیابی به خواسته

 زندگی

 -  - 70/0  - 

A2 

 

 اهداف هاي خود در راستاي تحققخرسند بودن از پیشرفت

 هاي جدیدبراي رشد مهارت

  - 65/0  

E2a از این آموختگاندانشکنندگان به استخدام اشتیاق استخدام 

 دانشگاه

 -  -  - 76/0 

E3b 73/0 -  -  -  مطالعه تحصیلی موردهشهرت بارز دانشگاه در رشت 

E2b اساسی هعنوان سرمای گرفتن رتبه و منزلت دانشگاه بهنظر در 

 جوي شغلودر جست

 -  -  - 74/0 

E6b  هاي  دورهآموختگاندانشنیاز گسترده بازار کار حاضر به

 شده هئار

 - -  - 66/0 

E3a منظور کنندگان به این دانشگاه به استخدامهتوجه ویژ

  تحصیلی آنهاهاستخدام دانشجویان در رشت

 - -  - 63/0 

 24/1 09/2 66/2 39/8 مقادیر ویژه

 18/15 72/15 86/17 769/20 شدهدرصد واریانس تبیین

 53/70 درصد  واریانس کل
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  شده چگونه است؟گیري عوامل اکتشافبرازش الگوي اندازه:  دوم پژوهشپرسش

ییدي مورد آزمون قرار أ تحلیل عاملی تهوسیلاستخدام خودادراکی دانشجو، بهساختار عاملی مقیاس قابلیت 

همگی الگوي حاصل از تحلیل عامل اکتشافی  رازندگی،هاي بگرفته بر روي شاخصهاي انجامتحلیل گرفت و

  ).2جدول ( یید قرار دادندأرا مورد ت

  

هاي برازندگی نزدیک هستند و بیانگر کفایت  ها به مالكمقادیر شاخصتمام  ،دهد نشان می2همانگونه که جدول 

ابلیت استخدام خودادراکی دانشجو  ساختار چهارعاملی ق،درنتیجه. هستندمطلوب و نسبتاً قابل قبول الگوي ساختاري 

شاخص برازش ( CFI هاي برازش تطبیقیشاخص. شودقبولی بوده و مورد تأیید واقع میداراي برازش قابل

همگی  )شاخص برازش افزایشی ( IFI و )لویسـ شاخص توکر( TLI، )هنجارشده شاخص برازش(  NFI،)تطبیقی

. دهند نشان می، مطلوب بودن مدل استهنکه نشادرصد را،  90دیر بیشتر از حاکی از  قابل قبول بودن مدل است و مقا

 را %029 نیز مقدار است برازش مقتصد هکه نمایند) RMSEA( نگین مربعات خطاي برآوردا دوم میهشاخص ریش

که )  مقتصدهشدشاخص برازش هنجار( PNFI شاخص.  تناسب مدل برازش استهدهنددهد که نشاننشان می

 .دهد که حاکی از قابل قبول بودن مدل است را نشان میدرصد 60 مقدار باالتر از ،است دیگر شاخص مقتصد هدنماین

GFI )شاخص نیکویی برازش ( وAGFI )مقدار ،هستند برازش مطلق هکه نمایند )شدهشاخص نیکویی برازش اصالح 

اي ــهدادهوع، ـد که درمجمــت دارنـ امر داللنـ و بر ایدـدهندل نشان میــ و نزدیک به آن را براي مدـدرص 95

 میانگین مربعات هریش(  RMRمقدار . شودیید میأشده تقبول است و مدل تدوینقابل هشده نزدیک به دامنآوريجمع

 . است که بر قابل قبول بودن مدل اشاره دارد%  05  کمتر از،استهاي برازش مطلق که از شاخصز، ـنی) باقیمانده

   دانشجویان ایرانی از پایایی الزم برخوردار است؟هنشجو در نمونآیا مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دا:  سوم پژوهششپرس

 کل هبا نمر مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو را هايماده همبستگی ضرایب و آماري هايشاخص 3جدول

  .دهدمی نشان

  

 ادراکی دانشجو شاخص هاي برازندگی الگوي ساختاري چهار عاملی قابلیت استخدام  خود: 2 جدول

  هاي برازندگی                 شاخص

الگو

 

2 df 
2  
df 

GFI AGFI RMR IFI TLI CFI NFI PNFI RMSEA 

 029/0 62/0 96/0 99/0 98/0 99/0 03/0 92/0 95/0 28/1 149 03/191 الگوي ساختاري



  )...ساختار عاملی، پایایی و روایی(سنجی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو هاي روان       ویژگی



 

136

  )n=185(  کلةهاي مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو با نمرستگی گویههاي آماري و ضرایب همبشاخص: 3جدول 

  عوامل                                                                         

 هاي آماريشاخص
 Rtt1 انحراف معیار میانگین

60/0 01/1 64/3 اي اجتماعی خیلی بااله انتخابی در قالب منزلتهبندي رشت طبقه- 1 ** 

58/0 88/0 73/3  حاضر کارِ تحصیلی از بازارِهدن افراد مشغول به تحصیل در رشت بیشتر بو- 2 ** 

61/0 88/0 85/3  بیرون تقاضاي گسترده در دستیابی به حرفه در بازار کارِ- 3 ** 

72/0 88/0 68/3  منتهی شدن مدرك به حرفه اي مطلوب- 4 ** 

تۀ
ش

ر
ی

یل
ص

ح
 ت

  

  

65/0 91/0 42/3  اولویت قایل شدن براي فعالیت تحصیلی- 5 ** 

51/0 97/0 31/3 کنندگانهاي مدنظر استخدامها و توانایی برخوردار بودن از مهارت- 6 ** 

52/0 92/0 44/3 جغرافیایی دانشجووجو در منطقه  وجود جاهاي خالی فراوان براي شغل مورد جست- 7 ** 

54/0 90/0 48/3 هاي شغلی در رشته تحصیلیاسایی فرصت شن- 8 ** 

51/0 03/1 43/3  انجام کار موردعالقه- 9 ن **
رو

 بی
ار

 ک
زار

با
 

51/0 97/0 46/3 اي احساس ضروري بودن پیشرفت در راستاي رشد حرفه- 10 ** 

67/0 13/1 40/3 هاي شغلی و امتحانات گزینشی اطمینان به موفقیت در مصاحبه- 11 ** 

66/0 12/1 13/3 ها و تجارب خود  توانا بودن در احراز هر شغل مرتبط با مهارت- 12 ** 

76/0 99/0 48/3 عنوان یک فرد بلندهمت  درنظرگرفتن خود به- 13 ** 

 77/0** 97/0 48/3 تفاوت بودن نسبت به شغل آینده بی- 14

 74/0** 92/0 40/3 هاي باال در تحصیالت  گرفتن نمره- 15

 71/0** 98/0 46/3 هاي خود در زندگی  داشتن اهداف روشن در دستیابی به خواسته- 16

ی 
ژگ

وی
ي

رد
ي ف

ها
 

 

 52/0** 96/0 83/3 هاي جدیدهاي خود در راستاي تحقق اهداف براي رشد مهارت خرسند بودن از پیشرفت- 17

 61/0** 96/0 81/3  آموختگان از این دانشگاهکنندگان به استخدام دانش اشتیاق استخدام - 18

 54/0** 01/1 77/3 مطالعه تحصیلی مورد  شهرت بارز دانشگاه در رشته- 19

 68/0** 88/0 4 وجوي شغلعنوان سرمایه اساسـی در جست درنظـرگرفتن رتبه و منزلت دانشگاه به- 20

 64/0** 95/0 81/3 شدهههاي ارائ دورههادانش آموخته کار  حاضر به  نیاز گسترده بازارِ- 21

اه
شگ

دان
ر 

یا
ع

ن در رشته منظور استخدام دانشجویاگاه بهکنندگان به این دانش استخدام توجه ویژه- 22 

 تحصیلی آنها
73/3 95/0 **51/0 

 لفاي کرانباخآ انحراف معیار میانگین  

 92/0 92/12 84/78 کل مقیاس

 86/0 61/3 34/18  تحصیلیهرشت

 85/0 80/3 14/17  کار بیرونبازارِ

 89/0 49/5 22/24 ویژگی فردي

  

  

  هاي آنو  زیرمقیاس ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس

 

 عیار دانشگاه
14/19 81/3 86/0 

01/0 p<** 

  

____________________________________________________________________ 
 

کل نمره با مقیاس هايتک آیتمتک همبستگی. 1  
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تیب  بهتر مقیاس ونیکل در شود، میانگین، انحراف معیار، و همسانیمالحظه می 3همانطور که در جدول 

مقیاس قابلیت استخدام  کرونباخ يآلفا  که ضریبدهدها نشان میداده. است 92/0 و 92/12، 84/78

 کل هنمر با ذکرشده مقیاس هايگویه تکتک براین، همبستگی عالوه .است بخشخودادراکی دانشجو رضایت

 ههم دیگر، عبارت به. است متغیردرصد  77 تا درصد 51از  ضرایب این هدامن و دار معنی>01/0p سطح در

  . برخوردارند الزم همسانی دام خودادراکی دانشجو ازقابلیت استخ مقیاس هايپرسش

ن با مقیاس قابلیت هاي آلفهؤآیا بین مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو و م:  چهارم پژوهشپرسش

  داري وجود دارد؟ا درسی ارتباط معنهاستخدام برنام

قابلیت استخدام خودادراکی  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی باالیی بین مقیاس 

 اعتبار همگرایی آزمون هدهنداین امر نشان). =P 001/0( درسی وجود دارد همدانشجو با قابلیت استخدام برنا

 هی دانشجو و قابلیت استخدام برنامهاي قابلیت استخدام خودادراکمقیاساین همبستگی بین خرده. است

 از بیشترین میزان همبستگی درصد 89 تحصیلی با ه از رشت دركهلفؤم). =P 001/0(د شدرسی نیز مشاهده 

 درسی هی با مقیاس قابلیت استخدام برنام از کمترین میزان همبستگدرصد 58 عیار دانشگاه با هلفؤو م

  ).4جدول  (برخوردار است

  

 استخدام  قابلیتهلفؤهاي آن با ملفهؤآزمون همبستگی بین قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو و م: 4جدول 

  درسی هبرنام

هاي متغیر

 پژوهش

قابلیت استخدام 

خودادراکی 

 دانشجو

درك از رشته 

 تحصیلی

درك از بازار کار 

 بیرون

 عیار دانشگاه ویژگی فردي

r P r p r p r p r P  قابلیت استخدام

58/0 001/0 70/0 001/0 78/0 001/0 89/0 001/0 78/0  درسیهبرنام  001/0  

 

  بحث  .4

مقیاس قابلیت استخدام ) ساختار عاملی، پایایی و روایی( سنجیهاي روان به بررسی ویژگیپژوهش حاضر

حقیقت ادراك تدوین شده، پرداخته است که در) 2008( همکاران خودادراکی دانشجو که توسط راسویل و

استخدام خودادراکی ها نشان داد که مقیاس قابلیت یافته. است کار ن از قابلیت استخدام خود در بازاردانشجویا

ر، آلفاي در پژوهش حاض. سنجی مناسب در بین دانشجویان ایرانی برخوردار استهاي رواندانشجو از شاخص

، و عیار درصد 89، ویژگی فردي درصد 85 بیرون ، بازار کارِدرصد 86 تحصیلی هکرونباخ براي ابعاد رشت

 .دست آمده استخدام خودادراکی دانشجو ب براي ابزار قابلیت درصد 92 و  در کل درصد 86دانشگاه 
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 تکرارهاي همراه به واریماکس نهایی چرخش و اصلی هايلفهؤم روش با اکتشافی عاملی تحلیل نتایج

 کنند و مشخص شدنمی نتبیی را کل واریانس از درصد 53/70 مجموعاً که کرد استخراج را عاملچهار  کافی،

آمده از دستههاي بییدي نیز عاملأنتایج تحلیل عاملی ت. ها دارددادهعامل، بهترین برازندگی را با که چهار 

 ایرانی قابلیت استخدام خودادراکی هبنابراین ساختار عاملی نسخ. کندیید میأتحلیل عاملی اکتشافی را ت

 ابزار هاز و این امر، داللت بر اعتبار سگیردمی یید قرارأییدي مورد تأهاي تحلیل عاملی ت میانگینادانشجو ب

هاي فنی دانشگاه اصفهان به عالوه بر این، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که دانشجویان رشته. موردنظر دارد

 بیرون، ویژگی فردي و درنهایت عیار دانشگاه را در قابلیت استخدام خود  تحصیلی، بازار کارِهترتیب عوامل رشت

آنها . است) 2009( گرفته توسط راسویل و همکاران صورت پژوهشهاین نتیجه برخالف نتیج. دانندثر میؤم

هاي بریتانیایی به ترتیب عوامل آموختگان مقطع کارشناسی در دانشگاهدر پژوهش خود نشان دادند که دانش

      ثر در قابلیت استخدام خود ؤعنوان عوامل م بیرون، و بلندپروازي را بهعیار دانشگاه، خودباوري، بازار کارِ

ادراکی با هاي خودباوري و بلندپروازي در ماتریس قابلیت استخدام خودلفهؤ ایرانی، مهدر نمون. دانندمی

عنوان عاملی  تحصیلی نیز بههرشت. اندهاي فردي مشخص شدهعنوان عامل ویژگییکدیگر ادغام شده و به

دست ه اي که در این نتیجه بنکته.  دانشجویان ایرانی براي قابلیت استخدام مشاهده شده استهمجزا در نمون

ثیر در أ تحصیلی از بیشترین ته دانشجویان ایرانی، عامل رشتهموندر ن؛  از اهمیت اساسی برخوردار است،آمد

لفه براي آنها برخوردار ؤثیر در این مأادراك آنها از قابلیت استخدام خود، و عامل عیار دانشگاه از کمترین ت

ثیر در قابلیت أعنوان عاملی که از بیشترین تیان بریتانیایی، عیار دانشگاه به در دانشجو،کهدرحالی. است

تواند شده در نتایج میهاي مشاهدهاین تفاوت.  تعیین شده است،استخدام از نظر دانشجویان برخوردار است

. عالی باشدو نظام آموزش هاي فرهنگی و شرایط اقتصادي و اجتماعی موجود در جامعه براي دناشی از تفاوت

نوع نگاه و گیرد و این ممکن است برخاسته از در مقام آخر جاي میدانشجویان ایرانی، عیار دانشگاه  هدر نمون

ها در کیفیت تربیت نیروي انسانی متخصص و کنندگان در بازار کار به عیار دانشگاهنگرش جامعه و استخدام

 هدر زمینخدامی باشد که بر دانشجویان و نوع ادراك آنها ها در فرایند استداشگاه  به رتبه و عیاریتوجهبی

  .ثیر گذاشته استأقابلیت استخدام ت

ن با هاي آلفهؤم و مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو بین  آزمون همبستگی نشان دادهنتیج

ري وجود دارد داري نزدیک به آن بود، همبستگی معنا که از لحاظ نظ، درسیهمقیاس قابلیت استخدام برنام

 درسی در ایجاد و افزایش قابلیت اشتغال هنقش برنام. است اعتبار همگراي آزمون هدهندکه این امر نشان

ا ـه بـت کـده اسـآم (Rae, 2007; Ehiyazanrn et al., 2009) انـهاي برخی از محققدانشجویان در یافته

 شده از سويهاي فراهمابلیت دانشجویان با تجربهبه عبارت دیگر، سطح ق. هاي این تحقیق همسویی داردیافته

 اهرم اساسی .(Ehiyazaryan & Barraclough, 2009) مستقیمی داردهآموزش عالی براي دانشجویان رابط
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هاي درسی باید با برنامه .استشده از سوي آنها  درسی ارائهـهها، برنامها در انتقال این تجربهبراي دانشگاه

در این فرایند، . هاي آن همواره پویا و اثربخش نگاه داشته شوندلفهؤم  اصالح و نوآوري درارزشیابی مداوم و

 مشاهده شده است که میزان آگاهی اعضاي ،با این وجود.  کنندت علمی نقش حیاتی ایفا میأاعضاي هی

هاي م تجربههاي تنظیها و شیوههاي انتخاب هدفلفهؤهاي درسی در معلمی از نوآوري در برنامههیأت

 هریزان حوزاندرکاران و برنامه بنابراین دست).1393  و همکاران،نیلی(است  یادگیري در سطح متوسط

هاي الزم به اعضاي  آموزشههاي درسی خود داشته و با ارائاي به کیفیت برنامه توجه ویژهباید آموزش عالی

هاي الزم از سایر  مشاورههئ درسی و اراهي برنامدر فرایند تدوین و بازنگرعلمی و مشارکت دادن آنها تأهی

  . کار در بیرون از دانشگاه پیش روندنفعان، همگام با مقتضیات بازارِذي

  

  گیرينتیجه .5

 از مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو که داد نشان حاضر تحقیق از حاصل هايیافته درمجموع،

 .کرد استفاده ایرانی دانشجویان در سازه این سنجش براي آن از توانمی و است برخوردار الزم و پایایی اعتبار

با  .باشد عالی داشته  آموزشهو حوز ریزي درسیبرنامه هايپژوهش در فراوانی کاربردهاي تواندمقیاس می این

 خود را با توانها و بازخورد و اصالح ناشی از آن، می درسی دانشگاههه از این ابزار در ارزیابی برناماستفاد

  .  آموزش عالی و ارتباط صنعت با دانشگاه نزدیک ساختهاستانداردهاي جهانی در حوز

  

  پیشنهادها .6

هاي  ارتقاي کیفیت برنامهبراي زیر هايهاي مشابه، پیشنهادهاي پژوهش حاضر و نتایج پژوهشبر اساس یافته

  :شوده میئ استخدام در دانشجویان ارادرسی دانشگاهی در راستاي قابلیت

 هاي فردي یا اي به ویژگیباید توجه ویژه عالیریزان درسی آموزشاندرکاران آموزشی و برنامهدست

  . داشته باشند،هاي خود نشان دهند در حرفهباید که فراگیران ،اخالقیهاي اخالقی و شبهویژگی

 ه و بذل توجه ویژه به ممیزتأهاي داراي هینتایج این پژوهش بر تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه

 ،ارتقاي آنها در جهت رفع نقیصه احتمالیها، هاي درسی در این دانشگاهتدوین و بازنگري برنامه

  . قابلیت استخدام داللت داردهو نداشتن رتبه و عیار دانشگاه در زمیننقش 

 ها و دروس هر  رشتههب همدهد به هم پیوستن تجارهایی که قابلیت اشتغال دانشجویان را افزایش مییکی از راه

  .دانشجویان گنجانده شودعالی براي تمام  نگر آموزش درسی کلهه شکلی که این تجارب در برنامرشته است، ب

 نفعان عنوان یکی از ذيکنندگان در بیرون از دانشگاه را نیز بهنظر استخدام باید هادانشگاه درسی ریزيبرنامه در

  .ها مشارکت دادی رشتهـهاي درس را در فرایند تدوین و بازنگري برنامهدانشگاه در نظر گرفت و آنها



  )...ساختار عاملی، پایایی و روایی(سنجی مقیاس قابلیت استخدام خودادراکی دانشجو هاي روان       ویژگی
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