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مقاله پژوهشی

تأثیر ویژگیهایشخصیتی بر خودسودمندیکاریابی دانشآموختگان علوم-
ورزشی

1

سجاد غالمی ترکسلویه ،1بهرام یوسفی ،2شیرین زردشتیان

3

 .1دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
 .2دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)
 .3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
تاريخ دريافت7937/50/87 :

تاريخ پذيرش7937/51/50 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی ويژگیهای شخصیتی بر روی خودسودمندی کاريابی دانش-
آموختگان رشته علومورزشی بود .روش پژوهش ،توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل
میدانی انجام شد .دانشآموختگان علوم ورزشی جامعة آماری بود .نمونه 935نفر بودند که به روش نمونه-
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،پنج پرسشنامه استاندارد عزتنفس چانگ و همکاران
( ،)8571تحملابهام هازن و همکاران ( ،)8578منبعکنترل کساوايف و همکاران ( ،)8571خودنمودگری هارت
و همکاران ( )8577و خودسودمندی کاريابی صالحی ( )7931بود .جهت روايی ترجمه از روش روايی ترجمة
پیشرو –پسرو استفاده شد .روايی صوری و محتوايی به تأيید شانزده تن از اساتید مديريت ورزشی رسید.
همچنین مقدار پايايی ،روايی واگرا و همگرا پرسشنامه مطلوب برآورد شد .تحلیل نتايج به روش معادالت
ساختاری با نرم افزار پیالاس و اسپیاساس انجام شد .نتايج نشان داد مقدار ضريب تعیین برای سازه
خودسودمندیکاريابی 5/195است که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأيید میکند .همچنین ضرايب
اثر پنج عامل عزت نفس ( ،)5/178تحمل ابهام ( ،)5/789منبع کنترل ( )5/780و خودنمودگری ()5/917
نشان از تأثیر آنها بر روی خودسودمندی کاريابی دانشآموختگان رشته علوم ورزشی دارد .بهطور کلی
دست آورد اين پژوهش برای متولیان ورزش کشور ،ضرورت تدوين سیاستهای متناسب با ويژگیهای
شخصیتی ،جهت اشتغال بیشتر دانشآموختگان رشته علوم ورزشی است .از طرفی دانشآموختگان رشته
علوم ورزشی میتوانند با مدنظر قرار دادن توانايیها و ويژگیهای شخصیتی خود زمینه را برای اشتغال هر
چه بیشتر خود فراهم آورند.
واژگانکلیدی :خودسودمندی ،عزت نفس ،تحمل ابهام ،خودنمودگری ،دانشآموختگان علوم ورزشی.

1. Email: s.gholami_2020@yahoo.com
2. Email: bahramyoosefy@yahoo.com
3. Email: zardoshtian2014@gmail.com

31

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،7شماره  ،77پايیز و زمستان 7931

مقدمه
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه محسوب می-
شود (احمدی ،بختباری و حسین نژاد1331 ،؛  .)1بهطوری که یکی از اهداف کالن توسعه در
کشورهای مختلف کاهش بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی است .زیرا بیکاری یک پدیده مخرب
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن همواره از دغدغههای اساسی برنامهریزان بوده است
(صیدانی ،بهاری و زارع .)23 ،1331 ،این موضوع در سالهای اخیر ابعاد تازهای به خود گرفته است.
سالها نظر بر این بود که نرخ بیکاری با ارتقأ سطح آموزش کاهش مییابد ،بهطوری که نرخ آن در
بین دانشآموختگان آموزش عالی به صفر میرسد ،اما این نظر امروزه با افزایش تعداد بیکاران
آموزشدیده در سطح عالی ،متزلزل شده است (ملکپور و محمدی1333 ،؛  .)213زیرا آموزش عالی
در کشور در چند دهۀ اخیر گسترش سریعی داشته است .این افزایش ظرفیتها که از طریق ایجاد
دانشگاهها و مراکز عالی در کلی استانها بهوجود آمده است ،موجب افزایش دانشآموختگان
دانشگاهها شده و عدم هماهنگی بین فرصتهای شغلی موجود در بخشهای مختلف و به عبارتی
کمبود تقاضا ،پدیده بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی را فراهم آورده است (مهرعلیزاده و آرمین،
1331؛  .)23شواهد نیز نشان می دهد در حال حاضر بین نظام آموزشی و بازار کار کشور به لحاظ
کمی و کیفی ارتباط منطقی وجود ندارد و دانشآموختگان دانشگاهی به درستی جذب بازار کار
مربوط به رشته خود نمیشوند و بسیاری از آنها یا بیکار میمانند یا انحراف شغلی پیدا میکنند
(فالح ،بهشتی ،بهشتی و رضوانی1331 ،؛  .)132یکی از رشتههای دانشگاهی که با وجود قابلیتهای
فراوان در زمینه اشتغال برای دانشآموختگان و جذب نیروی متخصص با مشکل روبرو است ،رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی است .جوادیان صراف و همکاران ( )1333در تحقیق خود اشاره کردند
 01/2درصد از دانشجویان از آینده شغلی خود نگران هستند .این شرایط ،واکنشهای منفی زیادی
را در دانشآموختگان بهوجود میآورد ،به گونهای که آنها اعتمادبهنفس خود را از دست میدهند و
نمیتوانند تواناییها و ویژگیهای شخصیتی خود را برای یافتن کار و اشتغالزایی بروز دهند
(فراهانی و قریانی قهفرخی1332 ،؛ .)131در این رابطه نشانداده شده است بسیاری از پیامدهای
منفی روانشناختی و سالمت فیزیکی با مشکالت فرآیند کاریابی ارتباط دارد (شفیع آبادی1332 ،؛
.)23
در این راستا صاحبنظران علم مدیریت و تحلیلگران مسایل اقتصادی و اشتغال معتقدند ویژگی-
های شخصیتی و فردی برای موفقیت شغلی عاملی اثر گذار محسوب میشود (محمدی و عسکری،
1331؛  . )132آنان بر این باورند که افراد باید واجد دو ویژگی مهم باشند .یکی ساخت تخصصی که
به معنای داشتن دانش ،تحصیالت ،هوش و تخصص کافی است و دیگری ساخت شخصیتی که به

ويژگیهای شخصیتی بر خودسودمندی کاريابی...

غالمی ترکسلويه :تاثیر

30

معنای داشتن ویژگیهای شخصیتی مانند ریسکپذیری ،عزت و اعتمادبهنفس ،کانون کنترل،
توانایی تحمل موقعیتهای ابهامآمیز ،خودنمودگری یا خودبیانگری (توانایی معرفی خود به دیگران)
میباشند (محمدی ،احمدی و امیرشایان جهرمی .)113 ،1331 ،در این باره کانگ و لی،2111( 1
 )13ویژگی اول را مهارتهای شناختی و ویژگی دوم را مهارتهای غیر شناختی مینامند .سونها،
هاگمن و اسکانیک  )2111( 2بر این باورند که مهارتهای شناختی یکی از جنبههای مهم و الزم
برای موفقیت در زندگی است ،اما برای عملکرد در زندگی کافی نیستند و بهمنظور موفقیت در بازار
کار و پیدا کردن شغل ،مهارتهای غیر شناختی نیز اهمیت فراوانی دارد .اهمیت مهارتهای
شناختی در موفقیتهای اجتماعی -اقتصادی در مطالعات متعددی تأیید شده است .اما تحقیقات نو
ظهور اهمیتی موازی برای مهارتهای غیر شناختی قایل شدهاند ،بهگونهای که بیان شده است
مهارتهای غیر شناختی ،ایجاد مهارتهای شناختی را تحریک میکند و نقش مهمی در عملکرد
شغلی افراد دارد (هاگمن )1 ،2111 ،3و به اندازه مهارتهای شناختی و حتی بیشتر از آن در تعیین
پیامدها و موفقیتهای شغلی اهمیت دارد (روسن ،گلین ،دالتون ،لنون و بوزیک.)2111 ،4
اصطالح مهارتهای غیرشناختی برای تقابل بین طیفی از رفتارها ،ویژگیهای شخصیتی و نگرشها
با مهارتها ،استعداد و پیشرفت تحصیلی به کار برده شده است (عزیزی ،شینی ییالق ،حاجی
یخجالی و علی پور .)110 ،1331 ،این مفهوم را بوولز و گینیت )1301( 1دو جامعهشناس ،مطرح
کردند تا بر عواملی غیر از عوامل قابل سنجش از طریق آزمونهای شناختی تمرکز شود .آنها بر
نقش نگرشها و ویژگیهای شخصیتی و فردی به عنوان عوامل تعیینکننده موفقیت در بازار و
کاریابی تأکید کردند (گوتمان و اسکن2113 ،1؛  .)13در این راستا عزیزی ،شینی ییالق ،حاجی
یخجالی و علی پور ( ) 1331در پژوهشی گزارش کردند عواملی مانند جهتگیری اجتماعی ،نیاز به
موفقیت ،خالقیت ،پشتکامی ،پشتکار بر روی موفقیت و انتخاب شغل موثر است .لطفی عظیمی،
عباسی ،محمودیان ،جمالی ،رضوانی فر ( )1331در پژوهش خود گزارش کردند جهتگیری
کارآفرینی و ایجاد شغل با متغیرهای انگیزه پیشرفت ،نوآوری ،خودکارآمدی ،خودشکوفایی،
عزتنفس و تحمل ابهام رابطه مثبت و معناداری دارد .احمدپور ،قاسمی و علیخانی دادوکیلی
( )1334نیز در تحقیق خود گزارش کردند ویژگیهای شخصیتی مانند توانایی خطرپذیری ،منبع
کنترل ،عالقه مندی به نوآوری و توانایی تحمل موقعیتهای ابهامآمیز باعث توسعه مهارتهای
1. Kang & Lee
2. Cunha, Heckman & Schennach
3. Heckman
4. Rosen, Glennie, Dalton, Lennon & Bozick
5. Bulles and Ginit
6. Gutman & Schoon
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شغلی و کارآفرینی میشود .نعمتی ( )1332در پژوهشی که بر روی ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های تهران انجام داد گزارش کرد دانشجویان کارآفرین در ابعاد منبع
کنترل ،توفیقطلبی و رویاپردازی وضعیت قوی و در بعد تحمل ابهام وضعیت بسیار قوی دارند.
کاظمی ،حسینی نیا و رمضان زاده ( )1332نیز گزارش کردند سه عامل کنترل شخصی ،عزتنفس و
نوآوری بر روی عملکرد مدیران ورزشی تأثیر گذار است .صادقی ،باغبان ،احمدی و موسوی ()1331
در پژوهش خود بر نقش عزتنفس در شکلگیری بلوغ مسیر شغلی کارجویان تأکید دارند .آروند و
شفیع آبادی ( )1331معتقدند افراد میکوشند تا دیگران را از ویژگیها و تواناییهای خود آگاه
کنند .این آگاهی و قضاوت از سوی دیگران در تعیین رفتار و مسیر شغلی آنها موثر است؛ بهطوری
که آنها معتقدند این افراد زندگی کاری موفقتری دارند .نوردمن و سار و شارما  )2111( 1نیز
دریافتند طیف وسیعی از مهارتها شامل انگیزش ،پشتکار ،مهارتهای اجتماعی ،عزت نفس ،تحمل
2
ابهام و  ...از جنبه نظری تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر کاریابی افراد دارد .شینر ،هسو و پاول
( )2114گزارش کردند اعتماد و عزتنفس با خودکارآمدی و نیات کارآفرینی افراد رابطه دارد،
همچنین جنسیت در این رابطه نقش تعدیل کنندهای دارد .هابر ،سلوف و وان پراگ )2114( 3در
پژوهشی گزاش کردند ریسکپذیری و تحمل ابهام یکی از ویژگیهای متمایز کارآفرینان است.
پائولوس ،وستالک ،کالوز و هارمز )2113( 4و بارون ،بورگارت ،پوچران  )2111( 1به نقش
خودنمودگری (خودبیانگری) در فرآیند کاریابی و خودسودمندی در مصاحبههای شغلی اذعان
داشتند .تاپ ،کالکوگل و دیلک  )2112( 1نیز معتقدند دانشآموختگان دارای احساس خودکارآمدی
باال ،اعتمادبهنفس بیشتری دارند و درک روشنتری از فرصتها و موقعیتهای مبهم دارند .نتایج
مطالعات تجربی برونلو و اسکلوتر )2111( 0که در اروپا و آمریکا انجام شد نشان داد ،سطح مشخصی
از ویژگیهای فردی مانند عزت نفس ،منبع کنترل درونی ،قدرت تحمل ابهام ،پیش نیاز ایجاد
اشتغال و عدم شکست در بازار کار است .ناتا )2110( 3نیز گزارش کرد رفتارهای مرتبط با مسیر
شغلی تحت تأثیر صفات و ویژگیهای شخصیتی قرار میگیرد .این مهارتها شامل طیف وسیعی از
ویژگیها مانند منبع کنترل ،موفقیت طلبی ،تحمل ابهام ،عزتنفس و خودنمودگری و  ...است .از

1. Nordman, Sarr, & Sharma
2. Shinnar, Hsu & Powell
3. Huber, Sloof & Van Praag
4. Paulus, Westlake, Calvez & Harms
5. Baron, Burgart, LJ., Pochron
6. Top, Colakoglu & Dilek
7. Brunnello & Schlotter
8. Nauta
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نتایج تحقیقات گزارش شده می توان نتیجه گرفت طیف وسیعی از عوامل فردی بر روی اشتغال افراد
و دانشآموختگان دانشگاهی تأثیر دارد ،اما تا بهحال تحقیقی در زمینۀ تأثیر ویژگیهای شخصیتی
بر روی خودسودمندی کاریابی بهخصوص در دانشآموختگان رشته علوم ورزشی انجام نشده است.
اگر تحقیقی نیز انجام شده در زمینۀ ایجاد اشتغال و کارآفرینی است .به دلیل وجود این خأل
پژوهشی ،نیاز است تحقیقی در این زمینه انجام شود.
با توجه به موارد گفته شده این نکته را باید در نظر داشت که امروزه اکثر مشاغل نوین در شرکت-
های کوچک و متوسط ایجاد میشود (زالی ،مدهوشی و کردنایج .)30 ،1331 ،شرکتهای امروزی
کوچکتر شدهاند و سازمان بزرگتر نیز عموماً افراد کمتری را به کار میگیرند .این بدان معنا است
که دانشجویان و دانش آموختگان قرن بیست و یکم امنیت شغلی پایدار و بلندمدت نخواهند داشت.
در حال حاضر ،آموزش دانشگاهی به عنوان ابزار کاریابی دانشآموختگان به چالش کشیده شده است
(وانگ و وانگ2114 ،1؛  .)131از این رو در سالهای اخیر مشاهده میشود که دانشآموختگان
دانشگاهها بهطور جدی عالقه مند به ایجاد کسب و کار و یافتن کار برای خودشان هستند .این
جریان ،تغییرات عمدهای را در الگوهای اشتغال نشان میدهد .بهطور مثال ،در انگلستان میزان
خوداشتغالی به  14درصد جمعیت فعال ( سه میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار نفر) رسید.
همچنین در سال  ،1331شاخص خوداشتغالی در خصوص دانشآموختگان دانشگاهی در آمریکا 31
درصد بود ،در حالی که این شاخص در سال  2114به  32درصد ارتقأ یافت .پژوهش دیگری نشان
میدهد که یک دوازدهم دانشآموختگان دانشگاهی آمریکا برای خود شغلی را ایجاد کردهاند،
درحالی که این نسبت در مورد دانشآموختگان انگلیسی برابر یک سی و سوم است (مک الرتی،2
2111؛ .)223
همه این موارد گواه این است که دیگر الگوهای اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی بهخصوص
دانشآموختگان رشته علوم ورزشی از استخدام در کارهای دولتی به سمت خوداشتغالی و کاریابی
برای خود تغییرکردهاست .حال در این رابطه کسانی موفق هستند که بتوانند یا برای خود در
سازمان با نهادی کاریابی کنند و مشغول بهکار شوند یا برای خود ایجاد شغل کنند؛ که هر دوی این
موارد نیازمند این است که افراد مهارتهای فردی یا درونی (عزتنفس ،تحمل ابهام ،منبع کنترل،
خودنمودگری و  )...مناسبی داشته باشند .از آنجایی که بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده
بر روی تأثیر مهارتهای فردی (درونی) بر کارآفرینی بوده است و تا به حال تحقیقی در زمینه
بررسی این عوامل بر روی خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته علوم ورزشی انجام نشده
1. Wang & Wong
2. McLarty
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است .از طرفی بخش قابل توجهای از دانشآموختگان دانشگاهی را دانشآموختگان این رشته
تشکیل میدهند که در جامعه زمینههای شغلی زیادی برای آنها وجود دارد ولی یا از آن آگاه
نیستند یا اعتمادبهنفس برای کاریابی در این زمینه را ندارند ،لذا محقق بر آن شد تحقیقی در این
راستا انجام دهد .بنابراین هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا عوامل شخصیتی
(عزت نفس ،خودنمودگری ،تحمل ابهام و منبع کنترل) بر روی خودسودمندی کاریابی
دانشآموختگان رشته علوم ورزشی تأثیر دارد یا خیر؟
روششناسی
هدف از انجام این تحقیق،ارائه لگوی عوامل پیشبینیکننده خودسودمندی کاریابی فارغ التحصیالن
رشته علوم ورزشی است  .روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بود و از نظر امکان کنترل متغیرها از
نوع تحقیقات غیرآزمایشی و از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است .جامعۀ آماری تحقیق،
شامل کلیۀ دانشآموختگان رشته علوم ورزشی است .انتخاب حجم نمونه بر حسب هدف پژوهش ،با
توجه به توان آزمون  31درصد و سطح آلفا  1/11با استفاده از نرم افزار  SPSS Sample Powerبه
تعداد  311نفر تعیین شد .ذکر این نکته الزم است که محقق ،پرسشنامه را به صورت آنالین در
سایت کافه پردازش طراحی و لینک آن را از طریق شبکههای مجازی در گروههای متعددی که
دانشآموختگان رشته علوم ورزشی از دانشگاههای مختلف سراسر کشور حضور داشتند قرار داد.
بنابراین از روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده استفاده شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها
تعداد  23پرسشنامه به دلیل ناقص بودن پاسخها کنار گذاشته شد .در نهایت  331پرسشنامه مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار مورد استفاده تحقیق پنج پرسشنامه استاندارد  )1پرسشنامه پنج
سوالی چانگ ،یوان و چن )2 ،132 ،2113( 1پرسشنامه چهار سوالی تحمل ابهام هازن ،اوسترت،
3
جونز فارمر و فیلد ،)434 ،2112( 2پرسشنامه هفت سوالی منبع کنترل کساوایف ،کو و زیکوس
( ،) 123 ،2113پرسشنامه دوازده سوالی خودنمودگری هارت ،آدامز ،بوررتن و تورتوریل،2110( 4
 43و  )1پرسشنامه  11سوالی خودسودمندی کاریابی صالحی (1334؛  )03بود .مقیاس تمامی آنها
پنج ارزشی لیکرت بود .جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو – پسرو استفاده شد
(دراسگو .)1334 ،1به این صورت که پرسشنامهها به دو نفر که به زبان انگلیسی مسلط بودند داده
1. Chang, Yuan, Chen
2. Hazen, Overstreet, Jones-Farmer, Field
3. Kesavayuth, Ko, Zikos
4. Hart, Adams, Burton, Tortoriello
5. Drasgow
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شد تا به صورت جداگانه آنها را ترجمه کنند .سپس با مقایسه ترجمههای دو نفر ،یک پرسشنامه
فارسی تهیه شد .در این مرحله ،هدف کسب اطمینان از این موضوع بود که سواالت پرسشنامهها
هیچ گونه ابهامی ندارند و وقتی افراد آن را میخوانند ،میتوانند از سؤاالت آن به درک مشترکی
دست یابند .در مرحله بعد ،ترجمۀ معکوس صورت گرفت .به این صورت که پرسشنامۀ ترجمه شده
به فارسی ،توسط یک نفر مسلط به زبان انگلیسی که از محتوای پرسشنامههای اولیه اطالعی
نداشت ،مجدداً به انگلیسی ترجمه شد .در نهایت با مقایسه دو نسخه تهیه شده فارسی و انگلیسی
اصالحات مورد نظر در ترجمه فارسی اعمال شد .همچنین روایی محتوایی پرسشنامهها توسط
شانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت .از طرفی
برای بررسی اعتبار مناسب ابزار اندازهگیری در جامعۀ مورد مطالعه از روایی استفاده شد که نتایج آن
و پایایی در جدول شماره یک ارائه شده است .تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادالت ساختاری
با نرم افزار پی ال اس 1نسخه دو و نرم افزار اس پی اس اس 2نسخه  21انجام شده است.
یافتهها
همانطور که در جدول یک مشخص است همه متغیرها از پایایی باالی در مدل برخوردار بودند.
پایایی ترکیبی باالی  1/0نشان از قابلقبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد .همچنین مقدار مالک
برای سطح قبولی روایی همگرایی  1/4است که این مطلب موید این است که روایی همگرایی
پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است (هایر و رینگل2111 ،3؛ .)144
جدول  -7بررسی روايی و پايايی پرسشنامه
متغیرها
خودنمودگری
منبع کنترل
تحمل ابهام
عزتنفس
خودسودمندی کاریابی

متوسط

پايايی

میانگین واريانس

اشتراک

ترکیبی

استخراج شده

1/41
1/43
1/41
1/11
1/42

1/33
1/02
1/01
1/33
1/30

1/41
1/43
1/41
1/11
1/42

مهمترین معیار برای بررسی برازش ساختاری در یک پژوهش ضرایب تعیین ( )R2مربوط به
1. PLS
2. Spss
3. Hair & Ringle
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متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا
بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/33 ،1/13و  1/10به عنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل یک ،مقدار  R2برای سازه درونزای
خودسودمندی کاریابی  1/331محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن
برازش مدل ساختاری را تأیید میسازد.

شکل -7خروجی نرم افزار پی ال اس در حالت استاندارد

مطابق با الگوریتم بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از معیار ضرایب معناداری  Zیا همان
مقادیر ( t-valuesحالت معناداری) استفاده شده است .در شکل دو مقادیر محاسبه شده با توجه به
اینکه در بازه بیشتر از  1/31قرار گرفته است لذا میتوان بیان کرد تمامی مسیرهای مدل در سطح
اطمینان  1/31مثبت و معنادار هستند.
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شکل  -8خروجی نرم افزار پی ال اس در حالت معناداری

برای هر مسیری میتوان اندازه اثر را با استفاده از  F2کوهن ارزیابی کرد .طبق نظر کوهن مقادیر
 1/11 ، 1/12و  1/31برای  F2به ترتیب بیانگر اندازه اثر کوچک ،متوسط و بزرگ است .مقدار F2
کوهن از رابطه زیر محاسبه میگردد و مقادیر آن برای مدل تحقیق حاضر در جدول دو نشان داده
شده است.
)(1- R2 Included

)F2 = (R2Included – R2 Excluded

جدول  -8اندازه اثر متغیرها
مقدار ضريب

مقدار ضريب

تعیین بدون

تعیین با متغییر

متغییر مستقل

مستقل
1/331

کوچک
متوسط
کوچک

متغیرها

اندازه اثر

تحمل ابهام

/113

1/321

خودنمودگری

1/211

1/034

1/331

منبع کنترل

1/141

1/323

1/331

شاخص اثر
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1/411

عزتنفس

1/011

بزرگ

1/331

برای بررسی کیفیت کلی مدل در حداقل مربعات جزئی ،از شاخص  GOFاستفاده شد که تتنهااوس،
وینزی ،کااتلین و الرو )110 ،2111( 1آن را مطارح کردناد .ایان شااخص دو مادل انادازهگیاری و
ساختاری را مد نظر قرار میدهد و معیاری برای پایشبینای عملکارد کلای مادل اسات و از طریاق
فرمول زیر محاسبه می شود:
̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

برازش باالی مدل نشان میدهد این مدل توسط حداقل مربعات جزیی به خوبی تبیین شده است.
شاخص نیکویی برازش بین صفر و یک بوده و وتزلس ،اودکرکن و وان اوپن2113( 2؛  )132سه
مقدار 1/11؛  1/21و  1/31را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی
کردند .همانگونه که در جدول سه مشاهده میشود این مقدار برای مدل پژوهش  1/12محاسبه
شده است که از مطلوبیت مدل حکایت دارد.
جدول -9محاسبه کیفیت کل مدل
متغیرها

R2

خودنمودگری
منبع کنترل
تحمل ابهام
عزتنفس
خودسودمندی کاریابی

1/331

GOF

میانگین اشتراک ها
1/41
1/43
1/41
1/11
1/42
1/12

در نهایت آخرین معیاری که بررسی میگردد معیار قدرت پیشبینی مدل  Q2است .در صورتی که
مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  1/11 ،1/12و  1/31را کسب نماید ،به ترتیب نشان
از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن دارد .مقادیر
باالی صفر نشان میدهند مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد
(هانسلر ،رینگل و سینکویچ2113 ،3؛  .)132همانطور که در جدول چهار مشاهده میشود مقادیر
 Q2بیشتر از صفر است و این نشان میدهد که متغیرهای مستقل آنها دارای ارتباط پیشبین
هستند.
1. Vinzi, Chatelin & Lauro
2. Wetzel, Odekerken & Van Oppen
3. Henseler, Ringle & Sinkovics
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جدول  -1قدرت پیشبینی مدل
متغیر

1- SSE/SSO
1/342

خودسودمندی کاریابی

همانگونه که در جدول شماره پنج مشاهده میشود ،با توجه در سطح اطمینان  1/31میتوان گفت
مسیر منبع کنترل با ضریب اثر  1/121و مقدار معناداری  ،1/310مسیر عزتنفس با ضریب اثر
 1/402و مقدار معناداری  ،11/013مسیر خودنمودگری با ضریب اثر  1/340و مقدار معناداری
 11/232و در نهایت مسیر تحمل ابهام با ضریب اثر  1/123و مقدار معناداری  4/122اثر مثبتی و
معناداری بر خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته علوم ورزشی دارد.
جدول  -0نتايج فرضیات تحقیق
تخمین استاندارد

مقدار معناداری

نتیجه

منبع کنترل بر خودسودمندی کاریابی

1/121

1/310

تایید

عزتنفس بر خودسودمندی کاریابی

1/402

11/013

تایید

خودنمودگری بر خودسودمندی کاریابی

1/340

11/232

تایید

تحمل ابهام بر خودسودمندی کاریابی

1/123

4/122

تایید

بحث و نتیجهگیری
بیکاری در رشته علوم ورزشی به دلیل حجم و گستردگی آن به یک معضل برای مسئوالن و متولیان
کشور تبدیل شده است .از طرفی تجارب گذشته نیز نشان داده است ،امکان جذب در مشاغل دولتی
نیز برای تعداد محدودی از افراد وجود دارد و طبعاً این روند پاسخگوی جمعیت زیاد کارجویان رشته
علوم ورزشی نیست .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی از ویژگیهای شخصیتی
دانشآموختگان رشته علوم ورزشی بر روی خودسودمندی کاریابی بود که با توجه به شاخصهای
بهدست آمده مانند مقدار  R2برای سازة درونزای خودسودمندی کاریابی که برابر با  1/331محاسبه
شده و با توجه به سه مقدار مالک ،مناسببودن مدل درونی تأیید میشود .همچنین مقادیر F2
محاسبهشده برای مسیرهای مربوطه ،نشاندهندة اندازة تأثیر مثبت مسیرهای مورد نظر بر
خودسودمندی کاریابی بود .شاخص کیفیت کلی مدل یا شاخص  GOFبرابر با  1/12محاسبه شد که
نشاندهندة کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازهگیری مدل بود و همچنین ،مقدار  Q2سازة درون-
زای خودسودمندی کاریابی برابر با  1/342محاسبه شد که حاکی از قدرت پیشبینی قوی مدل
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درخصوص این سازهها است و بار دیگر ،برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را تأیید میکند.
نتایج نشان داد منبع کنترل بر خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته علوم ورزشی تأثیر
دارد .این یافته با نتایج برخی تحقیقات همخوان است .بهطوری که احمدپور ،قاسمی و علیخانی
دادوکیلی ( )1334گزارش کردند منبع کنترل ،باعث توسعه مهارتهای شغلی و کارآفرینی میشود.
نوردمن و سار و شارما ( )2111نیز دریافتند طیف وسیعی از مهارتها که منبع کنترل نیز جز آنها
بود ،از جنبه نظری تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر کاریابی افراد دارد .برونلو و اسکلوتر ()2111
سطح مشخصی از ویژگی های فردی مانند منبع کنترل درونی را پیش نیاز ایجاد اشتغال و عدم
شکست در بازار کار میدانند .ناتا ( )2110نیز گزارش کرد منبع کنترل رفتارهای مرتبط با مسیر
شغلی را تحت تأثیر قرار میدهد .در تبیین این یافته اینگونه میتوان گفت :منبع کنترل باور فرد
درباره تقویتهایی است که دریافت میکند که به دو دسته منبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم
میشود .منبع کنترل درونی نشاندهندة این باور است که تقویتهای او حاصل رفتار و نگرشهای
خود اوست .در حالی که منبع کنترل بیرونی مشخص کننده این باور است که تقویتها در دست
دیگران ،شانس و سرنوشت است و شخص در برابر نیروهای بیرونی ناتوان است .افرادی که شغلی را
برای خود ایجاد کردهاند در قبال موفقیتهایشان مسئولیت شخصی احساس میکنند .آنان موفقیت
یا شکست را به سرنوشت ،اقبال و یا نیروهای خارجی نسبت نمیدهند .به اعتقاد آنها شکستها و
پیشرفتها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتایج عملکردشان موثر میدانند .در این راستا
اگر دانشآموختگان رشته علوم ورزشی بتوانند در دوران تحصیل پشتوانه علمی خود را تقویت کنند
و با علم روز رشته علوم ورزشی آشنایی کامل پیدا کنند ،می توانند به واسطه آن فرصتهای موجود
در محیط را شناسایی کنند و فرصتها و تهدیدها را مورد ارزیابی قرار دهند تا شغل مناسبی را
ایجاد کنند .در این حالت دانش آموخته رشته علوم ورزشی موفقیت خود را حاصل شانس نمیداند
زیرا به واسطه آن تواناییهای که دارد منبع پیروزی را در خود جستجو می کند.
یکی دیگر از یافتههای تحقیق نشان داد عزتنفس بر خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته
علوم ورزشی تأثیر دارد .این یافته با نتایج تحقیق لطفی عظیمی ،عباسی ،محمودیان ،جمالی،
رضوانی فر ( )1331که گزارش کردند کارآفرینی و ایجاد شغل با خودشکوفایی و عزتنفس رابطه
مثبت و معناداری دارد .با نتایج تحقیق صادقی ،باغبان ،احمدی و موسوی ( )1331که بر نقش
عزتنفس در شکلگیری بلوغ مسیر شغلی کارجویان تأکید دارند ،شینر ،هسو و پاول ( )2114که
معتقدند اعتماد و عزتنفس با خودکارآمدی و نیات کارآفرینی افراد رابطه دارد ،همچنین با نتایج
تحقیق تاپ ،کالکوگل و دیلک ( ،)2112برونلو و اسکلوتر ( ،)2111ناتا ( )2110همخوان است .در
این باره این چنین میتوان گفت :عزتنفس یک ساختار چندبعدی دارد .با این حال محققان بیشتر
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دو جنبۀ عمومی از عزتنفس را تحت پوشش قرار دادند :عزتنفس مربوط به خود ارزشی و
عزتنفس مربوط به خودسودمندی .خود ارزشی (احترام به خود) منعکسکننده احساسات اخالقی
است؛ در حالیکه خودسودمندی مربوط به احساسات شخص در مورد خودش با توجه تواناییهای او
در زمینهای خاص مانند شغل است .محققان درباره اهمیت عزتنفس معتقدند داشتن احترام به
خود الزمۀ طی کردن موفقیتآمیز دورة جوانی است؛ زیرا این دوره ،دورة شکلگیری روابط شغلی،
همکاری اجتماعی است .افراد دارای عزت نفس ،هدفمدار هستند ،هدفهای عینی ،چالشی و
مخاطرهآمیز ولی قابل حصول را انتخاب میکنند ،معموالً از سنتها دوری جسته و هنجارها را نمی-
پذیرند ،کمتر همرنگ جماعت میشوند و همواره دنبال روشهای نو برای ایجاد تغییر میباشند .این
افراد در انجام کارها ،همکاری با افراد متخصص و صاحبنظر را از همکاری با دوستان غیرمتخصص
ترجیح میدهند .با توجه به موارد گفته شده یکی از مولفههایی که دانشآموختگان علوم ورزشی به
واسطۀ دانش خود میتوانند برای ایجاد و پیدا کردن شغل از آن استفاده کنند ،عزتنفس است .زیرا
پشتوانۀ علمی مناسب در دانشآموختگان رشته علوم ورزشی موجب افزایش اعتمادبهنفس در آنها
میشود .مسئولیتپذیری ،خطرپذیری ،شکستناپذیری و عبرتپذیری از ویژگیهای دانشآموختگان
دارای عزتنفس است .این افراد در زمان به چالش کشیدهشدن تواناییهایشان به واسطه دانش و
تواناییهای که در رشته علوم ورزشی دارند به احتمال بیشتر کار را با موفقیت انجام میدهند.
بنابراین میتوان انتظار داشت این افراد در فرآیند اشتغال عملکرد بهتری را داشته باشند.
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد خودنمودگری بر خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته علوم
ورزشی تأثیر د ارد .این یافته با نتایج عزیزی ،شینی ییالق ،حاجی یخجالی و علی پور ( ،)1331آروند
و شفیعآبادی ،)1331( ،پائولوس ،وستالک ،کالوز و هارمز ( )2113و بارون ،بورگارت ،پوچران
( )2111همخوان است .برای مثال آروند و شفیع آبادی ( )1331در تحقیق خود گزارش کردند افراد
میکوشند تا دیگران را از ویژگیها و تواناییهای خود آگاه کنند .این آگاهی و قضاوت از سوی
دیگران در تعیین رفتار و مسیر شغلی آنها موثر است .همچنین پائولوس ،وستالک ،کالوز و هارمز
( )2113و بارون ،بورگارت ،پوچران ( )2111به نقش خودنمودگری در فرآیند کاریابی و
1
خودسودمندی در مصاحبههای شغلی اذعان داشتند .در تبیین این یافته میتوان به نظر رانجر
( )1330استناد کرد .وی معتقد است افراد قضاوتی در زمینههای موفقیت ،ارزشها ،تواناییها،
اهمیت و اعتبار فردی از خود دارد که همواره میکوشند تا دیگران را از این ویژگیها و تواناییها
آگاه کنند (خودنمودگری) .این اتفاق در خأل و بدون توجه به شرایط حاکم و ویژگیهای پدید آمده
در پیرامون انجام نمیگیرد .بلکه زمانی به وقوع میپیوندد که فرد میخواهد دیگران را تحت تأثیر
1. Ranger
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خود قرار دهد .یکی از این موقعیتها زمانی است که فرد میخواهد برای خود سود یا منفعتی مانند
ایجاد شغل یا قبولی در مصاحبههای شغلی ایجاد کند .بنابراین به معرفی و بیان ویژگیها و توانایی-
های خود میپردازد تا میزان توفیق و موفقیت خود را افزایش دهد .این یافته با توجه به نظر کوپر
اسمیت ( )1301که معتقد است این افراد زندگی کاری موفقتری را سپری میکنند منطقی به نظر
میرسد .از طرفی اگر دانشآموختگان رشته علوم ورزشی در دوران تحصیل خود مهارتهای موجود
در رشته تحصیلی خود را به خوبی بیاموزند ،به واسطۀ آن ،در موقعیتهای شغلی و کاریابی بهتر
می توانند خود را معرفی کند .در نتیجه با اطمینان از تواناییها و شایستگیهای خود صحبت می-
کنند و فرد مصاحبه کننده را تحت تأثیر قرار خواهند داد ،از این رو شانس موفقیت خود را افزایش
میدهند.
آ خرین یافته تحقیق نیز نشان داد تحمل ابهام بر خودسودمندی کاریابی دانشآموختگان رشته علوم
ورزشی تأثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهش لطفی عظیمی ،محمودیان ،جمالی ،رضوانی فر
( ،)1331احمدپور ،قاسمی و علیخانی دادوکیلی ( ،)1334نعمتی ( ،)1332نوردمن ،سار و شارما
( ،)2111هابر ،سلوف و وان پراگ ( )2114و ناتا ( )2110همخوان است .در این رابطه نعمتی
( ) 1332گزارش کرد دانشجویان کارآفرین در بعد تحمل ابهام وضعیت بسیار قوی دارند .احمدپور،
قاسمی و علیخانی دادوکیلی ( )1334نیز گزارش کردند توانایی تحمل موقعیتهای ابهام آمیز باعث
توسعه مهارتهای شغلی و کارآفرینی می شود .هابر ،سلوف و وان پراگ ( )2114نیز در پژوهشی
گزاش کردند ریسکپذیری و تحمل ابهام یکی از ویژگیهای متمایز کارآفرینان است .در تبیین این
یافته اینگونه میتوان گفت که یکی دیگر از متغیر شخصیتی که در ادبیات کاریابی خود را به
اشکال مختلف نشان داده است و اثراتش میتواند در انواع مختلفی از جنبههای زندگی روزمره و
شخصیتهای فردی مشاهده شود ،تحمل ابهام است .این مفهوم را به عنوان تمایل فرد برای مشاهده
و درک موقعیتهای مبهم به صورت تهدید یا فرصت تعریف میکند .سطح معینی از ابهام ممکن
است که در موفقیت شغلی ،به طور مثبتی مؤثر باشد .در واقع افراد و کسانی که توانای تحمل ابهام
را داشته باشند ،معموالً درک پیچیدهای از محیط و شرایط خود دارند .آنها به اطالعات موجود بیشتر
توجه میکنند ،اشارات را تعبیر و تفسیر میکنند .این افراد اطالعات را بهتر منتقل میکنند و نسبت
به ویژگیهای درونی به خصوص در حین کار حساس هستند و در مواجهه با شرایط مبهم ،رفتاری
انعطافی و تطابقی دارند .بنابراین این افراد میتوانند بهتر از افرادی که فاقد این توانایی هستند عمل
کنند .در شرایطی که دانشآموختگان علوم ورزشی داری توانایی و دانش مناسب در رشته خود
باشد ،به واسطه آن می تواند شرایط و موقعیتهای مبهم و پیچیده بازار کار را بهتر درک می کنند.
برای مثال اگر شروع و موفقیت در کاری نیاز به دانش و تخصص باالی داشته باشد ،دانشآموختگان
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دارای توانایی تحمل ابهام بهینه می تواند با بررسی تمام موارد و همچنین توانایی و تخصص خود،
موقعیتهای مبهم و پیچیده را تشخیص دهد .در این حالت دانش آموخته رشته علوم ورزشی،
فرصتها و تهدیدهای موجود در زمینه کاری و شغلی خود را شناسایی می کند و توانایی پیشبینی
میزان موفقیت یا شکست را بهدست میآورد.
موارد گفته شده گواه این است که دانشآموختگان رشته علوم ورزشی در فرآیند کاریابی و تصمیم-
گیری شغلی در ابتدا با مشکالتی روبرو میشوند که بخشی از آنها نشأت گرفته از پایین بودن سطوح
ادراکی و شناختی آنها در ارتباط با مسائل پیرامون خود است .مشکالتی مانند نداشتن انگیزه ،تردید،
اعتمادبهنفس پایین ،عدم شناخت تواناییهای خود ،عدم رویاروی با شرایط مبهم و غیره .حال که
نتایج تحقیق حاضر نشان داد ویژگیهای شخصیتی بر روی خودسودمندی کاریابی تأثیر دارد،
بنابراین الزم است دانشآموختگان دانشگاهی بهخصوص دانشآموختگان رشته علوم ورزشی
ویژگیهای شخصیتی خود مانند عزت نفس ،خطر پذیری ،توانایی تحمل موقعیتهای ابهام آمیز،
توانایی معرفی استعدادها و ویژگیهای خود به دیگران و تحت تأثیر قرار دادن آنها (خودنمودگری)
را توسعه دهند ،تا بتوانند در آینده شغل مناسبی را برای خود پیدا یا ایجاد کنند.
در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر نقش مثبت ویژگیهای شخصیتی دانشآموختگان
بر خودسودمندی کاریابی آنها و اینکه این یافته میتواند مدیران و برنامه ریزان ذیربط ،بهویژه
تصمیمگیرندگان آموزش عالی را در تدوین استراتژیهای کاربردی و اثربخش برای دانشآموختگان
رشته علوم ورزشی یاری کند ،پیشنهاد می شود:
 )1دورههای آموزشی در زمینه اشتغال و کارآفرینی در سرفصلهای درسی دانشجویان رشته علوم
ورزشی تدوین شود؛
 )2دانشکدههای علوم ورزشی همایشهای درون دانشکده ی و در مقیاس بزرگتر همایشهای
استانی و ملی در زمینه اشتغال و ارایه راه کارهای موثر برگزار کنند ،تا دانشجویان با
ویژگیهای شخصیتی متفاوت ،تواناییها و استعدادهای خود را بشناسند تا در آینده بتوانند
برای خود ایجاد شغل کنند؛
 )3دانشجویان مستعد که در زمینههای کارآفرینی و ایجاد اشتغال دارای ایدههای مناسبی
هستند ،شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند؛
 )4دانشکدههای علوم ورزشی مسابقاتی در زمینه ارائه ایدههای برتر در زمینه اشتغال و کارآفرینی
برگزار کنند تا دانشجویان بتوانند تواناییهای خود در این زمینه را محک بزنند؛
 )1دانشکدههای علوم ورزشی و متولیان اصلی ورزش کشور جلسات و تریبونهای آزادی در زمینه
اشتغال زایی به تناوب برگزار کنند تا دانشجویان و فارغ التحصالن رشته علوم ورزشی بتوانند از
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نتایج آن سود برند و شغلی را در آینده برای خود ایجاد کنند؛
تجربیات افراد موفق در زمینه اشتغالزایی مسنتدسازی شود و در اختیار دانشآموختگان و
دانشجویان علوم ورزشی قرار گیرد؛
برگزاری کارگاهها آموزشی توجیهی برای مشاوره شغلی دانشجویان به طور منظم میتواند در
،زمینه اشتغالزایی کمککننده باشد
 می تواند گام موثری در،ایجاد مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاهها و دانشکدههای تربیت بدنی
زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای دانشآموختگان دانشگاهی باشد؛
 پروژه و کارورزی خود را،از آنجایی که دانشجویان رشته علوم ورزشی عموماً واحد طرح درس
 از این رو اساتید این دروس،در سازمانها یا اداراتی میگذرانند که بازده زیادی برای آنها ندارد
میتوانند دانشجویان را بهسمت شرکتهای دانش بنیان و کارآفرین سوق دهند تا با ایده گرفتن
.از آنها بتوانند در آینده مسیر شغلی مناسبی را برای خود انتخاب و ایجاد کنند
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of personality characteristics on
the job-search self-efficacy of graduates of sports science. The study is descriptivecorrelation and applied in terms of the method and aims, respectively. The study was
done in the form of field source and the statistical population of the study included
graduates of sports sciences out of whom 360 individuals were chosen through random
sampling as statistical sample. Measurement tool included five standard questionnaires,
self-esteem Chang et al (2018), tolerance of ambiguity Hazn et al (2012), control
source Kesavayuth et al (2018) and self-presentation Hart et al (2017) and a job-search
self-efficacy of Salehi (2005). For translation validity, progressive-regressive translation
validity method was used. Pictorial and thematic validity was also confirmed by 16
sports management professors. In addition, the progressive and regressive reliability and
validity of the questionnaire was deemed appropriate. Results analysis was done through
structural equations or by means of PLS and SPSS. The results showed that the value of
determination coefficient for the internal structure of job search self-efficacy is 0.830,
which shows the appropriate processing of structural model. In addition, five factors of
self-esteem (0.472), tolerance of ambiguity (0.123), Locus of Control (0.125), and selfrepresentation (0.347) on the job-search self-efficacy graduates of the field of sport
sciences have an impact. In general, the achievement of this study for sports officials is
the necessity of developing policies tailored to personality characteristics for the further
employment of graduates in the field of sports science. On the other hand, graduates of
the field of sport sciences can provide the context for their further employment by
considering their personal abilities and characteristics.
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