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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this work is to present a model of predictors of job self-efficacy for sports science 

graduates. 360 people selected as the sample answered the questions of the 3 questionnaires of 

internal factors, external factors, and job-search self-efficacy. The results obtained show that 

the internal and external factors affect the job-search self-efficacy. 

Introduction 

Employment challenges and the issue of unemployment are not only one of the most important 

social issues in the country today but also by considering the rate of population growth in the 

last two decades, it can be considered as the most important social challenge in the next few 

decades. The immediate consequences of this crisis are the spread of poverty and the increase 

in the other social and cultural harms, which naturally endanger the social stability and 

cohesion.  

Methodology and Approach 

The research method was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The sample 

consisted of 360 people, who were selected by the simple random sampling. The measurement 

tool was a three-item 28-item questionnaire of internal factors that included the components of 

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). Twelve questions in the 

questionnaire of the external factors of Gnyawali Fogel (1994) consisted of the four components 

of government policies and procedures, socioeconomic conditions, financial assistance, non-

financial assistance, and a questionnaire was on the ten questions of job-search self-efficacy of 

Salehi (2005). The content validity was confirmed by sixteen professors of the sports 

management. Also, the values of reliability, divergent, and convergent validity of the 

questionnaires were estimated. The results obtained were analyzed using the structural 

equations.  

Results and Conclusions 

The results obtained showed that most of the subjects were women and had a master degree, 
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and most of them were between 26 and 30 years old. Also, the value of the coefficient of 

determination of the self-efficacy structure was 0.755, which confirmed the suitability of the 

structural model. Also, the internal factors with an effect factor of 0.489 and the external factors 

with an effect factor of 0.417 had an effect on the self-efficacy and job search for the sports 

science graduates. The issue of employment of the university graduates, especially sports 

graduates, is an important issue that affects many aspects of their lives. Creating employment 

for people is influenced by many factors, each of which in its own way can be decisive. The 

achievements of this work for the country's sports authorities includes providing the most 

important factors of economic and social support and the need to develop policies tailored to 

the personality traits of individuals in order to employ more graduates of the sports science. 

Therefore, the main officials and trustees of the country's sports, especially the officials of the 

Ministry of Sports and Youth, can provide more support for self-employment projects and 

formulate more financial and supportive laws and regulations taking into account the existing 

conditions and providing the necessary areas. Low-interest loans and elimination of 

cumbersome laws can provide the ground for the employment of more and more sports science 

graduates. 
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 مقدمه

آيد، بلکه با توجه به ميزان اجتماعي روز در كشور به شمار مي نه فقط از مهمترين مسائل ،هاي اشتغال و موضوع بيکاريچالش

ي بي واسطه اهده نيز به حساب آورد. پيامداجتماعي چند دهه آينتوان آن را مهمترين چالش ته ميشرشد جمعيت در دو دهه گذ

انسجام اجتماعي را به مخاطره  هاي اجتماعي و فرهنگي است كه طبيعتا ثبات ون، گسترش فقر و افزايش ديگر آسيباين بحرا

براي كليه آحاد جمعيت كشور آزار دهنده و با توجه به تبعات آن بيکاري  مسالهاگر چه (. 2013)برومند و همکاران،  اندازدمي

اين  ت و اهميت بيشتري برخوردار است.زدارنده است، اما بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاه ها از حساسيبراي اقتصاد كشور با

بالاستفاده ماندن آن در فعاليت سو به دليل سرمايه گذاري انجام شده براي تربيت نيروي انساني ماهر در كشور و  اهميت از يک

هاي اجتماعي نبودن زمينه براي محول كردن نقش ز سوي ديگر، فراهمهاي اقتصادي و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملي و ا

. موضوع بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاهي (2011)برومند و همکاران،  كشور است هبه افراد فرهيخته براي نيل به اهداف توسع

 (.2013د و همکاران، ومن)بر استنرخ آن در اين قشر دو برابر نرخ بيکاري عمومي شود كه ي نگران كننده تر ميزمان

شوند، مي، منابع جديد ثروت كسب و كارايجاد در حل بحران بيکاري كشور است. با  حياتي ايفاگر نقشيكسب و كار،  بنابراين خلق

افراد درگير در كار و شغل چه به افزايش مشاركت  يابد در ادامهجوياي كار در جامعه را افزايش ميهمچنين مشاركت افراد 

از طرفي براي ايجاد شغل بايد بستر و . (2013، 1ريپلچانگ و )يابد ميستقيم و چه به صورت غير مستقيم افزايش صورت م

افزايش دانش ، خواهد داشت پي را در و ايجاد شغل كاريابيد كه ارتقا وضعيت موارين ايکي از تمهيدات مناسبي انديشيده شود. 

 باعث ايجاد آگاهي از ،تجهيز افراد به دانش الزم .كار است قبلي صاحبان كسب و استفاده از تجربياتهاي فردي و و توانايي

. اين كندمي آنها را در جهت موفقيت و حمايت در ايجاد كسب و كار كمک خواهد شد وو محيط بازار كار  ي خودوضعيت فرد

هاي همچنين يافته ؛(2014، و همکاران 2رام)هولمست خواهد شدفرآيند كاريابي تواند موجب خودسودمندي افراد در ها ميحمايت

ت كرده باثآموزشي افراد براي ورود به بازار كار را اهاي فردي و سطح آگاهي و كيفيت ارتباط مثبتي بين توانمنديدو  دهه اخير 

 و تالش جهت هبداراي خودسودمندي باالتر،  افراد (.2013ند و همکاران، م، به نقل از برو2006محمدزاده و همکاران، است )

 عملکرد از باالتري دادن سطحنشان . دهندمي نشان خود از كار در بهتري عملکرد برانگيز، چالش وظايف انجام هنگام خود پشتکار

و  3هارگرو) را درپي دارد فرد شغلي سودمندي خود افزايش نيز و شدن شناخته رسميت به بيشتر، هايموقعيت ايجاد به منجر

عمومي به ظرفيت فرد در استفاده كردن  ،خود سودمندي باوري است يک تعريف كلي بايد اذعان داشت كه رد .(2002 ،همکاران

 ،4باندوراها رو به رو شود )ها يا وظايفي كه ممکن است با آناز منابع ضروري ذهني، فيزيکي و احساسي براي موفقيت در چالش

 در را شانمقاومت و مردم تالش ميزان سودمندي، خود: كنندمي رهااظدر تعريفي  نيز (2015) و همکارانهولمسترا  .(1977

موجود برخواسته از تحقيقات آكادميک ي اهكارآمدترين مدليکي از در اين رابطه  كند.مي تعيين ناخوشايند شرايط و موانع برابر

 داده ارائه شغلي پيشرفت عهالمط براي جديدي ساختار است. اين مدل 5كاريابي سودمندي خود مدل، در حوزه خودسودمندي

 ارائه گرديده است.در آينده رو هاي شغلي پيشتسهيل فرآيند اشتغال جوانان در جهت شناسايي موقعيت. اين مدل با هدف است

 مستندسازيبا استفاده از  .بخشدمي بهبود را اجتماعي حمايت سيستم كهآورد فراهم مي اطالعاتي مطالعات، اين عالوه، به

يابي مندي از اين اطالعات در جهت ارتقا راهکارهاي شغلطوري كه با بهرهرگي به محققان دانشگاهي خواهند كرد، به کي بزنيزكم

خودسودمندي نقش كليدي در انتخاب  بنابراين مفهوم ؛(2015 ،و همکاران 6)كويينتر گام برداشته خواهد شد براي نسل جوان
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و فاكتورهاي  عواملمحققان تاكنون (. 2009، 1گرنفيلد)دارد  كارانجام  هنگام را دفر نفس به اعتماد ميزان همچنينشغل و 

نصيرزاده . در همين راستا؛ داردروي اشتغال و كارآفريني افراد و فارغ التحصيالن دانشگاهي تاثير كه اند كرده معرفيمتعددي را 

اي از هاي حرفهصالحيتلي، مديريتي، محيطي و صيتحشش بعد روانشناختي، جمعيت شناختي،  ،( معتقدند2018) و همکاران

كنترل  مواردي مانند منبع نيز (2016عبدالمالکي و همکاران ). استعوامل موثر بر كارآفريني دانش آموختگان تربيت بدني 

بين باورهاي  ،كردند( عنوان 2015)فکري و همکاران مهم در ايجاد شغل معرفي كردند.  عواملابهام را به عنوان  تحمل دروني و

مدي عمومي با رفتار كارآفرينانه رابطه معناداري وجود دارد و بين سه خانگي و خود كارآ كسب و كار و كار كاريابي، نگرش به

نگرش بيشترين قدرت پيش بيني و خودكارآمدي عمومي كمترين قدرت پيش بيني رفتار كارآفرينانه را دارا  ،متغير ذكر شده

ديدگاه اول،  ؛مشخص نمودند كارهاي متوسط كسب و سه ديدگاه در امر ايجاد هم (2014)همکاران  عظيم زاده و بوده است.

ايجاد كسب و كار، مهم ديدگاه دوم، نقش عوامل محيطي را در  ؛استكارهاي متوسط  كسب وبيانگر نقش عوامل فردي در ايجاد 

دو عامل فرد و محيط را در ايجاد كسب و كار  ين نظريه هري تعاملي شکل گرفت. اديدگاه سوم، با عنوان نظريه دانسته است و

مفهوم خويشتن و خود ارزيابي به عنوان اصلي  ،( معتقدند2014آقايي ) بردبار وتابع مهم دانسته و آنها را با هم تلفيق كرده است. 

حمدي و همکاران هد. اتاثير قرار دتواند سالمت رواني و كاري هر فردي را تحت وانشناختي در وجود هر انساني، ميترين سازه ر

توفيق طلبي و  ،فاكتورهاي مانندهاي كارآفرينانه دارند و ل فردي رابطه معني داري با ويژگيعوام ،( نيز اعتقاد دارند2012)

 هاي اجتماعي، فرهنگي و( نيز عواملي مانند حمايت2011). آرامون و همکاران استارآفريني موثر روي ك نفس عزتو خالقيت 

سياسي و اقتصادي مقامات  ،( در پژوهش خود نتيجه گرفتند2018) 2پوراس و مارتينيني موثر دانستند. سازماني را بر كارآفر

( معتقد 2017) 3بارگستد. كنندتغالي حمايت ميهاي خود اشدر جهان از طرح اقتصاد غول پيکر بوجود آوردنكشور اسپانيا براي 

گزارش ( 2015)هولمسترا و همکاران  هاي شخص روي خودسودمندي افراد تاثير دارد.ژگيدي( و ويارزش بازار )اقتصا ،است

تواند براي جويندگان به طور خاص مي (هاي حمايتي كه هدف آن باالبردن عزت نفس افراد استپيام)يهاي حمايتپيام ،كردند

يابي بايد به خصوصيات جنسيتي ودسودمندي كاربراي توسعه خ ،معتقدند نيز (2015) 4مهمت و اوزلم .كار اهميت داشته باشد

 گزارش كردند، حمايت( 2015) و همکاران 5كسساو ويژگي هاي فرهنگي و اقتصادي محل زندگي افراد توجه بيشتري شود. 

 ،. آنها همچنين نتيجه گرفتنداستدر برنامه ريزي ساختار خودسودمندي مهم  هشغلي، خانوادگي و پشتيباني مالي و غير

 .استتعداد شغل ل پيش بيني كننده قوي قصد شغل و عوام كاريابي و جستجوي شغلي ازدمندي خودسو

عالي از طريق ايجاد  هاي آموزشياست. افزايش ظرفيتش سريعي داشته نظام آموزش عالي در ايران در دو دهه اخير گستر

عدم هماهنگي صيالن دانشگاهي شده است. فارغ التح ، موجب افزايش قابل توجههامراكز آموزش عالي در كليه استان ها ودانشگاه

الن ارغ التحصيو به عبارتي كمبود تقاضا، بروز پديده بيکاري ف هاي مختلف اقتصاديهاي شغلي موجود در بخشبين فرصت

در سال  درصد 1/9گواه اين مدعا نيز افزايش نرخ بيکاري از. (2018نصيرزاده  و همکاران، ) دانشگاهي را فراهم ساخته است

كه با توجه به شواهد موجود اين مقدار در حال حاضر افزايش يافته است.  است 90درصد در سه ماهه اول سال  5/11به  1375

هاي فراوان در زمينه اشتغال براي فارغ التحصيالن و جذب انشگاهي كه با وجود داشتن قابليتدهاي رشتهدر اين راستا يکي از 

( در 2009) . جواديان صراف و همکاران(2014)برومند و همکاران،  استرشته علوم ورزشي  ،ستمتخصص با اين مشکل روبرو

ه شغلي خود نگران هستند. اين وضعيت نگران كننده بيکاري درصد دانشجويان نسبت به آيند 2/70 ،تحقيق خود اشاره كردند

ي مناسب و زش در دنيا است. ورزش در دنيا جايگاهدر كشورمان، دقيقا بر عکس جايگاه ور علوم ورزشيفارغ التحصيالن رشته 
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3. Bargsted 

4. Mhmet and Ozlom 

5. Saks 
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توان ي كاري آن ميهاپيدا كرده است كه با شناخت زمينه هاي اقتصاديهاي جديد فعاليتفرصت وبراي ايجاد اشتغال  متنوع

با رند. ه گيبهر هاي جديدي را به جوانان و جامعه معرفي كرد و از آن براي پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورفرصت

توجه به مطالب بيان شده و اكثر تحقيقاتي كه در زمينه اشتغال انجام شده است روي كارآفريني بوده است و تحقيقي در زمينه 

كه منشا فردي ) چون عوامل دروني ،افزون بر اينن رشته علوم ورزشي انجام نشده است و خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيال

مانند شرايط  ،)كه خارج از كنترل فرد و در محيط وجود داردو محيطي  شود(عث ميشخصيتي خود فرد منب هايارند و از ويژگيد

انسجام در تحقيقات مختلف و تاثير گذار هستند بر كاريابي و اشتغال بطور همزمان ( املديگر عواقتصادي، وضعيت اجتماعي و 

محقق بر آن شد تا در  ،شده استنها به يکي از ابعاد پرداخته قات تخاصي در دسته بندي اين عوامل وجود ندارد و يا در تحقي

تربيت بدني و علوم عوامل موثر بر خودسودمندي كاريابي در فارغ التحصيالن  ،اين زمينه پژوهشي انجام دهد و مشخص كند

 .با توجه به موارده گفته شده و هدف اصلي پژوهش مدل مفهومي زير ارايه شده است .كدامندورزشي 

 

 مفهومي پژوهشمدل  .1 شکل

 

 شناسيروش

. استورزشي  علوم رشته التحصيالن فارغ كاريابي خودسودمندي كننده بيني پيش عوامل الگوي هدف از انجام اين تحقيق، ارايه

ات توصيفي روش تحقيق حاضر از نوع كاربردي بوده و از نظر امکان كنترل متغيرها از نوع تحقيقات غير آزمايشي و از نوع تحقيق

حجم نمونه بر حسب هدف  . انتخاباستعلوم ورزشي . جامعه آماري تحقيق، شامل كليه فارغ التحصيالن رشته بودهمبستگي  –

نفر  360به تعداد  G*powerگيري نمونه با استفاده از نرم افزار 05/0درصد و سطح آلفا  80پژوهش، با توجه به توان آزمون 

پرسشنامه را به صورت آنالين در سايت كافه پردازش طراحي و لينک آن را از  زم است كه محقق،ذكر اين نکته التعيين شد. 

هاي مختلف سراسر يالن رشته علوم ورزشي از دانشگاهكه فارغ التحصداد  قرارهاي متعددي اي مجازي در گروههطريق شبکه
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 يدقيق آمار( حضور داشتند. از آنجايي كه اي آموزش عاليهرنظامديگر زيغير انتفاعي و  پيام نور، كشور )دانشگاه هاي دولتي، آزاد،

صادفي ساده تصورت  بهبنابراين از روش نمونه گيري  ،وجود نداشتبه تفکيک نوع دانشگاه هاي مختلف فارغ التحصيالن دانشگاه

گذاشته شدند و در نهايت نار ها كبه دليل ناقص بودن پاسخپرسشنامه  29ها تعداد پس از جمع آوري پرسشنامه استفاده شد.

پنج }درونيعوامل سوالي  28( پرسش نامه 1 شاملستفاده تحقيق، ابزار مورد اپرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  331

(، پرسشنامه 2012) و همکاران 2( پرسشنامه چهار سوالي تحمل ابهام هازن2(، 2018) 1و همکاران سوالي عزت نفس چانگ

{. (2017) ناو همکار 4هارت(، پرسشنامه دوازده سوالي خودنمودگري 8012و همکاران ) 3بع كنترل كساوايفهفت سوالي من

)سه سوال(،  هاي دولتيها و رويهكه شامل چهار مولفه سياست (1994) 5فوگلاتي عوامل بيروني جنياوسوالي  12 پرسش نامه

 10و پرسشنامه )سه سوال(  هاي غير ماليسه سوال(، مساعدت) هاي ماليه سوال(، مساعدت)س اجتماعي –شرايط اقتصادي 

 پسرو استفاده شد –جهت روايي ترجمه از روش روايي ترجمه پيشرو ( بود. 2005) سوالي خودسودمندي كاريابي صالحي

 ورت جداگانه آنهاداده شد تا به ص ،دو نفر كه به زبان انگليسي مسلط بودند بهها . به اين صورت كه پرسشنامه(1984، 6دراسگو)

ين . در اين مرحله، هدف كسب اطمينان از ا، يک پرسشنامه فارسي تهيه شددو نفرهاي مقايسه ترجمه بارا ترجمه كنند. سپس 

رک توانند از سواالت آن به دخوانند، ميمي ندارند و وقتي افراد آن را ميها هيچ گونه ابهاموضوع بود كه سواالت پرسشنامه

در مرحله بعد، ترجمه معکوس صورت گرفت. به اين صورت كه پرسشنامه ترجمه شده به فارسي، توسط  بند.مشتركي دست يا

مجددا به انگليسي ترجمه شد. در نهايت با  ،هاي اوليه اطالعي نداشتن انگليسي كه از محتواي پرسشنامهيک نفر مسلط به زبا

روايي محتوايي پرسش همچنين  ؛نظر در ترجمه فارسي اعمال شد مقايسه دو نسخه تهيه شده فارسي و انگليسي اصالحات مورد

رسي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. از طرفي براي برهاي كشور از اساتيد مديريت ورزشي دانشگاه شانزده تنها توسط نامه

در جدول شماره و پايايي نتابج آن  استفاده شد كهروايي همگرا و واگرا  اعتبار مناسب ابزار اندازه گيري در جامعه مورد مطالعه از

نسخه دو و نرم افزار اس پي  7پي ال اس نرم افزارمعادالت ساختاري با  به روشتحليل نتايج اين مطالعه  ارايه شده است. (3و  2)

 انجام شده است.  20اس اس نسخه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Chang 

2. Hazen 

3. Kesavayuth 

4. Hart 

5. Gnyawali and Fogel 

6. Drasgow 
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 هایافته

 ست.هاي تحقيق ارايه شده اهاي فردي نمونهدر جدول شماره يک ويژگي

 هاي فردي نمونه تحقيقويژگي. 1جدول 

هاگروه فراواني درصد  

7/50  جنسيت زن 168 

3/49  مرد 163 

7/11  93 سال 52كمتر از    سن 

7/44 30تا  62 148   

8/26 35تا  31 89   

4/16 سال به باال 36 54   

3/0  ميزان تحصيالت كارداني 1 

8/18 شناسيكار 62   

 كارشناسي ارشد 202 61

9/19  دكتري 66 

 گرايش تحصيلي بيومکانيک ورزشي 10 3

 مديريت ورزشي 163 2/49

 فيزيولوژي ورزشي 68 6/20

 رفتار حركتي 40 12

 روانشناسي ورزشي 3 9/0

 آسيب شناسي و حركات اصالحي 17 2/5

 عمومي 30 1/9

1/38  وضعيت اشتغال داراي كار دولتي 126 

4/24 ييخود اشتغال زا 81   

6/37  بيکار 124 

 استمويد اين  مچنين نتايج ه ؛در مدل برخوردار بودند يها از پايايي بااليهمه متغير ،مشخص است دوهمانطور كه در جدول 

در مرحله ارزيابي بيروني سوال يک پرسشنامه  ،الزم به ذكر است كه روايي همگرايي پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.

 بنابراين از مجموع سواالت حذف و مورد سنجش قرار نگرفت. ؛( را كسب نکرد4/0اريابي بار عاملي الزم )بيشتر از خودسودمندي ك
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 هامقدار معناداري سواالت پرسشنامه بارهاي عامل وارزيابي مدل بيروني و . 2جدول 

 مقدار معني داري عاملي بار سواالت مولفه ها
پایایي 

 تركیبي

 میانگین واریانس

 استخراج شده

آلفاي 

 كرونباخ

خودسودمندي 

 كاريابي
1 176/0  

868/0 423/0 829/0 

2 681/0 29/19 

3 634/0 003/16 

4 599/0 886/17 

5 635/0 195/16 

6 682/0 125/17 

7 603/0 591/13 

8 672/0 570/18 

9 676/0 466/19 

10 660/0 56/20 

 554/59 836/0 عزت نفس ل درونيامعو

877/0 645/0 823/0 
 228/13 629/0 تحمل ابهام

 229/50 870/0 خودنمودگري

 297/52 854/0 منبع كنترل

 384/21 751/0 اجتماعي –شرايط اقتصادي  عوامل بيروني

881/0 652/0 820/0 
 624/19 743/0 هاي غير ماليمساعدت

 701/44 837/0 ماليهاي مساعدت

 506/86 891/0 هاها و رويهسياست

يک متغير پنهان در مقايسه با ساير متغيرهاي پنهان، بايد پراكندگي بيشتري را در بين مشاهده  (1981)1طبق معيار فورنل الركر

مانگونه كه در جدول سه مشاهده هد. دار يمتغير پنهان مد نظر روايي تشخيصي باالي ،پذيرهاي خودش داشته باشد، تا بتوان گفت

 دارد.مدل  واگرايياعداد در قطر ماتريس نشان از روايي شود، مي

 روايي واگرايي متغيرهاي تحقيق .3جدول 

 خودسودمندي عوامل بیروني عوامل دروني متغیرها

   80/0 عوامل دروني

  81/0 61/0 عوامل بيروني

 65/0 52/0 50/0 خودسودمندي

زاي )وابسته( مدل مربوط به متغيرهاي پنهان درون 2Rي بررسي برازش ساختاري در يک پژوهش ضرايب معيار براترين مهم

به عنوان  67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر يک متغير درونمعياري است كه نشان از تأثير يک متغير برون 2Rاست. 

براي سازه درونزاي  2R، مقدار دو شود. مطابق با شکلدر نظر گرفته مي 2Rمقدار مالک براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي 

                                                             
1. Fornell-Larcker 
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تأييد محاسبه شده است كه با توجه به سه مقدار مالک، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را  755/0خودسودمندي كاريابي 

 سازد.مي

 
 خروجي نرم افزار پي ال اس در حالت استاندارد .2شکل 

)حالت معناداري( 1ارزش تييا همان مقادير  Zپژوهش از معيار ضرايب معناداري سي برازش مدل ساختاري مطابق با الگوريتم برر

توان بيان لذا مي ،قرار گرفته است 96/1مقادير محاسبه شده با توجه به اينکه در بازه بيشتر از  سهاستفاده شده است. در شکل 

 .(3)شکل  باشندبت و معنادار ميمث 95/0كرد كه تمامي مسيرهاي مدل در سطح اطمينان 

 
 خروجي نرم افزار پي ال اس در حالت معني داري .3شکل 

                                                             
1. t-values 
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 2Fبراي  35/0و  15/0،  02/0كوهن ارزيابي كرد. طبق نظر كوهن مقادير  2Fتوان اندازه اثر را با استفاده از براي هر مسيري مي

 محاسبه گرديده است. كوهن از رابطه زير 2Fر به ترتيب بيانگر اندازه اثر كوچک، متوسط و بزرگ است. مقدا

F2 = (R2
Included – R2 

Excluded) / (1- R2 Included) 

 تمامي مسيرهاي داراي اندازه اثر متوسط هستند.  ،شودمشاهده مي رچهاهمانطور كه در جدول 

 مقدار اندازه اثر .4جدول

Included مسیر
2 R Excluded

2 R 2F 

 24/0 69/0 75/0 دسودمنديمسير عوامل دروني به خو

 20/0 70/0 75/0 مسير عوامل بيروني به خودسودمندي

كنيد، مشاهده مي پنجهمانطور كه در جدول  ،شودتراک با روايي متقاطع استفاده ميگيري از اشاندازهبراي كيفيت مدل 

باشند كه حاكي از كيفيت ا مثبت ميدهد، مقدار تمامي متغيرههاي وارسي اعتبار اشتراک متغيرهاي پنهان نشان ميشاخص

 گيري مورد نظر دارد.مدل اندازه

 هاروايي متقاطع براي سازهاشتراک با  .5جدول 

 مقادیر اشتراک با روایي مقاطع متغیرها

281/0 خودسودمندي  

652/0 عوامل بيروني  

645/0 عوامل دروني  

 (163، 2005) و همکاران 1استفاده شد كه تتنهاوس GOFص براي بررسي كيفيت كلي مدل در حداقل مربعات جزئي، از شاخ

دهد و معياري براي پيش بيني عملکرد كلي گيري و ساختاري را مد نظر قرار ميآن را مطرح كردند. اين شاخص دو مدل اندازه

 شودت و از طريق فرمول زير محاسبه ميمدل اس

GOF = √Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  × R2̅̅̅̅       

GOF = √0.573̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  × 0.75   = 0/65 

حداقل مربعات جزيي به خوبي تبيين شده است. شاخص نيکويي برازش بين دهد كه اين مدل توسط برازش باالي مدل نشان مي

را به ترتيب به عنوان مقادير ضعيف، متوسط و  36/0و  25/0؛ 01/0( سه مقدار 2009) و همکاران 2صفر و يک بوده و وتزلس

محاسبه شده  65/0ژوهش اين مقدار براي مدل پ ،شودمشاهده مي ششنگونه كه در جدول معرفي كردند. هما GOFقوي براي 

 است كه از مطلوبيت مدل حکايت دارد.

 

 

                                                             
1. Tetenhaves 

2. Wetzels 
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 محاسبه كيفيت كل مدل .6جدول

 Communality 2R متغیر

645/0 عوامل دروني   

652/0 عوامل بيروني   

423/0 خودسودمندي  75/0 

 =65/0GOF شاخص نيکويي برازش

در مورد يک سازه  2Qاست. در صورتي كه مقدار  2Qبيني مدل د، معيار قدرت پيششويت آخرين معياري كه بررسي مينهادر 

هاي بيني ضعيف، متوسط و قوي سازه يا سازهرا كسب نمايد، به ترتيب نشان از قدرت پيش 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار درون

اند و مدل توانايي بازسازي شدهدهند كه مقادير مشاهده شده خوب الي صفر نشان ميزاي مربوط به آن دارد. مقادير بابرون

بيشتر از صفر است و اين  2Qمقادير  ،شودمشاهده مي هفت(. همانطور كه در جدول 2009، 1و همکاران )هنسلر بيني داردپيش

 دهد كه متغيرهاي مستقل آنها داراي ارتباط پيش بين هستند.نشان مي

 بيني مدلقدرت پيششاخص  .7جدول

 SSE/SSO -1 متغیر

31/0 خودسودمندي  

عوامل دروني و عوامل بيروني روي  ،شودمده است و همانگونه كه مشاهده مينتايج آزمون فرضيات تحقيق آ هشتدر جدول 

 .   خودسودمندي كاريابي اثر دارند و توانايي پيش بيني آن را دارد

 نتايج فرضيات تحقيق .8جدول 

هنتیج   تخمین استاندارد مقدار معني داري 

30/12 تاييد  49/0  عوامل دروني به خودسودمندي 

53/10 تاييد  41/0 خودسودمنديعوامل بيروني به    

هاي پژوهش حاكي از اين بود عوامل دروني و بيروني روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي بررسي يافته

 ارائه شده است. 4در شکل تحقيق نهايي و استخراج شده ين مدل بنابرا ؛تاثير دارد

                                                             
1. Henseler 
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  نهايي تحقيقمدل  .4شکل 

 بحث و نتیجه گیري

هاي زيادي موضوع مهمي است كه روي جنبهفارع التحصيالن دانشگاهي بخصوص فارغ التحصيالن رشته ورزشي بحث اشتغال 

مي به نوعي كه هر كدام در جايگاه خود  استتحت تاثير عوامل زيادي د براي افرا. ايجاد اشتغال استتاثير گذار  آنهااز زندگي 

فارغ التحصيالن  عوامل دروني و بيروني بر خودسودمندي كاريابيبررسي تاثير  ،پژوهش حاضرلذا هدف  ؛باشد تعيين كنندهتواند 

ر دارد. شته علوم ورزشي تاثيلتحصيالن رعوامل دروني روي خودسودمندي كاريابي فارغ ا ،نتايج نشان دادرشته علوم ورزشي بود. 

ها با نتايج ساير يين يافتهعده است، بنابراين جهت تنجام نشخودسودمندي كاريابي ااز آنجايي كه تا به حال پژوهشي در زمينه 

كه در زمينه كار آفريني كه تا حدودي مفهومي شبيه خودسودمندي شود  استفادهاز نتايج تحقيقاتي  ،محققين سعي شده است

( همخوان 2017(، بارگستد )2014) (، عظيم زاده و همکاران2018) اين يافته با نتايج نصيرزاده و همکارانكاريابي دارد. از اين رو 

دانش آموختگان تاثيرگذار بر كارآفريني ل عام( عوامل روانشناختي )دروني( را به عنوان 2018) براي مثال نصيري و همکاران .است

كسب وكارهاي متوسط را معرفي كردند كه  سه ديدگاه در امر ايجاد ،(2014)و همکاران  عظيم زادهتربيت بدني مطرح كردند. 

ريابي كاي اهاي مطلوب دروني و شخصيتي برقطعا داشتن ويژگي بيانگر نقش عوامل فردي در ايجاد كسب و كار بود. ،ديدگاه اول

به عوامل زيادي وابسته است كه در اين بين نقش دانشگاه و مراكز آموزش عالي كشور بسيار پر رنگ است. در واقع جذب 

در بازار كار منوط به داشتن به خصوص فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي ها و مراكز آموزش عالي كشور التحصيالن دانشگاهفارغ

عدم  ،رسدبه نظر مي در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد. ،بايستكه بخشي از آنها ميت هايي اسها و ويژگيتوانائي

هاي مورد نياز بازار كار، ها و توانائيها با مهارتهاي تحصيلي موجود در دانشگاهيندها و مواد آموزشي رشتهتناسب بين فرآ

( 2013. بطوري كه برومند و همکاران )در كاريابي و اشتغال استي زشرشته علوم ورالتحصيالن مهمترين عامل موفق نبودن فارغ

هاي كسب شده در دوران دانش و مهارت علوم ورزشيدرصد فارغ التحصيالن رشته  9/54تنها  ،در پژوهش خود گزارش كردند

هاي مختلف اي مربيگري در رشتههبرگزاري دورهتوان با ميدر اين راستا  دانند.سخگوي نيازهاي شغلي آينده خود ميدانشگاه را پا

ورزشي و جدي گرفتن واحدهاي درسي مانند كارورزي و پروژه كه متاسفانه شاهد كم جلوه دادن آنها از سمت دانشجويان و 
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اي مبهم با هتا بتوانند در موقعيت دادهاي فردي و دروني دانش آموختگان را افزايش تربيت بدني هستيم، ميزان توانايياساتيد 

  ميزان دستيابي به موفقيت خود را افزايش دهند. ماد به نفساعت

صيالن رشته علوم ورزشي تاثير روي خودسودمندي كاريابي فارغ التح خودنمودگري ،هاي تحقيق نشان داديکي ديگر از يافته

( گزارش كردند، مفهوم 2014)ردبار و آقايي تابع ب. استهمخوان (، 2014تابع بردبار و آقايي ). اين يافته با نتايج تحقيق دارد

تواند سالمت كاري هر فردي را تحت وانشناختي در وجود هر انساني، ميخويشتن و خودنمودگري به عنوان اصلي ترين سازه ر

هايي سالتدار رهاي علوم ورزشي كه عهدهها و بخصوص دانشکده، اگر دانشگاهتوان گفتين اين يافته مييتاثير قرار دهد. در تب

توليد دانش، تربيت نيروي متخصص مورد نياز جامعه، گسترش فناوري، نوآوري و خالقيت هستند، كار خود را به درستي چون 

به واسطه اين توانايي، در هاي ورزشي تربيت كنند، آنها آگاه به علم روز و آشنا با رشته انجام دهند و فارغ التحصيالن باسواد،

اطمينان از توانايي در نتيجه با  ؛(ند)خود نمودگري يا خودبيانگرينتوانند خود را معرفي كاريابي بهتر ميهاي شغلي و كموقعيت

كنند و فرد مصاحبه كننده را تحت تاثير قرار خواهند داد، پس شانس موفقيت خود را افزايش هاي خود صحبت ميها و شايستگي

هاي خود سوق خواهد يافت و برآيند اين فرآيند رضايت نديفرد به سمت عالقمها، دليل آگاهي از مهارتدهند. همچنين بهمي

 ،هاي تحقيق نشان داديکي ديگر از يافته خواهد داشت. شغلي باال، تحقق اهداف سازمان و در ابعاد بزرگتر توسعه كشور را درپي

عبدالمالکي و با نتايج تحقيق  اين يافته .دارد روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي تاثيرتحمل ابهام 

در شرايطي كه دانش  اي مهم در ايجاد شغل معرفي كردند.هابهام را به عنوان فاكتور تحملكه است  همسو( 2016همکاران )

و  هاي مبهمموقعيتشرايط و تواند ر رشته خود باشد، به واسطه آن ميداري توانايي و دانش مناسب د علوم ورزشيگان آموخت

مل ابهام پايين تري هستند كنند. نتايج تحقيقات نيز نشان داده است، افرادي كه داراي تحازار كار بهتر درک ميپيچيده ب

شوند. در نقطه مقابل افرادي كه رنج خواهند برد و دچار اضطراب ميدانند در نتيجه از آن ديد كننده ميهاي مبهم را تهموقعيت

هاي بهتري جوابي قطعي نيست، به دنبال جواب دانند و باور دارند كه هيچرا يک مزيت مي هستند، ابهام تحمل ابهام باالقادر به 

 .(2013)حسيني و همکاران،  هاي شغلي را ايجاد كنندتوانند براي خود موقعيتميها به خوبي گردند، آنبراي حل مساله خود مي

 .دارددي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي تاثير عزت نفس روي خودسودمن ،تحقيق نشان دادهاي يکي ديگر از يافته

 ؛ همخوان است.استجه گرفتند، عزت نفس روي كارآفريني موثر نتي( كه 2012اين يافته با نتايج تحقيق احمدي و همکاران )

يدا كردن شغل از آن توانند براي ايجاد و پواسطه دانش خود ميعلوم ورزشي به هاي دروني كه دانش آموختگان يکي از مولفه

افزايش اعتماد به نفس  رشته علوم ورزشي موجبزيرا پشتوانه علمي مناسب در فارغ التحصيالن  ؛، عزت نفس استاستفاده كنند

فرد فاقد  است،ماد به نفس ترين عنصر موفقيت و زيربناي اصلي اعتعزت نفس به عنوان مهمجايي كه از آن شود.ميها در آن

پذيري، خطرپذيري، ليتئومسهاي افراد داراي عزت نفس از ويژگيكردن، بهانه آوردن خواهد شد.  ير توجيهعزت به نفس درگ

هاي كه يشان به واسطه دانش و تواناييهاشدن تواناييت. اين افراد در زمان به چالش كشيدهپذيري اسپذيري و عبرتشکست

يند اشتغال عملکرد بهتري آاين افراد در فر ،توان انتظار داشت؛ بنابراين مينددهبيشتر كار را با موفقيت انجام ميبه احتمال  دارند

اخرين يافته در بخش عوامل دروني نيز نشان داد كه منبع كنترل روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن  را داشته باشند.

. فارغ التحصيالن آشنا به است( همخوان 2016)ران اين يافته با نتايج تحقيق عبدالمالکي و همکا .دداررشته علوم ورزشي تاثير 

ها را حاصل شانس دهد و موفقيتكنترل خود ربط نميديگر شکست را به عوامل خارج از  هاي خود، به واسطه تواناييعلم روز

 .كنديا شکست را در خود جستجو ميروزي منبع پي ،هاتواناييآن زيرا به واسطه  ؛داندنمي

اين يافته با نتايج  روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي تاثير دارد. بيرونيعوامل  ،نتايج نشان داد

. برومند و است(، همخوان 2011) (، برومند و همکاران2014(، عظيم زاده و همکاران )2018) نصيرزاده و همکارانتحقيق 

ين يدر تب .استنع مهم در سر راه اشتغال فارغ التحصيالن تربيت بدني عوامل بيروني يکي از موا ،گزارش كردند( 2011) ارانهمک
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ايجاد اشتغال و كارآفريني بدون توجه به عوامل بيروني و  ،ديدگاه بوم شناسان استناد كرد كه معتقدندبه توان اين يافته مي

ب برخالف مکتب انساني كه در آن ميسر نخواهد بود. بر مکتمحيطي مانند شرايط مناسب اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... 

. (2015همکاران،  زاده و )مندعلي اصالت با شخص و افراد است، در اين مکتب عوامل بيروني و محيطي در كارآفريني موثر است

موثر شناسايي شود تا بر اساس بايست عوامل زمينه و ساختاري ب و كار و اشتغال در بخش ورزش ميبطور كلي براي توسعه كس

 برنامه ريزي كرد.  ،ي كه وجود داردهاهدف

هاي دولتي روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي تاثير ها و رويه، سياستنشان دادهاي پژوهش از يافته

براي بوجود مقامات سياسي اسپانيا  ،. آنها گزارش كردنداستهم خوان ( 2018پوراس و مارتين )دارد. اين يافته با نتايج تحقيق 

هاي موجود در حوزه ورزش كشور، نيازهاي استسي كنند.از طرح هاي خود اشتغالي حمايت ميآوردن اقتصاد غول پيکر در جهان 

هاي ورزش كشور در زمينه اشتغال بايد به در سياست گذاريكه يکي از مباحثي گو نيست. پاسخ اين طيف وسيع را به خوبي

زيرا وضعيت كيفي منابع انساني  ؛ه كارگيري نيروهاي انساني متخصص در بدنه ورزش كشور استطور جدي به آن توجه شود، ب

هاي ورزشي ، در سازمان( گزارش كرده است2009موجود در سازمان هاي ورزشي كشور بسيار نامناسب است. بطوري كه هنري )

ديران و سرپرستان سازمان هاي ورزشي فوق درصد مدارک تحصيلي م 10غير تخصصي هستند و تنها  ،درصد نيروها 80كشور 

در بررسي موانع بيروني اشتغال دانش آموختگان تربيت بدني، ( 2011) همچنين برومند و همکاران ؛مي باشدليسانس و دكتري 

 ورود افراد غير ورزشي و غير متخصص را به عنوان مهمترين عامل گزارش كردند. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته

 10درصد مديران، مدرک دكتري با تخصص تربيت بدني دارند و  90ر آمريکا وبراي مثال در كش ،شرايط كامال متفاوت است

قرارگرفتن نيروهاي غير متخصص بطور كلي نتيجه (. 2013)برومند و همکاران،  ها و با مدارک پايين تر هستنددرصد از ساير رشته

ها، ورزش باعث شده است، تدوين كنندگان سياست گذار در حوزههاي سياستدر سازمانهاي متفاوت در صبا تحصيالت و تخصص

داشته  به خوبي از شرايط و فضاي حاكم بر ورزش آگاه نباشند و در نهايت تصميماتي را اتخاذ كنند كه آثار سو بر پيکره اجتماع

الي در حوزه افتتاح ها اعم، سياسترشته علوم ورزشيالن هاي اشتباه در زمينه اشتغال فارغ التحصيباشد. يک نمونه اين سياست

اي غير كارشناسي تدوين شده است و افرادي ترين نقاط جذب فارغ التحصيالن، به گونههاي ورزشي به عنوان يکي از قويباشگاه

هاي تحقيق نشان يافتهيکي ديگر از  .هاي ورزشي بپردازندتوانند به مديريت باشگاهبدون داشتن تحصيالت و تخصص كافي مي

اين يافته همسو با اجتماعي روي خودسودمندي كاريابي فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي تاثير دارد.  –قتصادي شرايط ا ،داد

هاي اجتماعي، فرهنگي ( عواملي مانند حمايت2011آرامون و همکاران ). است( 2017بارگستد ) (،2011آرامون و همکاران )نتايج 

اي براي راه اندازي كسب ورهاي كه قوانين و مقررات پيچيدهتوان گفت: كشميدر تبيين ي را بر كارآفريني موثر دانستند. و سازمان

هاي تورالعملزيرا اين قوانين و دس ؛و كار و ورود به تجارت دارند، بطور جدي با انحرافات و شرايط اقتصادي و اجتماعي روبرو هستند

حيطه خاصي نيست و در تمامي مانعي در سر راه آنها محسوب شود. اين موارد مختص  د به عنوانتواندولتي و اقتصادي مي

 .استها بخصوص در ساختار ورزش نيز مشهود زمينه

ي فارغ هاي غير مالي روي خودسودمندي كاريابهاي مالي و مساعدت، دو مولفه مساعدتدر نهايت نتايج تحقيق نشان داد

( 2015)و همکاران  ساكس( و 2015مهمت و اوزلم ) اين يافته با نتايج تحقيقاترزشي تاثير دارد. التحصيالن رشته علوم و

 .ريزي ساختار خودسودمندي مهم است پشتيباني مالي و غير مالي در برنامه ،( معتقدند2015)ساكس و همکاران . است همخوان

اسيم و آن را در جرگه خدمات فرهنگي بپذيريم، واگذاري آن نعت بشنعنوان يک ص به اگر ورزش راتوان گفت: ميدر اين راستا 

زيرا وجود مواردي مانند قوانين  ؛گيردح ساختار اقتصادي و مالي قرار ميبه بخش خصوصي از اهم تصميمات دولت در برنامه اصال

عدم مشخص بودن  ،ه گذاريدولت، ابهام مقررات در بخش سرماي دست و پاگير اداري، ناكافي بودن تسهيالت ارايه شده از سوي

ي و ورزش كودكان كه يکي از هاي بازبراي راه اندازي خانهمتولي اصلي براي گرفتن برخي از مجوزها )براي مثال متولي اصلي 
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تواند توسعه اشتغال زايي در ورزش مي، مشخص نيست( استتربيت بدني و علوم ورزشي هاي اشتغال براي فارغ التحصيالن زمينه

 با چالش اساسي مواجه كند.كشور را 

توان مي. از اين رو استبر اشتغال فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي نتايج تحقيق بيانگر تاثير عوامل دروني و بيروني بطور كلي 

زشي هاي آموندازي كسب و كار به همراه برنامهراه ا جهتهاي الزم كاريابي در جامعه بايد زير ساخت : براي خود اشتغالي وگفت

كارها به بازار  كسب و چرا كه تسهيل ورود ؛در نظر گرفته شودهاي فردي فارغ التحصيالن افزايش دانش و توانايي در راستاي

آورد اين پژوهش براي متوليان ورزش دستشود. ي در بخش ورزش ميباعث رشد اقتصادهاي آموزشي اثربخش، همراه با برنامه

هاي شخصيتي افراد هاي متناسب با ويژگياقتصادي و اجتماعي، ضرورت تدوين سياستحمايت كشور شامل ارائه اهم فاكتورهاي 

مسئولين و متوليان اصلي ورزش كشور بخصوص  از اين رودر جهت اشتغال بيشتر فارغ التحصيالن رشته علوم ورزشي است. 

زم مانند حمايت هاي الو فرآهم آوردن زمينه شرايط موجودتوانند با در نظر گرفتن لين وزارت ورزش و جوانان كشور ميمسئو

وانين دست و ذف قهاي خود اشتغالي، تدوين قوانين و مقررات مالي و حمايتي بيشتر، ارايه وام با بهره كم، حهاي بيشتر از طرح

 فراهم آورند. علوم ورزشيپا گير و ... زمينه را براي اشتغال هرچه بيشتر فارغ التحصيالن 

 قدیر و تشکرت

كه در پاسخگويي به سواالت باشم  داشته قدرداني و تشکرر پايان جا دارد از فارغ التحصيالن رشته تربيت بدني و علوم ورزشي د

 داشتند.پرسشنامه همکاري الزم را 
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