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Abstract
Purpose: This study aimed to investigate
female college students' job search behavior
based on the effect of self-efficacy, career
maturity, and the profile of the career
decision-making dimension as a mediator.
Method: In this study, purposive and
correlational structural equation modeling was
used to collect data. The statistical population
of this study includes all female students of
Allameh Tabatabaei College, of which 200
individuals were selected as the sample
through simple random sampling. Sherer's
General Self-Efficacy Scale, Super's Career
M aturity Inventory (1988), Gatti's Career
Decision-M aking Difficulties Questionnaire
(1996), and Salehi and Abedi's Job Search
Behavior Questionnaire (2005) were used.
Data were analyzed using SPSS-22 and
AM OS -22 software. Results: The results
showed that the relationship between selfefficacy and job search behavior was the same
(t = 6.75 and β = 0.52). The relationship
between job decision making and job search
behavior was similar (t = 2.22 and β = 0.18).
Conclusion: The results suggest that selfefficacy directly affected job search behavior,
but self-efficacy across the profile of career
decision-making dimensions did not indirectly
affect job search behavior. Vocational choices
had a direct effect on job search behavior.
Occupational maturity had no direct or
indirect impact on job search behavior via the
profile of decision-making dimensions.
Keywords: Job Search Behavior, Self-Efficacy,
Career Maturity, Career Decision Making, Female
Students
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چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کاریابی مبتنی بر: هدف
 بلوغ شغلی و میانجی گرری نیمرر ابعراد،تاثی رخودکارآمدی
 پ ژو هش: روش.تصمیمگیری شغلی در زنان دانشجو انجام شد
، کاربردی و ا ز نظر نحوه گردآوری داد ه ها،حاضر از نظر هدف
.از نوع همبستگی در قالب مدل یابی معادالت سراختاری برود
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگا ه
 نفر با روش نمونه200 عالمه طباطبا یی(ره) که از میان آنان
.گی ری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شردند
برررای جمررآ آوری د اده هررا از پرسشررنامه خودکارآمرردی
،)1988 ( پرسشررنامه بلرروغ شررغلی سررروپر،)1982 (شرررر
) و پرسشنامه1996( پرسشنامه های تصمیمگیری شغلی گاتی
 داده ها با.) استفاده شد1384 (رفتار کاریابی صالحی و عابدی
 تحلیرلAM OS-22 وSPSS-22 استفاده از نرم افزارهای
 نتایج رابطه بین خودکارآمدی بر رفتار کاری اب ی: یافتهها.گردید
 هم نررین رابطرره ب رررین.) بررودβ=0 /52  وt =6/75 (برابررر
) β =0 /18  وt =2 /22 (تصمیمگیری شغلی بر رفتار کاریابی برابر
 با توجه به یافته ها می توان نتی جه گرفت: نتی جه گی ری.بود
که خودکارآمدی اثر مستقیم برر رفترار کار یرابی داشرت امرا
خودکارآمدی از طریق نیمر ابعاد تصمیم گری شغلی به ط و ر
 تصمیمگیری شغلی.غی ر مستقیم بر رفتار کاریابی اث ر نداشت
 بلروغ شرغلی بره طرور.بر رفتار کاریابی اثر مسرتقیم داشرت
مستقیم و غی رمستقیم از طریق نیمرر ابعراد تصرمیمگیری
.شغلی بر رفتار کاریابی اثر نداشت
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مقدمه
زنان ،بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث توسعه انرد .در فرهنر ایرانری ،توانرایی زنران بره
فعالیتهای زنانه و فعالیتهای خانگی محدود نمی شود و این قابلیرت را دارنرد کره در عرصره
اجتماعی نیز به فعالیت خود بپردازند و اشتغال برای آنان صررف نظرر از اسرتقالل مرالی ،دارای
اهمیت اجتماعی و روانشناختی است (محمدی ،عابردی ،نیلفروشران و عری،ری .) 1400 ،زنران
دانشجو انتظار دارند پس از فارغ التحصرلی در چرخره اشرتغال قررار گیرنرد .امرروزه رشرد آمرار
دانشجویان زن و آموزش عمومی ،باالرفتن سن ازدواج ،کاهش تعداد فرزندان ،افزایش شهرنشینی
و افزایش هزینههای زندگی ،مشارکت آنان را در مشاغل بیرون از خانه بیش از گذشرته افرزایش
داده اسرت و چنان رره شررغل مناسربی پیرردا نکننررد برره اخرتالالت عصرربی و افسررردگی مبررتال
میشوند (کوک و گالس 2014 ،؛ به نقل از مالیی ،الوانی ،زادی و علی نژاد .) 1399 ،امروزه یافتن
شغل برای زنان که هم موجب رضایت درونی و هم تأمینکنندهی نیاز مادی آنان باشرد ،بسریار
مشکل می باشد و مانند هر اقدام هدفمند دیگر مستلزم جدیت و تالش بیوقفه اسرت .از سرویی
دیگر کشور ما در مسیر صنعتی شدن و خودکفایی قرار دارد و باید هم ون کشرورهای صرنعتی
شده ،بخشی از کارها را به افراد جوان و تحصیل کرده از جمله دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی
بسپارد .برای این کار ضروری است؛ اول دانش عمومی دانشجویان در زمینهی اشتغال و کاریرابی
افررزایش یابررد تررا آنرران بتواننررد فراینررد جسررتجوی شررغل را برره شرریوهای مناسررب پیگیررری
کنند(شفیآآبادی .) 1391 ،از این رو فعالیتهای هدفمند ،ارادی و سازمان یافته با هدف رسیدن
به اشتغال و رفتار کاریابی 1ضروری است .در دهههای اخیر رفتار کاریابی مرورد توجره بیشرتری
واقآ شده است و به عنوان مسئلهای با اهمیت برای متخصصانی که به جویندگان کار در یرافتن
شغل کمک میکنند؛ مطرح است ( بلوت ،فیلیپ و پل  .) 2019 ،2رفتار کاریابی را مری تروان بره
عنوان فعالیتهای یک شخص به منظور ایجاد فرصتهای شغلی در دیگر سازمانها تعریف کرد.
این رفتار فعالیتهای جستجوگرانهی منفعل مانند به روز کردن رزومه تا رفتارهای جستجوگرانه
فعال مانند مصاحبه را در بر می گیرد (مارینسکو و اسکاندالیس  .) 2021 ،3شناسایی عوامل دخیل
در رفتار کاریابی امری ضروری است .عوامل زیادی هستند که در رفتار کاریابی دخیل هستند ،به
نظر می رسد دودلی و بی تصمیمی یکی از مهمترین عوامل در شکست افراد در دستیابی به شغل
است .تصمیم گیری شغلی به معنای یک تصمیم برای جستوجوی کاری خاص یا برای پرذیرش
کاری خاص می باشد .هم نین عملی است پویا ،خالق و هدفمندکه در جهت حل یک مساله به
1. Job search behavior
2. Belot, Philipp & Paul
3. Marinescu & Skandalis
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وقوع می پیوندد (شفیآآبادی .) 1391 ،تصمیمگیری شغلی عملی مهم و دشوار می باشد و بیش از
یک روش وجود دارد که افراد را به تصمیمگیری نهایی نزدیک میکند .از این جهت افرراد ابعراد
تصمیمگیری مختلفی دارند که این جنبهها فراینرد تصرمیم گیری نهرایی را آسرانتر و کارآمردتر
میکنند (کلسار ،دوبران و گاتی 2020 ،1؛ شو و بان  .) 2019 ،2پژوهشهای مختلفی در زمینرهی
ارتباط بین تصمیم گیری شغلی و رفتار کاریابی صورت گرفته است حاکی از نقرش اساسری ایرن
متغیر در رفتار کاریابی است .برای مثال وان  ،سی و دان  ) 201 5(3ارتبراط برین سربک نگررش
شغلی ،ارزشهرای شرغلی ،خودکارآمردی و تصرمیمگیری شرغلی برر رفترار کاریرابی را در برین
دانشررجویان بررسرری کردنررد آنهررا دریافتنررد رابطررهی معنرراداری بررین متغیرهررا وجررود دارد.
آرولمانی  ) 2004 (4نشران داد در جریران رفترار کاریرابی ،تصرمیمگیری شرغلی ،باورهرا و افکرار
خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار میدهند .حیدری ،جاللی ،غالمی و محمدی نژاد (  ) 1391نیز در
پژوهشی دریافتند بین باور کاریابی و تصمیمگیری شغلی رابطهی معنرادار وجرود دارد .کرانفر و
همکاران(  ) 2011گزارش کردند به جز متغیر نیمر ابعاد تصمیم گیری شغلی ،متغیرهای قابلیت
استخدام ،شخصیت و حمایت اجتماعی ابعاد دیگری هستند که واسطهی ارتبراط بلروغ شرغلی و
رفتار کاریابی می شوند؛ از سویی دیگر تصمیمگیری شغلی ،خود متاثر از بلوغ شغلی است .منظور
از بلوغ شغلی ،هر فرایندی است که به وسیلهی آن افراد تصرمیمات شرغلی متناسرب برا سرن و
مرحله رشد و توانایی خود اتخاذ می کنند و توانایی آنها برای حل موفقیتآمیز و انتقال و تحول
از طریق وظایف خاص هر کدام از این مراحل به کار میرود( لنت و براون  .) 2020 ،5هر فردی که
دارای بلروغ شررغلی رشرد یافترره ای باشرد ،آینررده شرغلی مرروفقی دارد و دارای سرط برراالیی از
خودکفایتی مرتبط با تصمیم گیری است و تعهد بیشتری بره انتخابهرای شرغلی خرود دارد .در
حالی که اگر فرد از نظر حرفهای به بلوغ نرسیده باشد ،تصمیمات شغلی بیاساس و غیرمعتبرری
اتخاذ میکند .بلوغ شغلی یک عامل اساسی در درک پیشرفت مسیر شرغلی و تصرمیمگیریهای
موفق آینده است(بهشتیفر ،ضیایی و ترابیفرر .) 1390 ،همچنرین فررد برالي میتوانرد مسرا ل
شغلی اش را حل نماید و یک تصمیم مستقل و مسؤوالنه برر اسراس یکپارچره کرردن بیشرترین
اطالعاتی که از خود و دنیای پیرامون خود دارد ،اتخاذ نماید که این تصمیم می تواند در زمینهی
انتخاب یک شغل باشد (سمیعی ،باغبان ،عابدی و حسینیان .) 1390 ،پژوهشهای مختلفی نقش

1. Kulcsar , Dobrean & Gati
2. Xu & Bhang
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بلوغ شرغلی را در رفتارکاریرابی نشران داده انرد ،از جملره پرژوهش یرانجون ،ونبینر و تنر
تین  ) 2012 (1به بررسی رابطهی بین بلروغ شرغلی ،شردت کاریرابی ،رفترار ک اریرابی در برین
دانشجویان پرداختند و دریافتند بلوغ شغلی پیشبینیکنندهی با اهمیتی برر شردت کاریرابی و
رفتار کاریابی می باشد .بروزگیکلی ،پا رل و موسرر  ) 2009 ( 2بره منظرور بررسری رابطرهی برین
خودکارآمدی تصمیمگیری شغلی و بلوغ شغلی با وضعیت اجتماعی  -اقتصرادی جوانران ترکیره،
پژوهشی را به روش نظرسنجی انجام دادند .یافته ها نشان داد کره خودکارآمردی تصرمیمگیری
شغلی و بلوغ مسیر شغلی جوانان دارای شرایط مختلف اجتمراعی -اقتصرادی ،متفراوت اسرت .از
طرفری افررادی کره در تصرمیمگیری بررای یرافتن شرغل مناسرب برا دشرواری روبررو هسررتند،
خودکارآمدی پایینی دار ند .خودکارآمدی به ق،راوتهای ذهنری فررد در رابطره برا تواناییهرای
خویش ،برای به انجام رساندن موفقیت آمیز سطوح طراحی شده عملکررد اطرالق میگردد(کرا و،
لی ،راجرز ،هسو و لین  .) 2019 ،3خودکارآمدی رفتاری کامال داوطلبانه است که بر رفتار افراد در
انجام دادن کارها تأثیر میگذارد .اگر این نگرش از خرود ،مثبرت و براال باشرد میتوانرد بهتررین
پیشبینیکننده ی خودنظم بخشی در رفتار باشد ،از طرف دیگر خودکارآمدی میتواند به عنوان
پیامد روانشناختی برای پیشرفت افراد در نظر گرفتره شرود (سریمار اصرل ،فیاضری و قلیپرور،
 .) 1389هنگامی که فرد احساس خودکارآمدی می کنرد و نترایج مرورد انتظرار مثبتری را بررای
فعالیتی در نظر می گیرد به انجام آن کار رغبت پیدا میکند و با انتخاب فعالیتهای مناسب برای
رسیدن به هدفهایش تالش میکند ،بنابراین مهارتش افزایش می یابد و احساس خودکارآمردی
بیشتری میکند و راحت تر تصمیمگیری می کند که این تصمیم می تواند در زمینرهی انتخراب
شغل باشد (شفیآآبادی .) 1391 ،پژوهشهایی که در رابطه با خودکارآمدی صورت گرفته اسرت،
حکایت از این دارد که خودکارآمدی عامل موثری در رفتارهای انسان اسرت و در رفترار کاریرابی
فرد نیز نقش مهمی ایفا میکند .برای مثال شافر و تایلر  )2012 (4نیز در بررسی رفتار کاریابی ،در
بین جوانان آفریقایی  -آمریکایی نشان دادند خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بر رفتار کاریرابی
تاثیر معنادار دارد .فورت ،ژاکت و لروی  ) 2011 ( 5؛ هاف ،سون  ،وی ،فان و راندز  ) 2020 ( 6بره
بررسی رابطهی بین خودکارآمدی ،اهداف و رفتار کاریابی پرداختنرد و رابطرهی معنراداری برین

1. Yanjun,Wenbing & Tengteng
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خودکارآمدی و رفتار کاریابی گزارش کردند .زیکیک و ساکس  ) 2009 (1نیز در بررسی رابطه بین
خودکارآمدی ،وضوح کاریابی و قدرت کاریابی نشان دادند ،رابطهی معنادار بین خودکارآمردی و
وضوح کاریابی وجود دارد و همچنین وضوح کا ریابی تأثیر زیادی بر قدرت کاریابی دارد .پژوهش
کوتی ،ساکس و زیکیک  ) 2006(2در بررسی رابطهی خودکارآمردی و قردرت کاریرابی برا نقرش
واسطهای وضوح کاریابی حاکی از این بود که بین این دو متغیر رابطهی معنادار وجود دارد .با این
حال با توجه به نقش خودکارآمدی در تصمیمگیری این احتمال وجود دارد که خودکارآمدی برا
تاثیر بر تصمیمگیری رفتارکاریابی را تحت تاثیر قرار داده است (رید ،اسکار و پارسون  .) 2009 ،3با
توجه به آن ه گفته شد ،امروزه زنان دانشجو انتظار دارند که در چرخه کار قرار گیرند و با توجره
به پیامدهای بیکاری از جمله مشکالت اجتماعی مانند رواج فقر و شرایط سخت زندگی و نیز بروز
بیماریهای جسمی و روانی ،اشتغال و مقدم بر آن کاریابی موضوعی با اهمیت شده است .از این رو
شناسایی عوامل موثر در کاریابی و تاثیر متقابل آنها مورد نیاز است .با توجره بره اهمیرت چهرار
مقولهی رفتار کاریابی ،خودکارآمدی ،نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی و بلوغ شغلی از یک سرو و
نقش هرکدام در رفتار کاریابی از سوی دیگر محقق را بر آن داشت تا به مطالعه و پژوهش دراین
مورد مهم بپردازد .اگرچه پژوهش ها متغیرهای تصمیمگیری شغلی ،بلوغ شغلی و خودکارآمردی
را به طور منفرد در رفتار کاریابی بررسی کرده اند اما در تحقیقات انجام شده بررسی چهار متغیر
مذکور به صورت یکپارچه و از طریق مدل بررسی نشده است .عالوه بر این خالء پژوهشی و نبود
پیشینه پژوهشی ،در زمینهی کاریابی بومی در ایران ،خال بزرگی است که در تحقیقات مشراهده
می شود .لذا این پژوهش با توجه به اهمیت کاریابی و عوامرل مرؤثر احتمرالی در آن بره دنبرال
تدوین مدل رفتار کاریابی با توجه به نقش خودکارآمدی ،نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی و بلوغ
شغلی در زنان دانشجو است .از این رو مساله اصلی پژوهش را می تروان چنرین بیران کررد کره،
جهت تدوین مدل بومی از رفتار کاریابی ،آیا ارتباطی بین رفتار کاریابی با خودکارآمدی و بلروغ
شغلی با نقش واسطهای نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی وجود دارد؟

1. Zikic & Saks
2. Cote, Saks & Zikic
3. Reed, Oscar & Parsons
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ابقا

بلوغ شغلی

اکتشاف
ثبات
افول

خودکارآمدی
کاریابی
فعالیت کاریابی

رفتار
کاریابی

نیمر
ابعادتصمیمگیری
شغلی

باورهای

جمآ آوری اطالعات
پردازش اطالعات
مکان کنترل

کاریابی
تالش انجام شده در
فرایند
اهمالکاری

خودکارآمدی

سرعت تصمیمگیری
نهایی
مشورت با دیگران
وابستگی به دیگران
میل به خشنودی
دیگران
کمالگرایی
انعطافپذیری

شکل : 1مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش
شهودگرایی

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی
در قالب مدل یابی معادالت ساختاری ( ) SEMاست  .جامعه آماری این پژوهش شرامل کلیرهی
زنان دانشجوی مشغول بره تحصریل در دانشرکده روانشناسری و علروم تربیتری دانشرگاه عالمره
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طباطبایی (ره) در ترم  7و  8مقطآ کارشناسی و ترم 1و2و  3مقطرآ کارشناسری ارشرد در سرال
تحصیلی  1397 - 1398می باشد  .حجم نمونه طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونره
گیری تصادفی ساده  200نفر انتخاب شدند و پس از حذف پرسشنامههای مخردوش ،دادههرای
حاصل از  195پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .برای جمآ آوری اطالعرات از پرسشرنامههای
استاندارد به شرح زیر استفاده شد:
الف) پرسشنامه رفتار کاریابی :پرسشنامه مذکور توسط صالحی و عابدی (  ) 1384ساخته
شده است که شامل سه مقیاس فعالیت کاریابی ،باورهای کاریابی و خودکارآمدی کاریابی است.
مقیاس فعالیت کاریابی 19سؤال را در بر می گیرد که با گزینرههای بلری و خیرکره از (  1ترا ) 0
نمرهگذاری شده است .این مقیاس انواع فعالیتهای کاریابی اعم از مراجعه به مراکز ،تهیه رزومه،
مصاحبه ،مطالعه ،مشورت ،مراجعه به اینترنت و فعالیتهایی از این قبیل را اندازهگیری میکند.
مقیاس باورهای کاریابی شامل 13سوال که هر سوال شامل  5گزینه (کامال موافقم ،موافق ،به طور
متوسط موافق ،مخالف ،کامال مخالف ) می باشد .مقیاس خودکارآمدی کاریابی شرامل 10سرؤال
است که هرسؤال دارای  5گزینه با نمرههای  1تا  5می باشد .این مقیاس اعتمراد بره توانا یهرا و
قابلیتهای افراد در کاریابی را مورد سنجش قرار میدهد .نمرهگذاری این آزمون نیز از راست بره
چپ می باشد که گزینههای کامالً موافق نمره  ،5موافق نمره  ،4به طورمتوسط موافرق نمرره  2و
کامال مخالف نمره 1میگیرند(صالحی وعابدی.)1384 ،
ب)پرسشنامه نیمرخ ابعاد تصمیمگیری شغلی( :)CDMPآزمون توسط گاتی ،لنردمن،
دیویدویچ ،آسولین و گاداسی  ) 2010 (1برای توصیف نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی ساخته شده
است  .پرسشنامه دارای  12بعد می باشد .هر بعد شامل  3سؤال می باشد که هرسؤال از  4گزینه
(کامال مخالفم ،مخالفم ،موافقم ،کامال موافقم ) تشکیل شده است .نمرهگذاری به این صورت است
که هر ماده نمرهی  1تا  4را میگیرد .مادههای  34 ،21 ،8 ،33 ،20 ،7 ،30 ،17 ،4به صرورت
معکوس نمره میگیرند.
ج)پرسشنامه بلوغ شغلی :این پرسشنامه توسط سوپر و همکاران (  ) 1988بررای ارزیرابی
مشکالت مربوط به رشد ،مراحل و وظایف حرفهای ایجاد شده است .پرسشنامه دارای  61سرؤال
می باشد که  60سؤال آن نمرهی فرد را در  4مرحله رشد حرفهای بزرگساالن (اکتشراف ،ثبرات،
ابقا ،افول) مشخص نماید که هر مرحله شامل  15سؤال می باشد .پاسخنامه شامل طیف لیکرت
که از (مشکل ندارم) تا (خیلی زیاد مشکل دارم) تنظیم شده است و سؤال  61در مرورد مراحرل
تغییر شغل سؤال می کند که در این پژوهش به آن پرداخته نشد .سپس نمرههرا در هرر مرحلره
1. Gati, Landman, Davidovitch, Asulin & Gadassi
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(  15سؤال) ،با هم جمآ شده و در نتیجه نمرات بدست آمده از هر مرحله با هم مقایسه می شوند
و باالترین نمره نشان دهنده محل قرار گرفتن فرد در پیوستار رشد شرغلی اسرت کره قاعردتا برا
افزایش بلوغ حرفهای نمره فرد در آن مرحله کم و در مرحله رشد شرغلی بعرد از آن نمرره فررد
افزایش می یابد .الزم به ذکر است ،طیف نمرات در هر مرحله از حداقل 15تا حداکثر  75است.
د)پرسشنامه خودکارآمدی :این آزمون توسط شرر  1و همکاران (  ،1982به نقل از احمدی،
 ) 1386به عنوان ابزاری برای سنجش خودکارآمدی عمومی ساخته شده است .پرسشنامه توسط
براتی (  ،1375به نقل از احمدی ) 1386 ،ترجمه و اعتباریابی شده است .آزمون دارای 17سرؤال
می باشد که نمره حداکثر  85و نمره حداقل 17میباشد .نمرهگذاری پرسشنامه خودکارآمدی به
این صورت است که به هر ماده نمرهی  1تا  5تعلق میگیرد.
در پژوهش حاضر برای ارزیابی پای ایی از آلفای کرونبا اسرتفاده شرد .نمررات پایرایی بررای
مقیاس ها به لحاظ آماری مناسب بودند.پایایی پرسشنامه رفتار کاریابی (،) 0 /89پرسشنامه نیمر
ابعاد تصمیمگیری شغلی ( ،) 0/75پرسشنامه بلوغ شغلی(  ،) 0/87پرسشنامه خودکارآمدی () 0/85
محاسبه شد.
هم نین به منظور بررسی روایی پرسشنامههای حاضر ،با وجود اسرتاندارد برودن ابزارهرا در
پژوهشهای داخلی و خارجی ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .باال بودن مقادیر بار شده برر
عامل ها یا متغیرهای مکنون از طریق متغیرهای آشکار حاکی از مطلوبیت اعتبار سازهای سنجش
متغیرهای اصلی تحقیرق بروده اسرت .از طررف دیگرر ارزش  Tدر مرورد تمرام ضررایب المردای
متغیرهای آشکار در سط  0/95بیشتر از  1/96بوده اسرت کره ایرن خرود شراهدی برر روایری
متغیرهای آشکار محسوب می شود به این معنی که تایید می کند که متغیرهرای آشرکار مرورد
استفاده ،به صورت غیر تصادفی سازههای مورد نظر را منعکس سراختند .نترایج تحلیرل عراملی
تاییدی هم نین مقدار ضریب  KMOبرابر با  0/76و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 249 /30
به دست آمدکه در سط  0 /01معنی دار می باشد و نشانه کفایت متغیرها و نمونه بررای انجرام
تحلیل عاملی تاییدی است.
روش اجرا در پژوهش حاضر به این شکل بود که پس از دریافت اطالعات و مجوزهرای الزم
در مورد نمونه پژوهشی ،محقق پرسشنامههای مورد نظر را در یک بازه زمانی  20روزه اجرا نمود؛
بدین صورت که پس از ح،ور در دانشکدهی مورد نظر و انتخاب کالسری بره صرورت تصرادفی،
هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه انجام شده و با توجه به نظر ایشان ،قبل یا بالفاصله پس
از پایان کالس ،به تشری موضوع و ضرورت پژوهش برای دانشجویان پرداختره و پرسشرنامه هرا
1. Sherer
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بین فقط زنان دانشجویی که داوطلب همکاری در پژوهش بودند ،ارا ه شد .زنان دانشجو با میل و
رغبت خود به تکمیل پرسشنامه اقدام و پس از اتمام پرسشنامه ها جمآ آوری گردید و در نهایت
با استفاده از نرم افزارهای تخصصری  SPSS-22و  AMOS-22بره تحلیرل دادههرای حاصرل از
پرسشنامه ها اقدام شد  .در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی بره منظرور
تحلیل داد ه ها بهره گرفته شد  .در بخش آمار استنباطی ،روش تحلیل عام لی تاییدی و معادالت
ساختاری به روش تحلیل مسیر استفاده شد.
مالحظات اخالقی
رضایت آگاهانه ،احترام به شرکت کنندگان و تعهد محققین به ارا ره صرادقانه و امانرت داری در
نتایج ،از مالحظات اخالقی این پزوهش بوده است.
یافته ها
متغیرهای جمعیت شناختی در این پژوهش ،شامل متغیرهرای سرن ،تحصریالت ،تاهرل و سرال
ورودی بود .بیشترین درصد نمونه آماری در محدوده سنی  51 ( 23- 28درصد) بودنرد .بیشرتر
شرکت کنندگان در پژوهش ،تحصیالت کارشناسی ارشد داشتند(  67درصد) 38 .درصد از شرکت
کنندگان مجرد و  62درصد متاهل بودند 51 .درصد از دانشجویان مطلق به سرال ورودی  97و
 49درصد سال  98سال ورودی آنان به دانشگاه بود.
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی و نرمال بودن توزیآ داده
ها ارا ه شده است .با توجه به این جداول مقادیر آمارههای میانگین و انحراف اسرتاندارد نشرانگر
پراکندگی مناسب داده ها و مقدار چولگی و کشیدگی نشانگر نرمال بودن داده ها می باشند.
جدول  . 1متغیر های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

بلوغ شغلی

35/33

نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی

76/10

13/30
5/19

15

64

86

118

خودکارآمدی

62/60

9/45

26

83

نتایج مربوط به اجرای مدل اولیه در حالت استاندارد به همراه برخی از مهمترین شاخصهای
برازش تحلیل مسیر مدل پیشنهادی در جدول و شکل  2ارا ه شد.
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شکل .2مدل پیشنهادی در حالت ضرایب استاندارد
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جدول .2شاخص های برازش تحلیل مسیر مدل پیشنهادی
نام شاخص

شاخص های برازش
مقدار

حد مجاز

4/34

کمتر از 3

(ریشه میانگین خطای برآورد) RMSEA 1

0/17

کمتر از 0/1

( CFI2برازندگی تعدیل یافته)

0/76

باالتر از 0/9

( NFI3برازندگی نرم شده)

0/71

باالتر از 0/9

( GFI4نیکویی برازش)

0/80

باالتر از 0/9

( AGFI5نیکویی برازش تعدیل شده)

0/76

باالتر از 0/9

جدول شماره  2نشانگر مقادیر شاخصهای نیکویی برازش پیرامون آزمرون برازنردگی مردل
پیشنهادی پژوهش است که نشان می دهد این مدل از برازش مناسبی برخوردار نیست و نیاز به
اصالحات دارد.
جدول .3شاخص های برازش تحل یل مسیر مدل اصالحی
شاخص های برازش

نام شاخص
مقدار

حد مجاز

2/86

کمتر از 3

(ریشه میانگین خطای برآورد) RMSEA

0/90

کمتر از0/1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0/92

باالتر از 0/9

( NFIبرازندگی نرم شده)

0/88

باالتر از 0/9

( GFIنیکویی برازش)

0/93

باالتر از 0/9

( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

0/90

باالتر از 0/9

1. Root Mean Square Error Approximation
2. Comparative Fit Index
3. Normed Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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در جدول شماره  3مشاهده می شود؛ پس از انجام اصالحات انجام شده و ایجراد کوواریرانس
بین زیر مقیاسهای متغیرها ،شاخصهای برازش مدل از وضعیت مطلروبی برخروردار شردند .در
ادامه ضرایب مسیر استاندارد شده و استاندارد نش ده مدل اصالحی در شکل  3ارا ه شد.

شکل  .3مدل اصالحی در حالت ضرایب استاندارد نشده

پس از اطمینان از درستی مدل ،در ادامه فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اسرت.
در جدول  ،4نتایج بررسی فرضیه ها ارا ه شده است.
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آزمون فرضیه
جدول .4ضرایب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و مقادیر tمتناظر با آن
متغیر

معنادار

نشده

د شده

ی

0/33

0/52

6/75

ضریب
متغیر پیشبین

نوع اثر

رفتار کاریابی

خودکارآمدی

مستقیم

رفتار کاریابی

خودکارآمدی

رفتار کاریابی

بلوغ حرفهای

رفتار کاریابی

بلوغ حرفهای

رفتار کاریابی

تصمیمگیری
شغلی

مالک

استاندارد

β
استاندار

آماره
sig
1

غیرمستقیم (از
طریق
تصمیمگیری

0/77

0/70

0/72

0/51

مستقیم

0/50

0/70

1/90

0/27

شغلی)
غیرمستقیم (از
طریق
تصمیمگیری

0/12

0/20

0/42

0/72

شغلی)
مستقیم

1/23

0/18

2/22

0/30

طبق جدول  4خودکارآمدی اثر مستقیم ،مثبت و معنی دار بر رفتار کاریابی داشت که رابطه
آنان برابر (  t =6/75و  ) β=0/52بود اما خودکارآمدی از طریق نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی به
طور غیر مستقیم بر رفتار کاریابی اثر نداشت .هم نین تصمیمگیری شغلی بر رفتار کاریابی اثرر
مستقیم ،مثبت و معنی دار داشت که رابطهی آنان برابر (  t =2/22و  ) β=0 /18بود .بلوغ شغلی به
طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی بر رفتار کاریابی اثر نداشت.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارکاریابی مبتنی بر تاثیر خودکارآمدی ،بلوغ شغلی و میرانجی
گری نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی در زنان دانشجو انجام گرفت .نترایج نشران داد کره مردل
فرضی اولیه پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت و از برازنردگی مناسربی برخوردارنبرود ،امرا پرس از
اصالحات مدل و تغییراتی در آن ،مدل از برازندگی الزم برخوردار شد .بنرابراین میتروان نتیجره
گرفت بین متغیرهای مذکور رابطهی معناداری وجود دارد .با توجه به تحلیل مرتبط با فرضیه اول
پژوهش می توان گفت کره خودکارآمردی اثرر مسرتقیم ،مثبرت و معنری دار برر رفترار کاریرابی
دانشجویان زن دارد .به عبارت روشنتر هنگامی که فرد احساس خودکارآمدی میکند ،مناسب تر
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و راحتتر در زمینه انتخاب شرغل تصرمیمگیری مری کنرد .پژوهشهرای مختلفری در رابطره برا
خودکارآمدی صورت گرفته است که حکایرت از ایرن دارد کره خودکارآمردی عامرل مروثری در
رفتارهای انسان است و در رفتار کاریابی فرد نقش مهمی ایفا میکند .فورت و همکاران ( ) 2011
در پژوهش خود بین خودکارآمدی و رفتار کاریابی رابطهی معناداری را گزارش کردنرد .پرژوهش
کوتی و همکاران (  ) 2009حکایت از رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و قدرت کاریابی با نقش
واسطهای وضوح کاریابی دارد .هاف و همکاران (  ) 2020به بررسری رابطرهی برین خودکارآمردی،
اهداف و رفتار کاریابی پرداختند و رابطهی معناداری بین خودکارآمدی و رفت ار کاریرابی گرزارش
کردند  .بنابراین می توان گفت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش فورت و همکاران(  ،) 2001شافر و
تایلر(  ،) 2012کوتی و همکاران (  ) 2009و هاف و همکاران(  ) 2020همخوانی دارد .جهت تبرین
این همسویی می توان به نظر کا و و همکاران(  ) 2019اشاره کرد که برر ایرن براور هسرتن د کره
افرادی که در تصمیمگیری برای یافتن شغل مناسب برا دشرواری روبررو هسرتند ،خودکارآمردی
پایینی دارند زیرا خودکارآمدی بر رفتار افراد در انجام دادن کارها تأثیر میگذارد .اگر این نگرش
از خود ،مثبت و باال باشد میتواند بهترین پیشبینیکنندهی خودنظم بخشی در رفترار باشرد ،از
طرف دیگر خودکارآمدی میتواند به عنوان پیامد روانشناختی برای پیشرفت افراد در نظر گرفته
شود  .با توجه به نتایج تحلیل دادههای به دست آمده که در جداول فوق ذکر شده است می توان
گفت که رابطهی خودکارآمدی به واسطهی نیمر ابعاد تصمیمگیری شرغلی برر رفترار کاریرابی
معنادار نبود ،بنابراین نقش میانجی در این رابطه منتفی میشود .جهت تبین این یافته می توان
به دیدگاه شناختی اشاره کرد ،طبق این نظریه؛ افررادی کره دارای خودکارآمردی مرؤثر باشرند،
خودآگاهی بیشتری از خود دارند و در همین راستا وقتی که فرد خودکارآمد در فرآینرد انتخراب
شغل قرار می گیرد به دلیل دارا بودن شناخت بیشتر از خود و تواناییهای خود ،فرآینرد انتخراب
شغل را با موفقیت بیشتری طی می کند .بنابراین خودکارآمدی نیرازی بره میرانجیگری متغیرر
دیگری در رابطه با رفتار کاریابی ندارد .هم نین نتایج نشان دادند که تاثیر بلوغ شغلی بر رفتار
کاریابی دانشجویان زن به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نیمر ابعاد تصمیم گیری شغلی
معنادار نبود  .این یافته با نتایج تحقیقات یانجون و همکاران (  ،) 2012بروزگیکلی و همکراران
(  ) 2009که نشان دادند بین بلوغ شغلی و رفتار کاریابی رابطهی معناداری وجود دارد ،ناهمخوان
است .در تبیین عدم ارتباط معنادار بین بلوغ شغلی و رفتار کاریابی بررخالف پژوهشرهای انجرام
شده در سایر کشورها می توان گفت طبق نظر سوپر (  ) 1978طی کردن مراحل بلوغ شرغلی در
جوامآ مختلف و حتی در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و با توجه بره اینکره پژوهشهرای
م ذکور در جوامآ اروپایی و آفریقایی انجام شده مطمئنا وضعیت کشور ما از نظر بلوغ شغلی ،رفتار
کاریابی و تصمیم گیری شغلی با جوامآ مذکور متفاوت است .از طرفی بلوغ به تنهرایی ت،رمین
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رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیر خودکارآمدی ،بلوغ شغلی و میانجی گری نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی ...

کنندهی رفتارکاریابی نیست ،طبق پژوهش مارینسکو و اسکاندالیس(  )2021موفق ترین افراد در
رف تار کاریابی آنهایی هستند که از شبکه های غیر رسمی کاریابی مانند اقوام در کنار شبکه های
رسمی بهره می گیرند .این مسئله سبب می شرود افرراد برالي در مسریر شرغلی کره از سررمایه
اجتماعی کافی برخوردار نیستند ،علی رغم بلوغ شغلی در رفتار کاریابی موفق نباشند و بالعکس
افرادی که هنوز از بلوغ کافی بهره مند نشده اند بخاطر داشرتن چنرین سررمایه هرایی از رفترار
کاریابی موفقی برخوردار باشند.
بخش دیگری از نتایج پژوهش حکایت از اثر مستقیم و مثبت ابعاد نیمر تصمیمگیری شغلی
بر رفتار کاریابی دارد  .از این یافته میتوان دریافت که افراد در فرایند تصمیمگیری شغلی به جای
یک شیوه برای تصمیمگیری از ابعاد مختلف تصمیمگیری شغلی استفاده می کنند .این بخش از
پرژوهش برا یافترههای پژوهشهرای پیشرین از جملره حیردری و همکراران (  ،) 1391کلسرار و
همکاران( ) 2020؛ شو و بان ( ) 2019؛ آرولمانی ( ) 2004؛ وان و همکاران( ) 2015کره نشران
دادند بین تصمیمگیری شغلی و رفتار کاریابی رابطهی معناداری وجود دارد ،همخوانی دارد.
در تبیین معناداری نقش نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی در رفتارکاریابی می توان گفت کره
مؤلفههای کلیدی تصمیمگیری شغلی ،باورهای افراد درباره خود ،جهان و طرحهای آنها در مورد
مشاغل را نشان میدهد و افراد اطالعاتی را در مورد خود ،دنیای کاری (ارزشها و منابآ) پردازش
می کنند که همین امر منجر به انتخاب راه حل هایی با بیشترین میرزان ارزشرمندی در فرآینرد
انتخاب شغل میشود و این زمینه را برای افراد فراهم میکند که در فرآیند انتخاب شغل موفقیت
بیشتری داشته باشند .به طورمثال در پژوهش شو و بان ( ) 2019جمآ آوری اطالعات که یکی از
ابعاد نیمر تصمیم گیری شغلی می باشد به طور مستقیم بر فعالیت کاریابی که یکی از مولفره
های رفتارکاریابی است تاثیر می گذارد  .هم نین مکان کنترل که جزء ابعاد تصمیم گیری شغلی
است بر باورهای کاریابی که یکی از مولفه های رفتارکاریابی است تاثیر دارد و به همرین صرورت
سایر ابعاد تصمیم گیری شغلی بر رفتارکاریابی تاثیر مستقیم می گذارند .بنابراین میتوان گفرت
تصمیمگیری شغلی بخش مهمی از زندگی دانشرجویان را تشرکیل میدهرد .افرراد در ایرن نروع
تصمیمگیری همهی مؤلفههای شغلی یعنی نگرشها ،ارزشها ،مهارتها و پیشداوریهای خود را
یکجا در بوته آزمایش قرار میدهند.
در خصوص فرضیه تاثیر نیمر ابعاد تصمیمگیری شغلی به عنوان متغیرر واسرطه برر رفترار
کاریابی می توان گفت که نقشی در رفتارکاریابی ندارد .جهت تب یین این فرضیه می توان به نظر
کانفر و همکاران (  ) 2011اشاره کرد که بر این باور هستند که به جز متغیر نیمر ابعاد تصرمیم
گیری شغلی ابعاد دیگری نیز هستند که واسطهی ارتباط بلوغ شغلی و رفتار کاریابی می شوند؛ از
جمله این متغیرها قابلیت استخدام ،شخصیت و حمایت اجتماعی می باشند .در نتیجه می توان
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پیش بینی نمود که تأثیر بلوغ شغلی بر رفتار کاریابی تحت تأثیر مجموعه این عوامرل قررار مری
گیرد .از این رو اولین پیشنهاد پژوهشی که مطرح می شود این است که در پژوهشهرای بعردی
تاثیر بلوغ شغلی بر روی رفتار کاریابی با متغیرهای واسطهای چون شخصیت ،قابلیرت اسرتخدام،
حمایت اجتماعی در ایران مورد بررسری قررار گیررد .هم نرین پیشرنهاد مری شرود مقایسرهی
رفتارکاریابی در گروههای قومی مختلف به منظور تدوین مدل بومی انجام شود.
این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بود از جمله انجام مدل یابی بره شریوهی تاییردی نره
اکتشافی با استفاده از معادلهی ساختاری ،امکان بررسی تناسب و برازش مدلهای جایگزین دیگر
را فراهم نکرده است .هم نین محدود بودن ابزار پژوهش به پرسشنامه و منحصرر برودن نمونره
پژوهش به دانشجویان زن دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) بایستی در تعمیم نتایج این پژوهش به
دانشجویان سایر دانشگاه ها جوانب احتیاط را رعایت کرد .در پایان از کلیهی دانشجویانی که ما
را در انجام این پژوهش یاری کردند؛ تشکر می کنیم.
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