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Abstract: The purpose of the study is the effect of
work values on the protean and boundary less career
orientations. The research method was descriptive,
survey and applied. For collecting data, the Super
Questionnaire (1991) used to measure the variables
of work values, McCryakast's (1997) questionnaire
to measure the personality of the workforce, and to
measure the career path orientation from Briscoe et
al (2006). The statistical population of this research
consisted of all engineers with a specified contract
with the system partners of whom 950 people were
employed, using the Morgan table, 274of them were
selected as samples. In order to determine the
validity of the questionnaires were used of the expert
and professional opinions of the experts and to
determine the reliability of the questionnaires was
used of Cronbach's alpha method. Structural
modeling and PLS software were used to analyze
and test the research hypotheses. The results of the
structural equation modeling show that the work
values of human capitals investment both directly
and through the mediator variable of the personality
of the workforce influences the protean and
boundary less career orientations.
Keywords: work values, protean career boundary
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 هدف پژوهش حاضر بررسی اثرر ارش هرا ارار برر:چکیده
جهتگیر ها مسیر شرلیی منور و و بردور مررش اسرت رو
 پییاو رری و اش رر و ارراربرب بر ب و برررا،پررژوهش ص فرریپی
 برا سروشش،)1991( گربآور باب ها اش ابزار پرس وامه س پر
،)1997(  پرس روامه مر ارو ااسرنا، منلیر ارش ها ارار
برا سوشش شخصیت اار و برا سوشش جهتگیر مسریر
) اسرنپاب شرد2006( شلیی اش پرس وامه بروسرو و هیورارار
جامعه آمرار اورپ پرژوهش من رو اش اییره مهودسرار بارا
قرارباب اار معیپ با شرات هیوارار سیسرن اره حشر آر هرا
 رپرر اش آرهرا274  رپر ب ب اه با اسنپاب اش جدول م رگار950
بهعو ار ری ره ارنخاب گربودرد جهت صعییپ رواوی پرس وامهها
اش رظرات اارشواساره و صخصصی فاحبرظرار و بررا صعیریپ
پاواوی پرس وامهها اش رو آلپا ارورباخ اسرنپاب شرد بررا
صشزوه و صحیی باب و آشم ر فرضیهها پژوهش اش مردلسراش
 اسنپاب شد رناوج الگ وابی معرابتتPLS ساخنار و ررمافزار
ساخنار ر اربهود آر است اه ارش ها اار سرماوههرا
ارساری ه به فر رت مسرنمی و هر اش قرورغ منلیرر میرارشی
شخصیت اار بر جهتگیر ها مسیر شلیی منور و و بردور
مرش اثرگذار است
 مسیر شلیی، مسیر شلیی منو و،  ارش ها اار:کلید واژهها
 شخصیت اار،بدور مرش
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مقدمه
رقابت فزاوود بر بریا اسبواار و ظه ر صوو ل ژ ها صأثیرگذار جدود م جرب ا صرا شردر ررخره
عیر محص تت و ساشمارها شد و محیطهرا ارار را برهفر رت سریال و ررامئیئپ برآورب اسرت
(باومپ )2007 ،1بر رویپ محیئی اه اسبواارها بهسرعت ظه ر و بر اثر وروب صراش واربار و شردت
رقابت اش فحوه مح میش رد ،سرماوهها ارساری مشب ر هسرنود معیارهرا اساسری و اسرنارداربها
افیی جهتگیر مسیر شلیی خ ب را صعییپ ری ب و بیش اش اوپاه به اارفرما خر ب وفرابار باشرود،
به حرفه و مسیر شلیی قراحیشد خ وش پاوبود خ اهورد بر ب (رارردش و جریپ )2013 ،2مسریرها
شلیی منو و و بدور مرش اه حاف ارش ها اار حاا بر اسربواارهرا مر قنی بریرا معافرر
هسنود ،بر اببیات مدوروت موابع ارساری شهرت وافنهارد (سالی ار و باروچ)2009 ،3
و جهتگیر مسیر شلیی منو و بهمعوی پیگیر معیارهرا م فمیرت شرلیی و مردوروت
فعاتره مسیر شلیی فرب است بر اوپ جهتگیر  ،سرماوهها ارساری بدور ص جره بره مسریرها
شلیی اش پیش صعییپشد و وابسنه به اارفرما ،فمط بره حرفره صخصصری خر وش وفرابار بر ب و
معیارها م فمیت حرفها خ ب را پیگیر میاوود اوپ سخپ به معوی آر است اه منخصصرار
حرفها امروش برا پی رفت اش ررببار سونی ساشمار بات ررفنه و خر ب بر پری سراخت ررببرار
م فمیت خ وش هسنود جهتگیر مسیر شلیی بدور مرش بهمعوی پیگیر فرفتها شرلیی و
روابط شبوها بر سراسر مرشها ساشماری میش ب (گ بیر ،آم لد و ار مب  )2014 ،4عیریرغر
ارشام پژوهشها فراوار بر م رب ع اقب اوپ بو جهتگیر مسیر شلیی ،ماهیرت اساسری آرهرا
برا منخصصار موابع ارساری بهارداش اافی روشپ ریست بر واقع رح ارصباط جهتگیرر هرا
مسیر شلیی منو و و بدور مرش باارش ها اار جدود بهق ر بقیغ م رخ ریسرت برهعور ار
مثال رح ارصباط ارش ها جدود بر بریا غرب ه ر ر آشاب و رشد با مسریر شرلیی منور و
م رب بررسی قرار رگرفنه است بهعالو اوپ م ض و اه آوا ارش ها فعیی محریط ارار هر رر ر
پست و ممام ،پ ل و اار رال ی میص ارود هیه افراب باارش ها گ راگ ر را بهخ ب جیب اوود ورا
خیر م رب پژوهش قرار رگرفنه است ه رویپ عییرغ هیبسرنگی شوراب بریپ مسریرها شرلیی
منو و و بدور مرش ،بر م رب ارصباط آرها باارش ها اار م ابه وا منپاوت پژوهش قاب اعنوراوی
بهعی ریامد است رونه مه بوگر رح ارصباط شخصیت ریرو اار باارش ها ارار حراا و
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جهتگیر ها جدود مسیر شلیی است (باوو و ل فو وست )1984 ،1با صیام پژوهشهاوی اه
بر م رب روابط بیپ ارش ها اار و جهتگیر ها مسیر شرلیی برهعیر آمرد  ،خرالح رحر
ارصباط و رمش میارشی شخصیت افراب مر رب بررسری قررار رگرفنره اسرت بر واقرع اورپ پرژوهش
رگ رگی صاثیر منلیر ارش ها اار بر جهتگیرر مسریر شرلیی ااراورار شررات هیورارار
سیسن را م رب بررسی قرار میبهد اش اوپرو اوپ پژوهش بر پی پاسخ به اوپ سؤال است اه آورا
ارش ها اار جدود بر جهتگیر ها مسیر شلیی منخصصار فواور اقالعات اثرگذار اسرت
وا خیر؟ و ریز اوپاه آوا شخصیت ریرو اار باارش ها اار جدود و مسیرها شلیی منور و و
بدور مرش ارصباط بارب وا خیر؟
ووی اش مه صروپ شاخ ها سوشش روابط فرب و سراشمار مردوروت مسریر شرلیی افرراب اسرت
ساشمارها اش قروغ مدوروت مسیر شلیی ،عییوربها عالی افرراب را ار رهراب و م جرب افرزاوش
رضاوت شلیی و صعهد ساشماری آرها میگربرد بااوپحال بهبلیر رقابرت فزاوورد و ا صرا شردر
ررخه عیر محص تت و خدمات ،بسیار اش ریروها حرفها و منخص بهجا ارنظار برا بات
رفنپ اش ررببار سونی ساشمار ،خ ب به فور ساخت ررببار پی رفت خ وش هسنود م فمیت مسیر
شلیی بهعو ار بسنیابی به رناوج اار مئی ب بر ق ل شردگی اار فرب و بر شمارها مخنیر
اشنلال افراب صعرو میش ب (ارصیامی )1389 ،اوپ م فمیرت بره بو بسرنه ایری عیوری و نهوری
صمسی میگربب (رضائیار ،حاصیی و بسنیار)1390 ،
م فمیت عیوی بر مسیرها شلیی محس س ،قاب محاسبه و م اهد ه رر ر ارصمراح ،پسرت
ساشماری اسبشد و افزاوش حم ق و مزاوا بتلرت بارب (هیشرد و هیشردر )2006 ،2بر ممابر
م فمیت نهوی مسیر شلیی ارگیز ها بروری افراب ب ب و بر صپسیرها شخصی آرها اش پی رفت
صأاید میاود (بال ت )2007 ،3بر سالها اخیر و اجیاو ایی بیپ منخصصار مورابع ارسراری
بر م رب اسنپاب مئی ب اش عوافر عیوی و نهوی بررا برهبسرت آوربر م فمیرت مسریر شرلیی
بهبستآمد است (باروچ )2006 ،4اوپ ص رو مساعی ر اربهود اوپ است اه م فمیت مسریر
شلیی و ساش اجنیاعی و پ وا ب ب و فرفاً و مپه م اوسرنا و ور واقعیرت عیوری برهحسراب
رییآود (ارر لد و ا هپ 2008 ،5گ بیر و هیوارار )2014 ،بااوپحال هریچگ رره صر افمی بربرار
را ها ارداش گیر وا بسنیابی به م فمیت بر مسیر شلیی نهوی وج ب ردارب
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گاصیگروترووب ( )1986بیار اربرد اه م فمیت مسیر شلیی حداق شام پوج عامر مسرنم
مالی ،سیسیه مراصبی ،ارصباقی ،شلیی و مررصبط باشرردگی اسرت هرال )2004( 1مسریر منور و را
بهف رت «بر جهت خ وش و اار خ ب» صعرو ارب است و فرب با مسیر شرلیی منور و بارا
ارگیز بی نر برا صعییپ بسن رالعی ها مسیر شلیی و م خ ری بر معیار م فمیت شلیی
خ ب است اوپ امر باعث افالح و جاوگزووی قرارباب روارشواخنی ق تریمدت اارمورد و اارفرمرا
با مبواوی صبابلی و ا صا مدت شد است اوپ رر و قررارباب روارری جدورد برر صرداوم فرفرتهرا
وابگیر  ،خ بآگاهی و اسنمالل فرب منیراز اسرت و وفرابار و صعهرد بره سراشمار اش اهییرت
اینر برخ ربار است رظر به اوپاه ساشمارها بر پی اوشاب روابط صبابلی بر بیپ اارمودار خ ب
هسنود ،ارنظار می روب اه اارمودار ،مسیرها شلیی اه بارا رپرع شخصری بی رنر هسرنود را
ارنخاب ریاوود (مراگ ئیر )2002 ،2افرراب اره بارا صشربره رگرر شرلیی منور و هسرنود ،اش
مسئ لیتپذور بی نر برا ارنخاب مسیرها شلیی خ ب و فرفرتهرا م جر ب برخ ربارررد
(هال )2002 ،پی رفتها بر فپآور و ریاش به وابگیر و ساشگار با وضعیتها جدورد باعرث
افزاوش گراوش افراب به ص سعه قابییتها و مهارتهاو ار میگربب اوپ افرراب ارعئرافپرذور ،خر ب
ارگیزارود و ماو به ساشگار با هر صلییر میباشود (رییرز ،هئرر و هارص رر  )2002 ،3مپهر م
مسیر شلیی بدور مرش رخسنیپبار ص سط آرص رو روسی  )1996( 4مئرح گربود اه بر صضراب برا
مسیر شلیی ساشماری وا محدوب است بر حمیمت مسیر شلیی بدور مرش بر پاسخ بره صلییررات
اار و ساشماری اش سال  1980بهج ب آمد (آرص ر و روسی  )1996 ،مسیر شرلیی بردور مررش برا
رامها بوگر ه ر ر مسیر شلیی پروژ مدار (ج رز )1996 ،5و مسریر شرلیی برا عامییرت آشاب
(بفییپی آرص ر )1998 ،6ریز شواخنه میش ب
فرض اوپ بودگا اوپ است اه افراب خ ب مسیر شلیی شار را جهرت باب و صحرر و پ وراوی
آررا افزاوش میبهود (گابیر و هیوارار )2014 ،7بهعبارصی بوگر شماری افراب بارا مسریر شرلیی
بدورمرش هسنود اه قابر باشود صا فرفتها فراوار م ج ب بر مسریر شرلیی خر ب را شواسراوی
ریاوود (بروسو وهال )2006 ،به ق ر ا مسیر شلیی بدور مرش بهعور ار ووژگری شخصری افرراب
بررظر گرفنه می ش ب اه بر آر به هیه اار بر بر افرراب بر ص سرعه شرلیی اهییرت شوراب باب
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میش ب و افراب ص سط صعرو شخصی اه اش م فمیت خ بباررد ،هداوت میش رد (آرصر ر ،اراپ وا و
وویدروم)2005 ،1
بهرظر آرص ر ( )1994مسیر شلیی بدور مرش بر عب ر اش حدوب نهوی و عیوی شل صأاید بارب
و ممص ب اش عب ر اش حدوب عیوی (فیزووی) ،صلییر ساشمار ،صلییر اارفرما و حنی صلییر ر و شل و
وا حرفه است و عب ر اش حدوب نهوی (رواری) برواقع ر عی عب ر اربر اش قی ب فرهوگی و اجنیاعی
حاا بر فضا اشنلال است مثالً اهییت بروافت صرفیع و ارصمراح بر سیسریه مراصرب شرلیی و ورا
افزاوش حم ق اش جییه حدوب رواری حاا بر فضا شل است اه البنه بسنه بره فرهور خرا
ج امع و وا حنی ساشمار ها مخنی می ص ارد منپاوت باشد .مسریر شرلیی بردور مررش بارا بو
سئح پ واوی فیزووی و پ واوی روار شواخنی است و فرب بارا رگر مسریر شرلیی بردور مررش،
صلییرات اار را اش قروغ سئ ح حرات روارشواخنی وا فیزووی ،ر ار میبهد پ واوی ریز ووری
بهمعوا ارنمال بر سرصاسر مرشها ب ب و شرام صعرداب بفعراصی اسرت اره ور شرخ  ،شرل و
اارفرماوارش را صلییرمی بهد (بروسو و هال )2006 ،2ارش هرا برهعور ار باورهرا بربرار آررره
برست و غیط ب ب و آرره بر شردگی مه است صعرو مریشر رد ارش هرا بر واقرع باشصرابی اش
ریاشها ماب و رواری ارسار و صبی ر اش وضعیت ارصباط منماب و روابط اجنیاعی هسنود اره برا
صعابیر گ راگ ر اش جییه احساسات عییرغ و صعیریپاوورد رفنرار و رگرر شرواخنه مریشر رد.
ارش ها اار بهعو ار بیار ووژ ا اش ارش ها عی می بر محیط اار و وا برهعور ار باورهرا
صعیی وافنه بر م رب اار و شراوط مئی ب اار صعرو میش رد (خویپر ،شارعی منریپ و حسرپ-
شاب  )1391 ،بر اببیات حرفها و ساشماری ،برا قبمرهبورد ارش هرا ارار اش سره صئر ر
ارئباق بو و و ل ف گ سیت ( ،)1984باش شردگی س پر ( )1980و ص سعه مسیر شلیی بر ق ل
شردگی (لی صی و هارسپ )2011 ،3اسنپاب میگربب
بر صئ ر ارئباق اار  ،ارش ها اار جزئی اش شخصیت اار ارسار بهحساب آمد و برا
رضاوت شلیی افراب مه هسنود ارش ها ووى اش مه صروپ اجزاى رظام فرهوگى بر سئح ارالر و
رظام شخصیت بر سئح خرب هسنود .ل ف گ سیت و بو و ( )1984ارش ها اار را برا ص جره
به ریاشها افراب صعرو ارب ارد ریاشهرا حرفرها برهعور ار الزامرات شرردگی و اجرزاح اساسری
ارش ها اار بررظر گرفنه میش رد پرس وامه میو سر صا (راررد ،هویری ،باوور  ،ل فوی سرت و
ووز )1981 ،4برا ارداش گیر ریاشها حرفها و ارش ها حیراصی ارار برا شرش ارش ارار
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م فمیت ،آساوش ،ممام ،ر وبوسنی ،امویت و اسنمالل صدووپ گربود رارد و جیپ ( )2013بر اورپ
باوررد اه اوپ سیسن ارش هرا ارار ر راربهورد جرامعصرروپ قبمرهبورد بررا ص فری
ارش ها اار و مواسبصروپ سیسن ارش اار برا بررسی مسائ مربر ط بره ص سرعه مسریر
شلیی هسنود
با ص جه به رووورب باش شردگی س پر ( ،)1980افراب م اغیی را برمیگزووود اه با خ ب پوردار
آرها ساشگار باشد اش رظر شاوپ ( ،)1990جهتگیر مسیر شلیی باشگ اوود خ بپودار فررب
بر ساشمار ب ب اه اش سه مم له اسنعدابها و ص اراویها ابرا خ ب ،ارش ها اساسی و مهر و
سرارشام احساس صوام وافنه رسبت به ارگیز ها و ریاشهاوی اه مرب ط به مسریر شرلیی مریشر ب
ص وی میگربب (امیرصا  ،مظپر  ،مهرر و روراری )1390 ،بو مر رب اول رو ره بر صشربره
واقعی شمیوه اار بارب برحالیاه م رب س م اش وااوش فرب به هوشارها و ارش ها گ رراگ ر بر
م اجهه برا م قعیرتهرا شرلیی و اجنیراعی مورنج مریشر ب جریپ و رورردر ( )2012بر ور
صمسی بود بوگر ر ار بابرد اه ارش ها رهارگاره بروری (اسنمالل ،خالقیت ،صو و ،م فمیرت،
اار رال ی و صحرو فور ) ،بیروری (پ ل ،امویت شرلیی و محریط ارار) ،اجنیراعی _ ارصبراقی
(صعام با مربم ،ر وبوسنی و ای به جامعه) و سررارشام ارش هرا مررصبط برا جاوگرا و ممرام
(پرسنیژ ،مدوروت و رپ ن) برجهتگیرر مسریر شرلیی منخصصرار فرپآور اقالعرات بر ررروژ
صأثیرگذاررد هیه افراب به و شی عی رییاوود ،افراب صپاوتها فرب  ،اسنعدابها ،ارگیز ها،
بره خر ب بارررد و اش رگرر  ،باررش و رظرام ارششری منپراوصی
رغبرتهرا و صیراوالت مخصر
برخ رباررد .اوپ صپاوتها ،گرره بهظاهر میوپ است جزئری باشرد ،هوگرامیاره اش فراووردها
واسئه شواخنی افراب عب ر میاوود ،به صپاوتها بسیار بزرگ و رناوج رفنرار ارامالً منپراوت
میارشامد رویپ صپاوتهاوی عیدصاً اش صپاوتها راشی اش شخصیت هر و اش افرراب ر رات مری
گیرب (خویپر ،ممییی ،جودقی ،قراهر و سریار )1388 ،شخصریت برهعور ار سراشماری برور
سیسن ها عاقپی ،احساسی ،شواخنی و مپه می فرب صعرو شد اه صعییپاوود وااوشها
موحصر به فرب ارسار به محیط است (اسچروبر )2001 ،1مدل پوج عامیی شخصیت م ار و
ا سنا بر م رب صپاوتها فرب و شخصیت ،رظروات گ راگ ری اش شمارها بور صا به امروش وج ب
باشنه است اما ح ش شخصیت قی بو بهه گذشنه با مدل پوج عرامیی شخصریت رابررت مر
ار و پ ا سنا ( )1999ص سعهوافنه است
رنیشه بررسیها بسیار اه با بهرر گیرر اش صحییر عرامیی و برا مح رورت ووژگریهرا
شخصینی ارشام شد ،معرفی الگ پوجعامیی شخصیت ب ب .به ا وپ قروغ ا سنا و م ار برا
1. Schroeder
14

فصیوامه م اور شلیی و ساشماری /بور به  ،شیار  /35صابسنار 1397

اثر ارش ها اار بر جهتگیر مسیر شلیی منو و و بدور مرش با رمش

بهر گیر اش صحیی عامیی بروافنود اه میص ار بیپ صپاوتها فرب و ووژگیهرا شخصرینی،
پوج بعد مه صعییپ ارب اه عبارصود اش برورگراوری ،سراشگار  ،وجردار ،ثبرات عراقپی و صشربره
پذور (خویپر و هیوارار )1388 ،بر شور به ف رت خالفه ابعاب مذا ر ارائه شد است
برونگرایی :اوپ بعد به راحت ب بر فرب بر روابط بتلت بارب افراب برورگرا اجنیاعی ،خ
م رب و قاقعارد بر مماب افراب برورگرا خ ببار ،ا حرف ،ا رو و محناطارد
سازگاری  :اوپ بعد به احنرام به بوگرار بتلرت بارب افرراب سراشگار بارا روحیره هیورار ،
فیییی و قاب اعنیابرد افراب راساشگار سرب ،رقابنی و سنیز ج هسنود
باوجدان بودن :اوپ بعد به قاب اعنیاب ب بر فرب بتلت بارب افراب باوجدار مسرئ لیتپرذور،
پاودار ،ساخناروافنه و قاب اقییوارارد افراب ا وجدارصر وعوی اساری اه بر اوپ بعد ریر پراویوی
میگیررد غیرساخنارمود و پرو ار اح الارد
ثبات عاطفی :اوپ بعد به ص اراوی فرب بر صحی محر ها اسنرس و ع امر صروششا اشرار
بارب افراب بارا ثبات احساسی اویپ ،بارا اعنیاب به رپ  ،اسرن ار و آراماررد آر قررف قیر
ثبات احساسی ،عصبی ب بر و روارررش ر است و افراب اه بر اوپ قی قرار بارررد ،عصرباری،
رامئیئپ ،افسرب و مضئربود
تجربهپذیری :اوپ بعد به عالقه و شیپنگی فرب به پدود هرا و صشربیرات جدورد بتلرت بارب
رویپ افراب  ،خالق ،اوشواو و حساسارد افراب اه بر آر قرف قیر قررار مریگیرررد پیررو
سوت ب ب  ،بر شراوط آشوا راحتصررد (ب شو ری س)2003 ،1
جیپ و روردر )2012( 2بر پژوهش خ ب ر ار بابرد اه ارش ها رهارگاره بروری (اسنمالل،
خالقیت ،صو و ،م فمیت ،اار رال ی و صحرو فور ) ،بیروری (پ ل ،امویت شلیی و محیط ارار)،
اجنیاعی _ ارصباقی (صعام با مربم ،ر وبوسنی و ای به جامعه) و سرارشام ارش هرا مررصبط
با جاوگا و ممام (پرسنیژ ،مردوروت و رپر ن) برجهرتگیرر مسریر شرلیی منخصصرار فرپآور
اقالعات بر رروژ صأثیرگذاررد سالی ار وآرص ر )2006( 3پ واوی فیزووی را حرارت و جابرهجراوی
واقعی بیپ م اغ  ،شراتها و ا رها میبارود بعضری اش ااراورار رر ر حمر ق و م قعیرت
شلیی خ ب را اش ساوروپ اینر میبیوود بهبربال صلییرات شلیی هسنود بوابراوپ پ ل ،م قعیرت
4
شلیی و ارصما ،بخ ی اش ع ام اوشاب ارگیز بر بعد پ واوی فیزووی مریباشرود (باری و راورار ،
 )2000گنیوررر و تروب ( ،)80 :1988بیرر ریوی ( ،)200 :1993ربرری ( )2003و میی ررراو رشوررا
1. Bozionelos
2. Jin & Rounds
3. Sullivan & Arthur
4. Deci & Ryan
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( )157 :2006بعد نهوی مسیر شلیی را مه صر اش بعد عیوی آر میبارود ،شورا بعرد عیوری شرام
منلیرها خارجی و شل است اه ص سط جامعه صعییپ و ارش گذار میش ب و شررط اولیره
م فمیت مسیر شلیی است ،حرات بر اوپ بعد میص ارد افمی باشد مارود افزاوش حمر ق ،افرزاوش
امویت شل  ،رفنپ به مرخصیهرا قر تریمردت ،ورا گررفنپ صرفیرع ورا صلییرر پسرت سراشمار
سیسهمراصبی (ربی  222 :1999بهرم اش سییعی ،فابقیار و عابد )1393 ،
منلیرها آرشو شلیی ،فپات شخصینی ،وظیپهشواسی و برورگراوی و معو ورت برهفر رت
مثبت و فپت شخصیت روارررش ر بهف رت موپی ،م فمیت مسیر شلیی را پیشبیوی میاود
بوابراوپ میص ار رنیشهگیر ارب اه م فمیت مسیر شلیی صحتصأثیر آرشوها شلیی ،شخصیت و
معو وت ب ب و بهموظ ر افزاوش آر باود به اوپ ع ام ص جه اررب (رضر اریار و سرییعی)1395 ،
ا ر و هیوارار ،مدوروت مسیر پی رفت شلیی ساشمار را شرام سره فعالیرت :ارشورابی مسریر
پی رفت شلیی ،ص سعه مسیر پی رفت شلیی و آم ش مسیر پی رفت شلیی میبارد (رضاویار و
هیوارار )1390 ،پرس وامه اهییت میوهس صا بهعو ار قسینی اش پروژ صئبیغ شل میوهسر صا
ص سط تفو و وسن بو و ( )1984ص سعه باب شد اره مبنوری برر صئر ر صئبیرغ ارار بر ب و
صعامالت بیپ فرب و محیط اار را بررسی میارب .تفو و وسن بو و  ،ارش ها را بهعو ار ریاش
میبارود اه با صم وتاوود ها اار مئابمت بارب بهشع آرها رضاوت ااراوار صرابعی اسرت اش
صئابغ بیپ ریاش فرب و صم وتاوود اه بهوسییه محیط اار ارائه شد است .قبرغ اورپ رظروره
ارش ها اار ریاشهاوی هسنود اه با صم وتاوود ها اار (شراوط خا محیط اار اه بالم
ارضااوود ریاش هسنود) صئبیغ بارب
پرس وامه اهییت میوهس صا  20ریاش شلیی فرب را بر اار ارداش گیر میاود اه اوپ ریاشها
شلیی بر  6ارش اار م فمیت ،آس بگی و آساوش ،م قعیت و ممرام ،رر وبوسرنی و اسرنمالل
بسنهبود شد ارد (لی رز .)2003 ،بر مبوا مرور اببیات و مئالعات ف رت گرفنه و ریز براساس
فرضیه ها پژوهش ،رارر ب مپه می پژوهش صدووپ شد است (ارگار )1

16

فصیوامه م اور شلیی و ساشماری /بور به  ،شیار  /35صابسنار 1397

اثر ارش ها اار بر جهتگیر مسیر شلیی منو و و بدور مرش با رمش

انگاره  :1چارچوب مفهومی مولفههای ارزشهای کاری و جهت گیری مسیر شغلی با نقش میانجی
شخصیت کاری

هدف ایی اوپ پژوهش بررسی اثر ارش ها اار بر جهتگیر مسیر شلیی منو و و بدور مرش
با رمش میارشی شخصیت ریرو اار است با ص جه به هدف ایی و ررارر ب مپهر می پرژوهش،
فرضیهها بهف رت شور صدووپ گربود
فرضیههای پژوهش
 :H1ارش ها اار منخصصار فپآور اقالعات بر جهتگیر مسیر شلیی آرار مؤثر است
 :H2ارش ها اار منخصصار فپآور اقالعات بر شو بهی به شخصیت ارار آرهرا مرؤثر
است
 :H3شخصیت اار منخصصار فپآور اقالعات بر جهتگیر مسیر شلیی آرار مؤثر است
 :H4ارش ها اار منخصصار فپآور اقالعات اش قروغ شخصیت اار بر جهتگیر مسیر
شلیی آرار مؤثر است
روش پژوهش
پژوهش ،براساس هدف ،اش ر و پژوهشها ااربرب محس ب میش ب و اش حیث شی گرربآور
باب ها ،پژوهش ص فیپی-پییاو ی است برا گربآور اقالعات بر شمیوه مباری رظر و اببیات
م ض و اش موابع انابخارها  ،مماتت ،انابها م ربریاش و ریرز اش پاوگرا هرا اقالعرات عییری و
17
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مشیهها الونروریوی و برا جیعآور باب ها اش رو میداری به ای پرس وامه اسنپاب شرد
رو ارشام پژوهش بهف رت پییاو ی ب ب اه مه صروپ مزاوا آر قابییت صعیی رناوج است
جامعه آمار اوپ پژوهش من و اش اییره مهودسرار بارا قررارباب ارار معریپ برا شررات
هیوارار سیسن ب ب اه با اسنپاب اش جدول م رگار  274رپر اش آرها برهعور ار ری رره ارنخراب
گربودرد
رو ری رهگیر بر اوپ پژوهش بهف رت بر بسنرس ب ب است برا جیعآور اقالعرات،
اش پرس وامهها اسناردارب اسنپاب شد است بر رابئه با سروشش منلیرر ارش هرا ارار  ،اش
پرس وامه س پر )1991( 1اه بر پژوهش رفیعی ( )1393پاواوی آر  0/795بهبسرت آمرد بر ب،
اسنپاب شد است
اوپ پرس وامه بارا  45سؤال و رهاربعد بروری ،بیرورری ،اجنیراعی و ممرامی اسرت ،بررا
سوشش شخصیت اار اش پرس وامه م ارو ااسنا ( )1997اه بر پژوهش مرع ی ،محرابیرار
و مسییار پاواوی آر  0/83بهبست آمد ب ب ،اسنپاب شد است اه شام پوج بعد ثبات عاقپی،
وجدار ،صشربهپذور  ،ساشگار و برورگراوی است و برا سوشش جهرتگیرر مسریر شرلیی اش
پرس وامه بروسو و هیوارار )2006( 2اه بر پژوهش سپه رد و عارف ررژاب ( )1394پاوراوی آر
 0/83بهبست آمد ب ب ،اسنپاب شد است اره شرام بو بعرد بردور مررش و منور و (بارا 27
گ وه) است ،اسنپاب شد است
برا آشم ر پاواوی پرس وامه اش شی آلپا ارورباخ اسنپاب گربود اه بر جردول  1رنراوج
پاواوی ابزار ارائه شد است و با ص جه به اوپاه ضروب پاواوی باتصر اش  0/7است ،لذا پرس روامههرا
بارا پاواوی مواسبی هسنود
برا بررسی رواوی پرس وامهها پژوهش عالو بر اوپاره پرس روامههرا اسرناردارب بر بر اش
رظرات اساصید مدوروت موابع ارساری و روارشواسی و ریز خبرگار شاغ بر جامعه آمار پژوهش
بهر گرفنه شد برا بررسی و آشم ر مدل اش رو مدلساش معابتت ساخنار و ررمافزار PLS
اسنپاب میش ب
یافتههای پژوهش
بر پژوهش حاضر ابندا به بررسی منلیرها جیعیتشواخنی پژوهش پرباخنه شد است ،اره برا
ص جه به رناوج حاف اش صشزوه و صحیی اقالعات بهبست آمد م خ شد اه  176رپر اش افرراب
ری ره را مربار و  98رپر را شرار ص وی باب اررد بر رابئره برا منلیرر جیعیرتشرواخنی میرزار
1. Super
2. Briscoe & Hall
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صحصیالت 45 ،رپر لیسار و  153رپر ریز اش صحصیالت ف قلیسار و  76رپر بار ش بانرا و
منلیر جیعیتشواخنی سپ ریز  160رپر بارا سرپ  35-30سرال68 ،
بانرا هسنود برخص
رپر بارا سپ  40-36سال 32 ،رپر بارا سپ  45-41سرال 14 ،رپرر بارا سرپ  50-46سرال
ب برد برا بررسی براش مدل مپه می پژوهش و آشم ر فرضیهها با ص جه بره الگر رون صحییر
مدلها بر رو  PLSپرباخنه میش ب برا براش مدل ارداش گیرر ابنردا بره بررسری برراش
مدلها ارداش گیر با اسنپاب اش سه معیار پاواوی شراخ ( 1ضرراوب بارهرا عرامیی ،ضرراوب
آلپا ارورباخ و پاواوی صرایبی وا  ،)CRپرباخنه میش ب
ابندا بار عامیی سؤاتت وا آون ها م رب بررسی قرار گرفنورد رنراوج ر رار باب اره برار عرامیی
صیامی سؤاتت بی نر اش  0/4است اه ر ار اش مواسب ب بر اوپ معیار بارب ساور رناوج مرب ط بره
ضراوب آلپا ارورباخ ،پاواوی صرایبی و رواوی هیگرا بر جدول  1ارائه شد است
جدول  .1برازش مدلهای اندازهگیری
آلفایکرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

متغیر
ارش ها اار

0/821

0/837

0/675

شخصیت اار

0/901

0/914

0/637

0/795

0/828

0/724

جهتگیر مسیر شلیی

1. Item Reliability
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بررسی مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیهها

شکل  :2مدل ترسیمشده همراه با مقادیر  T-valueفرضیههای پژوهش
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شکل  :3مدل ترسیمشده همراه با ضرایب استاندارد و مقادیر  P-valueفرضیههای پژوهش

باص جه به اوپاه ممدار آمار  Tبرا منلیرها مدل بی نر اش  1/96و سئح معوریبار (P-
 )valueاینر اش  0/05است ،بر رنیشه فرضیهها پژوهش میش رد خالفه رناوج مرب ط به آشم ر
فرضیهها بر جدول  2ارائه شد است
جدول  :2خالهصه آزمون فرضیهها
فرضیهها

ضریب مسیر

آماره t

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

ارش ها اار منخصصار فپآور اقالعرات برر جهرتگیرر مسریر
شلیی آرار مؤثر است

0/922

71/718

0.000

صأوید فرضیه

ارش هرا ارار منخصصرار فرپآور اقالعررات برر شرو بهری برره
شخصیت اار آرها مؤثر است

0/263

47/461

0.000

صأوید فرضیه

شخصیت اار منخصصار فرپآور اقالعرات برر جهرتگیرر مسریر
شلیی آرار مؤثر است

0/749

43/688

0.000

صأوید فرضیه

ارش ها اار منخصصار فپ آور اقالعات اش قروغ شخصیت ارار
بر جهتگیر مسیر شلیی آرار مؤثر است

0/295

11/424

0.000

صأوید فرضیه
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رناوج مدلساش معابتت ساخنار بااسرنپاب اش رررمافرزار  Smart PLSر رار باب اره بر سرئح
اقییوار  95برفد صیام فرضیهها پژوهش صأوید میش رد
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر پ اش بررسی باب ها براساس ضراوب مسیر بهبست آمد  ،بره اورپ رنیشره بسرت
وافت اه ارش ها اار منخصصار فپآور اقالعات بر جهتگیر ها جدود مسیر شلیی اه
بر آرها افراب خ باصوا ب ب و با ارعئافپذور بی نر ،مسئ لیت اسنخدامپذور و حرفها خ وش
را برعهد میگیررد ،صأثیر معویبار بارب اورپ وافنره برا مئالعرات آبسری و هیورارار)2017( 1
مئابمت بارب بهعبارت بوگر ارش ها اار حاا بر منخصصرار فرپآور اقالعرات هر رر ر
اسنمالل ،خالقیت ،صو و ،م فمیت و اار رال ی بر جهتگیر ها مسریر شرلیی منور و و بردور
مرش صأثیرگذار است اوپ منخصصار بی نر بر ساشمارها صخت و راب م ل ل ب ب و بی رنر اش
آراه به اارفرما و ساشمار خ ب وفابار باشود به حرفه و صخص خ وش وفابار هسنود عرالو برر
اوپ ،پژوهش حاضر بر پی بررسی اثر ارش ها اار بر شخصیت منخصصار فپآور اقالعرات
ب ب است اه پ اش آشم ر فرضیهها ،اوپ فرضیه ریز م رب صائید قرار گرفت صائید اوپ فرضریه بر
پژوهش حاضر بر راسنا رناوج جیپ و هیوارار ( )2017است بهعبارت بوگر افراب اره بارا
ارش ها بروری مرصبط با اار ه ر ر اسنمالل ،خالقیت ،م فمیت و اار رال ی هسنود بهمررور
شخصیت برورگرا ،ساشگار ،صشربه پذور و باوجدار پیدا ری ب و اش لحاظ عاقپی و احساسی ثبرات
رووه پیدا میاوود اوپ سخپ بهمعوی آر است اه افراب اه بارا ارش ها بروری محیط ارار
هسنود ،اوشواو ،منپور ،بارا ق صخی و خ اهار صووی هرا جدورد بر ب و اش بقیرغ بر بر،
مسئ لیتپذور و با بررامه ب بر لذت مریبرررد اورپ افرراب خ رسررب ،آرام ،مئیرئپ و برهرردرت
احساس پرو اری ،افسربگی وا عصباریت میاوود ه رویپ بر اوپ مئالعه ،فرض برر آر بر ب اره
شخصیت اار منخصصار فپآور اقالعات برجهتگیرر مسریر شرلیی آرهرا اثرگرذار اسرت
وافنهها حاف اش پژوهش گ وا صائید فرضیه مذا ر ریز است بر هییپ راسنا ،رنراوج پرژوهش
بائ مپ ( )2007و گابیر و هیوارار ( )2014حاای اش صأثیر شخصیت اار افراب بر عییورب آررار
ب ب اه اش فرضیه س م اوپ پژوهش حیاوت میاوود بهعبارتبوگر افراب اه اش ووژگی شخصینی
برورگراوی بات برخ رباررد ،اینر به فعالیتها اجنیاعی عالقه باشنه و ارار فررب و م فمیرت
فرب را صرجیح میبهود ه رویپ افراب اه ساشگار باتوی بارررد ،برهعور ار افرراب فرابق،
م اراتاوود  ،شویبا و مدارا اوود شواخنهشد و میص ارود بر صی ها اار ص لید رررمافرزار و

1. Abessolo et al.
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خدمات پ نیبار فوی رمش خ ب را بهخ بی اوپا ریاوود افراب اره صشربرهپرذور براتوی بارررد،
اوشواو ،منپور ،بارا ق صخی و خ اهار صوویر هرا جدورد بر ب و مسریر شرلیی منور و را
ساشگار با شخصیت خ ب میوابود بر اوپ شمیوه ااپرمپ و ااسپ ( )2009بیار اربرد اره صشربره
پذور صأثیر مثبنی با آگاهی جدود و معرفی م ض عات صاش برا بحث بارب وجدار به رفنارهرا
وظیپهگراواره اش قبی بقیغ ب بر ،اام ب بر ،مسئ لیتپذور ب بر و با بررامره بر بر اشرار بارب،
اه قابییت اسنخدام افراب را افزاوش باب و با جهتگیر مسیر شلیی منو و و بدور مررش سراشگار
است اوپ م ض و وا وافنهها روردرش (  )2013و براویراو واسرنودروف ( ،)2008مئابمرت بارب
سرارشام اوپاه بر اوپ مئالعه رویپ فرض شد اه ارش ها اار حاا بر منخصصار فرپآور
اقالعات اش قروغ شخصیت بر جهتگیر ها مسیر شلیی منور و و بردور مررش اثرگرذار اسرت
رناوج بهبستآمد اش آشم ر فرضیات حاای اش صائید اوپ فرضیه است بهعبارت بقیرغصرر ااراورار
بار ی بارا ارش ها بروری مرصبط با محیط اار اش قرورغ ووژگریهرا شخصرینی هر رر ر
برورگراوی ،صشربهپذور  ،ساشگار و با وجدار ب بر ،جهتگیر ها جدورد شرلیی را بر پریش
گرفنه و بهجا صویه بر ررببار سونی ساشمار برا پی رفت ،برا صویره برر مهرارت و حرفره خر ب
مبابرت به ساخت ررببار م فمیت شخصی خ وش میریاوود ووی اش مه صروپ ابزارها ساشمارها
بر جبرار خدمات و اوشاب ارگیز بر ااراوار فراه آوربر فرفت پی ررفت بر سراشمار اسرت اش
آرجاویاه مسیرها شلیی سونی فرفتها ارردای بررا پی ررفت باشرنه و ااراورار بررا
پیی بر مسیر شلیی عی ب حنی با هیوارار خ ب وارب رقابت موپی میش رد ،ساشمارها مدرر
با ارائه مسیرها شلیی منو و و بدور مرش اه حالت افمی باشنه و برهجرا م فمیرت بر سیسریه
مراصب ابار  ،م فمیت را بر حرفها شدر و ص سعه صخصصی میبیوود ،رضراوت سررماوه ارسراری
خ ب را جیب و مارع اش خرو آرها اش ساشمار میش رد شرات هیوارار سیسن با پراوش محریط
اسب و اار و فعالیت بر فوعت پی رو فواور اقالعات به مهارتها حرفها منخصصار خر ب
وابسنه ب ب و ارش آفرووی آر مو ط به رضاوت سرماوهها ارسراری آر اسرت اورپ سراشمار برا
صعرو پروژ ها ررمافزار خالق و منواسب با ریاشها فضا اسب و اار ،فرفت حرفها شدر
و پی رفت مبنوی بر صخص را بهموظ ر حپظ و ارش افرووی سررماوههرا ارسراری خر ب فرراه
آورب است با ص جه به رناوج پژوهش به مدورار هیوارار سیسن پی وهاب میش ب اه:
 با شواساوی ارش ها اار حاا بر منخصصار فواور اقالعرات ووژگریهرا شخصرینیساشگار با اوپ ارش ها را صم وت ری ب صا اوپ افراب با بر پریشگیرر مسریرها شرلیی منور و و
بدور مرش بیپ اهداف فرب و ساشماری خ ب هیاهوگی و ه افزاوی اوشاب ریاوود
 بر هوگام اسنخدام و بهاارگیر مهودسار ررمافرزار بررا پرروژ هرا خر ب حنیراً آشمر رشخصیت معنبر اش باوقیبار بهعی آورب و فرفرظر اش مهارت صخصصی آرها فمط به اسرنخدام
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افراب بپرباشب اه بارا شخصیت سراشگار ،صشربرهپرذور ،بررورگررا و باوجردار بر ب و اش لحراظ
شخصینی با ج ساشماری شرات ساشگار باشود
 بر هوگام ارعماب قرارباب با مهودسار ررمافزار منماضی اسرنخدام بر شررات ،ارش هرا ارارآرها را شواساوی ری ب و فمط اش افرراب اسرنپاب ریاوورد اره بارا ارش هراوی هر رر ر
اسنمالل ،خالقیت ،صو و م فمیت باشود اوپ م ض و بهبلی آر است اه صلییر بر ارش هرا
اار افراب بسیار شماربر و پرهزووه ب ب و شرات را بر ابامه اار و صویی پروژ ها خر ب برا
رالش م اجه میساشب
 مدورار شرات هیوارار سیسن برا افزاوش فرفرتهرا رشرد حرفرها باورد مسریرهاشلیی منو و و بدور مرش را بر ساشمار خ ب صعرو ری ب و با برهارارگیر مهودسرار قررف
قرارباب بر پروژ ها مخنی  ،احساس پی ررفت حرفرها و منوری بره صخصر را بر آرهرا
صم وت ارب و به رگهدار سرماوهها ارساری شرات ای ریاوود
محدودیتهـا
-

شماربر ب بر جیعآور اقالعات
عدم اقییوار برخی اش پاسخبهودگار به پژوهشها بار گاهی
محافظهاار برخی اش پاسخبهودگار بر پاسخبهی به س اتت
ا ب بر اببیات بربارة جهتگیر ها مسیر شلیی منو و و بدور مرش
اش آرجا اه جامعة پژوهش حاضر مهودسیپ شرات ررمافزار هیوارار سیسن هسنود ،رناوج
را میص ار با احنیال بی نر به اوپ جامعه صعیی باب ،اما بر صعیی رنراوج بره ج امرع بوگرر
باود احنیاط ارب
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