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Abstract
چکیده
Today, due to many unemployed graduates
امروزه با توجه به خیل عظیم جمعیت فارغ التحصییل بیایار و and students in the country, job applicants
حجم باالی دانشیجواا ششیورم متضااییا شیار بیرای شیه need proactive career behaviors to improve
their employability. Therefore, it is essential
قابلیت اسیتداا پییاری خیود را بودیود بدشینام نیازمنیا بیه to take a strategic and forward-looking
approach to ensure employability and find
رفتارهای مسیرشغلی اناهنگرانه هستنا .بنیابراا روی ورد
future applicants' job. This paper aimed to
بییه روااییرد اسییتراتآان و انییاهنگرانییه در جوییت ت ییمی
identify and explain proactive career
در
استداا پیاری و اافت شغل مناسب برای متضااییا شیار
behaviors to improve the employability of job
اناه اهمیت زاادی پیاا مییشنیا .پیآوه حاایر بیا هیا
applicants. This study was a mixed research
شناساای و تدیی رفتارهیای مسیرشیغلی انیاهنگیر درجویت based on qualitative and quantitative
researches. The study's statistical population
بودود استداا پیاری برای متضاایا شار ششور انجا شا .اا
consists of human resources specialists
پآوه از نظر روش میدتهم برمدنای پیآوه هیای شیییی و selected by snowball sampling method, and
شمّی و از نوع پیآوه هیای قیاسیی اسیتضراای اسیت .جامعیه based on the theoretical adequacy principle,
ماری پآوه متدصصا منابع انسانی هستنا شه با اسیتیاده 30 of them were selected as sample members.
In the qualitative part, data gathered up with
از روش نمونهگیری گلوله برفی و بر اساس اصل شیاات نظریم the interview, and the quantitative part data
 13نیر از نا بهعنیوا اع یای نمونیه انتدیان شیانا .ابی ار gathered up with the questionnaire. The
گرد وری اطالعات در بد شییی مصاحده و در بدی شمّیی validity and reliability were confirmed by the
پرسشنامه بود شه رواای و پاااای ها به ترتیب با اسیتیاده از CVR index and Kappa Cohen test and content
validity and test-retest reliability. Qualitative
شاخص  CVRو زمیو شاپیای شیوه و رواایی محتیواای و data were analyzed using the Atlas software
پاااای زمو مجاد تأایا شیا .دادههیای شیییی بیا نیر افی ار and coding method, and the quantitative data
 Atlas.tiو روش شاگییییاری و دادههیییای شمّیییی بیییا روش were analyzed using the Delphi Fuzzy
method. The results indicated that the most
 Delphi Fuzzyتحلیل شانا .نتااج پآوه نشیا داد شیه critical proactive career behaviors to improve
مومترا رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر برای بودیود قاالییت job applicants' employability are having
اسییتداا پیییاری متضاایییا شییارم داشییت تیاییراسییتراتآانم strategic thinking and clear and realistic
چشمانااز روش و واقعبینانهم مویارت پییارشتغیییرم توانیاای perspective, change skills, problem-solving
ability, knowledge-based innovation, dynamic
درک و حل مسئلهم نو وری دان بنیا م قابلیت ایادگیریپوایام learning capabilities, cultural intelligence, and
emotional intelligence.
هوش فرهنگی و هوش هیجانی هستنا.
Keywords:
Career,
Proactive
کلیدواژه :مسیر شیغلیم رفتارهیای مسییر شیغلی انیاهنگیرم Career
Behaviors, Job Applicants, Fuzzy Delphi
متضاایا شارم روش دلیی فازی.
Method
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مقدمه
امروزه تغییر و تحول مومترا واآگی بازارشار استم به طوری شه متضاایا شار بیرای بیاال بیرد احتمیال
موفضیت در استداا م بااا قابلیتهای استداامی خود را به صورت اناهنگرانه بهروز نگیهدارنیا ببیرشنالر و
بوزنل3م  .)2334با توجه به شرااط بازارشار امروزم متضاایا شاری شه قابلیتهای استداامی بیهروز داشیته
باشنام شانس بیشتری برای موفضیت در استداا خواهنا داشیت بمویای بیگیی و همایارا م  .)3111در
حضیضت قابلیت استداا پیاری اشاره به صالحیتم تواناایها و قابلیتهاای دارد شه فرد در صورت داشیت
هام میتوانا شغل مناسدی برای خود پیاا شنا بهاری و هماارا 2م  .)2332قابلیت اسیتداا پییاری بیه
عنوا شیییت و شااستگی مورد نیاز برای پاسدگوای به شرااط در حیال تغیییر مشیابل بیرای بیاال بیرد
احتمال موفضیت در اشتسان مشابل خون تعراف شاه است بدی شیواپر و همایارا 1م  .)2334از اای رو
متضاایا شارم با توجه به شرااط درحال تغییر بازار شار نیازمنا رفتارهای اناهنگرانه و خاصی هسیتنا شیه
به ها در به دست ورد شغل مناسب شمن شنا بمینت و فورسی4م  .)2334در ادبیات میااراتم اای
رفتارها با عنوا رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر 4شناخته می شیونا شیه بیه رفتارهیای ارادی و اختییاری
افراد در جوت تعیی اهاا شغلی و برخورداری از موارتها و تواناایهای اناه بازار شیار اشیاره مییشنیا
شه به افراد در جوت استداا در مشابل مورد نظرشا شمن میینماایا بدیوس و همایارا 1م . (2331
در حضیضت در شرااطی شه خیل عظیم فارغ التحصیال بیاار و دانشجواا پرتعااد بیه بیایاری در ششیور
دام زده استم متضاایا شار بااا با استیاده از پی بینی و انیاهنگیری و بیروز رفتارهیای مسییر شیغلی
اناهنگر به صورت شامال گاهانه و هوشیارانهم موارتهیا و توانمنیایهیای مشیابل متناسیب بیا عالقیه و
استعااد خود را شسب شننا تا بتواننا در اناه شغل مناسدی داشته باشنا .از اا روم راهحل اساسی بیرای
برو رفت از شرااط بیااری برای متضاایا شار و اف اا قابلیت استداا پیاریم رفتارهای مسییر شیغلی
اناهنگرانه است شه با تحلیل استراتآان و اناهنگریم به متضاایا شار پیشنواد میشنا شه چیه مویارت
و توانمنای را در خود تضوات نماانا تا قابلیت استداا پیاری خیود را بودیود بدشینا بتیابر و بالنامییر7م
 .)2334بنابراا م سوال اصلی پآوه حاار است شه با توجه به اناه بازار شار ششیورم متضااییا شیار
بااا چه رفتارهای مسیر شغلی اناهنگری داشته باشنا تا بتواننا قابلیت اسیتداا پییاری خیود را بودیود
بدشنا؟
1. Berkelaar, B, Buzzanell
2. Harry et al
3. De cuyper et al
4. Minten and Forsyth
5. Proactive Career Behaviours
6. Vos et al
7. Taber & Blankemeyer
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بودود موارتهام توانمنایها و قابلیتهای افراد در قالب تضوات سرمااه مسیر شیغلی و بیروز
رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر شه الزمه اف اا قابلیت استداا پیاری در شسبوشارهای انیاه
اسیتم ایین حییوزه پآوهشییی اییروری در مطالعییات منییابع انسییانی بییه شییمار مییی اییا بپیتییرز و
هماارا 3م .)2337رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر به متضاایا شار شمن میشنا تا درک بوتری
از شرااط اناه بازار شار داشته باشنا و خیود را بیه گونیه مطلیون موییای اسیتداا نماانیا .در
حضیضتم درک شارشنا از فرصتهای شغلی شه در اناه برای ها فراهم استم قابلیت استداامی
افراد را بودود بدشیاه و به ها شمن میشنا شه شانس بیشتری برای استداا داشیته باشینا
بدی شواپر و هماارا م  .)2334واعیت امروز اشتغال در ششور نشا دهناه است شه درصیا
باالای از متضاایا شار را فارغ التحصیال بیاار تشایل میدهنا شه در دوره تحصیل خودم تنویا
تحت موزشهای نظری بودهانا بهاداا م  .)3124رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر به عنوا این
راهحل برای برو رفت از بیااری به متضاایا شار توصیه میشنا شه عالوه بر موزشهای نظریم
موارتها و توانمنایهای الز برای استداا در مشیابل انیاه را بیه صیورت عملییم گاهانیه و
هوشمناانه فراگیرنا و از اا طراق احتمال استداا خود را بودود بدشینا ببالشیر و همایارا 2م
 .)2331مسئله اصلی شه پآوه حاار با مواجه شاهم اسیت شیه متضااییا شیار و فیارغ
التحصیال بیاار در رشته تحصیلی خودم ج موزشهای نظری و بیرشیاربردی شیه در اسیتداا
افراد نض شمرنگی دارنام موزش داگر نااشتهانا بهاداا م  .)3124لییا بیرای رهیاای از شیرااط
بیااری توانمنای خاصی ناارنا شه بتواننا بر روی حسان واآهای باز شننیا .در اای وایعیت
نض رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر بی از پی مشدص می شیود رفتارهیاای شیه افیراد بیه
صورت خودهااات و خودماارات و در پاسخ به تغییرات مستمر در محیط شسبوشار از خود بروز
می دهنا .رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرانه به منظور اف اا قابلیت استداا پییاری بیه افیراد
گوش د میشنا شه مسیر شغلی خود را ماارات شننا و خود را برای مشابلی شه در انیاه هویور
خواهنا شردم مویا سازنا ببالشر و هماارا م  .)2331از اا رو پآوه حاایر بیر اسیت تیا بیا
توجه به اناه بازار شار ششورم مشدص سازد شه متضاایا شار بااا چه رفتارهیای مسییر شیغلی
اناهنگری داشته باشنا تا بتواننا قابلیت استداا پیاری خود را اف اا دهنا.
میوو سرمااه مسیر شغلی توسط دفیلیپی و رتور 1ب )3114مطرح گرداام به عنوا ارزشیی
در نظر گرفته شا شه از طرایق بودیود میااو موقعییت شیغلی و شیناخت بیازار شیارم اسیتداا
شارمناا بی سازمانی و اسیتداا شارمنیاا درو سیازمانی را تسیویل میینماایا بسیوتاری و
1. Peeters et al
2. Blokker
3. Diphilip and Arthur
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هماارا 3م  .)2334مطابق با نتااج تحضیضات گیشتهم برنامهرا ی مسیر شغلی و تعییی اهیاا و
استراتآیهای دستیابی به اهاا م سدب انگی ش افراد بیرای شسیب سیرمااه هیای مسییر شیغلی
میشود بسپوونا و هماارا م  .)3117سرمااه مسیر شغلی میوومی است شه ان مجموعه وسیعی
از شااستگی هاای شه شارشنا نیاز دارنا را پوش می دهام تیا در مسییر اسیتداا خیود موفیق
باشنا بسوتاریم بروستر و تورنیاوسایم .)2331سرمااه مسیر شغلی از سه عنصیر تشیایل شیاه
است دان فنی بموارتهای تانیای) دانی تدصصیی و انگیی ه موفضییت بااناسیو و رتیورم
 .)2333سرمااه مسیر شغلی را میتوا به عنیوا مجموعیهای از واآگییهیای شدصییم دانی م
موارتهام تجربیات شاری و روااط تعراف شرد بالمب 2و سوترلنام  .)2333تئوری سیرمااه مسییر
شغلی حاشی از است شه افراد بر روی شغل خود از طراق سه روش به دست ورد دانی ایا
صالحیتهای شغلی سرمااهگیاری میشننا بپارشر و هماارا م  .)2331به گونیهای شیه افیراد بیا
شسیب سییه مندییع سییرمااههییای مسیییر شیغلی بسییرمااه انسییانیم سییرمااه اجتمییاعیم و سییرمااه
روانشناختی) در واقع قابلیتهای اشتغالپیاری خود را اف اا میدهنیا شیه اای امیر ایرورت
مومی در شنترل بیشتر بر مسیر شغلی و گ انههای بیشتر استداامی است بصیازاده و هماارا م
 .)3117سرمااه انسانیم شامل دان م موارتها و تواناایها است .هما طور شه فوگیت و هماارا
ب )2334بیا شردهانام سرمااه انسانی نمااانگر تواناای فرد برای بر ورده شرد انتظارات عملاردی
در ان شغل معی است بصیازاده و هماارا م  .)3117سیرمااه اجتمیاعی داگیر عنصیر سیرمااه
مسیر شغلی است .فعالیتهای برنامهرا ی مسیر شغلی میتوانا سرمااه اجتماعی فیرد را افی اا
دها باا معنا شه افراد درصاد تضوات شداهسازی و روابط حرفهای بر میی انیا شیه ابلیب بیه
عنوا اب ار اصلی برای به دست ورد فرصیتهیای شیغلی عمیل مییشننیا و مییتواننیا بیرای
جوتدهی مسیر شغلی و رشا شدصی استیاده شونا .لیا افراد در برنامهرا ی مسیر شدصیی بیه
تضوات روابط با افرادی بر می انا شه میتواننا به ها در دستیابی بیه اهاافشیا شمین شننیا.
ها ارتداطات جااای را ااجاد میشننا شه بتواننا زمینه دسیتیابی بیه خواسیتههیای
همچنی
شغلی و در نواات توسعه گ انههای مسیر شیغلی را فیراهم شنیا بسیپوونا و همایارا م .)3117
سرمااه روانشناختی به عنوا رش داگر سرمااه مسیر شغلیم اشیاره بیه فعالییتهیاای در مسییر
شغلی دارد شه میتوانا سدب تضوات و توسعه منابع روانشناختی و در نتیجه به حالتهای روحیی
مثدت فردی ماننا امیام خوشبینییم خیودشار میای و انعطیا پییاری منجیر شیود بسیپوونا و
هماارا م .)3117
1. Sutari et al
2. Lamb and souterland
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در دنیاای شه را ش و روا مشابل به پاااهای رااج در محیط شسبوشار تداال شاه استم
روابط استداامی موقت و منعطف و نی برنامهرا ی و میاارات مسییرهای شیغلی خیود هیاااتم
اهمیت زاادی اافته است بسولیوا و باروخم  .)2331در واقع در چنیی محیطییم مسییر شیغلی
سنتی و وابسته به سازما شه در به پیشیرفت عمیودی و شدنیا در درو این سیازما تاشییا
میشام جای خود را به مسیر شغلی وابسته به فرد داده است بهالم 3111م براسیاو و همایارا م
2331م هج و وانرم .)2337به عدارت داگر شرااط شسبوشار امروزی ااجان میشنا شه افراد بی
از ناه به سازما و شارفرمای خود وابسته باشینام بیه حرفیه خیود و جویتگییری انیاهنگرانیه
دربارهی مسیر شغلی خوا اتااء شننا ببراساو و هالم 2332م هال و چانالرم2331م براسیاو و
هالم  .)2334رفتارهای اناهنگرانه به رفتارهاای گیته میشود شه خودابتاار و اناهمحیور بیوده
و به سمت هافی در اناه جوتگیری شاه باشنا بگرانت و شیوردم  .)2332بنابراا رفتارهیای
مسیر شغلی اناهنگرانهم رفتارهاای هستنا شه افراد به صورت خودهیااات و خیودمیاارات و در
پاسخ به تغییرات مستمر در محییط شسیبوشیار از خیود بیروز مییدهنیا بسییدرت و همایارا م
2333م ال و واسم  .)2332در دنیای مشابل امروزم شسانی موفقتر هستنا شه بتواننیا انیاه را
به خوبی پی بینی نموده و خود را براساس موارتهام توانمنایها و شااستگیهاای شیه مشیابل
اناه باا نیازمنا هستنام ماده سازنا بدووس و سونسم  .(2332در حضیضت اا افراد نیازمنیا
بروز نوعی رفتار خاص هستنا شه مدتنی بر اناهنگری و تغییر واع موجود است .اای اقیاا در
ادبیات ماارات با عنوا رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرانه شیناخته مییشیود بتیابر و بالنامییرم
 .)2334رفتار مسیر شغلی اناهنگر میتوانا از طرایق پیی بینییم برنامیهرای ی و تیالش پیی
دستانه به منظور اثرگیاری بر شرااطم احتمال موفضیت فرد در استداا را اف اا دها بگرانیت و
شیوردم  .)2332رفتار مسیر شغلی اناهنگر به اقاامات پیشیگیرانهای اشیاره دارد شیه افیراد بیه
منظور اثرگیاری بر خود و موارتهیا و توانمنیایهااشیا انجیا مییدهنیا بپیارشر و همایارا م
 .)2331رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر شیامل اقیااماتی همچیو برنامیهرای ی مسییر شیغلی و
توسعه موارتها و شداهسازی مییشیود بچاگنیایم  .)2331رفتیار مسییر شیغلی انیاهنگیر بیه
مجموعهای از رفتارها اشاره دارد شه خودهااات و اناهنگر بوده و بی از حالت ثدیات بیر تغیییر
واع موجود تاشییا مییشننیا بگرانیت و شییوردم .)2332در حضیضیت رفتارهیای مسییر شیغلی
اناهنگر در برگیرناه مجموعهای از رفتارها برای ماده ساخت فرد در راستای بودود موارتهیا و
توانمنایها در راستای نیازهای شغلی انیاه اسیت باسیمال و همایارا م  )2331در جیاول ب)3
مجموعهای از تعاراف رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر نشا داده شاه است.
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جدول  :8تتاریف رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر
تتریف
رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر به مجموعه ای از رفتارها تمرشی دارد شیه
به فعالیت های خود هااات شاه اشاره می شنیا شیه افیراد بیرای میاارات
شغلی خود انجا می دهنا.
رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر به عملارد پی بینی اشاره مییشنیا شیه
افراد براساس بر روی خودشا و محیط پیرامونشا تاثیر میگیارنا.

دیدگاه
3

بسیدرت م )2333
بپارشر و هماارا 2م )2331

رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر در برگیرناه مجموعهای از رفتارها برای فراگرفت مویارتهیام
تواناایها و قابلیتهاای است شه افیراد بیرای اسیتداا در مشیابل انیاه بیه هیا نییاز دارنیا
بچوگنایم .)2331در پی تغییرات اقتصادی و تانولوژاای شه در دنیای شار رخ داده اسیتم نضی
رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرانه بی از پی مشدص شاه است باستورسم .)2333رفتارهیای
مسیر شغلی اناهنگرانه به منظور اف اا قابلیت استداا پیاری به افیراد گوشی د مییشنیا شیه
مسیر شغلی خود را ماارات شننا و خود را برای مشابلی شه در اناه هوور خواهنا شیردم موییا
سازنا بهالم2332م سینگ و جاللالاا م  .)2332قابلیت استداا را میتوا به عنوا اماا بضیا
در بازار شار درونی و بیرونی تعراف شرد برو و زاگواردم  .)2332قابلیت استداا بیه مویارتهیای
عمومی اطالق میشود شه در بر گیرناه موارتهای ارتداطیم شارگروهیم حل مسئلهم موارتهیای
تج اه و تحلیلم خودمااراتیم برنامهرا ی و سازماناهیم بورهگییری از فنیاوریم ایادگیری میادا
العمر و موارت های مرتدط با سازما ها و محیط شیاری مییشیونا بهیاری و همایارا م .)2332
برنامهرا ی مسیر شغلیم شداهسازیم توسعه موارتهام اف اا قابلیتهای روانشیناختی و بودیود
موارت درک و حل مسئله از جمله مومترا رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرانه است شه میتوانا
قابلیت استداا پیاری افراد را بودود بدشنا بفورت و دوگتویم  .(2334از عناصر داگری شیه بیه
عنوا ان رفتار مسیر شغلیم قابلیت استداا پیاری فرد را باال میبیردم مییتیوا بیه رفتارهیای
انگی شی بشلمنت و شامائوم)2337م رفتارهای رهدری بیه وایآه رهدیری خیامتگییار بچوگنیایم
)2331م طییرح و برنامییه بییرای اسییتداا و داشییت اسییتراتآی اسییتداا پیییاری بمینییت و
فورسیتم)2334م موزش و تدصص الز بیرای اسیتداا بداشرپیول و سیولم ) 2337م هرفییت
تحرک و جابهجاای در مشیابل گونیاگو بدگرای م )2334م انطدیاقپییاری شدصیی بفوگیات و
هماارا م)2334م انعطا پیاری شدصی بوانار هیجهم  )2331و گاهی دانی بیازار شیارم اشیاره
1. Seibert
2. Parker et al
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نمود .در اا راستام تابر و بالنامیر ب )2334در پآوهشی با عنوا "نض رفتارهیای مسییر شیغلی
اناهنگر در استداا پیاری مشیابل انیاه" نضی رفتارهیای مسییر شیغلی انیاهنگرانیه را در
سازگاری مسیر شغلی و استداا در مشابل انیاه را میورد بررسیی قیرار دادنیا .هیا در اای
پآوه نشا دادنا شه رفتارهای مسیر شغلی میتوانیا موجیب سیازگاری مسییر شیغلی شیود و
احتمال و شانس استداا افراد در مشابل نوهوور را افی اا دهیا .بالشیر و همایارا  3ب)2331
نض رفتارهای اناهنگرانه را در قالب شااستگیهای مسیر شیغلی و عوامیل موفضییت شیغلی در
قابلیت اسیتداا پییاری میورد بررسیی قیرار دادنیا .اای پآوهشیگرا دراافتنیا شیه در قابلییت
استداا پیاری متدصصی حرفهای جوا م شااستگیهای مسیر شغلی و عوامل موفضییت شیغلی
نض بسیار مومی دارد.
رفتارهای مسیر شغلیم ان میوو جااا است شه پی از اا پیشینه داخلی بیرای وجیود نیاارد.
اما در خارج از ششور اا میوو گاه مورد توجیه محضضیا بیوده اسیت .صییازاده و همایارا ب )3117در
پآوهشی با عنوا شناساای و اولواتبنای مولیههای سیرمااه مسییر شیغلی میاارا ارشیا وزارت جویاد
ششاورزی را مورد بررسی قرار دادنام به اا نتیجه رسیانا شه مولییههیای اعتمیاد بیی فیردیم رهدیریم
شداههای سیاسیم تجربه چنا زمینهایم پیوناهای اجتماعی بییر رسیمیم بیه ترتییب پینج مولییه برتیر
سرمااه مسیر شغلی ماارا ارشا وزارت جواد ششیاورزی هسیتنا .چوتیای ب )2331پآوهشیی بیا عنیوا
رهدری خامتگیار و قابلیت استداا ادراک شاه :با نض میانجی رفتارهای مسیر شغلی اناهنگیر انجیا
دادنا .نتااج حاصل از پآوه حاشی از اسیت شیه رهدیری خیامتگیارانیه رابطیه مثدتیی بیا قابلییت
استداا ادراک شاه دارد .اف و بر اا به اا نتیجه رسیانا شه رفتار شیغلی انیاهنگیر بیه طیور شیامال
2
اثرات رهدری خامتگیارانه بر روی قابلیت استداا ادراک شاه را منتضل مییشنیا .اسیمیل و همایارا
ب .)2332در پآوهشی رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر و موفضیت شغلی بیا نضی تعیاال شننیاه فرهنیگ
ملی را مورد بررسی قرار دادنا .ها به اا نتیجه رسیانا شیه رفتارهیای مسییر شیغلی انیاهنگیر دارای
رابطه مثدتی با موفضیت شغلی افراد دارد .المیب و همایارا ب )2333در پآوهشیی بیا عنیوا مولییههیای
سرمااه مسیر شغلی برای دان ورزا در اقتصاد جوانی را مورد بررسی قرار دادنا .به اای نتیجیه رسییانا
شه اا پآوه میتوانا به ارتضاء سرمااه شیغلی دانی ورزا شمین شیرده و زمینیهای را بیرای میاارات
دانشورزا ااجاد شنا .ب ا توجه به مرور ادبیات و پیشینه پآوه مشیدص میی شیود شیه تیا زمیا انجیا
پآوه حاارم در داخل ششور پآوهشی در اا باره اافت نشام همچنیی در میورد موایوع پیآوه در
خارج از ششور مطالعات اناشی صورت گرفته شه در مطالب فوق به ها اشاره شاه است.
1. Blokker
2. Samle et al
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روش پژوهش
پآوه حاار از نظر روش میدتهم بر مدنای پآوه های شییی و شمیی و از نیوع پیآوه هیای
قیاسی استضراای است .اا پآوه از نظر ها شاربردی و از حیث گرد وری اطالعیات در زمیره
پآوه های اشتشافی است .جامعه ماری پآوه متدصصیا منیابع انسیانی متشیال از اسیاتیا
دانشگاه با رشته ماارات منابع انسانی و ماارا منابع انسانی سازما هیا و شیرشتهیا در اسیتا
لرستا هستنا شه با استیاده از روش نمونهگیری گلوله برفی و براساس اصل شیاایت نظیریم 13
نیر از نا به عنوا اع ای نمونه انتدان گردااه است .دلیل انتدان اا نمونه میاری اسیت
شه متدصص ا منابع انسانی به عنوا افراد شنا با بیازار شیار و تغیییر و تحیوالت م مییتواننیا
رفتارهای مسیر شغلی اناهنگری شه متضاایا شار به نیاز دارنیا را تحلییل و ارزایابی شننیا.
اب ار گرد وری اطالعات در بد شییی مصاحده و در بد شمی پرسشینامه اسیت شیه رواایی و
پاااای ها به ترتیب با استیاده از شاخص  CVRو زمیو شاپیای شیوه و رواایی محتیواای و
پاااای زمو مجاد تاایا شا .الز به توایی اسیت از نجیا شیه پیآوه حاایر این پیآوه
میدته با رواارد اشتشافی استم ابتاا بااا مطالعه شییی صورت گیرد و پیس از باایا مطالعیه
شمی انجا شود .از اا رو دادههای شییی با استیاده از نظرات  13نیر از متدصصا منابع انسانی
و تا سرحا اشداع اطالعات و نیل به شیاات نظری بررسی شا .سپس با اسیتیاده از نظیرات همیا
 13نیر شه نمونه خدره پآوه را تشایل میدهنا مطالعه شمی انجیا شیا .دادههیای شیییی بیا
نر اف ار  Atlas.tiو روش شاگیاری و دادههای شمیی بیا روش  Delphi Fuzzyتحلییل شیاه
است .باا شال شه ابتاا با استیاده از دادههای شییی باست ماه از مصاحدههای اشتشافی انواع
ابعاد رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرانه مشدص میشونام سپس بیا اسیتدراج عوامیلم از طرایق
پآوه شمی و روش دلیی فازی اا عوامل اولواتبنای میشونا .مشدصیات جمعییتشیناختی
نمونه پآوه به شرح جاول ب )2است.
جدول  :0مشخصات جمتیت شناختی نمونه
مشخصات

فراوانی

مدرک تحصیلی

فراوانی

سابقه کار

فراوانی

اساتیا دانشگاه

4

شارشناسی

2

شمتر از  33سال

2

ماارا منابع انسانی

31

شارشناسی ارشا

33

 33تا  23سال

37

فارغ التحصیال
دشتری منابع انسانی

32

دشتری

37

باالتر از  23سال

4

اراب CVR

3541

12

شاپای شوه
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فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره 32م شماره  /44زمستا 3111

شناساای و تدیی رفتارهای مسیر شغلی اناه نگر در جوت بودود قابلیت استداا پیاری متضاایا شار با ..

یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی
با استیاده از مصاحده با خدرگا مجموعهای از رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر شناساای شیا .در
توای شیوه استدراج عوامل الز به توای است شه اا امر بیا بررسیی متیو مصیاحده هیا بیا
شمن نر اف ار  Atlas.tiو روش شاگیاری انجا شا .پس از انجا مصاحده با خدرگا م رفتارهای
به شال جاول ب )1است.
مسیر شغلی اناهنگر شناساای شانا شه شرح شامل
جدول  :9کدگذاری دادههای کیفی
کدهای باز

کدهای محوری

کدهای انتخابی

داا باز و روش م موارت برنامهرا ی دقیقم اناهنگریم پیرواز

داشت افق شاری مشدصم برنامه
را ی واقع بینانهم موارت تیار

چشم انااز روش و

داد انااشهم تیار و تدیل توا م جاه طلدیم بلناپروازی

جاندی

تواناای درک فرهنگهای متیاوتم تحمل ابوا بیاالم مویارت

فوم فرهنگیم درک افراد با

شار در فرهنیگهیای مدتلیفم پییارش تنیوع نییروی شیارم

فرهنگ های متیاوتم تواناای شار

پیارش فرهنگی
تواناای برقرار ارتداطم موارت ارتداط با افراد قارتمنام داشیت

شداهسازیم موارتهای برقراری

سرمااه اجتماعیم ن دان شیا بیه مراشی قیارتم لینین و
پیونا با صاحب منصدا
موارت شیاه تین م توانیاای میاارات تعارایات درونییم
تواناای ماارات تعاراات بیرونیم شنترل خشم

ماارات تعارضم ماارات خشم
تن زداای

عالقه زااد به مطالعهم داشت انگی ه برای فراگییریم اسیتمرار

انگی ه اادگیریم مطالعه و

اادگیریم هوش سرشارم تواناای اادگیرفت مسیائل مدتلیفم
تمرش قویم اادگیری سراع

اادگیری مااو
تواناای اادگیری چنا بعای

توانییاای پییی

خود گییاهیم توانییاای تییاوا اسییتراتآیم توانییاای اجییرای
استراتآیم شنترل استراتآان
تواناای طرح اااههای جااام داشت ذهی خیالقم پرهیی از
تیار خطیم داشت تیا جیاندیم سالسیت فایریم داشیت

اااهپردازیم تیار خالقم روحیه

داشت موارتهای فنی مرتدط با مشابل انیاهم شیناای بیا
تانولوژیهای جااا و نوهوورم تسلط شامل بیر نیر افی ار و
رااانهم همگامی با جو های تانولوژان روز
موارت خودشناسیم خود گاهیم توانیاای شیناخت داگیرا م

موارتهای ارتداطی

ماارات استرس

اادگیری پواا

پی بینی و اناهنگریم شناخت
نضاط قوت و اعف خودم داشت
استراتآی

روحیه خلق اااهم تیار سیال

هوش فرهنگی

با افراد مدتلف

ارتداطم رفتارهای سیاسی

بینیییم موییارت انییاهنگییریم خودشناسیییم

واقع بینانه

خالقیت
تواناایهای فنیم هوش
تانولوژانم تواناای شار با رااانه
شناخت خودم شناخت داگرا

تیار استراتآان

شجاعت خالقیت
موارتهای
تانولوژان و رااانه-
ای
هوش هیجانی
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کدهای باز

کدهای محوری

شنتییرل عواطییفم مییاارات احساسییاتم شییناخت عالبییق و

ماارات احساسات خود و

سالاق خود و داگرا

کدهای انتخابی

داگرا

داشت ذهی خیالق و نیو ورم داشیت روحییه و شدصییت
نو وریم توانیاای ششیف فرصیتم مویارت شیناخت محییطم
تواناای رقم زد نو وری بر اساس دان م تجاری سیازی اایاه
ها

شدصیت نو ورم تواناای ااجاد
نو وری مدتنی بر دان م
پیشگامی در نو وری

داشت تماال به تغییرم شدصیت منعطفم تواناای تطیابق بیا

داشت روحیه تغییرم

تغییییرم داشییت تیاییر پواییام روحیییه تغییییرم بلنییاپروازیم

انعطا پیاری
انطداق و تطدیقپیاری باال

ماجراجوای
توانیاای ادراشیی قیویم شیناخت شیافی از وایعیتم توانیاای

نو وری دان

بنیا

موارت پیارش
تغییر

اافت مسائلم توانیاای در پیردازش مسیئلهم مویارت در ارائیه
اااه برای حل مسئله

موارت شناختم موارت درک

تواناای درک و حل

مسئلهم ارائه راه حل مسئله

مسئله

پی بینی موارتهای مورد نیاز اناهم توانیاای تجویی خیود
به مویارت هیای انیاهم توانیاای شیار در مشیابل گونیاگو م

اناهنگری تانولوژانم تواناای

تحمل ابوا باالم تواناای شار در شرااط عیا اطمینیا م صیدر
وبردباری
تواناای پی

بینی نیازهای شیغلی انیاهم توانیاای فراگییری

نیازهای شیغلی انیاهم انطدیاق خیود بیا ایروراات شیغلیم
اادگیری فنو م روش ها و تانین هیای میرتدط بیا مشیابل
اناه

اادگیری موارتهای اناهم
شناخت روااردهای شغلی نوا
موارت اناه پآوهیم موارت
انطداق شدصیم ف ساالری
اناه نگرانه

شناخت توانمنایهیای شدصییم توانیاای شیناخت مسیائل

موارتهای ادراشی م درک از

مشییابل تیییم درک صییحی از اییروراات شییغلی انییاهم

تواناای های خودم درک

موارتهای مورد نیاز اناهم دان

تی

عا خودپسنایم روحیه شار جمعیم پرهی تین رویم عیا
طیره رویم عا اهمال شاریم تواناای شار با تیم و گروه
تواناای توسیعه ارتداطیات بیی فیردیم مویارت در برقیراری
ارتداط با افیراد مویمم همیالیم اعتمیاد و احتیرا اجتمیاعیم
رفتار براساس هنجارهام رفتار اجتماعی مناسب
استیاده از شلمیات و عدیارات بیه بوتیرا نحیوم نییوذ شیال م
تواناای اثرگیاری بر داگرا م خیون صیحدت شیرد م مویارت
در زبا های خارجی به واآه انگلیسی
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پیچیاگی های مشابل جااا

موارتهای فنی
اناهنگر

موارت تحلیل
استراتآان

تواناای ادراشی

تواناای شار با داگرا م تواناای شار
گروهیم تیمسازی و ماارات
تیمی

موارت شار تیمی و
گروهی

تدحر گسترش ارتداطاتم ااجاد
ارتداطات موثرم داشت شعور

هوش اجتماعی

اجتماعی
هوش شالمیم تواناای خون
صحدت شرد م تسلط به زبا

موارت های شالمی
و تسلط بر زبا

های خارجی

خارجی
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تتریف متغیرهای کالمی
بعا از مصاحده با اع ای نمونه و شناساای انواع رفتارهای مسیر شغلی اناهنگرم عوامیل در قالیب
پرسشنامه با ها شسب نظر خدرگا در ارتداط با اهمییت رفتارهیای مسییر شیغلی انیاهنگیر
طراحی گرداا .خدرگا از طراق متغیرهای شالمی خیلی شمم شمم متوسطم زایاد و خیلیی زایادم
می ا اهمیت رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر را ابراز نمودنیا .در جیاول شیماره ب )4نیی نحیوه
تداال متغیرهای شالمی به عاد فازی مثلثی و عاد فازی قطعی شاه نشا داده شاه است.
جدول  :0جدول اعداد فازی مثلثی
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطتی شده

خیلی زااد

ب3م 3م )74/3

3/74

زااد

ب3م 3/74م )3/4

3/4124

متوسط

ب3/74م 3/4م )3/24

3/1324

شم

ب3/4م 3/24م )3

3/3124

خیلی شم

ب3/24م 3م )3

3/3124

اعااد فازی قطعی شاه در جاول فوق با استیاده از رابطة میناووسای به شال زار محاسده شیا.
در اا فرمول  حا باالی عاد فازی مثلثیم  حا وسط عاد فازی مثلثیم  mحا پاای عیاد
فازی مثلثی است.
نظرسنجیمرحله اول
در اا مرحله رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر شه در رحلیه مصیاحده شناسیاای شیانام در قالیب
پرسشنامه در اختیار خدرگا قرار گرفت و با توجیه بیه گ انیه پیشینوادی و متغیرهیای شالمیی
تعراف شاه نتااج حاصل از بررسی پاسخهای قیا شاه در پرسشنامه برای باست ورد میانگی
فازی مولیهها تحلیل شا .می ا پاسخهای داده شاه به هر متغییر بیه شیرح جیاول شیماره ب)4
است.
جدول  :5نتایج شمارش پاسخ های مرحله نخست نظرسنجی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر

3

3

3

1

24

چشم انااز روش و واقع بینانه

4

4

1

1

31

هوش فرهنگی

4

4

4

2

7

موارت های ارتداطی

4

1

1

2

1

ماارات استرس
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خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر

4

4

2

1

37

اادگیری پواا

3

3

3

1

21

تیار استراتآان

4

7

7

1

4

شجاعت خالقیت

4

4

1

7

1

موارت های تانولوژان و رااانه ای

1

4

4

1

33

هوش هیجانی

2

1

2

4

31

نو وری دان

بنیا

3

3

2

1

21

موارت پیارش تغییر

2

2

2

1

23

تواناای درک و حل مسئله

4

1

4

2

2

موارت های فنی اناه نگر

1

4

1

4

34

موارت تحلیل استراتآان

1

4

2

4

7

تواناای ادراشی

1

7

1

1

2

موارت شار تیمی و گروهی

4

4

4

7

1

هوش اجتماعی

1

4

1

1

7

موارت های شالمی و تسلط بر زبا خارجی

پس از محاسده میانگی فازی مثلثی برای عوامل از فرمول میناووسایم اعااد فیازی قطعیی
شاه برای هر مولیه محاسده گرداا .میانگی فازی و فازیزداای مولیه ها به شرح جیاول شیماره
ب )1است.
جدول :0میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله اول
میانگین
میانگین
فازی زادیی

3/473

3/412

3/414
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فازی مثلثی
)(m, α, β

متغیرها

ب3/731م
3/143م
)3/442
ب3/711م
3/731م
)3/423
ب3/721م
3/112م
)3/471

نو وری
دان
بنیا
موارت
پیارش
تغییر
تواناای
درک و
حل مسئله

فازی زادیی

3/441

3/111

3/122

فازی
مثلثی
(m, α,
)β
ب3/773م
3/721م
)3/411
ب3/144م
3/443م
)3/114
ب3/132م
3/442م
)3/221

متغیرها

چشم انااز روش و واقع
بینانه
هوش فرهنگی

موارت های ارتداطی
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میانگین
میانگین
فازی زادیی

3/114

3/437

3/132

3/123

3/111

3/122

فازی مثلثی
)(m, α, β

متغیرها

ب3/123م
3/472م
)3/217
ب3/174م
3/474م
)3/113
ب3/423م
3/424م
)3/211
ب3/134م
3/411م
)3/221
ب3/123م
3/471م
)3/133
ب3/133م
3/444م
)3/221

موارت های
فنی اناه
نگر
موارت
تحلیل
استراتآان

فازی زادیی

3/133

3/423

تواناای
ادراشی

3/423

موارت شار
تیمی و
گروهی

3/273

هوش
اجتماعی

3/137

موارت
های
شالمی

3/111

فازی
مثلثی
(m, α,
)β
ب3/132م
3/444م
)3/273
ب3/112م
3/474م
)3/112
ب3/234م
3/777م
)3/474
ب3/417م
3/112م
)3/221
ب3/134م
3/442م
)3/277
ب3/142م
3/423م
)3/117

متغیرها

ماارات استرس

اادگیری پواا

تیار استراتآان

شجاعت خالقیت
موارت های تانولوژان و
رااانه ای
هوش هیجانی

پس از انجا مرحله اول نظرسنجی بااا مرحله دو نی انجا شود تا نتااج هیر دو مرحلیه بیا هیم
مضااسه و نتیجه مشدص شود.
نظرسنجی مرحله دوم
در نظر سنجی مرحله دو نتااج شمارش پاسخ های داده شاه به مولیههیای شناسیاای شیاه بیه
شرح جاول شماره ب )7است.
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جدول  :7نتایج شمارش پاسخ های مرحله دوم نظرسنجی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر

3

3

1

2

21

چشم ا نااز روش و واقع بینانه

4

4

4

4

32

هوش فرهنگی

4

1

1

7

1

موارت های ارتداطی

4

1

2

7

4

ماارات استرس

4

4

4

1

34

اادگیری پواا

3

3

2

4

24

تیار استراتآان

4

2

2

4

4

شجاعت خالقیت

4

4

1

1

4

موارت های تانولوژان و رااانه ای

1

4

1

7

1

هوش هیجانی

2

1

1

4

37

نو وری دان

3

2

2

4

23

موارت پیارش تغییر

2

2

1

4

31

تواناای درک و حل مسئله

4

1

4

1

1

موارت های فنی اناه نگر

4

4

1

1

31

موارت تحلیل استراتآان

1

4

7

1

1

تواناای ادراشی

1

7

7

7

1

موارت شار تیمی و گروهی

4

4

1

2

7

هوش اجتماعی

1

4

4

1

4

موارت های شالمی و تسلط بر زبا خارجی

بنیا

پس از مشدص شا تعااد پاسخهای داده شاه به هیر مولییه در مرحلیه دو و بعیا از محاسیده
میانگی فازی مثلثی برای مولیهها از فرمول میناووسایم اعااد فازی قطعی شاه برای هر مولییه
محاسده شا.
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شناساای و تدیی رفتارهای مسیر شغلی اناه نگر در جوت بودود قابلیت استداا پیاری متضاایا شار با ..
جدول :1میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله دوم
میانگین

میانگین
فازی زادیی

فازی مثلثی

متغیرها

فازی زادیی

)(m, α, β

3/444

3/432

3/472

3/133

3/111

3/213

3/123م
)3/412

دان
بنیا

ب3/743م
3/121م

موارت
پیارش

)3/411

تغییر

)3/144

ب3/722م
3/142م

تواناای
درک و حل

ب3/427م
3/424م

3/424

3/174

3/217

3/731م
)3/431
ب3/143م
3/423م

)3/441

مسئله

)3/241

ب3/133م

موارت های

ب3/414م

3/411م
)3/273

فنی
اناه نگر

ب3/144م

موارت

3/443م
)3/114

تحلیل
استراتآان

ب3/474م
3/432م

تواناای
ادراشی

ب3/132م
3/444م

موارت شار
تیمی و

)3/211

گروهی

3/441م
)3/213
ب3/427م

3/212

)(m, α, β
ب3/741م

ب3/731م

ب3/134م
3/121

مثلثی

نو وری

)3/243
3/134

فازی

3/432م
)3/241

هوش
اجتماعی
موارت های
شالمی

3/212

3/424م
)3/243

متغیرها

چشم انااز روش و
واقع بینانه

هوش فرهنگی

موارت های ارتداطی

ماارات استرس

ب3/142م
3/111

3/414

3/447م
)3/173

اادگیری پواا

ب3/717م
3/741م

تیار استراتآان

ب3/447م
3/173م

شجاعت خالقیت

)3/444
3/241

)3/232
ب3/423م
3/224

3/432م
)3/241

موارت های تانولوژان
و رااانه

ب3/143م
3/141

3/433م
)3/137

هوش هیجانی
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پس از شه نتااج نظرسنجی اول و دو مشدص شام نوبت به است شه نتااج دو مرحلیه
با هم مضااسه شونا .در جاول شماره ب )1نتااج مضااسه دو مرحله نشا داده شاه است.
جدول  :3اختالف میانگین فازی زدایی مراحل

3/133

ماارات استرس
اادگیری پواا

3/324

3/432

3/412

موارت پیارش
تغییر

3/331

3/472

3/414

تواناای درک و
حل مسئله

3/324

3/324

3/133

3/114

موارت های
فنی اناه نگر

3/332

3/212

3/324

3/111

3/437

3/324

3/111

3/423

3/332

3/213

3/132

3/337

3/414

3/423

تیار استراتآان

3/331

3/134

3/123

3/324

3/241

3/273

شجاعت خالقیت

3/317

3/121

3/111

3/312

3/224

3/137

موارت های تانولوژان

3/324

3/212

3/122

3/331

3/141

3/111

هوش هیجانی

متغیرها

3/337

3/444

3/473

نو وری دان
بنیا

موارت تحلیل
استراتآان
تواناای ادراشی
موارت شار
تیمی
هوش اجتماعی
موارت های
شالمی

متغیرها

اختالف میانگین

3/217

3/122

موارت های ارتداطی

میانگین مرحله دوم

3/332

3/174

3/111

هوش فرهنگی

میانگین مرحله اول

اختالف میانگین

میانگین مرحله دوم وم

میانگین مرحله اول

3/332

3/424

3/441

چشم انااز روش و واقع
بینانه

با توجه به دااگاههای ارائه شاه در مرحله اول و مضااسه با نتااج مرحلیه دو م در صیورتی
شه اختال بی میانگی فازیزداای شاه در دو مرحله شمتر از  3/3باشا در اا صورت فر انیا
نظرسنجی متوقف میشود .با توجه به ااناه اختال میانگی فازیزداای شاه نظر خدرگا در دو
مرحله شمتر از  3/3بودم خدرگا در مورد رفتارهای مسیر شغلی اناهنگیر بیه اجمیاع رسییانا و
نظر سنجی در اا مرحله متوقف شا .اا باا معنی است شه خدرگا به رفتارهای مسیر شیغلی
اناهنگر شناساای شاه در پآوه نگاه تضرادا ااسانی داشتهانا.
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بحث و نتیجهگیری
تغییر و تحول ج جااایناپیار محیط اقتصادی و تجاری جوا امروز استم به طوری شه مشیابل
را با مداطرات جااای مواجه ساخته است بسی .بی اوتو و همایارا 3م  .)2331سییر تغیییرات و
تحول دنیای مشابل امروز به حای است شه افراد را ناگ ار به فراگیری موارتها و توانمنایهیای
متنوع و متعاد نموده تا بتواننا قابلیت استداا پیاری خود را بودود بدشنا بسیلوا و همایارا 2م
 .)2331در حضیضت دنیای مشابل امروزم نشا دهناه است شه ماهیت مشیابل و مویارتهیا و
قابلیت هاای شه منابع انسانی بیرای انجیا وهیااف مربیوط بیه مشیابلم بیه هیا نییاز دارنیا بیا
دگرگونیهای اساسی مواجه شاه است بناوی و هماارا 1م  .)2332از اا رو اگیر متضااییا شیار
نتواننا موارتها و توانمنایهای جااا را فراگیرنام به جرگه بیاارا خواهنیا پیوسیت .وایعیت
اشتغال امروز ششور به گونهای است شه حجم باالای از شمار بیاارا ششور را افراد تحصیل شیرده
تشایل می دهنا .اا در حالی است شه به معادله بیااری ششور باایا دانشیجواا شنیونی را نیی
ااافه نمود شه با اا واعیتم تعااد زاادی از نا نی به جمعیت بیاار ششور ملحق خواهنا شا
بهاداا م  .)3124در چنی حالتیم افراد بااا خودهااات و خود ماارات بوده و با بروز رفتارهیای
مسیر شغلی اناهنگرانه قابلیت استداا پیاری خود را باال برده و خود را مویای مشیابلی سیازنا
شه در اناه به موارتها و توانمنای های جااا نییاز دارنیا .اگیر افیراد بیا اسیتیاده از رفتارهیای
مسیرشغلی اناهنگر موارتها و توانمنایهای موردنیاز شارفرمااا را داشیته باشینام شارفرماایا
اسیت شیه
نی چارهای ج استداا اا افراد ناارنا .در حضیضت ناته اصیلی در اای پیآوه
متضاایا شغل بااا به صورت شامال هافمنا و گاهانه و با داشت اسیتراتآی مشیدصم نیازهیای
شغلی اناه را رصا شننا تا با پاا اا نیازهای شغلیم موارتها و توانمنایهاای شیه در انیاه
مورد نیاز شارفرمااا م سازما ها و شرشتهاست را فرا گیرنا و به صورت شامال خودهاااتم خود را
مویا و ماده استداا نماانا .به عالوهم ذشر اا ناته حائ اهمیت است شه در سیسیتم موزشیی
ششور و در بسیاری از رشتهها موزش در سط نظری خالصه شاه و مویارت میوزی عملیی بیه
هیچ وجه اتیاق نمیافتا .دراا میا افراد با استیاده از رفتارهای مسیرشغلی اناهنگر و داشیت
رواارد استراتآان نسدت به مشابل و اناهنگیری و پیی بینیی نیازهیای میورد نییاز مشیابل و
شارفرمااا میتواننا قابلیت استداا پیاری خود را باال بدرنا و امیاوار باشنا شه به خییل عظییم
بیاارا در اناه نپیونانا.
1. C. B. Otto
2. Sylva
3. Nawi
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پآوه حاار با ها شناساای و تدیی رفتارهیای مسیرشیغلی انیاهنگیر درجویت بودیود
استداا پیاری برای متضاایا شار ششور انجا شا .نتااج پآوه مشتمل بر شناساای رفتارهای
مسیرشغلی اناهنگر و تعییی اولوایت اای رفتارهیا در جویت بودیود قابلییت اسیتداا پییاری
متضاایا شار است .نتااج پآوه نشا دهناه است شه مومترا رفتارهیای مسیرشیغلی شیه
قابلیت استداا پیاری متضاایا شار را اف اا میدهام چشمانااز روشی و واقیع بینانیهم هیوش
فرهنگیم موارت های ارتدیاطیم میاارات اسیترسم ایادگیری پوایام تیایر اسیتراتآانم شیجاعت
خالقیتم موارتهای تانولوژان و رااانهایم هوش هیجانیم نو وری دان بنیا م مویارت پییارش
تغییرم تواناای درک و حل مسئلهم موارتهای فنی اناهنگرم موارت تحلییل اسیتراتآانم توانیاای
ادراشیم موارت شار تیمی و گروهیم هوش اجتماعی و موارتهای شالمی و تسلط به زبا خارجی
هستنا .همچنی نتااج پآوه بیانگر تعیی اولوات و اهمیت رفتارهای مسیر شیغلی انیاهنگیر
است .از اا رو نتااج پآوه نشا داد شه به ترتیبم مومترا رفتارهای مسیر شغلی انیاهنگیر
برای بودود قاالیت استداا پیاری متضاایا شارم داشت تیاراسیتراتآانم چشیمانیااز روشی و
واقعبینانهم موارت پیارشتغییرم تواناای درک و حل مسئلهم نو وری دان بنیا م قابلیت اادگیری-
پواام هوش فرهنگی و هوش هیجانی هستنا .در خصوص مضااسه وجوه اشتراک و افتراق پیآوه
حاار با داگر پآوه های صورت گرفته میتوا گیت شیه پیآوه حاایر بیا پیآوه بالشیر و
هماارا ب )2331همدوانی دارد .وجه اشتراک اای دو پیآوه در معرفیی مویارتهیای فنیی و
تواناایهای محوری به عنوا ان رفتار مسیر شغلی اناهنگر پر اهمییت اسیت .همچنیی نتیااج
پآوه با اافتههای پآوه شلمنت و شامائو ب )2337دارای هماهنگی اسیت .نضطیه مشیترک در
میا اا دو پآوه داشت رواارد استراتآان نسدت به شغل و ها گیاری برای ایافت شیغل
در اناه است .همچنی اافتههای پآوه حاار بیا نتیااج پیآوه بالشیر و همایارا ب)2331
هماهنگی دارد .اا پآوهشگرا نض رفتارهای انیاهنگرانیه را در قالیب شااسیتگیهیای مسییر
شغلی و عوامل موفضیت شغلی در قابلیت استداا پیاری مورد بررسی قرار دادنا و به اا نتیجیه
رسیانا شه رفتارهای اناهنگرانه در قالب شااستگیهای مسیر شغلی و عوامل موفضیت شغلی بیر
قابلیت استداا پیاری اثرگیار است.
در خصوص ارتداط رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر با قابلیت استداا پیاری و ماانیسیم عملییاتی
بااا گیت شه نتااج پآوه نشا میدها شه اای از مومترا رفتارهای مسیر شغلی اناهنگر متضااییا
شار برای بودود قابلیت استداا پیاریم داشت تیار استراتآان است .متضاایا شار بااا به صیورت شیامال
هافمنا و اناهنگرانه و با توجه به اهاا خود و با عناات به مشابلی شه بیه عالقیه دارنیام خیود را بیه
موارتها و توانمنایهای مرتدط مجو سازنا .همچنی نتااج نشا میدها شه نیو وری دانی بنییا بیه
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عنوا ان رفتار مسیر شغلی اناهنگرانه موم است .در اا خصیوص متضااییا شیار مییتواننیا رواایرد
بازارمحور را با توجه به راهانیاازی اسیتارت پم بیه عنیوا این راهدیرد موفیق در نظرگیرنیا .در حضیضیت
متضاایا بازارشار میتواننا بر اساس اصل نو وری دانی بنییا و بیا توجیه بیه نیازهیای بیازار دسیت بیه
راهاناازی شسبوشار استارتاپی ب ننا .رفتار مسیر شغلی اناهنگرانه داگری شه متضااییا شیار در راسیتای
بودود قابلیت استداا پیاری بااا ما نظر داشته باشنام برخورداری از موارتهای هوش هیجیانی و هیوش
فرهنگی است .اا موارتها شه جنده شدصی و فردی دارنام برای مشابل امروز ان ایرورت مویم تلضیی
میشونا چرا شه در سازما ها و شرشتها ی دنیای امیروز فشیار شیاری بسییار باالسیت و بیر اای اسیاس
افرادی میتواننا به گونه ای موفق عمل شننا شیه توانیاای شنتیرل احساسیات و هیجانیات خیود را داشیته
باشنا .همچنی سازما ها و شرشتهای امروز از نظر تنوع نیروی شارم با واآگی نیروی شیار متنیوع مواجیه
هستنا اا باا معنی است شه متضاایا شار برای شه بتواننام با داگرا بیه خیوبی شیار شننیام باایا
هوش فرهنگی و موارت پیارش تغییر را در خود تضوات نماانا .در جوت عملی ساخت رفتارهیای مسییر
شغلی اناهنگر ذشر پیشنوادات زار ااری دهناه متضاایا شار است.
اافتههای پیآوه نشیا دهنیاه اسیت شیه داشیت تیایراسیتراتآان و مویارت تحلییل
استراتآان اای از مومترا رفتارهای مسیر شیغلی انیاه نگیر اسیت .در اای راسیتا پیشینواد
میشود شه متضاایا شار با استیاده از تحلیل اسیتراتآان و هیا گییاری گاهانیهم بیا تج ایه و
تحلیل نضاط قوت و اعف خودم شیغل میوردنظر خیود در انیاه را مشیدص نماانیا و در جویت
فراگیری موارتها و توانمنایهای مورد نیاز شغل حرشت شننا.
است شه موارت پیارشتغییر ان رفتار مسییر شیغلی انیاهنگیر پیر
نتااج پآوه مدی
اهمیت است .به تعدیر پیتر دراشرم مومترا عنصر معادالت عصر حاارم تغیییر اسیت .متضااییا
شار بااا بپیارنا شه تغییر رش جااایناپیار دنیای مشابل امروز است به طوری شه نیا ایم
پیارش تغییر بااا با اناهنگری و پی بینیم مومترا محورهای تغییرات مشابل را رصا شرده و
فر انا اادگیری خود را منطدق بر تغییرات پاا شاه سازنا.
اافتههای پآوه بیانگر است شه فراگیری موارتهای درک و حل مسئله ان رفتار مسیر
شغلی موم است .امروزه برای بسیاری از شارفرمااا م سازما ها و شرشتها شارشنیانی شیه بتواننیا
مسائل سازمانی را تشدیص داده و راهحلهای شاربردی برای حل اا مسائل ارائه نماانام بسیار با
ارزش هستنا .برای شه افراد بتواننا موارت درک و حیل مسیئله را در خیود بیه وجیود ورنیام
تواناای ادراشی قویم شناخت شافی از واعیتم تواناای اافت مسائلم تواناای در پیردازش مسیئلهم
موارت در ارائه اااه برای حل مسئله شارگشا است.
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