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چکیده
Abstract
Purpose:. Since the Career without Borders and varied در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزاننده جهتگیرر هرد بر
career path as an important factor in increasing the .مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع پرداختهشرده اسرت
productivity of work have been identified, This paper
تحقیق ح ضر ازنظر هرد کر ربرد و از نظرر روش جمر آور
explores the motivation and goal orientation on career
path Without Borders has been varied career path.
 ج معه آمر ر پرژوهش شر م. توصیفی پیم یشی می ب شد،داده
Method: The purpose of this study, in terms of
approach and the nature of the causal-effect, in terms of  نفرر اسرت کره414 کلیه مدیران پروژهه شرکت مپن به تعداد
data collection methods, descriptive and in terms of the . نفرر بررآورد شرد901 حجم نمونه ب استف ده از فرمول کروکران
type of data is small. The target population included all
برا سنجش متغیره از پرسشن مه جت گیر انگیزاننرده هرد
managers participating projects Mapna to 414 people.
The sample size was calculated using the formula ) و پرسشن مه مسیر شغلی بدون مررز و1221( بوتون و همک ران
Cochrane 201. To measure the variables of motivation چهر ر.) اسرتف ده شرده اسرت9001( متنوع بریسرکو و همکر ران
goal orientation questionnaire Bouton et al. (1221) and
فرضیه این پژوهش ب استف ده از روش تحلی ع ملی و مدل س ز
Briscoe et al. (9001) questionnaire for protean and
 نت ر ی تحقیررق.معر د س ر خت ر مررورد آزمررون قرررار گرفررت
boundary less. Results: Four hypotheses of this study
were tested using factor analysis and structural نش ن دهنده آن است کره گررایش بره یر دگیر رابطره مثبرت و
equation modeling. The results of the research معن دار بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز داشته و
indicate that the tendency to learning has a positive
بدین ترتیب مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مررز شر م
and significant effect on a diverse career path and job
path without borders, and thus a diverse career path
توسعه مه ر ه بروده و گررایش بره یر دگیر بره افرراد کمر
and a career path without boundaries include the
شرغلی
مینم ید ت به توسعه و تقویت مه ر ه موردنی ز محیط
development of skills and the tendency to learn helps
people to To develop and strengthen the skills  همچنین نت ی نش ن دهنرده ایرن برود کره گررایش بره.بپردازند
required in the work environment. The results also عملکرد رابطه منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شرغلی بردون
showed that the tendency toward performance has a
negative impact on a diverse career path and career  دغدغه اصلی افرراد عملکررد محرور حفر موفقیرت در.مرز دارد
path without borders. The main concern of شغ فعلی بوده و ی دگیر اهمیت خ صی ندارد نگرانی در مرورد
individuals is to ensure that success is attained in the
current job and that learning is not important. حف شغ ممکن است ب عث تم ی به حفر ثبر شرده و بره
Concerns about job preservation may tend to  افراد ب گرایش به عملکرد ممکن است.امنیت شغلی کم نم ید
maintain stability and help to provide job security.
به دلی تجربه کردن عرد امنیرت شرغلی در جسرتجو ثبر
People with a tendency to work may be due to
experiencing job insecurity Look for organizational
.س زم نی ب شند
stability.
مررز
بردون
شرغلی
مسریر
متنروع
شغلی
مسیر
:کلیدواژهها
Keywords: protean careers, boundaryless careers,
.  شرکت مپن- گرایش به عملکرد- گرایش به ی دگیر
learning orientation, Performance orientation, MAPNA
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مقدمه
در س له اخیر ب پدیدهه یی همچون جه نیشدن و رشد سرری تکنولروژ  ،شر هد تغییررا
گسترده و عمدها در ب زار ک ر بودهایم .در دنی امروز تغییرر م هیرت کر ر و نگرشره افرراد
نسبت به آن موجب تحری ص حب نظران حروزه منر ب انسر نی بررا درت بهترر ارتبر برین
ک رکن ن و مک ن ک ر آنه شده است .تغییرا در س خت ر کر ر بره معنری سر زگ ر ک رکنر ن بر
پدیدهه یی همچون فش ر جه نیس ز  ،پیشرفته تکنولوژ و انقالب ارتب طی است (سروپلی و
کرید .)9012 ،1درواق به دلی تغییرا محیطی و س زم نی ،در دههه اخیرر ،نروع جدیرد از
ک ر راهه مطرحشده که به مسیر شغلی متنوع معرو است .این ن از اسم پروتئوس ،خدا دریر
در افس نهه یون ن ب ست ن که میتوانست شک خود را تغییر دهد ،گرفتهشده است .تأکیرد ایرن
ک ر راهه بر موفقیت روانی و توسعه مستمر ،خودجوش و چ لشی است .بدین معنی که از ک رکن ن
انتظ ر میرود تنه به آموزهه س زم نی اکتف نکرده ،بلکه خرود در جسرتجو یر دگیر بیشرتر
ب شند؛ در واق در مسیر شغلی بدون متنوع ،ک رکنر ن بریش از آنکره بره ک رفرمر خرود وفر دار
ب شند ،به شغ و حرفه خود و ف دار بوده و در طول زندگی شغلی خویش مرتب ً بر میرزان سررم یه
شغلی خود میافزایند .این ک ر ب عث میشود ت افراد حرفها در طول مسیر شغلی خویش اهدا
انگیزانندها برا خود ترسیم نموده و در راست تحقق آنه  ،به آمروزشهر و مشر غ گونر گون
رو آورده و مه ر خود را تقویت نم یند(هید  )9011 ،9عوام متف وتی در افزایش بهررهور
شغلی افراد مؤثر هستند که پرداختن به آنه نهتنه برا سر زم نهر و مردیران مسرئول حر ز
اهمیت است ،بلکه برا خود افراد نیز مهم میب شد .یکی از این عوام  ،گذر از حدود و مرزهر
متداول در محیطه شغلی اسرت؛ زیررا کره امرروزه از یر سرو سر زم نهر و مشر غ هررروز
بیشازپیش به سمت گذر از مرزه کلیشها و بیثب تی پیش مریرونرد (ایبر و بروت و لروت
وود )9003 ،3و از سو دیگر تغییرا تکنولوژ  ،مش غ جدید را به دنی کسبوک ر معرفری
میکند .در س زم نه مع صر ،ک ر پ رهوقت ،قرارداده معین ک ر  ،ک ر مج ز و خوداشتغ لی،
ج یگزین مسیره شغلی بلندمد  ،ث بت و کلیشه ا شده که ی فرد مریتوانسرت بر اتکر بره
دانش ث بت خود برا مد طو نی در س زم ن بم نرد (کرولی ،کوپروا و آرترور .)9014 ،4م هیرت
متغیر محیطه ک ر ب عث شده تر ک رفرم یر ن و مردیران بیشرتر و بیشرتر بره درت و بهبرود
انطب قپذیر مسیر شغلی بپردازند (بریسکو و ه ل .)9001 ،2درواقر آنهر خواهر ن ک رکنر نی
1. Supeli & Creed
2. Heidi
3. Eby,Butts& Lockwood.
4 .Culie, Khapova & Arthur
5. Briscoe & Hall
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هستند که از توان یی انطب قپذیر مسیر شغلی برخروردار ب شرند .بر ظهرور نظریرههر نروین
مدیریت مسیر شغلی م نند مسیر شرغلی متنروع و مسریر شرغلی بردون مررز در محریط جدیرد،
ک رکن ن نیز ،شغ خود را ب نظم جدید از قوانین ،انتظ را  ،شرایط استخدامی و پیشرفت شغلی
تطبیق میدهند (بریسکو و ه ل.)9001 ،
مدل مسیر شغلی متنوع بر این موضروع د لرت دارد کره انگیرزههر فررد پ یره و اسر س
جهتگیر ه شغلی افراد هستند درح لیکه مدل مسیر شغلی بدون مرز به دنب ل توضری ایرن
موضوع است که چگونه افراد پیشرفت مسیر شرغلی خرود را در سر خت ره سر زم نی گونر گون
مدیریت میکنند(سوپلی و کرید .)9012 ،1جهتگیر مسیر شغلی متنوع نشر ندهنرده قسرمت
ذهنی مسیر شغلی متنوع بوده و میتواند بهعنوان نگرشی به سمت ایجر د یر تعریرف فررد از
عوام تشکی دهنده موفقیت مسیر شغلی و انجر اقردام بررا دسرتی بی بره ایرن معی رهر
موفقیت در محیط متغیر کسبوک ر ب شد(به ت نگر .)9012 ،9افراد دارا نگرشه مسریر شرغلی
بی مرز ،در زمینه استخدا پذیر انتظ را ب یی از خود دارند و بره دنبر ل کشرف گزینرههر
شغلی بیشتر هستند .بهطور ک داشتن نگرشه مسیر شغلی بی مرز سبب موفقیرت بیشرتر
در جستجو شغ میگردد(امینی شلمزار و نیلفروش ن.)1321 ،
ک ر کردن در س زم نه بدون مرز و متنوع نی زمند ک رکن نی ب انگیرزش شرغلی بر اسرت.
انگیزه ی نقش کلید را در چ رچوبه آموزشی و س زم نی ب ز میکند .راهه کشرفشرده
جهت ب انگیزه کردن ک رکن ن در راست پیگیر اهدا س زم نی یکی از چ لشه اصرلی پریش
رو س زم نهر اسرت (برول .)9011 ،3یکری از تئرور هر انگیزشری مفیرد و مورداسرتف ده در
چ رچوب س زم نی از فیزیولوژ آموزشی گرفتهشده است (گگنفرتنر.)9011 ،4
علیرغم این حقیقرت کره مفهرو مسریر شرغلی متنروع و بردون مررز مرورد توجره گسرترده
متخصص ن مدیریت من ب انس نی قرارگرفتهاند ،تحقیق تجربی در ایرن مروارد در مراحر اولیره
خود قرار دارد .اینگونه فرض میشود که جهتگیر انگیزاننرده هرد بر نگررش مسریر شرغلی
متنوع و بدون مرز در ارتب است .ب اینح ل تحقیق تجربی در این رابطه اندت میب شرد (ابری،
بوت و لیکوود9003 ،2؛ کویجی پرز و اسچ نز و اسچرنز .)9001 ،1شرکت پرروژههر نیروگر هی
ایران (مپن ) همواره ب محیطی متغیر در دنی کسبوک ر روبهرو بوده و بسرته بره پرروژههر در
1. Supeli& Creed
2. Bhatnagar
3. Bol
4. Gegenfurtner
5. Eby , Butts & Lockwood
6. Kuijpers, Schyns & Scheerens
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دست اقدا خود ،نی زمند ک رکن نی است که ب ید مداو در جستجو ی دگیر بوده و مسئولیت و
ب لندگی خویش را بر عهده بگیرند .مهندس ن جوان این شرکت به صور مستمر بره پرروژههر
متنوعی مشغول بوده و از هر ک ر بهعنوان یر فرصرت یر دگیر اسرتف ده کررده و برر میرزان
صالحیت حرفها خود می افزایند .این افراد برا دستی بی به خبرگی ز در محیط کسب و ک ر
نی زمند اهدا بلند پروازانه در موضوع تخصص حرفها خود و مسیر شغلی متنوع و غیر وابسرته
به ک ر فرم هستند .ازآنج که در این شرکت مسیره شغلی ث بت و سنتی در حوزه ست د بسی ر
اندت است و اغلب ک رکن ن در زم نه گون گون در پروژهه مختلف به ک ر گم رده مریشروند،
مسیر شغلی متنوع که در آن موفقیرت روانری و توسرعه مسرتمر و خودجروش از اهمیرت بر یی
برخوردار است ،موردتوجه ویژها قرار میگیرد .همچنین ق ب ذکر است که یکی از اس سریتررین
چ لشه پیش رو شرکت مپن عد توجه مدیران به مسیره شغلی و درنتیجه ک ر اجب ر
در س زم ن است .مدیران بدون در نظر گرفتن مه ر ه  ،عالیق و انگیزههر مردیران پرروژه کره
نیرو ه کلید س زم ن هستند ،آنه را به پروژهه مختلف میگم رند و این سبب میشرود
که بین اهدا فرد و س زم نی شک فی ایج دشده و افراد در شغ خود بیرغبتری نشر ن دهنرد؛
بن براین ،برا عبور از شرایط دشوار فردا ،شن س یی و بهرهگیر عوام ایج دکننده موفقیت مسیر
شغلی و دست ی بی به تط بق بهینه می ن نی زه فررد و سر زم نی بررا توسرعه مسریر شرغلی
متنوع و بدون مرز در شرکت مپن ضرور است .بدین ترتیب یکی از د یلی که اهمیرت پرژوهش
ح ضر را تبیین میکند ،بررسی نقش جهتگیر انگیزاننده هرد و ترأثیر آن برر نگررش مسریر
شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز در شررکت مپنر اسرت کره بررا نخسرتین بر ر در ایرران
موردبررسی قرارگرفته است .ب توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش بر آن است ت به بررسی ایرن
موضوع بپردازد که چگونه گرایش به ی دگیر بر نگرش مسیر شغلی متنوع و مسیر شرغلی بردون
مرز مدیران پروژهه شرکت مپن تأثیر میگذارد؟ چگونه گرایش بره عملکررد برر نگررش مسریر
شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز مدیران پروژهه شرکت مپن تأثیر میگذارد؟
نظریه جهتگیر هد  ،یکی از جدیدترین رویکرده یی است که در سه دهه اخیر به حیطره
روانشن ختی انگیزش واردشده است .این نظریه عمدت ً ح ص تالش روانشن سر نی اسرت کره در
حیطهه انگیزش ،رشد ،روانشن ختی تربیتی و روانشن ختی اجتم عی فع لیت میکننرد (تر یلر،
 ،1221به نق از نوش د  .)1313 ،جهت گیر هد را ش م بخشی از دانش ،نگرش و مه ر ه
می داند که افراد را در برآوردن نی زه یش ن به طرز مؤثر ی ر میدهد .درواق جهتگیر هد
ی هد پیشرفت بی نگر الگو منسجمی از ب وره فرد است که سبب مریشرود فررد بره طررق
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مختلف به موقعیته یی گرایش پیداکرده و در آن زمینه به فع لیرت بپرردازد و نه یتر ً پ سرخی را
ارا ه دهد (ایمز.)1229 ،1
هسته مفهومی نظریهه و مدله یی که به بحث پیرامون رویکرد هد پیشرفت پرداخترهانرد،
بر قصد و نیت فع لیت و رفت ره مرتبط بر پیشررفت متمرکرز اسرت (الیرو و مر گریگرور،9
 ،)9001در رویکرد هد پیشرفت بهج پرداختن به اینکه ادرات فراگیر در موقعیت پیشررفت
به «چه» چیز میخواهد برسد ،ادرات فراگیر از «چرایی» تالش در موقعیته پیشرفت را محور
بحث قرار میدهد (اردن و م هر ،1222 ،3به نق از جوک ر.)1314 ،
نظریهپردازان هد پیشرفت چندین نوع گرایش به هرد را معرفری کرردهانرد امر دو نروع
متداول آن عب ر اند از :گرایش به ی دگیر ی تبحر و گرایش به عملکرد .در گررایش بره هرد
ی دگیر  ،فرد به دنب ل تسلط بر تکلیف ،رشد مه ر ه جدیرد ،دسرتی بی بره درت و بیرنش و
ارتق ء ش یستگی خود است .در مق ب در گرایش به هد عملکرد  ،فررد برر جلروههر بیرونری
ش یستگی ی توان یی تمرکز داشته و هد اصلی او ابراز توان ییه یش در مق ب دیگرران ،بهتررین
4
بودن در جم و اجتن ب از قض و ن مطلوب س یرین میب شد (ایمرز .)1229 ،دشر ن و گیلسرپی
( )9002گرایش به هد را رو ی پیوست ر در پن دسته طبقرهبنرد کرردهانرد .اولرین آنهر
2
گرایش به هد است که ش م دستی بی به ی هرد معرین مریب شرد (بر رون و هر راکیویکز ،
)9001؛ در درون این طبقهبند  ،الیو و م گریگور ( )9001به رویکرد عملکررد و اجتنر ب و
رویکرد ی دگیر و اجتن ب اش رهکردهاند .دومین مورد ادرات کردن هرد محرور برهعنروان یر
ویژگی است (وندوال ،جنس ن و چ گ  .)9000 ،1سومین مورد شبه ویژگری اسرت کره از ثبر
کمتر برخوردار بوده و میتواند بر طبق ویژگیه مروقعیتی تغییرر ی برد (مر نگوس و اسرتی -
ج نسون .)9011 ،2چه رمین مورد ی چ رچوب ذهنی است کره شر م یر محردوده وسری از
ب وره  ،احس س  ،اهدا و شن خته یی است که مط بق نوع موفقیته تغییر میی بند (استری ،1
 .)1222پنجمین مورد ب ور است ،ب ور به اینکه توان یی ث بت و غیرق ب تغییر بوده و رو تالشهر

1. Ames
2. Elliot & McGregor
3. Orden & maher
4. DeShon, & Gillespie
5. Barron, K. E. & Harackiewicz
6. VandeWalle, Ganesan & Challagalla
7. Mangos & Steele-Johnson
8. Strage
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و اهدا عملکرد متمرکز می شود و اینکه توان یی میتواند توسعهی فته و رو ی دگیر و بهبرود
مه ر ه تمرکز نم ید (دیوت.)1212 ،1
مط لعه ح ضر بر مبنر رویکررد هرد محرور برهعنروان یر شربه ویژگری و دو مقیر س
استف دهشده بهوسیله بوتون و همک ران )1221( 9بن نه ده شده و گرایش به ی دگیر و گرایش بره
عملکرد را بهصور جداگ نه میسنجند .در هد ی دگیر گرایش افراد بر رشد ش یستگی خود از
طریق تسلط بر تک لیف و بره دسرت آوردن مهر ر هر جدیرد بروده و یر دگیر را بررا خرود
ی دگیر دوست دارند .این افراد به انج در تک لیف چر لشبرانگیرز و درت ک مر آن عالقرهمنرد
هستند و هر شکست را موقعیتی برا درت بیشتر و توسعه ش یستگی خود میدانند .ازنظرر ایرن
افراد ،ش یستگی ،نتیجه غلبه بر مس چ لشبرانگیز و ارتق ء توان ییهر مریب شرد و معتقدنرد کره
می ن تالش و پی مد ،همپوش نی وجود دارد .در ی دگیر محور  ،هد فرد اغلب ی دگیر  ،تسلط
بر تکلیف طبق است ندارده خودتنظیم شرده ،اصرالح خرود ،کسرب مهر ر هر تر زه ،کسرب
ش یستگی ،تالش برا انج ک ره چ لشبرانگیز و تالش برا بره دسرت آوردن فهرم و بیرنش
است .ب ور فرد بر این است که می ن تالش و نتیجه ک ر تن سب وجود دارد .احسر س کف یرت فررد،
مبتنی بر این ب ور است که تالش راه دستی بی به موفقیت است .خط برهعنروان بخرش ینفر
فرایند ی دگیر محسوب میشود و محرکی برا تالش و اصالح عملکرد است (جوک ر.)1311 ،
اهدا عملکرد  ،حتی برا افراد که از کف یت عملکرد پ یینی برخوردارند ،همیشره آثر ر
منفی در برندارد .افراد ب اهدا عملکرد به این فکر میکنند که چگونه عملکردش ن بر دیگرران
مق یسه میشود و همیشه در ح ل ارا ه توان یی خود به دیگران هستند .درنتیجه احتم ل دارد کره
از چ لش اجتن ب کنند ،خصوص ً وقتیکه کف یت ادراتشده پر یین ب شرد .افرراد بر جهرتگیرر
عملکرد ممکن است فرصت ه ی دگیر را قرب نی این موضوع نم یند که جلو دیگران خروب
به نظر برسند (الیو و دوت .)1211 ،3بن براین ،به هنگ پیگیر اهدا عملکرد  ،افرراد کره
ب مشکال عملکرد مواجه هستند احتم ل دارد پی مده منفی را نشر نه سرط توانر یی خرود
تفسیر کرده و احتم ً در برابر خطر تداو شکست ،تالش بیشتر ی تررت کر ر را انتخر ب نم ینرد.
برا این افراد می ن موفقیت و توان یی تن سرب وجرود دارد و زمر نی احسر س غررور و ش یسرتگی
میکنند که دیگران احس س مثبتی نسبت به آن ن داشته ب شند .در ضرمن ایرن افرراد خرود را در
معرض مس چ لشبرانگیز قرار نداده و بیشتر تک لیفی را انتخ ب میکنند که ی بسی ر آسر ن یر

1. Dweck
2. Button et al.
3. Elliott & Dweck
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بسی ر دشوار است .چراکه در انج تک لیف آس ن به ترالش زیر د نیر ز ندارنرد و بررا شکسرت
احتم لی در تک لیف دشوار توجیه دارند (ک سپی.)9012 ،1
واژه  Proteanبه معن متنوع برگرفته از واژه یون نی  Proteusاسرت و بره معنر خردا
دری در افس نهه یون نی است که ق در به تغییر و تبدی به شک ه و صور هر مختلرف بروده
است .در طی دههه  1220و  1210میالد  ،تأکید مسیر شغلی سنتی بر س خت ره س زم نی
سلسله مراتبی و ث بت قرار داشت .سلسلهمراتب س زم نی ،نردب نی برا ب رفتن و دستیر بی بره
موفقیت مسیر شغلی محسروب مریشرد .ثبر سر خت ر و شرف فیت نردبر نهر مسریر شرغلی،
مسیره واضحی را به ک رمندان نشر ن مریداد .در دهره  ،1220مفر هیم توسرعه مسریر شرغلی
برافزایش خودپندار  ،اطالع شرغلی مررتبط بر خودآگر هی ،نفر شخصری و انگیرزش درونری
متمرکز بود (ب چوبر و ه روود)1221 ،9؛ بن براین ،مفهو جدید مسیر شغلی در س ل  1221توسط
ه ل ارا ه گردید ت به شرح تع مال می ن خود هدایتی افرراد ،ارزشهر اصرلی ،آزاد و رشرد و
همچنین موفقیت ذهنی مسیر شغلی بپردازند .بریسکو و ه ل )9001( 3بره توضری ایرن موضروع
پرداختند که ی مسیر شغلی متنوع بر دو بعد مهم تأکیرد مریورزد .ایرن دو بعرد عبر ر انرد از:
ارزش محور و خود هدایتی .نگرش ارزش محور  4به ارزشه درونی فرد اش ره مینم ید کره
راهنم یی و سنجش موفقیت را برا مسیر حرفها فرد فراهم میآورند  .خود هدایتی 2به فررد
اطالق میشود که ازلح ظ عملکرد و نی زه آموزشی س زگ ر بوده و تجربه پذیر است (بریسرکو و
ه ل .)9001
ه ل )9009( 1مسیر متنوع را بهصور «در جهت خویش و ک ر خود» تعریف کرده است .ی
فرد ب مسیر شغلی متنوع دارا انگیزه بیشتر بررا تعیرین دسرتورالعم هر مسریر شرغلی و
مشخص نمودن معی ر موفقیت شغلی خرود اسرت .ایرن امرر ب عرث اصرالح و جر یگزینی قررارداد
روانشن ختی طو نیمد ک رمند و ک رفرم ب مبن یی تب دلی و کوت همد شرده اسرت .ایرن نروع
قرارداد روانی جدید بر تداو فرصته ی دگیر  ،خودآگ هی و استقالل فررد متمرکرز اسرت و
وف دار و تعهد به س زم ن از اهمیت کمتر برخوردار است .نظر به اینکه س زم نه در پی ایجر د
روابط تب دلی در بین ک رمندان خود هستند ،انتظ ر میرود که ک رمنردان ،مسریره شرغلی کره

1. Kaspi
2. Bachhuber & Harwood
3. Briscoe & Hall
4. Value driven
5. Self-directedness
6. Hall
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دارا نف شخصی بیشتر هستند را انتخ ب نم یند (م گو یر .)9009 ،1افرراد کره دارا تجربره
نگرش شغلی متنوع هستند از مسئولیتپذیر بیشتر برا انتخر ب مسریره شرغلی خرود و
فرصته موجود برخوردارند (ه ل .)9009 ،9همچنین یکی از الزام مهم فع لیت فرد در یر
ب فت س زم نی که در ح ل تغییر مداو است ،برخوردار بودن از مفهو واض هویت فرد است که
بهصور ی راهنم درونی در انتخ به شغلی عم میکند و منجر به موفقیت ذهنی مسیر
حرفها میشود .از دیگر ویژگیه مسیر شغلی متنوع ،تغییرا در مفر هیم سر زم نی از قبیر
ک رکن ن ،ک رایی ،مش رکت فع نه ک رکن ن در مدیریت شغلی و مسرئولیتپرذیر بررا مشر غ
است .پیشرفته در فن آور و نی ز به ی دگیر و س زگ ر ب وضعیته جدیرد ب عرث افرزایش
گرایش افراد به توسعه ق بلیته و مه ر ه یش ن میگردد .این افراد انعط پذیر ،خود انگیزاننرده
و م ی به س زگ ر ب هر تغییر میب شند (نیلز ،هئر و ه رتونگ .)9009 ،3مش غ متنوع شر م
چرخهه ی دگیر هستند و خیلی زود تکرار شده (ه ل )9009 ،و عملکرد را بهبود میبخشرند.
بعالوه ،افراد که گرایش متنوع دارند بررا یر دگیر انگیرزه زیر د از خرود نشر ن مریدهنرد
(بریسکو و ه ل.)9001 ،
از قرن  12و ب تغییر محیطه ک ر سنتی به محیطه ک ر صنعتی ،تغییرا عمدها در
مسیره شغلی شک گرفت (آرتور ،کوپوا و ویلدرو )1222 ،4؛ بنر براین بره مسریره شرغلی
جدید نی ز شد که پ سخگو این تغییرا ب شد .مفهو مسیر شغلی بردون مررز نخسرتین بر ر
توسط آرتور و روسیو )1221( 2مطرح گردید که در تض د ب مسیر شغلی س زم نی ی محدود است.
در حقیقت مسیر شغلی بدون مرز در پ سخ به تغییرا ک ر و س زم نی از س ل  1210به وجرود
آمد (آرتور و روسیو .)1221 ،مسیر شغلی بدون مرز ب ن ه دیگر همچون مسیر شغلی پروژه
مدار( 1جونز )1221 ،2و مسیر شغلی ب ع ملیت آزاد 1نیز شن خته میشود .فرض این دیدگ ه ایرن
است که افراد خود مسیر شغلیش ن را جهرت داده و تحررت و پویر یی آن را افرزایش مریدهنرد
(گ بلر و همک ران .)9014 ،2بهعب رتیدیگر زم نی افراد دارا مسیر شغلی بدون مرز هسرتند کره
ق در ب شند ت فرصته فراوان موجود در مسیر شغلی خود را شن س یی نم یند (بریسکو و هر ل،
1. Maguire
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3. Niles, Herr &Hartung
4. Arthur, Khapova & Wilderom
5. Arthur & Rousseau
6. project-based careers
7. Jones
8. free-agent careers
9. Gubler
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 .)9001بهطور ک مسیر شغلی بدون مرز بهعنوان ویژگی شخصی افراد در نظر گرفتره مریشرود
که در آن به همهک ره بودن افراد در توسعه شغلی اهمیت زی د داده مریشرود و افرراد توسرط
تعریف شخصی که از موفقیت خوددارند ،هدایت میشوند (آرتور ،کوپوا و ویلدرو  .)9002 ،به نظر
آرتور ( )1224مسیر شغلی بدون مرز بر عبور از حدود ذهنی و عینی شغ تأکید دارد؛ و مقصود
از عبور از حدود عینی (فیزیکی) ،تغییر س زم ن ،تغییر ک رفرم و حتی تغییر نوع شغ و ی حرفره
است و عبور از حدود ذهنی (روانی) درواق نوعی عبور کردن از قیود فرهنگی و اجتم عی حر کم
بر فض اشتغ ل است .مثالً اهمیت دری فت ترفی و ارتق ء در سلسلهمراتب شرغلی و یر افرزایش
حقوق ازجمله حدود روانی ح کم بر فض شغ است که البته بسته به فرهنگ خ ص جوام و ی
حتی س زم نه مختلف میتواند متف و ب شد .مسیر شغلی بدون مرز دارا دو سط پویر یی
فیزیکی و پوی یی روانشن ختی است و فرد دارا نگرش مسیر شغلی بدون مرز ،تغییرا ک ر را
از طریق سطوح حرکت روانشن ختی ی فیزیکی ،نش ن میدهد .پوی یی فیزیکی به معن انتقر ل
در سرت سر مرزه بوده و ش م تعداد دفع تی است که ی شخص ،شغ و ک رفرم ی نش را تغییر
میدهد (بریسکو و ه ل.)9001 ،
س لیوان و آرتور )9001( 1پوی یی فیزیکی را حرکت و ج بهج یی واقعی بین مش غ  ،شرکته
و کشوره میدانند .بعضی از ک رکن ن چون حقوق و موقعیرت شرغلی خرود را از سر یرین کمترر
میبینند به دنب ل تغییرا شغلی هستند؛ بن براین پول ،موقعیت شغلی و ارتق  ،بخشی از عوامر
ایج د انگیزه در بعد پوی یی فیزیکی میب شند .پوی یی روانشن ختی به معنر ادرات فررد از ایرن
ظرفیت داشته و از طریق تفکر ایفر
موضوع است که ت چه اندازه و برا ایج د این انتق
9
نقش مسیر شغلی چنین فررد موردبررسری قررار مریگیررد (بریسرکو و فینکلسرتین .)9002 ،
ک رمندان در مسیر شغلی بدون مرز بهعنوان افراد که به دنب ل پویر یی بیشرتر از طریرق ایجر د
فرصته شغلی ،انعط پذیر و ایجر د روابرط حرفرها خر ر از سر زم ن هسرتند ،شرن خته
میشوند .مفهو مسیر شغلی بدون مرز بهنوعی هم ن مدیریت فرد اثربخش شرغ اسرت و در
مق ب مفهو پیشرفت شغلی بهوسیله س زم ن قرار میگیرد (کولی ،کوپوا و آرتور.)9014 ،3
نظریه جهتگیر هد از مؤثرترین رویکرده در انگیزش بوده و اثرا انگیزشی مهمری در
ی دگیر و عملکرد دارد .افراد ب جهتگیر هد انگیزشی ،دارا مجموعها از ب وره هسرتند
که به روشه مختلف به موقعیته پیشرفت ن میشروند (ایمرز )1229؛ بنر براین ممکرن
است توسعه ظرفیته ب مسیر شغلی بدون مرز و متنوع مرتبط ب شد .افراد در مسیر شغلی بردون
1. Sullivan & Arthur
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مرز ،پیشرفت و موفقیت شغلی خود را وابسته به سر زم نی کره در آن مشرغول بره کر ر هسرتند،
ندانسته و مه ر ه و ارتب ط خود را به حد گسترش میدهنرد کره در مرواقعی کره شررایط
شغلی آنه ب مس خ نوادگی ی مشرکال و حتری پیشررفتهر و عق یدشر ن در تضر د ب شرد
بهراحتی ق در به تغییر ک رفرم و تغییر س زم ن ب شند (آرتور .)9001 ،جهتگیرر هرد  ،شر م
توان یی انتخ ب جواب من سب بر طبق تغییر وضعیت و توان یی س زگ ر ب وضعیته متع رضری
است که ممکن است هم پ داش و هرم تنبیره در پری داشرته ب شرند؛ بنر براین یر رابطره برین
جهتگیر هد و مسیر شغلی بدون مرز مورد انتظ ر است.
افراد که گرایش به مسیر شغلی متنوع دارند ،بر ابع د انعط پرذیر  ،ق بلیرتهر و پویر یی،
خودآگ هی و استقالل در توسعه مسیر شغلی خود تأکید میورزند .عالوه بر این ،فرد کره دارا
مسیر شغلی متنوع است بهطور مداو در ح ل ی دگیر بوده و وجود چ لشه یی را در مسریره
شغلی خویش پیشبینی مینم ید (بریسکو وه ل .)9001 ،بدین ترتیب اگر جهتگیر هرد بره
سمت پیشرفت و ی دگیر متم ی شود ،میتواند بر مسیر شغلی متنروع ترأثیر بگرذارد .افرراد بر
جهتگیر به هد در تالشاند ب موقعیته مختلف س زگ ر شوند که این امر ممکن است برر
س زم نه یی که دارا ک رکن نی که مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز را دارا بوده ولری
برا رض یت ازنظر فیزیکی در نقطه دیگر قرار داشته ب شند ،مؤثر ب شند.
گرررایش برره هررد ی ر دگیر بررهمنظررور افررزایش فراینررده خررودتنظیمی و خودک رآمررد
شن ختهشده است (کوزلووسکی و ب  .)9001 ،1مسیر شغلی متنوع نیز که در ارتب ب فراینده
خودتنظیمی ب شد تحتتأثیر گرایش به هد یر دگیر قررار مریگیررد .بعرالوه ،افرراد کره در
گرایش به ی دگیر  ،انگیزه ب یی دارند ،در تالش هستند ت مه ر ه خرود را افرزایش داده ،در
مدیریت شغلی خود انعط پذیرتر بوده و به ی دگیر فراتر از مرزه س زم نی عالقه نش ن دهند.
چنین افراد حتی درصورتیکه س زم ن جهت پیشبرد فرصرتهر یر دگیر خرود بر شکسرت
مواجه شود تم ی دارند استعف دهند (لین و چ نگ .)9002 ،9افراد ب گرایش به ی دگیر بر در
جستجو فرصته یی جهت افزایش دانش و مه ر آینده هستند (وندوال)9001 ،3؛ این موضوع
ش م ادرات شغلی می شود که ی دگیر و توسعه مه ر ه را افزایش میدهد؛ بنر براین ،گررایش
به ی دگیر و گرایش به عملکرد هر دو مهم هستند؛ همه این عوام میتواند برا س زم ن مفیرد
ب شد؛ بن براین ،انواع گرایشه انگیزشی ممکن است ت حد مسیر شغلی متنوع و مسیر شرغلی
بدون مرز را پیشبینی نم ید.
1. Kozlowski & Bell
2. Lin & Chang
3. VandeWalle,
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گرایش به عملکرد ب تکیهبر موفقیته گذشته ارتب دارد (پر ین ،یونگکرور و بیروبین،1
 .)9002هم نگونه که مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع ب پیشرفت مه ر و گسرترش
مرزه ی دگیر بج تکیهبر موفقیته گذشته ارتبر دارنرد ،گررایش بره عملکررد تم یر
کمتر به مسیر شغلی بدون مرز و مسریر شرغلی متنروع دارد .بعرالوه ،آنهر یی کره نسربت بره
موفقیت اهدا اندازهگیر شده ،انگیزه دارند ،در عملکرد محور ممکن اسرت برر انجر شردن
عم تمرکز کنند .اهدا عملکرد اغلب بهوسیله اهدا س زم نی تعریف میشروند ( ت)9001 ،9
و افراد ممکن است برا دستی بی به اهردا خرود برر ارزشهر سر زم نی بریش از ارزشهر
شخصی تأکید نم یند .هم نگونه که مسیر شغلی متنوع ش م اتک به ارزشه شخصی و تم ی
به ارزشه گون گون میب شد ،افراد دارا گرایش به عملکرد ممکن است دارا اعتم دبهنفر و
گرایش ه گون گون به خود هدایتی بوده و احتم ل دارد کمتر به مسیر شغلی متنوع عالقه نش ن
دهند .بعالوه ،ممکن است آنه بر این ب ور ب شند که م نردن در مرزهر سر زم نی ب عرث بهبرود
عملکردش ن از طریق دستی بی به من ب س زم نی ی دیگر روشه میشود؛ بنر براین ،ممکرن اسرت
مسیر شغلی بدون مرز کمتر را نش ن دهند .برخی از مط لع این پیشنه د را ت ید کردهاند کره
همبستگیه یی بین انگیزش و مسیر شغلی متنوع و مسیر شرغلی بردون مررز وجرود دارد؛ بررا
مث ل ،مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز رابطه مثبتی ب گرایش بره یر دگیر داشرته و
رابطه منفیا ب گرایش به عملکرد دارند (بریسکو و فینکلستین .)9002 ،ح ل ،ب توجه به روابط
عنوانشده در مب نی پژوهش ،الگو مفهومی ( )1بهمنظور بررسی جهتگیر انگیزاننده هرد و
ابع د آن (ی دگیر محور و عملکرد محور ) بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شرغلی بردون مررز،
طراحیشده است.

1. Payne,Youngcourt & Beaubin.
2. Locke
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شکل  :0مدل مفهومی پژوهش

اکنون ب توجه به چ رچوب مفهومی پژوهش هد کلی ایرن تحقیرق برهصرور زیرر مطررح
میگردد.
هد کلی :بررسی رابطه جهتگیر هد (ی دگیر محور و عملکرد محور) ب مسریر شرغلی
متنوع و بدون مرز
روششناسی پژوهش
هد این پژوهش ،بررسی جهتگیر هد بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع است.
نوع پژوهش ازلح ظ هد  ،ک ربرد و ازلح ظ گردآور دادههر  ،توصریفی – پیم یشری و از نروع
علی است .ج معه آم ر این پژوهش ،ک مدیران پروژهه شرکت مپن است کره برابرر بر 414
نفر است .نمونه آم ر پژوهش نیز  901مدیر پروژه است کره بر اسرتف ده از فرمرول کروکران در
سط خط  2درصد مح سبهشده است .روش نمونهگیر در این تحقیرق تصر دفی سر ده بروده
است .پرسشن مهه مورداستف ده در این پژوهش بهقرار زیر است:
جهت گیری انگیزاننده هدف :به منظور سنجش جهت گیر انگیزاننده هد از پرسشرن مه
گرایش به ی دگیر و گرایش به عملکرد بوتون و همک ران )1221( ،که ش م  11گزاره ( 1گرزاره
مربو به گرایش ی دگیر  1 ،گزاره مربو به گرایش به عملکرد) میب شرد ،اسرتف دهشرده اسرت.
ک سپی ( )9012در تحقیق خود پ ی یی مقی س گرایش به ی دگیر را  0813و مقی س گررایش بره
عملکرد را  0811بی ن کرده بود .در تحقیق ح ضرر پ یر یی مقیر س گررایش بره یر دگیر  0/12و
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مقی س گرایش به عملکرد  0/21به دست آمد .ب توجه به اینکره ابرزار ایرن تحقیرق تر کنرون در
داخ کشور مورد استف ده قرار نگرفته لذا پ ی یی این ابزار در داخ کشور بررسی نشده است.
مسیر شغلی متنوع :برا سنجش مسیر شرغلی متنروع از پرسشرن مه بریسرکو و همکر ران
( )9001که ش م  14گزاره ( 1گزاره مربو به خود هدایتی 1 ،گزاره مربو بره ارزش محرور )
میب شد ،استف دهشده است .ک سپی ( )9012در تحقیق خود پ ی یی مقی س خود هدایتی را 0/22
و مقی س ارزش محور را  0812بی ن کرده بود .سرپهوند و عر ر نرژاد( )1321در تحقیرق خرود
پ ی یی مقیر س خودهردایتی را  0/22و مقیر س ارزش محرور را  0/12بدسرت آورده بودنرد .در
تحقیق ح ضر پ ی یی مقی س خود هدایتی  0/14و مقی س ارزش محور  0/11به دست آمد.
مسیر شغلی بدون مرز :برا سنجش مسیر شغلی بدون مرز نیز از پرسشن مه طراحیشرده
توسط بریسکو و همک ران ( )9001که ش م  13گزاره ( 1گزاره مربوطه به پوی یی روانشرن ختی،
 2گزاره مربو به پوی یی فیزیکی) میب شد ،استف دهشده است .ک سپی ( )9012در تحقیرق خرود
پ ی یی مقی س پوی یی روانشن ختی را  0812و مقی س پویر یی فیزیکری را 0/24بیر ن کررده برود.
امینی ( )1324در تحقیق خود پ ی یی مقیر س پویر یی روانشرن ختی را  0/14و مقیر س پویر یی
فیزیکی را  0/21بدست آورده بودند .در تحقیق ح ضر پ ی یی مقی س پوی یی روانشن ختی  0/29و
مقی س پوی یی فیزیکی  0/20به دست آمد.
طریقه نمره گذار سؤا پرسشن مه بر اس س طیف پن گزینها لیکرر ( =1خیلری کرم،
 =9کم =3 ،متوسط =4 ،زی د و  =2خیلی زی د) بوده است .در این تحقیق بررا سرنجش روایری و
پ ی یی ابزار گردآور اطالع از مدلس ز س خت ر تفسیر استف دهشده که در بخش ی فتههر
به آن اش رهشده است .عالوه بر این ،برا بررسی روابط علی بین متغیره بره صرورتی منسرجم از
تکنی مدلس ز مع د سر خت ر و نرر افرزار  Smart PLSاسرتف ده گردیرده اسرت .ایرن
تکنی امک ن بررسی روابط متغیره پنه ن و سنجهه (متغیره ق بر مشر هده) را برهصرور
همزن ن فراهم میس زد همچنین این تکنی دارا قدر پیشبینی من سرب اسرت و زمر نی کره
تعداد زی د س زهه و ی ش خصه در مدل وجود داشته ب شد ،میتوانند برهخروبی مردل بررازش
کند .در این روش ،برازش مدل پژوهش در سه بخش مدل اندازهگیرر  ،مردل سر خت ر و مردل
کلی ب توجه به ش خصه مختص به خود ،ارزی بی میگردد .محققین د یر متعردد را بررا
استف ده از روش پی ال اس ذکر نمودهاند .مهمتررین دلیر  ،برترر ایرن روش بررا نمونرههر
کوچ ذکرشده است .دلی بعد دادهه غیر نرم ل است که محققین و پژوهشگران در برخری
پژوهشه ب آن سروک ر دارند .حجم نمونه اندت بهترین دلی استف ده از پی ال اس اسرت .نسر
اول این تکنی مع د س خت ر که ب نر افزارهر یی م ننرد لیرزرل ،امروس وا کیرو اس اجرر
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میشدند ،نی ز به تعداد نمونه زی د دارند درح لیکه روش پی ال اس توان اجررا مردل بر تعرداد
نمونه خیلی کم را دارا هست.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ابتدا به بررسی متغیره جمعیت شن ختی تحقیق پرداختهشده است که ب توجه
نت ی ح ص از تجزیهوتحلی اطالع بهدستآمده مشخص شد کره  112نفرر از افرراد نمونره را
مردان و  31نفر را زن ن تشکی دادهاند .در رابطه ب متغیر جمعیت شن ختی میزان تحصیال 40 ،
لیس ن ؛ و  193نفر نیز از تحصیال فوقلیس ن و  31نفر دانشجو دکترا و دکترا هسرتند .در
خصوص متغیر جمعیت شن ختی سن نیز  11نفر دارا سرن  32-30سر ل 31 ،نفرر دارا سرن
 40-31س ل 43 ،نفر دارا سن  42-41س ل 22 ،نفر دارا سرن  20-41سر ل و  34نفرر دار
سن ب تر از  20س ل بودند.
در جدول  1می نگین و انحرا است ندار متغیره تحقیق ارا هشده است.
جدول  :0میانگین و انحراف استاندار متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
گرایش به ی دگیر

92

9/12

گرایش به عملکرد

92

1/14

ارزش محور

12

03/9

خود هدایتی

93

39/1

پوی یی فیزیکی

12

11/1

پوی یی روانشن ختی

91

22/1

برازش مدل اندازهگیری؛ ابتدا به بررسی برازش مدله

انردازهگیرر بر اسرتف ده از سره

معی ر پ ی یی ش خص( 1ضرایب ب ره ع ملی ،ضرایب آلف کرونبر و پ یر یی ترکیبری یر ،)CR
روایی همگرا و روایی واگرا پرداخته میشود .ابتدا ب ر ع ملی سؤا ی آیرتمهر موردبررسری قررار
گرفتند .نت ی نش ن داد که ب ر ع ملی تم می سؤا  ،به جز سؤال چه ر ارزشآفرینری مربرو بره
متغیر مسیر شغلی بدون مرز ،بیشتر از  0/4است که نش ن از من سب بودن این معی ر دارد (داور
و رض زاده .)1324 ،س یر نت ی مربو به ضرایب آلف کرونب  ،پ ی یی ترکیبی و روایی همگرا در
جدول شم ره  1ارا هشده است.
1. Item Reliability
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جدول  :0برازش مدلهای اندازهگیری
بار
متغیر

آلفایکرونباخ

پایایی ترکیبی

> 3.9

> 3.9

گرایش به ی دگیر

-

0/12

0/20

0/13

گرایش به عملکرد

-

0/21

0/23

0/22

ارزش محور

0/29

0/11

0/20

0/11

خود هدایتی

0/24

0/14

0/29

0/11

پوی یی فیزیکی

0/23

0/20

0/29

0/29

پوی یی روانشن ختی

0/21

0/29

0/24

0/11

عاملی

ابعاد

<3.0
جهتگیر
هد
مسیر متنوع
مسیر بدون مرز

AVE

بهمنظور دستی بی به پ ی یی و روایی متغیره پنه ن مرتبه دو  ،اقدا به مح سبه دستی ایرن
مق دیر شده است .نت ی ح کی از آن است که ضرایب آلفر کرونبر  ،پ یر یی ترکیبری و روایری
همگرا برا متغیر مسیر متنوع به ترتیب برابر است ب  0/242 ،0/22و  0/21و برا متغیر مسریر
بدون مرز به ترتیب برابر است ب  0/22 ،0/24و  .0/11هم نطور که مش هده میشود مقدار آلف
کرونب  ،پ ی یی ترکیبی و روایی همگرا برا متغیره پنه ن مرتبه اول و دو به ترتیب بر تر از
 0/2و  0/2مح سبهشده است که ح کی از پ ی یی و روایی من سب مدله مروردنظر دارد (داور
و رض زاده.)1324 ،
درنه یت بهمنظور سنجش روایی واگرا ،فورن و رکر بی ن میکنند کره میرزان  AVEبررا
هر س زه ب ید بیشتر از واری ن اشتراکی بین آن س زه و س زهه دیگر ب شد .در جدول شرم ره 3
این م تری نش ن دادهشده است.
جدول  :0ماتریس سنجش روایی واگرا
گرایش به
یادگیری

گرایش
به
عملکرد

ارزش

خود

پویایی

پویایی

محوری

هدایتی

فیزیکی

روانشناختی

گرایش به ی دگیر

0/10

گرایش به عملکرد

-0/21

0/24

ارزش محور

0/23

0/29

0/21

خود هدایتی

0/23

0/21

0/22

0/21

پوی یی فیزیکی

0/21

-0/20

0/14

0/24

0/14

پوی یی روانشن ختی

0/21

-0/29

-0/11

0/29

0/22

0/11
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ب توجه به بیشتر شدن مقدار جذر  AVEمتغیره پنه ن مرتبه اول پژوهش (مقر دیر رو
قطر اصلی م تری ب ) از مقدار همبستگی متغیره ب یکدیگر ،میتروان روایری واگررا من سرب
مدل را ت ید کرده و برازش خوب مدله اندازهگیر را نتیجه گرفت.
برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش .بعد از بررسی برازش مدلهر

انردازهگیرر

نوبت به برازش مدل س خت ر پژوهش میرسد .بهمنظور بررسی بررازش مردل سر خت ر از سره
معی ر زیر استف ده میگردد .اولین معی ر ضرایب اعداد معن دار ی  tاست .مط بق ب تحلی دادههر
در نر افزار  ،PLSتم می ضرایب معن دار  zاز  1/21بیشتر گزارششردهانرد کره معنر دار برودن
روابط را نش ن میدهد .این مق دیر برا ت ید فرضیهه پژوهش در ادامه ارا ه میگردنرد (شرک
 .)9دومین معی ر برا بررسی برازش مدل س خت ر  ،ضررایب  R2مربرو بره متغیرهر پنهر ن
درونزا مدل است .معی ر سو  Q2 ،است که قدر پیشبینی مدل را مشرخص مریسر زد و در
مورد تم می س زهه درونزا مدل مح سبه میشود .درنه یت معی ر  1GOFمربرو بره بخرش
کلی مدله مع د س خت ر ب استف ده از ضرایب تعیین تم می متغیرهر و مقر دیر اشرتراکی
متغیره درونزا مرتبه اول است (داور و رض زاده ،1323 ،ص .)22 .نت ی بررسی کلیه ایرن
معی ره برازندگی در جدول  4ارا هشده است.
جدول  :0معیارهای برازش بخش ساختاری
R2
3/79<3/00<3/07

)Q2 (1-SSE/SSO
3/01<3/01<3/30

گرایش به عملکرد

-

-

0/13

ارزش محور

0/11

0/21

0/11

خود هدایتی

0/12

0/24

0/11

پوی یی فیزیکی

0/12

0/22

0/29

پوی یی روانشن ختی

0/29

0/10

0/12

مقادیر اشتراکی

گرایش به ی دگیر

-

-

0/22

)(Communality

مسیر شغلی بدون مرز

0/14

0/29

-

GOF
3/07<3/01<3/30

مسیر شغلی متنوع

0/12

0/41

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅
√

1. Goodness of Fit
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ب توجه به مقدار مالته تصمیم که نش ن از مق دیر ضعیف ،متوسط و قو برا آن معیر ر
دارد ،مش هده میشود که مق دیر  R2برا س زهه پژوهش من سب است .در ارتب ب معی ر Q2
نیز نت ی ح کی از ق بلیت متوسط ت قو پیشبینی مدل است و درنه یت بررازش من سرب مردل
س خت ر تأیید میشود .درنه یت ب توجه بره سره مقردار  0/92 ،0/01و  0/31برهعنروان مقر دیر
ضعیف ،متوسط و قو برا  ،GOFمقدار حصول شده  0/22نش ن از بررازش کلری قرو مردل
دارد .در ادامه شک  9ارا هشده است که عدد معن دار ی  t-valueرا نشر ن مریدهرد .چن نچره
نت ی نش ن میدهد ضرایب معن دار مسیره می ن متغیره بیشتر از  1/21است که این مطلب
ح کی از معنیدار بودن فرضیهه پژوهش است و ب عث تأیید شدن فرضیهه میگردد.

شکل  :0مدل ترسیمشده همراه با مقادیر t-value

پ از بررسی معن دار بودن فرضیهه پژوهش ،ح ل نوبت بررسی شد این ترأثیرا اسرت.
شک  3ضرایب است نداردشده مسیره می ن متغیره را نش ن میدهد.
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شکل  :0مدل ترسیمشده شامل ضرایب استاندارد مسیر

خالصه نت ی مربو به آزمون فرضیهه در جدول  2ارا هشده است.
جدول  :1خالصه آزمون فرضیات
شماره

ضریب

آماره t

نتیجه آزمون

گرایش به ی دگیر

مسیر شغلی بدون مرز

0/92

3/32

تأیید فرضیه

دو :

گرایش به عملکرد

مسیر شغلی بدون مرز

-0/32

2/23

تأیید فرضیه

سو :

گرایش به ی دگیر

مسیر شغلی متنوع

0/10

2/21

تأیید فرضیه

چه ر :

گرایش به عملکرد

مسیر شغلی متنوع

-0/11

2/92

تأیید فرضیه

فرضیه
اول:

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مسیر

نت ی مدلس ز مع د س خت ر ب استف ده از نرر افرزار  Smart PLSنشر ن داد کره در
سط اطمین ن  22درصد در فرضیهه اول و سو  ،گرایش به ی دگیر میتوانرد بره ترتیرب برر
مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع تأثیر مثبت و معن دار را اعم ل نم ید .درواقر عردد
معن دار این فرضیهه برابر است ب  3/32و  )t-value<1/21( 2/21که نش ن میدهد شیبخط
رگرسیونی مخ لف صفر بوده است؛ بهعب ر دیگرر نتیجره مریگیرریم کره گررایش بره یر دگیر ،
متغیر مؤثر برا مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع بوده و ب فرض ث برت برودن سر یر
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عوام و شرایط ،افزایش ی واحد در متغیر مستق گرایش به ی دگیر  ،افزایش  92درصرد در
مسیر شغلی بدون مرز و  10درصد در مسیر شغلی متنوع انتظ ر مریرود .گررایش بره عملکررد
دومین بعد جهتگیر هد در سط اطمین ن  22درصد در فرضیهه دو و چه ر مریتوانرد
به ترتیب بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع تأثیر منفری اعمر ل کنرد .درواقر عردد
معن دار این فرضیهه برابر  2/23و  )t-value<1/21( 2/92است.
بحث و نتیجهگیری
عوام مختلفی چون جه نیشدن ،کوچ شدن س زم نه و پیشرفتهر تکنولروژ ب عرث بره
وجود آمدن تغییرا بنی دین در عرصهه شغلی جه ن مع صر گردیده و این مسئله پژوهشگران
حوزه مدیریت من ب انس نی را وادار به ارا ه نظریهه شغلی جدید نموده است (هونگ)9019 ،1؛
بن براین شیوهه و س خت ره شغلی سنتی جوابگو نی زه شغلی جوام امروز نبوده و ن چر ر
به ی فتن شیوهه و الگوه شغلی نوین هسرتیم کره همر هنگی بیشرتر بر توسرعه روزافرزون
اطالع و ارتب ط جه نی داشته ب شد .در ایرن پرژوهش ترالش گردیرد تر ترأثیر جهرتگیرر
انگیزاننده هد بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز بررسی شود .نت ی پژوهش نشر ن
دهنده آن است که بخش بزرگی از تغییرا مسیر شغلی بدون مرز تحتتأثیر متغیرر گررایش بره
ی دگیر و قسمت عمدها نیز تحتتأثیر گرایش بره عملکررد اسرت .همکر ر برین گررایش بره
ی دگیر و مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز نی ز بره یر دگیر و توسرعه مهر ر هر را
ضرور دانسته و گرایش به ی دگیر و گرایش به عملکرد بره ترتیرب عوامر کلیرد در مسریر
شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز هستند .این مسئله ادعر بریسرکو و همکر ران ( )9001را
تشری میکند که مسیر شغلی بدون مرز لزوم ً شر م ثبر سر زم نی نمریشرود (مرثالً آرترور و
روسیو )1221 ،و ممکن است منجر به ثب گردد (بریسکو و فینکلشتین)9002 ،؛ بن براین ،افراد
ب گرایش به عملکرد ،بیشتر در جستجو ثب س زم نی هستند .این موضوع بی نگر این است کره
افراد که دارا جهتگیر انگیزاننده به سمت ی دگیر هستند ،کمتر به عملکرد حس س بروده
و معتقدند که اشتب ه ک هش دهنده عملکرد در صورتی که فرصت ی دگیر فرراهم آورنرد ،بره
صالحیت حرفها آنه کم میکند؛ ام آنه یی که به دنب ل عملکرد برتر بوده و جهت انگیزشری
آنه به سمت بهبود عملکرد است ،حتی ا مکر ن از اشرتب ه پرهیرز نمروده و بره دنبر ل ثبر
س زم ن برا پیشبینی پذیر عملکررد هسرتند .ایرن موضروع اخیرراً توسرط رودریگرز و گسرت
( )9010بی ن گردید که س زم نه یی که مدل شغلی جدید را استف ده میکننرد ،لزومر ً کمبرود

1. Hung
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فرصته شغلی را تجربه نخواهند کرد و ازلح ظ مسیر شرغلی در تنگنر قررار نخواهنرد گرفرت.
ک رمندان ب هوش عموم ً گرایش به ی دگیر داشته و تم ی دارند که فراتر از مرزه س زم نی ی د
بگیرند ،ب اینح ل ممکن است ثب س زم نی را به عملکرد خوب ترجی دهند.
گرایش به ی دگیر  ،همراه ب ی دگیر و توسعه مه ر هر بروده و بنر براین بر مسریر شرغلی
متنوع در ارتب است؛ بعالوه ،اگرچه ی دگیر میتواند بیرون از مرزه سر زم نی نیرز ر دهرد،
معمو ً ب مسیر شغلی بدون مرز مرتبط میشود .همچنین گرایش به ی دگیر واکنشه مبتنی
بر راهح و جستجو چ لشه را دنب ل مینم ید (الیو و دیروت .)1221 ،بردین ترتیرب مسریر
شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز ش م توسعه مه ر ه بوده و ایرن جهرتگیرر بره افرراد
کم مینم ید ت به توسعه و تقویت مه ر ه موردنی ز محیط شغلی بپردازند.
گرایش به عملکرد تأثیر منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز دارد .گرایش به
عملکرد ب عث میشود رفت ره خ ر از حوزه شغ ث بت سر زم نی موردپرذیرش قررار نگرفتره و
سرکوب شود .افراد ب گرایش به عملکرد که ب شکست مواجه میشوند بهج تجربهاندوز آن را
به ن توانی تعبیر کرده و از ورود به فع لیته ی دگیرنده اجتن ب مینم یند .دغدغره اصرلی افرراد
عملکرد محور حف موفقیرت در شرغ فعلری بروده و بر دگیر اهمیرت خ صری نردارد (چرن و
همک ران9000 ،؛ پین و همک ران .)9002 ،نگرانی در مورد حف شغ ممکن است ب عرث تم یر
به حف ثب شده و به امنیت شغلی کم نم ید (راکون ته ن و ه  .)1222 ،بعرالوه ،تم یر بره
حف موفقیت ممکن است ب عث م ندگ ر افراد در س زم نه شود .افراد بر گررایش بره عملکررد
ممکن است به دلی تجربه کردن عد امنیت شغلی در جسرتجو ثبر سر زم نی ب شرند ،زیررا
شکست منجر به عد اطمین ن در این حوزه می شود .این افراد بر این ب روند که ثب ب عث بهبود
عملکردش ن میگردد؛ بن براین ،احتم ل ج بج یی افرراد دارا گررایش بره عملکررد پر یین اسرت.
همچنین ک رکن ن ب گرایش به عملکرد ،ثب س زم نی را ترجی میدهند؛ زیرا ممکن است م یر
ب شند که ی شغ خوب داشته و ثب س زم نی را بهعنوان وسیلها جهت دستی بی به عملکررد
موفق شغلی از طریق حف رابطه و تالش بلندمد تلقی نم ینرد .افرراد بر گررایش بره عملکررد
ممکن است نگران دستی بی به نت ی  ،انجر وظر یف شرغلی و عملکررد ب شرند و ایرن بر حفر
موفقیت رابطه دارد (چرن و همکر ران9000 ،؛ پرین و همکر ران .)9002 ،نتیجره اینکره مردیران
پروژهه شرکت مپن ب گرایش به عملکرد ،رابطه منفی ب مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شرغلی
متنوع از خود نش ن دادند.
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پیشهادات
از آنج ییکه شرکت پروژههر نیروگر هی ایرران همرواره در صردد توسرعه مه رتهر و عملکردهر
ک رکن ن است ،بن براین پیشنه د میگردد افراد را به استخدا خود در آورد که خواست ر توسرعه
توان ییه خود بوده و گرایش به ی دگیر در آنه نیرومنرد اسرت؛ همچنرین برهمنظرور هردایت
مدیران پروژهه شرکت مپن در جهت اتخ ذ هد حرفها بودن شغ  ،اصالح نظ اسرتخدامی
و ک هش رق بت ن س لم که مستلز تغییر نگرش در مورد مسریر شرغلی عمرود اسرت ،پیشرنه د
میگردد .عالوه بر این برا انسج فکر هی مدیره شررکت در مرورد انگیرزش ک رکنر ن بره
مدیران شرکت مپن جهت پوی یی و رسیدن به اهدا آرم نی از قب تعیینشرده سر زم ن توصریه
میشود ،تصویر ج م تر از رض یت شغلی ک رکن ن در س زم ن خود را موردمط لعه قرار دهند تر
اولویتبند عوام مؤثر در انگیزش شغلی افراد را به دست آورده و درصدد پرورش استعداده
ک رکن ن خالق ،رض یتمند و عملکرد بهتر آن ن ب شند ،افزون بر آن ب توجه به اینکه همر هنگی
بین گرایش بره عملکررد و تم یر بررا ثبر سر زم نی جهرت پ یردار م نردن روابرط سر زم نی
اطمین نبخش بین س زم نه و افراد مورد نی زاست ،پیشنه د میشود پژوهشرگران در آینرده بره
آسیبشن سی این سب نوین شغلی پرداخته و حدود و مرزهر مسریر شرغلی متنروع و مسریر
شغلی بدون مرز را در س زم نه و مش غ مختلف بررسی نم ینرد .همچنرین ازآنج کره بهررهور
اس س تم فع لیته شرکت است ،پیشنه د میشود مدیران شررکت مپنر برهمنظرور افرزایش
بهرهور ک ر  ،ارتق ء سط عملکرد شغلی ،افزایش خالقیت ،موفقیت و رض یت شغلی ک رکنر ن،
اقدا به آموزش مه ر ه یی که میتواند منجر به فع لیت افراد به سب مسیر شغلی بدون مررز و
ز برا فع لیت ک رکن ن در ایرن سرب را فرراهم
مسیر شغلی متنوع شود ،نموده و بستره
نم یند .ب توجه به اهمیت فوق الع ده تع دل بین ک ر و زندگی پیشنه د مریگرردد کره در شررکت
مپن فض یی ایج د گردد ت مدیران پروژه جهت دستی بی به اهدا ذهنری مسریر شرغلی و ایجر د
تع دل بین ک ر وزندگی و خود شکوف یی تالش نم یند .افزون بر این ق بلیت اشتغ ل مدیران پرروژه
ب ید بهگونها س زم ندهی گردد که منجر به افزایش گزینرههر آنر ن بررا اشرتغ ل ،توسرعه و
گسترش حوزهه ک ر شده و بتوانند درب ره تغییرا شغلی خود ،بحث و مرذاکره نم ینرد و بر
توجه به محدودیت شدید مسیره شغلی عمود در سر زم نهر پیشرنه د مریگرردد مردیران،
ک رکن ن را تشویق نم یند ت ب شن س یی ق بلیته و توان ییهر خرود ،مسرئولیت توسرعه مسریر
شغلی خویش را برعهدهگرفته و از طریق خودآگ هی ،انگیزه بیشتر برا تعیرین دسرتورالعم -
ه مسیر شغلی و موفقیت شرغلی خرود بره دسرت آورده و در جهرت پیشررفت شرغلی خرود و
درنتیجه رض یتمند اقدا نم یند.
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محدودیتهـا
-

زم ن بر بودن جم آور اطالع
مح فظه ک ر برخی از پ سخ دهندگ ن در پ سخ دهی به سوا
کم بودن ادبی درب رة جهتگیر ه مسیر شغلی متنوع و بدون مرز
از آنج که ج معة پژوهش ح ضر مدیران شرکت پروژهه نیروگ هی ایران میب شند ،نتر ی را
میتوان ب احتم ل بیشتر به این ج معه تعمیم داد ،ام در تعمیم نتر ی برره جوامرر دیگرر
ب ید احتی کرد.

منابع
شک دهنده نگرشه

مسیر شرغلی

امینی شلمزار  ،ر و نیلفروش ن ،پ  .)1321(.زمینهی بی س خت ره
بی مرز در ک رکن ن .نشریه پژوهشه مش وره111-10 .)11(11 .
امینی ،الف .)1324( .کشف س خت ره شک دهنده نگرشه مسیر شغلی بدون مرز در ک رکن ن :ی
مط لعه ترکیبی .پ ی نن مه ک رشن سی ارشد مش وره شغلی ،دانشگ ه اصفه ن.
جوک ر ،ب .)1314( .رابطه بین جهتگیر هد و خودتنظیمی در می ن دانرشآمروزان دانشرگ ه شریراز.

مجله علو اجتم عی و علو انس نی دانشگ ه شیراز.21-21 ،4 ،93 ،
داور  ،ع و رض زاده ،آ ،)1329( .مدلس ز مع د س خت ر ب نر افزار  .PLSتهران :س زم ن انتشر را
جه د دانشگ هی ،ص .990-112
سپهوند 8ر و ع ر نژاد .)1321( . 8اثر جهتگیر مسیر شغلی متنوع بر ق بلیت اسرتخدامی ک رکنر ن بر
نقش می نجی سرم یة مسیر شغلی (مط لعة مورد  :ترخیص ک ران گمررت شرهید رجر یی هرمزگر ن.
(فصلن مه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی.201-112 ،4 ،2 ،
نوش د  ،ن .)1310( .بررسی رابطه بین جهتگیر هد ب خودتنظیمی ی دگیر  ،پیشررفت تحصریلی و

رض یت از تحصی در دانش آموزان دختر و پسر رشتهه
شیراز .پ ی نن مه ک رشن سی ارشد ،دانشگ ه شیراز.
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