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Abstract 
Today, with increasing environmental uncertainty, one of the ways to adapt 

to changes and ensure a permanent job is the tendency towards hybrid 

entrepreneurship. the present study aimed to survey the impact of hybrid 

entrepreneurship on career success with the mediating role of diverse career 

path orientation was conducted. This research is applied research and it is 

among the descriptive and survey researches. The statistical population of 

the study is hybrid entrepreneurs in the form of people active in industrial 

companies of Lorestan province and people working in the market and the 

private sector who have a second job. These individuals were selected using 

the Cochran sample calculation formula at a 95% confidence level of a 

sample size of 350 people and the sample members were selected using the 

available sampling method. Data collection tools in the present study were 

standard questionnaires whose validity and reliability were confirmed by 

content method and Cronbach's alpha and combined reliability. the structural 

equation modeling approach and PLS software have been used to test the 

hypotheses. The results of the hypothesis indicate that hybrid 

entrepreneurship has positive impact on diverse career path orientation and 

career path success. as a general result, it should be noted that due to the 

high rate of bankruptcy and loss of jobs, people who work in industrial 

estates and in professional jobs, can with a hybrid entrepreneurial strategy 

and direction orientation. A diverse career that leads them to new and 
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entrepreneurial businesses, try your luck at the success of a new career and 

another business, and take advantage of the benefits of second job, 

unemployment and state of mind. 

Keywords: Hybrid Entrepreneurship, Career Success, Diverse Career 

Orientation, Industrial Companies. 
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نقش  نییتب ؛یشغل ریمس تیبر موفق یبیترک کارآفرینی ریتأث شیپا

 متنوع یشغل ریمس یریگجهت یانجیم
  

 نژاد عتیشر یعل
و اقتصاد، دانشگاه  تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریگروه مد اریاستاد

 رانی، اآبادخرملرستان، 
 

  یذهاب یسبا عسگر
و اقتصاد، دانشگاه  تیریدانشکده مد ت،یریارشد مد یکارشناس یدانشجو

 رانیچمران، اهواز، ا

 چکیده
امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، از راهکارهای تطابق با تحوالت و اطمینان از شغل همیشگی، 

ترکیبی بر  کارآفرینیپایش تأثیر  باهدفلذا پژوهش حاضر،  .ترکیبی است کارآفرینیگرایش به سمت 
 ازنظرگیری مسیر شغلی متنوع انجام پذیرفته است. این پژوهش موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت

پژوهش، کارآفرینان  آماری های توصیفی و پیمایشی است. جامعههدف، کاربردی و در زمره پژوهش
های صنعتی استان لرستان و افراد مشغول در بازار و بخش خصوصی در شرکتترکیبی در قالب افراد فعال 

 %59 نانیسطح اطم با استفاده از فرمول محاسبه نمونه کوکران در که باشدیمکه دارای شغل دوم هستند، 
گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار نمونه با استفاده از روش نمونهتعیین و اعضاینفر  093 حجم نمونه

ها از طریق روش های استاندارد بوده که روایی و پایایی آنها در پژوهش حاضر پرسشنامهردآوری دادهگ
سازی ها از رویکرد مدلمحتوایی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه

ها حاکی از آن است که استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه PLSافزار ساختاری و نرممعادالت
عنوان نتیجه گیری مسیر شغلی متنوع و موفقیت مسیر شغلی اثرگذار است. بهترکیبی بر جهت کارآفرینی

کلی باید اشاره داشت که با توجه به نرخ باالی ورشکستگی و از بین رفتن مشاغل، افرادی که در 
ترکیبی و  کارآفرینیند با راهبرد توانای فعالیت دارند، میهای صنعتی و در مشاغل حرفهشهرک

سازد، وکارهای جدید و کارآفرینانه رهنمون میکسب یسوبهها را گیری مسیر شغلی متنوع که آنجهت
گیری از مزایای وکار دیگر امتحان نموده و با بهرهبخت خود را در موفقیت مسیر شغلی جدید و یک کسب

 شغل دوم، از عدم اشتغال در امان بمانند.

متنوع،  یشغل ریمس یریگجهت ،یشغل ریمس تیموفق ،یبیترک کارآفرینی :هاواژهکلید

 .یصنعت هایشرکت
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 مقدمه

است،  روزافزونهای ثابت دنیای مشاغل امروز تغییر و تحوالت ویژگی نیترمهمیکی از 

وکارها به وجود ها و افراد شاغل در کسبها و سازمانکه تهدیدات جدی را برای شرکت

وکارهای بسیاری از افراد شاغل در کسب ،از کشورها برخیدر آورده است. امروزه 

 شرکت در کنار فعالیت در ،مستقل را دارند صورتبهای که توانایی کار صنعتی و حرفه

حقوق  نیکارآفر ها راکنند که آناندازی میوکارهای کارآفرینانه خود را راهاصلی، کسب

که در اغلب موارد وکارها کسب نی(. ا0313و همکاران،  1فولتا)نامند می دیبریه ای ریبگ

 و( 0312، 0هیلمن) کنندمی فایا هادر بازار و اقتصاد کشور ینقش مهم هستند، کوچک

ی و لوایگ یحسن) شوند عمؤثر واق هادر کشور یبخش خصوص یدر توانمندساز توانندیم

ترکیبی آن است که  کارآفرینی(. یکی از شروط الزم برای موفقیت در 1051زاده، مهدی

روی مسیر شغلی پروتئین یا متنوع  یریگجهتبه  افرادبه دلیل تغییرات محیطی و سازمانی، 

 شانبه سازمان و کارفرمای خود کهآنگیری کارکنان بیش از در این جهت درواقع. آورند

های مسیر شغلی سنتی که بر ارزش برخالف و هستندمتعهد باشند به حرفة خود متکی 

متنوع بر آزادی  یشغل ریمس یگیر، در جهتنمایداساسی چون پیشرفت و قدرت تأکید می

امروزی است، تأکید  وکارکسبدر محیط بسیار متغیر  یریپذانطباقعمل و رشد که الزمة 

به مسیر شغلی متنوع  یریگجهتکارآفرینان ترکیبی با  لذا (.0313، 0)اختر شودمی

و مرتبط با کارفرما توجهی ندارد و برپایه تخصص و  شدهنییتع قبلاز  یشغل یرهایمس

و  4لرب)گووکار خود در کنار شغلی فعلی دارد اندازی کسبحرفه خود سعی در راه

کارآفرینان ترکیبی همه  اصطالحاًکه ، با توجه به آنرونیازا (.0314، همکاران

خود را در یک سبد قرار نداده و برای تضمین موفقیت مسیر شغلی خود یک  یهامرغتخم

اند، در صورت بروز مشکالت برای این افراد در شغل اصلی مسیر دوگانه را انتخاب نموده

 ؤالستوانند به موفقیت مسیر شغلی در شغل دوم خود امیدوار باشند. لذا ها میخود، آن
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گیری مسیر شغلی متنوع، اصلی پژوهش حاضر آن است که با توجه به نقش میانجی جهت

های فعال در بر موفقیت مسیر شغلی افراد فعال در شرکت یراتیتأثترکیبی چه  کارآفرینی

 های صنعتی دارد؟شهرک

قلب تپنده اقتصادهای صنعتی  عنوانبهها های صنعتی فعال در شهرکامروزه شرکت

شوند که به خاطر شرایط بد اقتصادی و مشکالتی که با بروز بیماری کرونا به ته میشناخ

های آنان وجود دارد. وجود آمده است، تهدیدات جدی در ارتباط با بقا و ادامه فعالیت

ها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درچنین شرایطی با به مخاطره افتادن بقای این شرکت

ای ها بیکاری قشر متخصص و حرفهآن نیترمهمور شده که یکی از گیر کشفراوانی گریبان

وکارهای صنعتی و وکارها فعالیت دارند. افرادی که در کسباست که در این کسب

گیری مسیر ای فعالیت دارند، به سبب توانایی فعالیت در بازار باید با نگرش جهتحرفه

غلی خود در مشاغل دوگانه باشند. در شغلی متنوع، سعی در بهبود احتمال موفقیت مسیر ش

 عنوانبهگیری مسیر شغلی متنوع حقیقت این افراد که در صورت عملی ساختن جهت

توانند موفقیت مسیر شغلی خود را محدود به یک شوند، میکارآفرینان ترکیبی شناخته می

را برای موفقیت مسیر شغلی در این  بختشانوکار کارآفرینانه خود، شغل نساخته و در کسب

افرادی که تجربه نگرش شغلی متنوع دارند، از  چراکهمشاغل کارآفرینانه محک بزنند، 

های فرصت مندی ازچنین بهرهشانس بیشتری در جهت انتخاب مسیرهای شغلی جدید و هم

پیشینه (. عالوه بر آنچه گفته شد، بررسی ادبیات و 0330، 1موجود خواهند داشت )هال

ترکیبی بر  کارآفرینیپژوهش نشانگر آن است که هیچ پژوهشی با موضوع بررسی تأثیر 

گیری مسیر شغلی متنوع انجام نشده است و حتی موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت

 ترکیبی محدود به پژوهش حسنی کارآفرینیهای داخلی صورت گرفته در باب پژوهش

های خارجی این موضوع با باشد. همچنین در پژوهشمی( 1051زاده )گیلوای و مهدی

، 0ترکیبی )هیلمن کارآفرینیی و ریسک گریزی بر ریپذسکیر ریتأثبیشتر با محوریت 

ترکیبی مانند  کارآفرینیهای افراد در ( و بررسی انگیزه0314) 0( و رفیعی و فنگ0312
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آن بر  یرگذاریتأثوضوع و و در مورد این م شدهیبررس( 0313)فولتا و همکاران پژوهش 

تئوریک وجود دارد. لذا این  خألگیری مسیر شغلی متنوع، موفقیت مسیر شغلی و جهت

ترکیبی بر موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی  کارآفرینی راتیتأثپژوهش با بررسی 

تئوریک و شکاف تحقیقاتی مرتبط  خألمسیر شغلی متنوع سعی در کاهش این  یریگجهت

 با آن دارد.

 ترکیبی کارآفرینی

اولیه  شغل یک افراد آن در که باشدمی وکارکسب اندازیترکیبی، ایجاد و راه کارآفرینی

(. 0313دارند )فولتا و همکاران،  فرماییخویش ثانویه شغل یک و بگیریحقوق

 بگیرفرمایی، حقوقخویش وکارکسب برعالوه که است افرادی شامل هیبرید کارآفرینان

 دنیا سراسر در .(1051زاده، ی و مهدیلوایگ یحسنهستند ) هم خصوصی یا دولتی بخش

 شغل یک کنند،آغاز می را آمیزمخاطره وکارکسب یک که افرادی از توجهیقابل بخش

 جهانی باندیده 0330 سال گزارش همچنین (.0313، 1)مینیتی دارند نیز بگیریحقوق

 وکارکسب یدر حال نوپا کارآفرینان درصد 13از  بیش که داد نشان (GEM) کارآفرینی

 (0330و همکاران،  0)رینالدز دارند هم بگیریحقوق شغل یدک که کنندمی آغاز را خود

اشتغال  به تصمیم تیدرنها هیبرید کارآفرینان از بسیاری دهد،می نشان هاپژوهش

 این ترکیبی کارآفرینی(. 0313)فولتا و همکاران،  گیرندمی وکارشانکسب در وقتتمام

 شغلی پیشرفت هایگزینه از یکی تنها وکارکسب یک اندازیراه دنبال دارد کهبه را مفهوم

دیگری نیز باشند )کیم و  شغل دنبالبه زمانهم طوربه است ممکن افراد رونیازا و است

 ورود به نسبت کمتری ریسک ترکیبی کارآفرینی به ورود اینکه به (. نظر0303، 0همکاران

 یک آغاز برای مناسبی تجربه بسیار تواندمی دارد، وقتتمام کارآفرینی به مستقیم

 شاغل افراد سایر بگیران وحقوق بین کارآفرینی فرهنگ اشاعه به و باشد وکارکسب

(. در بسیاری از کشورها و 1051زاده، ی و مهدیلوایگ یحسن) کند کمک گریزریسک
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کنند و گذاری میاز توسعه اقتصادی کشورها، بسیاری از افراد اقدام به سرمایه نظرصرف

کارآفرینان  کهیدرحال(. 0313دهند )مینیتی، انجام می زمانهممشاغل دیگری را نیز 

گذاری فعلی مورد غفلت شوند و یا در بهترین حالت تحت سیاستترکیبی یا دلسرد می

(. چهار دلیل وجود دارد که چرا کارآفرینان ترکیبی 0313گیرند )فولتا و همکاران، قرار می

واردان در صنایع با تکنولوژی باال، که توجه اول، در میان تازه قرار گیرند. موردتوجهباید 

 91در سوئد  ، سهم کارآفرینان ترکیبیشودیمگذاران دریافت ای از سوی سیاستویژه

(. دوم، اغلب کارآفرینان ترکیبی 0313شود )فولتا و همکاران، درصد تخمین زده می

های تجاری رود که ایدهوقت دارند و انتظار میتحصیالت بهتری نسبت به کارآفرینان تمام

وکارهایی (. سوم، کسب0313ها منجر به مشاغل با رشد بیشتری شود )فولتا و همکاران، آن

 طوربه، وقتتمام کارآفرینیشوند نسبت به ترکیبی شروع می کارآفرینیطریق که از 

که آیا نظر از این(. چهارم، صرف0314عمر بیشتری دارند )رفیعی و فنگ، متوسط 

کنند یا ایجاد می وقتتمامکارآفرینان ترکیبی تأثیر اقتصادی بیشتری نسبت به کارآفرینان 

 وقتتمامبه مشاغل ارزشمند  شدنلیتبدشان برای ها همچنین از تواناییخیر، ارتباط آن

 .(0314؛ رافعی و فنگ، 0313گیرد )فولتا و همکاران، نشأت می

باشد که در این بخش به تشریح آن پرداخته ترکیبی دارای سه بعد می کارآفرینی

 خواهد شد.

طور مستقیم از طریق کار، اقدام شخص به کسب درآمد به :ییفرماشیخوالف( 

وکار گیرد که او کارمند یک کسبها است و در برابر این قرار میمشتریان یا دیگر سازمان

 دیگر باشد.

ای قرارداد کاری است که بر ای، گونهالزحمهقرارداد کارمزدی یا حق ب( کارمزدی:

را برای یک کارفرما در ازای دستمزدی مشخص را  کاری انجام قول شرکتی یا فرد آن پایة

ها یا خدمات خود را بدون تعهد دهد. کارمزد یا فریلنسر کسی است که سرویسمی

دستمزد  یاپروژهها معمواًل ساعتی، روزانه یا کند. آندرازمدت به کارفرما ارائه می

 .نفره استیک وکارکسبگیرند و اساساً یک یم



 6416 تابستان | 16شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 611

 

عنوان فرآیند خلق بهرا ، شرکتی کارآفرینی درون شرکتی: درون کارآفرینیج( 

دیگر منابع  توجه بهنوآورانه، بدون خالقانه و های ارزشوجود آمدن به باهدف فرصت

، کنندمیهای موجود یا جدید، تعریف )انسانی و سرمایه( یا موقعیت کارآفرینانه در سازمان

 کارآفرینی درون ۀدربرگیرند ترعی در یک بعد وسیشرکت مفهوم کارآفرینی درون

 (.0319، 1)دنکنبرگر و همکاران موجود است هایشرکت

است که در دهه گذشته مورد استقبال قرار  یجهان دهیپد کیترکیبی  کارآفرینی

افتد، یکه در مرحله ترکیبی اتفاق م یریادگی دهد که با توجه بهینشان م جینتا. گرفته است

و  کارآفرینی یستگیدر توسعه شا شیافزاو  شده استکاهش ترس از شکست درک 

شود می وقتتمام کارآفرینیاحتمال انتقال از ترکیبی به  شیافزا منجر به یخودکارآمد

در بازار  راتییتغ اق،یاشت و زهیتواند بر اساس انگیم ترکیبی کارآفرینی(. 0303ا، 0)ساچیتر

 باتیترت ،یشغل تیوضع خالقانه، قرارداد یهاچالش ،یشغل نانیعدم اطم ای یناامنکار، 

به شناخت  ازین استقالل، ای یبه خودمختار لیدولت، تما استیس استاندارد،ریغ یکار

(. در حقیقت در جهان 0301، 0)االجیده و همکاران شود جادیا یاضاف درآمد و یاجتماع

، داشته باشند یمتعدد یشوند که منابع درآمدیم قیمردم تشو گرای امروزی،مصرف

و  کندیم بیترک یتجارت شخص کیرا با  یاشتغال حقوق ،ترکیبی کارآفرینی، رونیازا

 یتالش برا باهدف ترکیبی کارآفرینی(. 0303)آالدجیبی،  کندمی جادیا یاضاف درآمد

و  در حال اشتغال استفرد که هنوز یدرحالاست،  کارآفرینی دهیا ایوکار کسبایجاد 

فرد  کیکه  کندرا دنبال می یاستراتژ نیا است که سازمان کیبا  یقراردادچنین یک هم

به  که هدفشخود  یهادهیا ی را برایفرصتکرده و خود را امتحان  کارآفرینی یهاییتوانا

 (.0303، 4ی است را اجرا نماید )کورزفسکاشخص یمال سکیر حداقل رساندن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Denkenberger et al 
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4. Kurczewska 
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 موفقیت مسیر شغلی

افراد  کاری زندگی طول در دئالیانتایج  آوردن دقتبه معنایموفقیت مسیر شغلی، به 

 مسیرشغلی موفقیت دیگر، تعریف یک (. در013: 0311همکاران،  و 1)هالمن است

 نردبان از پایدار صورتبه رفتن باال و سازمان دریک العمرمادام استخدام دهندهنشان

 شغلی مسیر (. موفقیت0314، 0است )کوکموئر سازمان در فرد یک توسط متفاوت مشاغل

که  کندیبه فرد کمک م که شودیم فیشغل تعر کیمطلوب در  جینتا یانباشتگ عنوانبه

(. 0310و همکاران،  0)ظفر و بینت مت دیرا تجربه نما یباالتر یهامشاغل بهتر و در رده

 زندگی در واقعی )عینی( یا ادراکی )ذهنی( افراد هایموفقیت عنوانبه شغلی مسیر موفقیت

 لیغش مسیرهای بر عینی موفقیت (.111: 0339و همکاران،  4شود )آرتورمی تعریف کاری

 ارتقاءو مزایا  و حقوق افزایش ،شدهکسب سازمانی پست مانند و محسوس محاسبهقابل

 شغلی زندگی در معنادار هاییابیدست شامل عینی موفقیت شغلی د. مسیردار اشاره

، 9مهدیوسف و شود )زکریامی محسوب آن از ایخارجی، نمونه هایپاداش که شودمی

 شامل و شودمی تعریف فرهنگی یا اجتماعی عوامل به اشاره با عینی شغلی (. موفقیت0311

 بلندمدت( و سلسله مراتبی )ترفیع، اشتغال یهادوره شغلی، امنیت عوامل جانبی )افزایش

 هنیذ موفقیت آن مقابل در (.0315همکاران،  پوروشود )مهدیمتفاوت( می شغلی عناوین

 پیشرفت از اهنآ شخصی ها و تفسیرهایبرداشت رب و دارد افراد درونی ایههانگیزاشاره به 

 :شامل مسیر شغلی موفقیت ذهنی پیامدهای (.0331 ،2موزر و وولف) ورزدتأکید می

همکاران،  و )عظیمی زندگی کاری و تعادل زندگی شخصی جدید، هایمهارت ،توسعه

 هایاشتیاق عملیاتی، مرحله سن، ذهنی مثل معیارهای براساس ذهنی (. موفقیت شغلی1055

 (.0315 همکاران، و 7)مهدی پور شودمی تعریف دیگران نظرات و شغلی
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 مطلوب نتایج از ایمجموعه عنوانبه را فردی شغلی مسیر موفقیت (0334) 1باروچ

 این به دستیابی میزان سازمانی و و یاحرفه فردی، هایحوزه به مربوط که کندمی تعریف

 .کرد سازیمفهوم زیر شرح به را مسیرشغلی موفقیت نتایج از بعد پنچ او شود.می نتایج

 استقالل، همچنین شهر )اعتبار( و گرایی، تخصص قدرت، مراتب،. پیشرفت: سلسله1

 .یدارشتنیخو و کارآفرینی

 .های جدیدشایستگی و هاتوانایی همچنین و هامهارت کسب . یادگیری:0

 .استخدام قابلیت و قدرت( امنیت )خرید درآوردن بقا: پول و . فیزیولوژیکی0

 خودشکوفایی. و ،نفسعزت شناخت، شناختی: رضایت،. مطلوبیت روان4

 (.0311، همکاران و 0یراسد) یزندگ -کار نیو تعادل ب یکار یزندگ تیفیک. 9

 گیری مسیر شغلی متنوعجهت

و مدیریت  گیری مسیر شغلی متنوع، به معنای پیگیری معیارهای موفقیت شغلیجهت 

 های انسانی بدون توجه بهگیری، سرمایهفعاالنة مسیر شغلی فرد است. در این جهت

 تخصصی خویش فکر هو وابسته به کارفرما، فقط به حرف شدهنییتعمسیرهای شغلی از پیش 

افراد با (. 0310، 0ندز و جیناکنند )رو قابلیت استخدام خود را پیگیری میکرده 

 خود را یشغل ریفعاالنه مس یشغل ریاهداف مس نییمتنوع با تع یشغل ریمس رییگجهت

و  طیبا مح یسادگبه یشغل ریمس رییگو در مقابل، افراد بدون جهت کنندیم تیهدا

در  اصلیبعد  سه ،یطورکلبه(. 0319، 4ی روهایدا)نوریزان و سیت شوندیسازمان سازگار م

 اند از:متنوع عبارت یشغل ریبه مس شیگرا

شود که با عملکرد و نیازهای در حال تغییر به روشی اطالق می خودراهبری: کردیرو

گیری مسیر شغلی متنوع، سازگار است و برای استخدام آموزشی نشأت گرفته از جهت

 افزاید.سرمایه مسیر شغلی خود می طور دائم برپذیر بودن به
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که  کندیهای معنادار را دنبال مکه در آن فرد اهداف و ارزش :محورارزشرویکرد 

 .است یشغل ریمس ماتیپنهان در تصم هایزهیانگ کنندهفراهم

 ییو ابتکار در شناسا یشگامیکه در آن فرد با پ رویکرد خودکنترلی و خودمدیریتی:

را برای  یکنترل و نظارت شخص ،یشغل ریمس در رییگمیو تصم یشغل ریمس هاینهیگز

 د.بریکار مبه یشغل ریتوسعه مس

وکار، استراتژی های پیشرو هنگام ورود به کسبای باید همچون سازمانافراد حرفه

ورود و خروج از آن صنعت یا خدمات را در نظر داشته باشند تا همواره بتوانند در دنیای 

گیری مسیر شغلی متنوع به افراد مشاغل قابل استخدام باقی بمانند. جهتبسیار رقابتی 

دائم به وسیلة ظرفیت  طوربهکند که به یک شغل و مهارت خاص متکی نبوده و کمک می

ها و مشاغل جدید فکر کنند و در هر کاری استراتژی فرود و خروج را یادگیری، به مهارت

 (.0310قرار دهند )ظفر و بینت مت،  مدنظر

 پیشینه پژوهش
گیری جهت یانجینقش می با شغل ریمس تیترکیبی بر موفق کارآفرینی ریتأث شیپا نهیدر زم

و در ارتباط  ییتنهابه میمفاه نیاما ا است، انجام نگرفتهی تاکنون پژوهش ،متنوع یشغل ریمس

 حسنی از آنان اشاره شده است. یبه تعداد ادامه اند که درشده یبررس گرید یرهایبا متغ

 نانةیکارآفری هایستگیشا سةیمقا(، در پژوهشی تحت عنوان 1051زاده )گیلوای و مهدی

پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از  رانیبگحقوق و نانیکارآفر ریبا سا ریبگحقوق نانیکارآفر

 دو در وقتتمام کارآفرینان به نسبت کمتری شایستگی از هیبرید کارآفرینان آن است که

مجموعه  چهار هر در اما برخوردارند،« ریسک ارزیابی و مدیریت»و « مالی مدیریت»مؤلفة 

 تفاوتی «صنعت سطح فنی»و « کار محل»، «آکادمیک»، «فردی اثربخشی»های شایستگی از

 رانیبگاز حقوق شتریآنان در هر چهار مجموعه، ب یهایستگیشامیزان  همچنین. ندارند

 نانیکارآفر لیبه تبد توانیم ها،یستگیشا نیا یبا آموزش و ارتقا نیاست. بنابرا یعاد

عظیمی و  بود. دواریتوانمند ام یخصوص یهابنگاه جادیوقت و اتمام نانیبه کارآفر دیبریه

 ذهنی و عینی مسیرشغلی موفقیت ریتأث بررسی تحت عنوان پژوهشی در (،1055) همکاران
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 یهامؤلفه بین رسیدند که نتیجه این پرداختند. درنهایت به اسالمی ایحرفه اخالق از

 وجود مثبتی و دارمعنی رابطه عینی و ذهنی مسیرشغلی موفقیت و اسالمی ایحرفه اخالق

استعداد  تیریمد ریتأث یبررس(، در پژوهشی تحت عنوان 1055جعفری و همکاران ) .دارد

 نگرندهیآی شغل ریمس یرفتارها یانجیم نقش نییتب ؛یشغل ریمس تیبر موفق محور ندهیآ

 کارکنان مانندموقت به و ایپروژه مشاغل در که پرداختند. نتایج نشان داد که افرادی

 _مدیریت  بر تکیه با باید هستند، کاربه مشغول جنوب و گاز نفت هایشرکت هایپروژه

 قابلیت و مسیرشغلی موفقیت نگر،آینده مسیرشغلی رفتارهای بروز و محورآینده استعداد

(، در پژوهشی با 1055عبدالهی و همکاران ) .نمایند تضمین را بعدی هایدر پروژه استخدام

متنوع:  یشغل یگیرجهت یکارکنان بر مبنا یمسیر پیشرفت شغل یمضامین استخراجعنوان 

دهد که ی پرداختند. نتایج تحقیق نشان میاستقرای یمحتوا به شیوه تحلیل یمطالعه کیف

 به خود هایریزیبرنامه در مختلف، کارگزاران صنایع و ریزانبرنامه ،گذاراناستیس

 بهبود شاهد طریق از این تا داده نشان توجه کارکنان در متنوع شغلی گیریجهت فرایند

 کندیادعا م (،0312) لمنیههای خارجی، در خصوص پژوهش .باشند هاآن شغلی عملکرد

که  ینانیوقت، کارآفرتمام ینوپا وکارکسب کیبالقوه  یه به خطرات مالجتو با هک

شغل  کیدر کنار  وکارکسبی اندازبه راه شتریدارند، ب یکمتر یریپذسکیر

نشان داد که احتمال  زین( 0314)و فنگ  یعیرف پژوهش جینتا .دارند شیگرا یریبگحقوق

 کارآفرینیاز  شتریب د،یبریه کارآفرینی به نییپا یابیبا خودارز زیگرسکیورود افراد ر

 یکمتر ییابجاج یهانهیکه هز ی، معتقدند افراد(0313)فولتا و همکاران . وقت استتمام

 هها کو آن ،ییفرماشیوارد خو شتریکوچک شاغل هستند ب یهابنگاه دارند و در

 کارآفرینیوارد  شتریاند، ببزرگ مشغول یهادارند و در بنگاه یمتوسطیی ابجاج یهانهیهز

 کنندهلیتعد ریتأث بررسی عنوانبه پژوهشی (، در0317ووک و هاشم ) .شوندیترکیبی م

 به اند.پرداخته مسیرشغلی موفقیت به دستیابی و یسازشبکه روی بر ارتباط قدرت برقراری

 وجود روابط ارتباط بر روی برقراری قدرت از کنندهلیتعد ریتأث که رسیدند نتیجه این

 است. که اثرگذار ارتباط برقراری قدرت روی بر مربیگری که معناست بدان امر این د.دار
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 با عنوان پژوهشی (، در0312) 1مسیرشغلی تأثیرگذار است. هنکام موفقیت روی بر خود به

این  به شغلی رضایت و شغلی مسیر موفقیت بر آن تأثیر و مسن کارگران یهایستگیشا

 0دارد. آلن مثبت رابطه ذهنی شغلی مسیر موفقیت با شغلی هایشایستگی که رسیدند نتیجه

 این به زندگی و کار تعادل و شغلی گیری مسیررابطة جهت عنوان با تحقیقی در (0311)

 چه هر گریدانیببه دارد، وجود نیرومندی معنادار رابطة متغیر دو این بین که رسید نتیجه

 خانوادگی و شغلی زندگی بین باشد، شغلی مسیر در متنوع یریگجهت سمت به شرکت

 .شودیم ایجاد بهتری تعادل افراد

بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشانگر آن است که در خصوص  یبندجمع

متغیرهای پژوهش مطالعات متعددی صورت گرفته است، اما دامنه انجام مطالعات برای 

. در باشدیمدر حوزه مطالعات داخلی بسیار محدود  باألخصترکیبی  کارآفرینیمفهوم 

گیلوای  ترکیبی در پژوهش حسنی کارآفرینی، مفهوم شدهانجامخصوص مطالعات داخلی 

 نانیکارآفر نانةیکارآفری هایستگیشا سةیمقا(، تحت عنوان 1051زاده )و مهدی

در  شودیممشاهده  کهچنانآنو  شدهمطرح رانیبگحقوق و نانیکارآفر ریبا سا ریبگحقوق

در مورد این موضوع و ی وجود دارد. لذا اگستردهاین خصوص شکاف تحقیقاتی 

تئوریک  خألگیری مسیر شغلی متنوع، آن بر موفقیت مسیر شغلی و جهت یرگذاریتأث

ترکیبی بر موفقیت مسیر شغلی با  کارآفرینی راتیتأثوجود داشته و این پژوهش با بررسی 

تئوریک و شکاف  خألمسیر شغلی متنوع سعی در کاهش این  یریگجهتنقش میانجی 

به توسعه فرضیات و ارائه مدل مفهومی بر مبنای این  الًیذتحقیقاتی با آن دارد. بر این اساس 

 .شودیمتئوریک پرداخته  خأل

 توسعه فرضیات و مدل مفهومی

 ترکیبی و موفقیت مسیر شغلی کارآفرینی

گیری شغلی متنوع، نشان ای بین افراد کارآفرین و افراد با جهتنتایج بررسی مقایسه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hennekam 

2.Allen 
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ها، در سطح پارادایم فکری و های بسیاری بین آنها، شباهترغم وجود تفاوتدهد علیمی

اساس (. بر این 1055زاده و همکاران، شان وجود دارد )یوسفهای رفتاریاستراتژی

وکارهای موازی با کارآفرینان ترکیبی به خاطر داشتن مشاغل دوگانه و اشتغال در کسب

توانند به موفقیت مسیر شغلی شغل اصلی خود، در صورت بروز مشکل در شغل اصلی می

 شود:زیر مطرح می صورتبهدر شغل دوم خود امیدوار باشند. بر این اساس فرضیه اول 

 دارد. موفقیت مسیر شغلی بر یداریمعنمثبت و  ریتأثرکیبی ت کارآفرینیفرضیه اول: 

 گیری مسیر شغلی متنوعترکیبی و جهت کارآفرینی

به دلیل تغییرات ترکیبی آن است که  کارآفرینییکی از شروط الزم برای موفقیت در 

 درواقع. آورندیرومسیر شغلی پروتئین یا متنوع  یریگجهتبه  افرادمحیطی و سازمانی، 

متعهد باشند به  شانبه سازمان و کارفرمای خود کهآنگیری کارکنان بیش از در این جهت

های اساسی چون مسیر شغلی سنتی که بر ارزش برخالف و هستندحرفة خود متکی 

متنوع بر آزادی عمل و رشد  یشغل ریمس یگیر، در جهتنمایدپیشرفت و قدرت تأکید می

 شودامروزی است، تأکید می وکارکسببسیار متغیر  در محیط یریپذانطباقکه الزمة 

 یشغل یرهایبه مسمسیر شغلی متنوع  یریگجهتلذا کارآفرینان ترکیبی با  (.0313)اختر، 

و مرتبط با کارفرما توجهی ندارد و برپایه تخصص و حرفه خود سعی در  شدهنییتع قبلاز 

بر این  (.0314، و همکاران لرب)گووکار خود در کنار شغلی فعلی دارد اندازی کسبراه

 اساس فرضیه دوم پژوهش به این صورت است:

گیری مسیر شغل جهت بر یداریمعنمثبت و  ریتأث ترکیبی کارآفرینیفرضیه دوم: 

 متنوع دارد.

 مسیر شغلی متنوع یریگجهتموفقیت مسیر شغلی و 

تأثیر مستقیم بر  گیری مسیر شغلی متنوعدهد که جهتبررسی ادبیات پژوهش نشان می

(. در این باب 1057ها دارد )سپهوند و همکاران، اشتغال افراد و موفقیت مسیر شغلی آن
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( در مطالعه خود به بررسی تأثیر نگرش مسیر شغلی متنوع بر 0311) 1ایناچ و همکاران

موفقیت مسیر شغلی به این نتیجه رسیدند که خودهدایتی در مسیر شغلی متنوع تأثیر مثبتی 

بینی ها نشان داد که نگرش مسیر شغلی متنوع و مسیر بدون مرز در پیشارد و همچنین یافتهد

 از نظرسنجی یک ( در0331) 0سونس و ووس موفقیت شغلی اهمیت بسیاری دارد. دی

 مسیر پیامد عنوانبه شغلی مسیر موفقیت که رسیدند نتیجه به این بلژیکی، کارمند 057

دهد که کارمندان پس از دریافت مشاوره شغلی، ها نشان میاست. این یافته متنوع شغلی

نگرش مسیر شغلی متنوع، دارای سطح باالتری از رضایت شغلی هستند و این به  باوجود

دهد. بر این اساس فرضیات سوم و چهارم نوبة خود، احساس موفقیت شغلی را افزایش می

 به این صورت است:

بر موفقیت مسیر  یداریمعنمثبت و  ریتأثی مسیر شغلی متنوع گیرفرضیه سوم: جهت

 دارد. شغلی

گیری مسیر شغلی متنوع بر موفقیت از طریق جهت ترکیبی کارآفرینیفرضیه چهارم: 

 مسیر شغلی مؤثر است.

 صورت شکل زیر است:مدل مفهومی پژوهش بهبا توجه به مطالب فوق 

                                 

              

          

                     

                    

                 

                          

H1

H
3

H4

H
2

                

                  

          

       

           

 . مدل مفهومی پژوهش0شکل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Enache et al 

2. De Vos & Soens 
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 روش

. شودیمحسوب م های کمیی و از نوع پژوهشپژوهش، بر اساس هدف کاربرد نیا

پژوهش  آماری جامعه است. یشیمایپ یهااز نوع پژوهش یفیتوص به لحاظ روش، نیهمچن

های صنعتی استان لرستان و افراد مشغول کارآفرینان ترکیبی در قالب افراد فعال در شرکت

با استفاده از فرمول  که باشدیمدر بازار و بخش خصوصی که دارای شغل دوم هستند، 

. در این شد نفر برآورد 093 حجم نمونه %59 نانیسطح اطم محاسبه نمونه کوکران در

همچنین ابزارگردآوری داده در . در دسترس انجام شده استبه روش  گیریپژوهش نمونه

از  ترکیبی کارآفرینیاین پژوهش پرسشنامه استاندارد است، لذا برای سنجش متغیر 

برای سنجش متغیر  عالوهبه( استفاده شده است. 0311) 1دزوماندا و فاتوکی پرسشنامة

( استفاده شده است. همچنین برای 1557) 0هرزبرگ پرسشنامه از موفقیت مسیر شغلی،

 شدهگرفته( بهره 0332) 0گیری مسیر شغلی متنوع از پرسشنامه بریسکو و همکارانجهت

بوده  ای لیکرتهای پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینهبه پرسش یدهپاسخنحوۀ است. 

روش روایی است. در این تحقیق برای سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعات از 

همچنین روایی و پایایی است.  پایایی ترکیبی استفاده شدهمحتوایی و آلفای کرونباخ و 

و روایی واگرا به روش  AVEسازه و مدل ساختاری با استفاده از روایی همگرا و شاخص 

 و SPSS یافزارهاها از نرم فورنل و الرکر سنجیده شده است. همچنین جهت تحلیل داده

PLS از روایی  یریگاندازهرازش مدل شده است. به این صورت که برای تحلیل ب استفاده

و روایی واگرا به روش فورنل و الرکر و برای تحلیل برازش مدل  AVEهمگرا و شاخص 

با استفاده از آزمون الگوریتم حداقل  تیدرنهااستفاده شده است.  GOFکلی از شاخص 

 میرمستقیغمربعات جزئی، فرضیات با مسیر مستقیم آزمون و برای فرضیه میانجی که مسیر 

این تکنیک امکان بررسی روابط متغیرهای . داشت از آزمون بوت استراپ استفاده شد

همچنین این  .کندفراهم می زمانهمصورت ( را بهمشاهدهقابلها )متغیرهای سنجه پنهان و

ها یا در مدل تعداد زیادی از سازه که یزمانو  باال استبینی دارای قدرت پیش تکنیک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dzomonda   & Fatoki 

2. Herzberg 

3. Brisco et al 
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 کند. عملخوبی توانند بهداشته باشند، می وجود هاشاخص

 . پایایی متغیرهای پژوهش0جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 74/3 ترکیبی کارآفرینی

 71/3 موفقیت مسیر شغلی

 70/3 گیری مسیر شغلی متنوعجهت

 هایافته

 های جمعیت شناختی پژوهش ارائه شده است.در جدول زیر یافته

 جمعیت شناختیی هاافته. ی6جدول 

 فراوانی مدرک تحصیلی فراوانی سابقه کاری فراوانی جنسیت

 مرد

 زن

071 

70 

 13کمتر از 

 03 تا 11

 03باالتر از 

141 

57 

139 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

149 

119 

53 

 

 سازی معادالت ساختاریتحلیل مدل

روایی هر سازه از روایی  سنجش گیری، در این تحقیق ابتدا برایقبل از ارزیابی مدل اندازه

)پایایی( سازگاری درونی از  . برای قابلیت اطمینانشده استاستفاده  واگرا و روایی همگرا

برای مناسب بودن  ی()پایایی ترکیب دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان سازه

باشد و می 73/3شتر از بیه دست آمدهگیری استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ بمدل اندازه

باشد. همچنین باال می درونیسازگاری  دهندهنشان (1554) نوننالی و برنستینبر اساس نظر 

 بر اساسباشد و می 73/3که بیشتر از ه دست آمدهب( )پایایی ترکیبی قابلیت اطمینان سازه

ارهای عاملی همچنین بباشد. می برخورداراز پایایی مناسبی  (1511فورنل و الرکر ) نظر

دار آماری معنی ازنظربود که بر اساس نظر هیر و همکاران  43/3ها بیشتر از برای گویه

میانگین واریانس  از روایی همگرا ( هستند. در این تحقیق برای سنجشقبولقابل)
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 9/3از  AVE روایی همگرا زمانی وجود دارد کهشد.  استفاده AVE شدهاستخراج

بر باشد که می 93/3دست آمده در این مطالعه بیشتر از به AVEمقدار همه  .تر باشدبزرگ

باشد. نتایج مربوط به فورنل و الرکر نشان دهنده روایی همگرای مناسب میاساس نظر 

 ارائه شده است. 0پایایی وروایی همگرا در جدول 

 نتایج روایی و پایایی .3دول ج

 متغیر AVE آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

 ترکیبی کارآفرینی 975/3 74/3 77/3

 ییفرماشیخو کارآفرینی 902/3 70/3 74/3

 کارمزدی کارآفرینی 910/3 71/3 75/3

 درون شرکتی کارآفرینی 904/3 74/3 74/3

 گیری مسیر شغلی متنوعجهت 953/3 71/3 77/3

 خودراهبری 977/3 71/3 79/3

 ارزش محوری 917/3 74/3 72/3

 خودکنترلی 951/3 72/3 13/3

 موفقیت مسیر شغلی 970/3 70/3 11/3

 پیشرفت شغلی 929/3 70/3 70/3

 یادگیری 970/3 79/3 75/3

 بقا در شغل 947/3 74/3 71/3

 یشناختروانمطلوبیت  913/3 71/3 71/3

 کیفیت زندگی کاری 900/3 72/3 70/3

شاخص  و متقاطع یعامل یبارها روش از اعتبار تشخیصی()روایی واگرا  برای بررسی

های  AVE مربع از ریشه فورنل و الرکر معیار ارزیابی فورنل و الرکر استفاده شد. در

بارهای عاملی  روش دو تحقیق در هر این در متغیرها تمام کهاین به توجه با شود.استفاده می

کردند،  تأیید را هاسازه تشخیصی( واگرا )اعتبار اعتبار الرکر،-فرنل معیار و متقاطع

 .باشدمی معتبر و اعتمادقابلتحقیق  این در گیریاندازه مدل ،جهیدرنت
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 مدل ساختاری

استفاده شده است. نتایج  PLS لیوتحلهیتجزدر این مطالعه برای بررسی مدل پیشنهادی از  

ارائه شده است. در این شکل واریانس،  0شکل ( در PLSتخمین )اثرات مستقیم 

در نظر گرفته  2Rآماری و ضریب مسیر مشخص شده است. عالوه بر این مقدار  یداریمعن

 نی به عنوان شاخصی برای قدرت پیش بینی مدل ارائه شده است.وهای درشده برای سازه

 رازش مدل ساختاریب

 2R (Rمطالعه از ضرایب در این  PLSبرای بررسی برازش مدل ساختاری با روش 

Squares)  2 معیاروQ  .2استفاده شده استR  معیاری است که برای متصل کردن بخش

و نشان از  رودیساختاری به کار م معادالت یسازمدلو بخش ساختاری  یریگاندازه

است که  یاریمع 2Q. گذاردیم زادرونبر یک متغیر  زابرونتأثیری دارد که یک متغیر 

. سازدبینی مدل را مشخص میقدرت پیشمعرفی شد و ( 1579)توسط استون و ِگیزر 

 ارائه شده است. 4در جدول  2Qو  2Rمقادیر 
 2Q و 2R. مقادیر 4جدول 

  طردشدگی سازمانی ی انسانیهاهیسرماگریز 

94/3 44/3 2R 

47/3 41/3 2Q 

بینی شد که مدل ساختاری از برازش و قابلیت پیش مشخص 2Q و 2Rبا توجه به مقادیر 

مناسبی برخوردار است. همچنین، مدل پژوهش و آزمون فرضیات با استفاده از رویکرد 

 سازی معادالت ساختاری به شرح زیر است.مدل
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 ضریب مسیر و بار عاملیبا  ههمرا شدهمیترس. مدل 6 شکل

 

 مسیرها t بار عاملی و ضرایب P-valueهمراه با مقادیر  شدهمیترسمدل  .3 شکل
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 برازش کلی مدل

حلی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و بین صفر تا یک راه PLSدر مدل  GOFشاخص 

گر کیفیت مناسب مدل هستند. این شاخص توانایی قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشان

بینی متغیرهای شده در پیشکند و اینکه آیا مدل آزمایشبینی کلی مدل را بررسی میپیش

 GOFررسی برازش مدل کلی از معیار زا موفق بوده است یا خیر. برای بمکنون درون

مقدار متوسط و مقدار بزرگ  GOF= 0.25میزان کم،  GOF= 0.1شود که استفاده می

GOF= 0.36 هایبرای سنجش اعتبار مدل PLS رود.به کار می 

)2GOF= sqrt (Avg (Communalities) × Avg (R 

برازش مناسب مدل کلی تأیید  053/3به میزان  GOFدست آمده برای با توجه به مقدار به

معیاری برای بررسی برازش مدل  براین با توجه به جدول باال ضرایب شود. عالوهمی

زای )وابسته( مدل مربوط به متغیرهای پنهان درون شوند. ضرایبساختاری محسوب می

مطلوب است. خالصه نتایج مربوط به  ، مقادیر آمدهدستبهاست که با توجه به نتایج 

 ارائه شده است. 9ها در جدول آزمون فرضیه

 ی کلی برازش مدلهاشاخص. 6جدول 

 Communalities 2R متغیر پنهان

 - 975/3 هیبردی کارآفرینی

 241/3 953/3 گیری مسیر شغلی متنوعجهت

 251/3 970/3 موفقیت مسیر شغلی

 270/3 913/3 میانگین

GOF 053/3 

 جدول زیر است. صورتبهبا توجه به تحلیل اطالعات، نتایج فرضیات 

 هاهیفرض. خالصه آزمون 5جدول 

 هاهیفرض
ضریب 

 مسیر
آماره 

T 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
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 هاهیفرض
ضریب 

 مسیر
آماره 

T 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

H1 :بر  یداریمعنمثبت و  ریتأثترکیبی  کارآفرینی

 موفقیت مسیر شغلی دارد.
 تأیید فرضیه 334/3 357/0 042/3

H2 :بر  یداریمعنمثبت و  ریتأثترکیبی  کارآفرینی

 گیری مسیرشغلی متنوع دارد.جهت
 تأیید فرضیه 333/3 910/03 102/3

H3: مثبت و  ریتأثگیری مسیر شغلی متنوع جهت

 بر موفقیت مسیر شغلی دارد. یداریمعن
 تأیید فرضیه 333/3 345/9 911/3

نشان داد که در  Smart PLS افزارنرمسازی معادالت ساختاری با استفاده از نتایج مدل

شوند. نتیجه فرضیه ی اول، دوم و سوم تحقیق تأیید میهاهیفرضدرصد  59سطح اطمینان 

 فرعی پژوهش با استفاده از روش بوت استراپ به شرح زیر است.

 نتایج آزمون بوت استراپ

در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه چهارم و اثر میانجی از روش بوت استراپ استفاده 

در جدول  Bootstrappingشود. نتایج تحلیل فرضیه چهارم پژوهش با استفاده از روش می

 نشان داده شده است. 7شماره 

 ای الگوی پیشنهادی پژوهش. نتایج بوت استراپ برای مسیر واسطه7جدول 

 حد باال حد پایین خطا سوگیری بوت مسیر فرضیه

گیری مسیرشغلی جهت

 ریتأثمتنوع نقش میانجی در 

ترکیبی بر  کارآفرینی

 موفقیت مسیر شغلی دارد.

ترکیبی /  کارآفرینی

گیری مسیرشغلی جهت

متنوع / موفقیت مسیر 

 شغلی

340/3 3311/3 3002/3 13374/3- 331490/- 

و  -13374/3دهد که فرضیه میانجی پژوهش دارای حدپایین با مقادیر جدول فوق نشان می

است. با توجه به نتایج آزمون بوت استراپ و قرار  -/331490حد باالی آن دارای مقدار 

 جهیدرنتداری این مسیر غیرمستقیم و نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکی از معنی

توان گفت که در با توجه به نتایج جدول فوق می رونیازاتأیید فرضیه مربوط به آن است. 



 111 |    یذهاب یعسگرو  نژادعتیشر...؛  یشغل ریمس تیبر موفق یبیترک ینیکارآفر ریتأث شیپا

 

 

ترکیبی  کارآفرینی ریتأثگیری مسیرشغلی متنوع نقش میانجی در جهت %59سطح اطمینان 

 بر موفقیت مسیر شغلی دارد.

 گیریبحث و نتیجه

تر شدن وکار سبب کوتاههای جدید و رقابت افزاینده در دنیای کسبظهور تکنولوژی

اند های کاری به شکل نامطمئنی درآمدهها شده و محیطچرخه عمر محصوالت و سازمان

دلیل شدت آیند و بهوجود میسرعت بهوکارها بههایی که کسب(. در محیط0337، 1)باومن

های انسانی مجبور شوند، سرمایهواردان از صحنه رقابت حذف میرقابت و ورود تازه

تر از گیری مسیر شغلی خود را تعیین نموده و بیششوند که استانداردهای اساسی جهتیم

که به کارفرمای خودش وفادار بماند، به شغل و مسیر شغلی خویش پایبند باشد )راندز و آن

-مسیر شغلی متنوع برای توفیق در مسیر شغلی افراد، آن یریگجهت رونیازا(. 0310جین، 

-وکارهای کارآفرینانه و داشتن شغل موازی با شغل پیشین خود فرامیبکس یسوبهها را 

خواند. لذا، یکی از راهکارهای مؤثر در جهت تطابق با تحوالت مداوم، گرایش به سمت 

پیوسته در حال تغییر بوده و این  محیط جوامع امروزه چراکهباشد، ترکیبی می کارآفرینی

بله و سازگاری با این شرایط پرتغییر و پویا فراهم کارآفرینان هستند که الگویی برای مقا

های کارآفرینانه (. کارآفرینان هیبرید دارای شایستگی1050کنند )ربیعی و سرابی، می

توانند خود را از خطر اندازی شغل جدید و موازی با شغل پیشین خود، میباشند و با راهمی

که کارآفرینان ترکیبی در توجه به آنبیکاری و عدم اشتغال دور نگه دارند. همچنین با 

کنار شغل اصلی خود یک شغل کارآفرینانه هم دارند و برای تضمین موفقیت مسیر شغلی 

اند، در صورت بروز مشکالت برای این افراد در خود یک مسیر دوگانه را انتخاب نموده

 امیدوار باشند.توانند به موفقیت مسیر شغلی در شغل دوم خود ها میشغل اصلی خود، آن

ترکیبی بر  کارآفرینیبررسی تأثیر  باهدفپژوهش حاضر  شدهگفته آنچهبا توجه به 

گیری مسیر شغلی متنوع صورت گرفته است. موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت

دهد روابط بین تمام متغیرهای مدل معنادار است و مدل پیشنهادی نتایج پژوهش نشان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Bauman 
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 کارآفرینیدرصد،  59ت. نتایج بیانگر آن است که در سطح اطمینان نیز تأیید شده اس

های مذکور با ترکیبی بر موفقیت مسیر شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج فرضیه

( همخوانی دارد. از بین 0331( و ویلز و همکاران )0332نتایج پژوهش راجر و همکاران )

اند. عنوان مؤثرترین بعد شناخته شدهکارمزدی به فرمایی وترکیبی، خویش کارآفرینیابعاد 

ترین بعد در موفقیت مسیر شغلی مربوط به دهند که مهمهای پژوهش نشان میچنین یافتههم

باشد. نتایج پژوهش اثر معنادار و بعد کیفیت زندگی کاری می نیترتیاهمکمپیشرفت و 

کنند. این موضوع با ع را تأیید میگیری مسیر شغلی متنوترکیبی بر جهت کارآفرینیمثبت 

براین، پژوهش در پی بررسی ( مطابقت دارد. عالوه1055زاده و همکاران )های یوسفیافته

گیری مسیر شغلی متنوع بر موفقیت مسیر شغلی بوده که بعد از بررسی و آزمون اثر جهت

هش حاضر در راستای ها، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. تأیید این فرضیه در پژوفرضیه

( است و نشان دادند که نگرش مسیر شغلی متنوع و مسیر 0311نتایج ایناچ و همکاران )

های حاصل از بینی موفقیت مسیر شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد. یافتهبدون مرز در پیش

ترین بعد دهد که مهمگیری مسیر شغلی متنوع نشان میترین بعد از میان ابعاد جهتمهم

باشد. بعد آن خودرهبری می نیترتیاهمکمربوط به ارزش محوری و خودکنترلی و م

لی با نقش غترکیبی بر موفقیت مسیر ش کارآفرینیدرنهایت فرضیه چهارم پژوهش که تأثیر 

 شود.کند، نیز تأیید میگیری مسیر شغلی متنوع را بررسی میمیانجی جهت

های صنعتی صنعتی فعال در شهرک هایکاربردهای عملی این پژوهش برای شرکت

ها مشغول به کار هستند. افراد مشغول به فعالیت در این و افرادی است که در این شرکت

نگرانه با نگرانه و پیشها به سبب رهایی از خطر بیکاری باید با رویکرد آیندهشرکت

ل پیشین خود ترکیبی، نسبت به آغاز یک شغل موازی با شغ کارآفرینیاستفاده از رویکرد 

گیری مسیر شغلی متنوع، تمام اهتمام اقدام نمایند. این افراد باید با استفاده از نگرش جهت

هاست، کارآفرینانه که با تخصص و حرفه اصلی آن وکارکسبخود را برای شروع یک 

. در این حالت این افراد در مواجهه با مخاطرات شغلی کمتر آسیب پذیرفته و به رندیکارگبه

اطر داشتن شغل موازی با شغل اصلی خود، از بیکاری در امان خواهند ماند. نکته دیگر خ
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است که حجم باالیی از شمار بیکاران  یاگونهبهآن است که وضعیت اشتغال امروز کشور 

دهند. در چنین حالتی، این افراد باید ای و صنعتی تشکیل میکشور را افراد متخصص، حرفه

گر و خود مدیریت و با بروز رفتارهای مسیر شغلی متنوع، مشاغل خودهدایت صورتبه

اندازی نموده و خود را مهیای مشاغلی سازند که در آینده به کار کارآفرینانه خود را راه

آنان خواهد آمد. در حقیقت نکته اصلی در این پژوهش آن است که افراد متخصص، 

هدفمند و  کامالً صورتبهعتی، باید های صنهای شهرکای و صنعتی فعال در شرکتحرفه

آگاهانه و با داشتن استراتژی مشخص، نیازهای شغلی آینده را رصد کنند تا با پایش این 

ها و کارفرمایان، سازمان ازیموردنهایی که در آینده ها و توانمندینیازهای شغلی، مهارت

خود را  یوکارهاکسبخود هدایت،  کامالً صورتبههاست را فرا گیرند و شرکت

و داشتن  نگرندهیآمیان افراد با استفاده از رفتارهای مسیرشغلی  نیدر اکنند.  یاندازراه

مشاغل و  ازیموردننیازهای  ینیبشیپو  ینگرندهیآرویکرد استراتژیک نسبت به مشاغل و 

د که به توانند مشاغل موازی شغل اصلی خود داشته باشند و امیدوار باشنکارفرمایان می

خیل عظیم بیکاران در آینده نپیوندند. در خصوص وجه نوآوری پژوهش الزم به توضیح 

ترکیبی بر موفقیت مسیر شغلی با  کارآفرینیتأثیر  یبررساست که هیچ پژوهشی با موضوع 

های داخلی گیری مسیر شغلی متنوع انجام نشده است و حتی پژوهشنقش میانجی جهت

زاده گیلوای و مهدی ترکیبی محدود به پژوهش حسنی آفرینیکارصورت گرفته در باب 

 ریتأثهای خارجی این موضوع با بیشتر با محوریت باشد. همچنین در پژوهش( می1051)

( و رفیعی و فنگ 0312ترکیبی )هیلمن،  کارآفرینیی و ریسک گریزی بر ریپذسکیر

فولتا و همکاران ترکیبی مانند پژوهش  کارآفرینیهای افراد در ( و بررسی انگیزه0314)

آن بر موفقیت مسیر شغلی و  یرگذاریتأثو در مورد این موضوع و  شدهیبررس( 0313)

در ارتباط با  تیدرنهاتئوریک وجود دارد.  خألگیری مسیر شغلی متنوع، جهت

های الزم جهت کسب اطالعات های پژوهش باید گفت که کسب مجوزمحدودیت

به علت مشکالت مربوط به بیماری کرونا  هادادهیع پرسشنامه و گردآوری کارکنان، توز

ترکیبی  کارآفرینیاصلی مدل یعنی  ترین محدودیت محقق بوده است. همچنین متغیرمهم
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باشد. لذا بهتر است پژوهشگران در تحقیقات بعدی از به علت ماهیت مطالعه محدود می

کم بودن پیشینه و مبانی نظری در ارتباط با مفاهیمی متغیرهای دیگری نیز استفاده کنند. از 

 شود.ترکیبی نیز به عنوان دیگر محدودیت پژوهش یاد می کارآفرینیهمچون 

 هاشنهادیپ

ها یک نیاز اساسی در دنیای امروزه است، جا دارد که مدیران سازمان کارآفرینی ازآنجاکه

 الزم را برای ایجاد و تحقق آن فراهم کنند. قرار دهند و زمینه موردتوجهاین مسئله را 

 و خود مدیریت و با  گرتیخود هدا صورتبهشود افراد در این زمینه پیشنهاد می

اندازی نموده و بروز رفتارهای مسیر شغلی متنوع، مشاغل کارآفرینانه خود را راه

 خود را داشته باشند. نانهیکارآفر وکارکسب

 های ه به نتایج پژوهش، کارآفرینان هیبرید باید دارای شایستگیبا توج

-ها توسط افراد، راهشود ضمن فراگیری این شایستگیکارآفرینانه باشند؛ لذا پیشنهاد می

ها را از خطر بیکاری و توانند آناندازی شغل جدید و موازی با شغل پیشین خود که می

 عدم اشتغال دور نگه دارند، مدنظر باشد.

  همچنین نتایج پژوهش مبین آن است که کارآفرینان ترکیبی در کنار شغل اصلی

شود که این افراد، برای خود یک شغل کارآفرینانه هم باید داشته باشند، لذا پیشنهاد می

تا در صورت بروز  تضمین موفقیت مسیر شغلی خود یک مسیر دوگانه را انتخاب نموده

اصلی خود، بتوانند به موفقیت مسیر شغلی در شغل دوم مشکالت برای این افراد در شغل 

 خود امیدوار باشند.

 های فنی و تخصصی که های صنعتی به لحاظ توانمندیافراد فعال در شرکت

های مختلف بازار، های بازار و بر اساس نیازهای مشتریان بخشدارند باید با شکار فرصت

ترکیبی بوده و بر اساس تقاضای بازار  کارآفرینی یسازادهیپمترصد یافتن فرصتی جهت 

 نمایند. یاندازراهخود را  وکارکسب

 شود که ذهنیت پیشنهاد به پژوهشگران آتی، پیشنهاد می منظوربه تیدرنها

شود با کارآفرینان هیبرید موفق را با استفاده از روش کیو تحلیل کنند. همچنین پیشنهاد می
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 منابع
 ریبررسی تأث(. 1055نژاد، رضا. )نژاد، علی؛ موسوی، سیده نسیم و ولیجعفری، محمد؛ شریعت

مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر 

 – 12، صص 20، سال نوزدهم، شماره انشریه علمی پژوهشی مدیریت فرد، نگرندهیآشغلی 

70. 

 ةکارآفرینانهای شایستگی ةمقایس(. 1051، حسین. )زادهمهدی، مالحت و حسنی گیلوای

، کارآفرینیتوسعه فصلنامه ، بگیرانبگیر با سایر کارآفرینان و حقوقکارآفرینان حقوق

 .941-923، صص 4 ، شمارۀ10 دورۀ

 کارآفرینیبررسی تأثیر سرمایه زنان و ابعاد آن بر (. 1050ربیعی، علی و سرابی، سولماز. )

 –مطالعات توسعه اجتماعی ه لنامفص(، ی موردی؛ انجمن زنان مدیر کارآفرینمطالعه)
 .00-27، صص 4دوره اول، شماره  فرهنگی،

گیری های کاری بر جهتاثر ارزش(. 1057) .نژاد، محسن و قربانی، زهراهوند، رضا؛ عارفپس

افزاری : شرکت نرمموردمطالعه)مسیر شغلی متنوع با نقش میانجی شخصیت نیروی کار 

 .02-5(، 09) 13، و سازمانی فصلنامه مشاوره شغلی(، همکاران سیستم

امین استخراجی (. مض1055عبدالهی، بیژن؛ رنگریز، حسن؛ عباسیان، حسین و رحمانی، فائزه. )

گیری شغلی متنوع: مطالعه کیفی به شیوه مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بر مبنای جهت

 757صص  ،53 ۀ شمار نوزدهم، ۀ دور ،یشناختروان لة علوممج، تحلیل محتوای استقرایی

_ 717. 

موفقیت مسیر شغلی  ریبررسی تأث(. 1055) .عظیمی، حسین؛ رحیم زاده، مهسا؛ ناصری، مسعود

، زنجان، دوره اول، قیالت اخالمأفصلنامه تمی، الای اسق حرفهالذهنی و عینی از اخ

 .199-171شماره اول، ص 

های بومی افراد (. بررسی ویژگی1055زاده، ایمان؛ عابدی، محمدرضا و نیلفروشان، پریسا. )یوسف

فصلنامه مشاوره شغلی و ها با کارآفرینان، های متنوع در ایران و مقایسه آنگیریبا جهت
 سازمانی.
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