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شناسی صنعتی و سازمانی مطالعات روان 

 14/06/1400تاریخ دریافت مقاله:  403-426(، 2)8، 1400پاییز و زمستان 
23/10/1400تاریخ پذیرش مقاله: 

 
  ه با نقش میانجی کارراه  هاستراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراه  اثر

پروتیین  
 

 3رضا سپهوند ، 2نژادمحسن عارف، 1نژادشیما نجفی
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 چکیده 

بر عملکرد    م ی نظارت مستق ،  ی و افق   رمتمرکز ی غ   ی ها، حرکت به سمت ساختارها با رشد و توسعه سازمان 
  بر  توجهی   قابل  اثرات رهبری  خود مبدل شد.    رممکن ی غ   ی اد ی دشوار و تا حد ز   ی به امر   ران ی کارکنان توسط مد 

  از   . کرد   اشاره   نوآوری   و   خالقیت   شغلی،   خشنودی   به   د توان می رهبری  خود   اثرات   جمله   از   ؛ گذارد ها می سازمان 
موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی مسیر    استراتژی خودرهبری بر   تأثیر   بررسی   پژوهش   این   هدف   ، این رو 

  آوری جمع   روش   نظر   از   کاربردی،   تحقیقات   نوع   از   هدف   برحسب   حاضر،   پژوهش   . باشد می   شغلی پروتیین 
  شامل   پژوهش،   آماری   جامعه .  باشد می   توصیفی پیمایشی   ها داده   نوع   نظر   از   و   میدانی   و ای  کتابخانه   اطالعات 
  ، ساده   تصادفی   گیری نمونه روش    از   استفاده   با   که   باشد، می   لرستان   استان   سازمان امور مالیاتی   شعب   کارکنان   کلیه 
داده اند شده   انتخاب   نفر   72،  مورگان   جدول   طبق و   استاندارد خودرهبری،  های  نامه پرسش   از   استفاده   با ها  . 

روش    از   استفاده   با   شده آوری جمع   های داده   . گردید   آوری جمع   موفقیت مسیر شغلی و مسیر شغلی پروتئین 
مسیرهای    نتایج نشان داد که .  گرفت   قرار   تحلیل   و   تجزیه   مورد     افزار نرم حداقل مربعات جزئی و با  

 
   ژاد ن محسن عارف   : نویسنده مسئول 

 arefnezhad.m@lu.ac.ir  رایانامه:      

 مقاله پژوهشی
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مستقیم استراتژی خودرهبری به موفقیت کارراهه، استراتژی خودرهبری به کارراهه پروتیین و کارراهه پروتیین  
در رابطه بین    پروتیین   کارراهه   میانجی   نقش چنین،  هم   (. 0/ 01باشد ) دار می موفقیت کارراهه مثبت و معنی به  

  حاضر   در مجموع، با توجه به نتایج پژوهش .  ( 0/ 01شد )   یید أ ت   کارراهه   موفقیت   و   خودرهبری   استراتژی 
ها،  سطح مهارت کارکنان سازمان   ی ارتقا   ن ی چن و هم   ی خودرهبر   استراتژی   ی جهت ارتقا گردد که  پیشنهاد می 
 و برگزار گردد.   ی مرتبط طراح   ی آموزش   ی ها کارگاه 

 

کارراههپروتیین، موفقیت  کارراهه، استراتژی خودرهبری  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
 گذر عوامل،  این  از  یکی.  باشندمی  گذارتأثیر   متفاوتی  عوامل  شغلی مسیر  موفقیت   راستای  در

  هر  مشاغل   وها  سازمان  امروزه  که   زیرا   است؛  شغلی های  محیط  در  متداول  مرزهای  و   حدود  از

  را  جدیدی  مشاغل  تکنولوژی نیز،  و تغییراتروندمی  پیش  ثباتیبی  سمت   به  پیشاز  بیش  روز

  سمت  به  حرکت   و  امروزیهای  سازمان  در  تغییر  .کندمی  عرضه  کار  و   کسب   دنیای  به

  موجب  غیرمنعطف  و  متمرکز  ساختارهای  مقابل  در  غیرمتمرکز   ساختارهای   و   بیشتر  پذیریانعطاف 

  رهبری   اصلی  امروزه جزء  رهبری  است و خود  گردیده  سازمانی  سطح  در  خودرهبری  اهمیت 

 مدیریت   وظیفه  بوروکراتیک  و  متمرکز  ساختار  با  سنتیهای  سازمان  در  .است   اثربخش  سازمانی

  دستوری   و  اقتدارگرایانه  شکل  به  کارکنان  تک  تک  عملکرد  بر  نظارت  و  دهیفرمان  بر  بیشتر

 و  افقی  و  غیرمتمرکز  ساختارهای  سمت   به  حرکت   ها،سازمان  توسعه  و  رشد  با  د.بو   متمرکز

  امری  به  مدیران  توسط  کارکنان  عملکرد  بر  مستقیم  کنترل  و  نظارت  زیردستان،  تعداد  افزایش

  رهبری،  به  قادر  مدیریت   هاییسازمان  چنین  در.  شد  تبدیل  غیرممکن   زیادی  حد  تا  و  دشوار

  مدیریت   گیری،تصمیم   وظیفه  و  نبوده  سازمان  افراد  تک  تکهای  فعالیت   به  دهیجهت   و  انگیزش

 خودرهبری  شرایط،  این  در.  شود می   محول  هاآن  خود  به  زیادی  حد  تا  کارکنان  انگیزش  و  عملکرد

کند می  پیدا  توجهی  قابل  اهمیت   خویش  عملکرد  هدایت   و   انگیزش   در  فرد   توانمندی  و

  با  که  است  هاییاستراتژی  و  راهکارها  یافتن  معنای   به  . خودرهبری()

  در   بیشتر   رضایت   احساس  و   بهتر  عملکرد   به  خود   در  انگیزه  ایجاد  با   بتواند  فرد   آن  از   استفاده

  تمایالت  ادراکات،  تواندمی  فرد  راهکارها،  این  کمک  به.  یابد  دست   خود  کاری  و  شخصی  زندگی
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  دهی جهت   و  انگیزه  یافتن  برای  و  دهد  قرارای  بهبوددهنده  و  صحیح  مسیر  در  را   خود  رفتارهای   و

 مثبتی   ارتباط  رسدمی   نظر   به  (باشد )  متکی  بیرونی  عوامل  به  کمتر  زندگی،  و  کار  به

 باالتر،  شناختیروان  سطح  در .  باشد  داشته   وجود  شغلی  مسیر  موفقیت  و  رهبری  خود  بین

  داشته  خوبی  احساس   آن  دادن  انجام  از   و  بیابند  داریمعن  را  خود   شغل  کارکنان،   که   درصورتی

  استفاده بیشتری طبیعی پاداش بر تمرکز جمله از خودرهبری هایراهبرد از ضمنی طوربه باشند،

  کنندمی  معرفی  را  فکری   الگوی  و  تفکر  نوعی   خودرهبری،  راهبردهای  براین،  عالوه.  کرد  خواهند

 تصورات،  این  که  است   موفق  عملکرد  تجسم  دیگر،  عبارت  به  و   سازنده  فکری  الگوهای  همان  که

  در   را  هدف  به  دستیابی  تا  امور  پیگیری  و  مداومت   برای  را  الزم  خودانگیختگی  و  خودانگیزشی

 . کرد خواهد تقویت  آنان

  شده   مطرح  کارراهه  از  جدیدی  نوع   اخیر، های  دهه  در  سازمانی،  و  محیطی  تغییرات  دلیل  به

  اسم   از  کارراهه  این  نام  که  است   معروف  پروتیین  یا  متنوع  شغلی  مسیر  به  که

  تغییر را خود شکل توانست می که  باستان یونانهای افسانه در  دریا خدای، پروتئوس

  مدیریت  و  شغلی  موفقیت   معیارهای   پیگیری  معنای  به  شغلی  مسیر  این  .است  شده  گرفته  دهد

  مسیرهای  به  توجه  بدون  انسانیهای  سرمایه  گیری،  جهت   این  در  .است   فرد  شغلی  مسیر  فعاالنه

  قابلیت  و  کرده  فکر  خویش  تخصصی  حرفه  به  فقط  کارفرما،  به  وابسته  و  شدهتعیین   پیش  از  شغلی

  این   .افزایندمی  خود  شغلیهای  سرمایه  به  مدام  مسیر   این  در  و  کنندمی  پیگیری   را  خود  استخدام

  برای   ای  انگیزانندهبر  اهداف  خویش  شغلی  مسیر  طول  درای  حرفه  افراد  تا   شودمی  باعث   کار

  مهارت  و  آورده  روی  گوناگون  مشاغل  وها  آموزش  به  آنها،  راستای تحقق  در  و  نموده  ترسیم  خود

  فردی های  انگیزه  که  دارد  داللت   موضوع  این  بر  متنوع  شغلی  مسیر  مدل.  نمایند  تقویت   را  خود

 (. ) هستند  افراد شغلیهای گیری جهت  اساس و پایه

 خودآگاهی،  مستمر،   یادگیری   متنوع،   مسیرشغلی   موفقیت  الزمه     ( )   نظر  طبق 

 به  توجه   با   . باشند می   خودرهبری های  ویژگی   از   خود   که   است   استقالل   و   فردی   مسئولیت

چنین هم  و  شغلی  مسیر  موفقیت و  خودرهبری های استراتژی   مورد  در  که  هایی نظریه  و  مفاهیم 

 .باشد  برقرار ها  آن  بین   داری یمعن   رابطه  که   میرسد   نظر  به   است  شده   بیان   متنوع   شغلی   مسیر 

  و  شتغلی  مستیر   موفقیت   و   خودرهبری های  استتراتژی  مورد   در   که   هایی نظریه   و  مفاهیم   به  توجه  با 

 باشد.   برقرار ها  آن  بین   داری معنی   رابطه  که  رسد می   نظر  به  است   شده   بیان   متنوع  شغلی  مسیر چنین  هم 
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 و  باشتدمی  اقتصتادی  حوزه  در  مهمهای  ستازمان از یکی  مالیاتی امور  اداره کهاین  به توجه  با

 و  وظتایف  از  یکی  قتانونی  مراجع  طریق  از  متالیتاتی  نظتام  تکمیلی  یتا  اصتتتالحی  اقتدامتات  انجتام

  کارکنان   عملکرد بر تواندمی  نییپروت شتغلی  مستیر  و باشتد، خودرهبریمی  ستازمان این  اختیارات

 بر  خودرهبری  استتراتژی تأثیر  بررستی به پژوهش این در رو  این از. باشتد  گذارتأثیر  ستازمان این

 مالیاتی  امور اداره  کارکنان روی در پروتیین  شتغلی مستیر میانجی  نقش  با شتغلی  مستیر  موفقیت 

.پرداخته شده است 

  خودانگیختگی   و  خودهدایتی  به  نیل  راستای   در  افراد  آن  طی   که  است   فرایندی  خودرهبری

)می  تأثیر  خود  بر  عمل،  برای  الزم  فرایند  نظرانصاحب   برخی  (.گذارند 

)  رفتارمحور  راهبردهای  دانند،می  اصلی  استراتژی  سه   بر  مشتمل   را  خودرهبری

  راهبردهای   و  ()  طبیعیهای  پاداش  راهبردهای،  (

 . () سازنده تفکر

  طریق   از   را   فرد   رفتاری   مدیریت  و  کند می  تقویت  را   خودآگاهی   رفتارمحور،  راهبردهای

 خودفرمانی  و   خودنگری   خودتنبیهی،  دهی، خودپاداش   گذاری، خودهدف   مانند   هایی روش 

های جنبه   روی   بر  طبیعی   پاداش   راهبردهای (.  ) کند می   تسهیل 

طبیعی به   خودشان   وظایف؛   که طوری به   دارد،   تأکید  فعالیت  یک   تر بخش لذت   پاداش  طور 

 خودتعیینی  درونی،   انگیزش   طبیعی،  پاداش   راهبردهای .  ( شوند)   محسوب 

 سازنده،  تفکر   راهبردهای .  ( ) دهد  می   افزایش   را   فرد   شایستگی   احساس   و 

  خوشبینانه  خودگویی   با  را   منفی  و  مخرب   خودگویی   و   کنند می   ایجاد  را  مثبت  تفکرهای  شیوه 

 بر  و  دهد   تغییر   را  تفکر   الگوهای   تواند می  راهبرد   این (. کند ) می   جایگزین 

بگذارد.  مثبتی   اثر   انتظار   مورد  پیامدهای 

  و   درک   به  بیشتر  و  بیشتر  مدیران  و  کارفرمایان  تا  شده  باعث   کاریهای  محیط  متغیر   ماهیت 

  موضوع  این   توضیح  به (.  )بپردازند    شغلی  مسیر   پذیریانطباق  بهبود 

   عبارتند  بعد  دو  این.  ورزدمی  تأکید  مهم  بعد  دو  بر  متنوع   شغلی   مسیر  یک  که  پرداختند

 نمایدمی  فرد اشاره  درونیهای  ارزش  به   محوری  ارزش  نگرش.  خودهدایتی و یمحورارزش:  از

  به   گرخودهدایت   آورند.می  فراهم   فردای  حرفه  مسیر  برای  را  موفقیت   سنجش  و  راهنمایی  که

  پذیرتجربه  و  بوده  سازگار  آموزشی   نیازهای  و  عملکرد  لحاظ  از  که  شودمی     اطالق  فردی
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»دربه  را  متنوع  مسیر    ()  (. )است      خویش  جهت   صورت 

دارد    یادگیری  به  گرایش  با  مثبتی  رابطه  پروتیین  شغلی  مسیر  .است   کرده  تعریف  «خود  کار  و

  اساس   بر  که  است   شغلی  مسیر  یک  عنوان  به  متنوع  مسیرشغلی(.  )

  تا   متنوع  شغلی  مسیر   (.)  است   شده   سازیمفهوم  سازمان،  نه  فردی،  های ارزش  پیشبرد

 است  شده تعریف مداوم یادگیری ارزش بر تأکید با حدی

 شغلی  مسیر  مسئولیت  که   کنند می  تکیه   سازمانی  بر  سنتی   طور به   افراد  شد،   ذکر  که   طورهمان 

 منظر  از   مقابل،   در .  دارد   برعهده   صعودی   پیشرفت  و   امنیت  هدف،   تحقق   لحاظ   از   را   ها آن 

 خود  شغلی   پیشرفت  مدیریت  در ای  فعاالنه  نقش   و   هستند   خودراهبر   افراد   متنوع،   مسیرشغلی 

 امعن   خودراهبر   و  فردی   مسیرشغلی   یک   عنوان ه  ب   مسیر   این   ( دارند) 

با   فردی  .گردد می   هدایت   موفقیت  ذهنی  معیارهای  و   شخصیهای  ارزش   توسط   که   شود می 

. کندمی   ترغیب  را   شناختی روان   موفقیت  و   خودشکوفایی   که   دارد   دیدگاهی   متنوع   مسیرشغلی 

 موفقیت   با   تضاد  در  و  شخص   خاص   شرایط  در  ذهنی  موفقیت  عنوان به  شناختی روان   موفقیت

 شود،  سنجیده   ترفیع(   و   دستمزد   و   حقوق   مثال   )برای   خارجی   صورت است به   ممکن   که   عینی 

  )موقعیت،   عینی   موفقیت  تا   است  ذهنی   موفقیت  بر   اینجا تأکید   در .  گیرد می   قرار   توجه   مورد 

 را  سازمانی   پاداش   دغدغه   کمتر  کنند می  دنبال   را   متنوع   مسیرشغلی   مفهوم   که   افرادی .  حقوق( 

شوند می  برانگیخته  شناختی موفقیت روان  و  شخصیهای ارزش  خودمختاری،  با  بیشتر  و  دارند 

 خود  شغل   افراد   که   است  میزانی   دهنده نشان  متنوع   مسیرشغلی   به   گرایش  . ( ) 

 موفقیت  ارزیابی  و  فردی   های ارزش   از  و   کنندمی   مدیریت  خودراهبر  و   فعاالنه  روشی   به   را 

 (.گیرد ) می   نشأت  ذهنی  معیارهای   براساس   شغلی 

معرفی دیدگاه سنتی  با  تضاد  در  را  موفقیت مسیرشغلی  متنوع  دیدگاه  مفهوم   کند،  می  هال 

واگذار به خودش  فرد  پیشرفت  مسئولیت  آن  در  )می  که  نظر  ب  (.  شود   ه 

  پیش، حقوق، تنها پاداشی بود که کارکنان در شغل خود دریافت ها  سال  (  )

  کردند. امروزه این شرایط نیز متحول گشته است و کارکنان انواع گوناگون مزایا را دریافت می

نیافته، این است که شغل  دارند. با این وجود آنچه که در مورد کارکنان پیشین و کنونی تغییرمی

دهد و یکی از بزرگترین منابع شادی و اندوه آنان می آنان بخش مهمی از زندگی آنان را تشکیل
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نیاز  شود. هرمی  محسوب بیشتر  نتیجه چه شغل،  های شاغل را برطرف سازد، شادکامی و در 

طور  تغییر در ساختار سازمان )به  ()خشنودی وی از شغل بیشتر است  

(  کارایی  افزایش  هدف  با  کارفرمایان  توسطروم کردن و ترساندن کارکنان از ثبات شغلی  مثال مح

  مسیرشغلی  در  را  هاآن  پذیریمسئولیت   مسیرشغلی،  مدیریت   در  کارکنان  فعاالنه  دخالت   نیز  و

 جدید،های  موقعیت   با   سازگاری  و  آموزش   به   نیاز  و  تکنولوژی  پیشرفت.  دهدمی  افزایش

 پذیر، انعطاف   افراد  این.  دهدمی  افزایش  مهارت  و  ظرفیت   توسعه  سمت   به  را  کارکنان  گیریجهت 

  که  افرادی   (. )  هستند  تغییری   نوع  هر  با   سازگاری  به  متمایل   و  خودانگیخته

 مدیریت   در  و  هستند  بیرونی  مسیرهای  و  معیارها  دنبال  به  بیشتر  ،ندارند  متنوع  مسیرشغلی  نگرش

  پویایی  متنوع،  نگرش  دارای  افراد   که  است  حالی  در  این  نیستند،  مستقل  و  پویا  خویش  شغلی

 (. ) دارند بیشتری

. شد مطرح 1976 سال در   توسط  بار نخستین  متنوع  طور که گفته شد مسیرشغلیهمان

 خصوص در فرد  پذیریمسئولیت  از  است   عبارت  متنوع مستیر شغلی  استت،  معتقد ()

 معیارهای  شتامل که  موفقیت   اصتلی  معیارهایچنین هم و رشتد آزادی، چون  بنیادیهای ارزش

  عدم  و  تحول  واقع در. استتت  مقام و حقوق  عینی  معیارهای و  شتتناختیروان  موفقیت  ذهنی

 را شتانشتغلی موفقیت مستیر  معیارهای افراد  که  استت   شتده منجر  فعلی  کاری محیط در قطعیت 

  (.) کنند درونی

 معامالتی روابط  بر اساس  که  را کارمند و کارفرما بین  روانشناختی قرارداد  متنوع مسیرشغلی

 کهای  پدیده  عنوانبه  را  متنوع  نیز مسیرشغلی    ().  کندمی  توصیف  ،است 

  توصیف   ، شودمی  مدیریت مسیرشغلی  به   نسبت   خودراهبر   گرایش  و  محور ارزش  گرایش   شامل 

  معیارها   از  استفاده  به  تمایل  بیشتر  ندارد،  شغلی متنوع  مسیر  گرایش  که  فردی  مقابل،  در.  کندمی

  بیرونی کمک و هدایت  دنبال به فعال باشد و  مستقل کهاین جای به و دارد بیرونیهای ارزش یا

  و  خودراهبر  شغلی  استعداد مدیریت   متنوع،  مسیرشغلی  بنابراین،.  است   مسیرشغلی  مدیریت   در

.سنجدمی را محورارزش

: است  زیر شرح به پژوهش هایفرضیه پژوهش، مفهومی مدل به  توجه با

 . مثبت دارد اثر شغلی مسیر موفقیت  بر خودرهبری استراتژی  :

 . دارد مثبت  اثر پروتیین شغلی مسیر بر خودرهبری استراتژی : 



   411                                                              ... با ه استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراه اثر

 

 . دارد مثبت  اثر شغلی مسیر موفقیت  بر پروتیین شغلی مسیر  

  ی شغل   ر ی مس   ت ی موفق   ا ب   ی خودرهبر   رابطه در    را   ی انج ی م   ر ی نقش متغ   ن یی پروت   ی شغل   ر ی مس   :   

 . دارد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه 

و از نظر هدف،    یهمبستگ  -یفیتوص  قاتیجمله تحق  از  ت،ی پژوهش از نظر روش و ماه  نیا

ادب  ینظر  یمبان  نهیاطالعات در زم  ی گردآور  یباشد. برامی  یکاربرد از روش    ات یو  موضوع 

براای  کتابخانه   نمونه استفاده شد.  نامه  پرسش  به کمک  یدانیاز روش مها  داده  یآورجمع  یو 

است که با استفاده از    نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی استان لرستان  72  شامل   پژوهش  یآمار

متغیرهای مشاهده  جدول مورگان تعداد  با روش    شدهو  و  تعیین  نمونه    یریگ نمونهاین حجم 

  72  بین  از   .گردید  عینمونه توز  ی اعضا  نیب   هانامهپرسش  شدند و سپس  ساده انتخاب  یتصادف

نفر    38  ،سال30زیرنفر    1اند. در خصوص سن  بوده  زن  نفر  20  و  مرد  نفر  52  دهنده،پاسخ  نفر

مسیر شغلی 
 پروتئین

استراتژهای  
 خودرهبری 

موفقیت  
 مسیر شغلی 

 محوری ارزش  خودهدایتی

موفقیت مسیر  

 شغلی ذهنی 

هایی  استراتژی 
 تفکر سازنده 

 

هایی  استراتژی 
 رفتارمحور 

هایی  استراتژی 
 پاداش طبیعی 

 

موفقیت مسیر  

 شغلی عینی 
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بودند.در رابطه با مدرک    سال50باالینفر    9و    سال50تا41بیننفر    24،  سال40تا30بین

نفر دکتری    3نفر فوق لیسانس و    41  نفر لیسانس،  19  دیپلم،نفر فوق  9دهندگان  تحصیلی پاسخ

 بودند.

 ابزار پژوهش 

پرسشهاداده  یآورجمع  یبرا از  با  های  نامه،  رابطه  در  شد.  استفاده  سنجش استاندارد 

نامه پرسش نی. اگردید استفاده  () نامهپرسش از، استراتژی خودرهبری

س  باشدمی  سؤال  35  یدارا شامل  خودرهبری  ؤ که  بعد  سه  هر  سازنده،االت  تفکر    شامل 

 در تحقیق خود پایایی     ()  .باشدمی  رفتارمحور و پاداش طبیعی

  87پایایی این ابزار را      ()  ،0/ 81استراتژی خودرهبری را    نامهپرسش

ابزار را      ( )،  0/  ابزار را     ( )و  0/ 86پایایی این    پایایی این 

  ی برارا نیز تایید کردند،  نامه  پرسش  روایی صوری و محتوایی اینچنین  همآنان    بیان کردند.  0/ 88

 الؤ س   8که شامل      ()نامه  پرسش  از  موفقیت مسیر شغلیسنجش  

موفقیت  نامه پرسش در تحقیق خود، پایایی () ، استفاده شد.باشدمی

سنجش   یبرادست آوردند.  هب  0/ 79    ()  / 86مسیر شغلی را  

پروتئین  ریمتغ ال است،  ؤ س10که شامل    (  )نامه  پرسش  از   مسیر شغلی 

مسیر شغلی پروتئین نامه  پرسش  در تحقیق خود، پایایی    .شد  استفاده

آزمون   یبرا  .بیان کردند  0/ 87را  نامه  پرسش  پایایی این  (  )  و  0/ 81را  

   .شد کرونباخ استفاده یآلفا وهیاز ش هانامهپرسش ییایپا

 

 ها یافته 
به کمک    از روش  ها  آزمون فرضیه در این مطالعه جهت برازش مدل مفهومی پژوهش و  

شد؛ در    استفاده شد.بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش طی سه مرحله انجام   افزار نرم 

شد، در مرحله دوم به بررسی مدل ساختاری یا مدل  پژوهش بررسی    گیری اندازه مرحله اول مدل  

شد و باالخره مرحله سوم به بررسی برازش کلی مدل پژوهش اختصاص  پرداخته  درونی پژوهش  

 . یافت 
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های برای شاخص   ( )پایایی گیری، در این تحقیق ابتدا قابلیت اطمینان    اندازه   مدل   ارزیابی   از   پیش 

برای   شد.  ( بررسی()  سازگاری درونیهر سازه )قابلیت اطمینان  

( )  روایی هر سازه از روایی واگرا و روایی همگرا 

)پایایی( سازگاری درونی از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ   . برای قابلیت اطمینانشده است استفاده  

قابلیت  سازه  و  ترکیبی   اطمینان  مدل    (()  )پایایی  بودن  مناسب  برای 

 بر اساس نظر   باشد،   0/ 70بیشتر از  ه  آمد دست ه مقدار آلفای کرونباخ ب اگر  استفاده شد.  گیری  اندازه 

سازگاری  نشان       ( )   قابلیت چنین  هم باشد.  می   باال  درونی دهنده 

ترکیبی   اطمینان سازه  از  ه  آمد دست ه ب (  )پایایی  بیشتر  برخوردار  باشد،  0/ 70که  مناسبی  پایایی   از 

بر اساس نظر   0/ 40بیشتر از  ها  برای گویه   ()  بارهای عاملی چنین  هم   باشد. می  بود که 

روایی   تحقیق برای سنجش دار )قابل قبول( هستند. در این  از نظر آماری معنی ( ) 

استخراج   از   همگرا  واریانس  روایی استفاده شد.    ( )  شده میانگین 

باشد   0/ 5از      همگرا زمانی وجود دارد که آمده در این دست ه ب   مقدار همه    بزرگتر 

دهنده روایی نشان     ()   بر اساس نظر که    باشد می   0/ 50مطالعه بیشتر از  

 ارائه شده است.1همگرا در جدول    روایی   مربوط به پایایی و   باشد. نتایج می   مناسب  همگرای 
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  ()  شاخص فورنل و الرکر  روش  روایی واگرا از  برای بررسی

 نشان داده شده است. 2در جدول   استفاده شد. نتایج بررسی روایی واگرا
 

 

 

  

 

 

      
       
       
      

 

  گیری اندازه   مدل   در نتیجه،   هستند واگرا    روایی دارای    تحقیق،   این   در   متغیرها   تمام   که   این   به   توجه   با 

در این مطالعه برای بررسی مدل پیشنهادی از تجزیه و تحلیل    . باشد می   معتبر   تحقیق قابل اعتماد و   این   در 

در این شکل   ارائه شده است.   2 شکل در  (  تخمین ) استفاده شده است. نتایج اثرات مستقیم    

در نظر گرفته    شده است. عالوه بر این مقدار   داری آماری و ضریب مسیر مشخص واریانس، معنی 

 بینی مدل ارائه شده است. عنوان شاخصی برای قدرت پیش به   های دورنی شده برای سازه 

  مطالعه از ضرایب در این      برای بررسی برازش مدل ساختاری با روش   : رازش مدل ساختاری ب 

گیری  اندازه معیاری است که برای متصل کردن بخش      استفاده شده است. و معیار ( )   

ی دارد که یک متغیر  تأثیر رود و نشان از  می   ساختاری به کار   معادالت و بخش ساختاری مدلسازی  
معرفی شد    (  ) است که توسط    ی ار ی مع     . گذارد می   زا برونزا بر یک متغیر درون 

 ارائه شده است.   3در جدول    و    . مقادیر  سازد می   بینی مدل را مشخص و قدرت پیش 

 
   

  
 

 
 

بینی  و قابلیت پیش  مدل ساختاری از برازش  مشخص شد که  و    با توجه به مقادیر  
 مناسبی برخوردار است. 
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مسیر شغلی 
 پروتئین

استراتژهای  
 خودرهبری 

موفقیت  
 مسیر شغلی 

 محوری ارزش  خودهدایتی

موفقیت مسیر  

 شغلی ذهنی 

هایی  استراتژی 
 تفکر سازنده 

 

هایی  استراتژی 
 رفتارمحور 

هایی  استراتژی 
 طبیعی پاداش  

 

موفقیت مسیر  

 شغلی عینی 

 

277/6 458/7 

مسیر شغلی 
 پروتئین

استراتژهای  
 خودرهبری 

موفقیت  
 مسیر شغلی 

 ارزش محوری  خودهدایتی

موفقیت مسیر شغلی  
 ذهنی 

هایی  استراتژی 
 تفکر سازنده 

 

هایی  استراتژی 
 رفتار محور 

هایی  استراتژی 
 پاداش طبیعی 

 

موفقیت مسیر  
 شغلی عینی 

598/0 698/0 
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حلی برای بررستی برازش کلی مدل بوده  راه در مدل   شتاخص :برازش کلی مدل

و بین صتفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشتانگر کیفیت مناستب مدل هستتند. این 

بینی شده در پیشکه آیا مدل آزمایشکند و اینبینی کلی مدل را بررسی میشاخص توانایی پیش

  زا موفق بوده استت یا خیر. برای بررستی برازش مدل کلی از معیار متغیرهای مکنون درون

مقدار متوستط و مقدار بزر   میزان کم،  شتود که استتفاده می

 (.رود )به کار می های برای سنجش اعتبار مدل 

محاستبه    زیر فرمول طریق از  معیار این.  استت   شتدهارائه  4 جدول در  مدل  کلی برازش  نتایج

 :شودمی
 

برازش بستتیار مناستتب مدل کلی    0/ 65به میزان   آمده برای  دستتت هبا توجه به مقدار ب

معیاری برای بررسی برازش مدل   𝑅2شود. عالوه بر این با توجه به جدول باال ضرایب  می  ییدأت

زای )وابستته( مدل  مربوط به متغیرهای پنهان درون 𝑅2شتوند. ضترایب  می  ستاختاری محستوب

مطلوب استت. خالصته نتایج مربوط به آزمون   𝑅2آمده، مقادیر دستت استت که با توجه به نتایج به

 ارائه شده است. 5در جدول ها  فرضیه
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های  نشان داد که فرضیه  افزار  سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمنتایج مدل

 شوند.می ییدأتحقیق ت اول تا سوم

 

. دارد   ی شغل   ر ی مس  ت ی موفق   اب   یخودرهبر   رابطهدر    یانج ی نقش م   ن یی پروت   ی شغل   ر ی مس 

( بر مستتقل ) ریمتغ تأثیر یشتود که تا حدمی  در نظر گرفته یانجیم کی یزمان  ،ریمتغ کی

( 1دهد که )می رخ یزمان  یگریانجیم  ،یبه طور کل  قرار دهد. تأثیررا تحت   ()  وابستته ریمتغ

به طور  یانجیدر صتورت عدم حضتور م  (  2گذارد، ) تأثیر یانجیبر م  یبه طور قابل توجه  

شکل  دارد بر  یاثر منحصر به فرد قابل توجه  یانجی( م3، )گذارد تأثیر بر  یتوجهقابل  

 دهد.انگاره اثر میانجی را نشان می 4

 

 

 

  ی شغل ریمس ت یبر موفق  یخودرهبر تأثیردر  نییپروت یشغل ریمسبرای بررسی میانجی بودن 

  و      . در آزمون سوبل، با تخمین خطای معیار شد  استفاده(از آزمون سوبل )

بنابراین فرض صفر    ؛مستقیم را فقط با یک آزمون بررسی کردتوان اثر غیرمی  و برآورد فاصله  

رو در ابتدا نیاز به    طور قابل توجهی متفاوت از صفر است. از اینبه  اثر غیرمستقیم توسط  

وجود دارد که در عمل نتایج استفاده    . سه روش برای محاسبه خطای معیار  هست   خطای معیار 

این روش  همه  است ها  از  اثر    (. )   مشابه  معیار  برآورد خطای  از  پس 

. شود    آزمون وسیله آن  ه  تواند ب می   غیرمستقیم، فرضیه اثر غیرمستقیم 

اطمینان   فاصله  برای  نرمال  از جدول توزیع  استفاده    فرض صفر بررسی     95با 

 شود. می 
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با استتفاده از هر سته روش محاستبه   با استتفاده از خطای معیار و ضتریب مستیر، مقدار 

باشتد. پس فرض صتفر رد شتده و نقش میانجی بودن  می  0/ 05گردید که در هر سته مورد کوچکتر از  

 شود. می  یید أ ت  ی شغل  ر ی مس   ت ی موفق  ا ب   ی خودرهبر  رابطه  میان   ن یی پروت  ی شغل  ر ی مس 

000 /0  

000 /0

000 /0  
 

  در این مطالعه برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی، از روش شمول واریانس 

است    1و    0استفاده شد که مقداری بین    ( ( )) 

متغیر میانجی دارد. درواقع این مقدار    اثر تر بودن  تر باشد، نشان از قوی نزدیک   1و هر چه این مقدار به  

شمول  ، اگر ارزش سنجد. با توجه به نظر ) می   نسبت اثر غیرمستقیم براثر کل را 

درصد،    80تا    20نقش میانجی کامل است، ارزش بین  دهنده  باشد، نشان   درصد   80واریانس بیش از  

درصد به این معنی است که نقش میانجیگری   20دهنده میانجی جزئی است، و ارزش کمتر از نشان 

 صورت زیر انجام شده است. به   شمول واریانس وجود ندارد. در این تحقیق محاسبه 

ن یی پروت  ی شغل  ر ی مس ی از طریق شغل  ر ی مس   ت ی بر موفق ی  خودرهبر اثر غیرمستقیم  

 ی شغل   ر ی مس   ت ی بر موفق ی  خودرهبر اثر کل 

غیرمستقیم +  اثر مستقیم = اثر 

تقسیم بر اثر کل =   = اثر غیر مستقیم 

 ی شتتغل   ر ی مستت ی از طریق شتتغل   ر ی مستت   ت ی بر موفق ی  خودرهبر از اثر کل  درصتتد  37/ 7در نتیجه، 

نقش میانجی جزئی دارد، در نتیجه فرضتیه چهارم نیز   ن یی پروت  ی شتغل   ر ی مست شتود و  می  تبیین   ن یی پروت 

 شود. می  یید أ ت 

 

 گیری بحث و نتیجه 
  رابطه مثبت دارد و  موفقیت مسیر شغلی با   استراتژی خودرهبری مطالعه نشان داد که   ن ی ا   ج ی نتا 
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های نظری حاصتل از این در ادامه پیامد   . باشتد می  رابطه   ن ی ا ی واستطه تا حد مستیر شتغلی پروتیین  

 تحقیق مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. 

  داد که بین  نشان  موفقیت مسیر شغلی  بر  استراتژی خودرهبری   تأثیر  به   مربوط  تحقیقات  الف.

 تعریف ترینساده شاید .دارد وجود مثبت  رابطه کارکنان موفقیت شغلی استراتژی خودرهبری و

  با  (.)باشد    پیرو  و   رهبر   بین  اثرگذاری   و  نفوذ  یندافر  رهبری  از

  در   حرکت   به  برای  خود  بر  نفوذ  فرایند  عنوان  به  توانمی  رارهبری  خود  تعریف،  این  به  توجه

)  (.)  کرد  تعریف  موردنظر  نتیجه  به   یابیدست   منظور  به  خود  آوردن

  دهند، می  افزایش  را  خودرهبریهای  مهارت  که   افرادی  اند  گفته  خود های  پژوه  در(  

نشان  .دهندمی  افزایش  نیز  را  خود   شغلی  پیامدهای تحقیق  استراتژی    تأثیراهمیت  دهنده  این 

های  دهد که باید توجه بیشتری به استراتژیخودرهبری بر موفقیت مسیر شغلی است و نشان می

در تحقیق خود به این نتیجه   (. )داشت خودهبری برای رسیدن به موفقیت شغلی  

کننده  هتای دشتوار کته تضعیفتواننتد بتر موقعیت می  دارای استراتژی خودرهبری  رسید که افراد

آیند فایق  تحقیق  خالقیت هستند،  نتایج  با  که  کنند  موفقیت حرکت  با  در مسیر شغلی خود  و 

دارد؛ همخوانی  خود،      ()چنین  هم  حاضر  تحقیق  خودرهبری، در  بین  دریافت 

 دار وجود داردیمثبتت و معنت  رابطهخودکارآمدی در مسیر شغلی 

  از  دار و مثبتی بر مستیر شتغلی پروتئین دارد. ی معن  تأثیر تحقیق نشتان داد که خودرهبری  این ب.  

  خود   شتغلی   پیشترفت   مدیریت   در ای  فعاالنه   نقش   و  هستتند   خودرهبر   افراد   پروتئین،   مستیرشتغلی  منظر 

  پاستخ   عنوان ه ب )   خودرهبر   رفتار   و ها ارزش  بیان   و   شتناستایی  طریق   از ( )   دارند 

صتورت  های  در بررستی .  کنند می   توصتیف   را   متنوع  شتغلی  مستیر (  خاص  کاری های  محیط   به   ستازگار 

ویژه  خودرهبری بر مستتیر شتتغلی پروتئین به های  این پژوهش استتتراتژی های  گرفته و مطابق با یافته 

متغیر را مورد توجه  توان این رابطه بین این دو  می   مثبت داشتتته و  تأثیر بعد خودهدایتی این کارراهه  

در تحقیق  )  . قرارداده و در جهت کارایی بیشتتتر مورد استتتفاده قرار داد 

خودرهبری را در  های  خودگردانی و استتراتژی ، خود به این نتیجه  رستیدند که کارکنانی که استتقالل 

پروتئین موفق خواهند بود که با نتایج  گیری به ستمت مستیر شتغلی  کنند در جهت می  ها دنبال ستازمان 

 این تحقیق همخوانی دارد. 
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 دهد. ارائه می   شتغلی   مستیر   موفقیت   بر   پروتیین  شتغلی   مستیر  تأثیر   به   راجع   ی ح ی توضت  . تحقیق ج 

  آن   در   که   ، شتده استت  معرفی  ستنتی   دیدگاه   با   تضتاد   در   را   مستیرشتغلی   موفقیت   متنوع   دیدگاه  مفهوم 

همان گونه که در تعریف مستیر شتغلی پروتیین     شتود می   واگذار  خودش  به   فرد   پیشترفت   مستئولیت 

خود متکی بوده و به حرفه خویش  های  افراد با نگرش مستتتیر شتتتغلی متنوع به توانایی   گفته شتتتد؛ 

 با   ستتتازگاری   به   متمایل   و   خودبرانگیخته   پذیر، انعطاف  افراد  این   توان گفت که  می  وفادارند در نتیجه 

های  مطابق با این تعاریف و روابط و بر استتاس یافته  . ( )   هستتتند  تغییری  نوع   هر 

این پژوهش مؤید های  مثبت دارد که یافته  اثر پژوهش مستیر شتغلی پروتیین بر موفقیت مستیر شتغلی 

در تحقیق خود به این نتیجه رستتیدند  )   باشتتند. می   اهمیت مستتیر شتتغلی پروتئین 

عملکرد بهتری در مستیر  ،  خود در ستازمان هستتند های  دی و مهارت ن افرادی که به دنبال افزایش توانم 

د  کنن گیری مسیر شغلی متنوع را پیگیری می باشند، به عبارت دیگری افرادی که جهت می  شتغلی خود 

 همخوانی دارد. خواهد بود که با نتایج این تحقیق   تر شغلی خود در سازمان موفق  ر در مسی 

پروتیین   بررسی   با   پژوهش   های یافته   . د  شغلی  مسیر  میانجی  اثربخشی    تقویت   در   نقش 

مسیر شغلی های  استراتژی  موفقیت  بر    . کند می   کمک   این حوزه   به   مربوط   پیشینه   به ،  خودرهبری 

  یک   یا   تفکر   یک   بیشتر   بلکه   کند، نمی   بیان   را   شغلی   تحرک   یک   مانند   خاصی   رفتار   متنوع،   مسیرشغلی 

  را  آموزش   برای   الزم    انگیزه   متنوع   گرایش   با   افراد   عالوه، ه ب .  باشد می   مسیرشغلی   به   نسبت   نگرش 

  یادگیری   متنوع،   شغلی   مسیر   موفقیت   الزمه     ( )   نظر   طبق .  ( )   دارند 

طبق  . باشند می   خودرهبری های  ویژگی   از   خود   که   است   استقالل   و   فردی   مسئولیت   خودآگاهی،   مستمر، 

های  پروتیین در اثرگذاری استراتژی   شغلی   دهد که مسیر می   تحقیق نشان   ها، این مفاهیم و مطابق با یافته 

  مطالعه   یک   انجام  با  ما  سرانجام،   دارد.  جزئی  میانجی   متغیر  نقش  خودرهبری بر موفقیت مسیر شغلی 

  کلی، طور به  که  رسیدیم   نتیجه   این   لرستان به   استان  دارائی در سازمان امور مالیاتی و  شعب  در   تجربی 

نگرش    و   بگیرند   نظر   در   خودرهبری را های  استراتژی   در موفقیت مسیر شغلی،   باید ها  کارکنان سازمان 

 فردی و شغلی از آن بهره جویند. های  مسیر شغلی پروتئین را نیز ارتقاء داده و جهت موفقیت 

 

 کاربردی پیشنهادات  

  کارکنان   استراتژی خودرهبری بر موفقیت مسیر شغلی که    داد تحقیق نشان  که نتایج  با توجه به این 

هایی همانند توانمندی  خودرهبری از طریق شیوه های  گردد که استراتژی می   لذا توصیه   است   مؤثر 
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گردیده تا منجر به  تقویت  ها  کارکنان در بحث خالقیت و حل مشکالت و مسائل کاری در سازمان 

  اهمیت   بر   آن   در   که   کرده   طراحی   را   مدلی   خود   پژوهش   در   (  )   کارایی بیشتر شوند. 

  دیگر،   عبارت   به .  است   شده   تأکید   افراد   کاری   توان   افزایش   و   شغلی   مسیر   مدیریت   بر   خودرهبری 

  رفتارها  اساس  بر  فرد  کاری   توان  افزاید، می   فرد   شغلی  مسیر  مدیریت   به  تنها  نه  خودرهبری   به  توجه 

 . دهد می   توسعه   را   خودرهبری   سازوکارهای   و 

  خودرهبری   دارند،  شتتان   حرفه   در   بیشتتتری  استتتقالل  میزان   که   از آنجایی که گفته شتتد افرادی 

ها  لذا به میزان استتقالل کارکنان در ستازمان  ، دهند می  نشتان   خود   از   بیشتتری   خالقیت   و   دارند   باالتری 

بیشتتتری داده شتتده و تفویت اختیار بیشتتتری صتتورت پذیرد تا منجر به خالقیت بیشتتتر و  اهمیت  

 نهایت موفقیت بیشتر سازمان گردد. تقویت خودرهبری و در 

چنین  هم خودرهبری و  های  هایی که در مورد مستیر شتغلی پروتیین و استتراتژی با توجه به بررستی 

وری ستازمان  گردد جهت باال بردن بهره می   پیشتنهاد   ، انجام شتد ها بر موفقیت مستیر شتغلی آن  تأثیر 

های  صتورت مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته و از به کار گرفتن افراد با قابلیت مستیر شتغلی کارکنان به 

د شتد  تعهد به کارراهه خواه چنین هم   مورد نیاز شتغل مورد نظر که منجر به رضتایت خاطر کارکنان و 

توانند با مطالعه دقیق  می  مدیران اطمینان حاصتل گردد. بر استاس تحقیق صتورت گرفته در این راستتا 

 دستت آورده و قبل از به شتخصتیتی را بر مشتاغل به های  مشتاغلی که در ستازمان دارند تأثیر ویژگی 

افرادی که بیشتترین  کلیدی به  کارگماری با تحلیل شتخصتیت، عملکرد را پیش بینی نمایند تا مشتاغل 

وری در  گردد در راستتتای استتتقرار چرخه بهره توصتتیه می ،  عملکرد را دارند اختصتتاص داده شتتوند 

  کنند متفاوت در جایگاه مناستب فعالیت می های  ارزیابان بررستی کنند که آیا افراد با قابلیت ها  ستازمان 

 و اگر چنین نیست تغییرات الزم جهت این مهم اعمال گردد.  یا خیر 

های  کارگاه   ها، ستازمان   کارکنان   مهارت  ستطح   ارتقاء چنین هم   و   خودرهبری   روحیه  ارتقاء   جهت 

 . گردد   برگزار   و   طراحی  مرتبط   آموزشی 

 

 ی پژوهش ها محدودیت 

ها  جمله تکمیل پرستشتنامه هایی برای انجام تحقیق از  با توجه به اپیدمی بیماری کرونا محدودیت 

و دستترستی به کارکنان )حضتور یک ستوم یا یک دوم کارکنان جهت جلوگیری از تجمع و انتشتار 

ویروس( وجود داشته است. 
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 عودت   و   تحویتل   و هتا  نتامته پرستتتش   تکمیتل   در   کتارکنتان ستتتازمتان   از   برخی   همکتاری   عتدم 

پژوهش. های  نامه پرسش 

و تحقیقات کافی در این بوده اندک متنوع   مستتیرشتتغلی مفهوم با  ارتباط در پژوهش پیشتتینه 

 حیطه صورت نپذیرفته است. 

 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 

و ارتباط  .. بدون مرز، .   شتغلی پروتیین، مستیرهای مانند معاصتر های  کارراهه گردد می   . پیشتنهاد 1

گیرند قرار بررسی مورد یندهای شغلی بیشتر ا بر فر گذار تأثیر ها با متغیرهای متفاوت  آن 

ستتازمان امور مالیاتی استتتان لرستتتان بوده    حاضتتر،  پژوهش  آماری  جامعه   که این   به  توجه  . با 2

  قرار  بررسی  مورد ها  استان   سایر   نیز در    و ها  سایر سازمان   در   پژوهش  که این   شود می   پیشنهاد ، است 

. گیرد 

مورد ارتباط بعد خودهدایتی مستیر  تر در  صتورت تخصتصتی  گردد تحقیقاتی به می   . پیشتنهاد 3

خودرهبری صورت پذیرد. های  شغلی پروتیین با استراتژی 

ابعتاد متفتاوت استتتتراتژی خودرهبری بتا ابعتاد   رابطته گردد تحقیقتاتی در مورد  می   . پیشتتتنهتاد 4

صورت مجزا صورت پذیرد. متفاوت موفقیت شغلی ذهنی هر یک به 

پژوهش در تحقیقات آتی در  های  افزایش اعتبار یافته گردد پژوهشتتگران جهت می   . پیشتتنهاد 5

 هایی چون مصاحبه نیز بهره جویند. از روش نامه  پرسش   کنار 

ابعاد مستیر شتغلی پروتیین بر ابعاد موفقیت مستیر شتغلی عینی و ذهنی  تأثیر گردد  می   پیشتنهاد   . 6

تر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند. صورت جداگانه و تخصصی به 

 

 و قدردانی تشکر 
 گردد. کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی می از کلیه شرکت 

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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