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 چکیده
وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی تببدیل  نیاز به تبلیغات در فضای اینترنت امروزه به یک ضرورت برای کس 

کببه تیلیببل اسببت وکارهای نوپببایی در ایببران  مارکتینبب ، کسبب  وکارهای دیجیتال کسبب . اسببت  شببده
. این مقاله سبعی استوکارها یکی از نیازهای ضروری جهت رشد و توسعه آنها  شناختی این کس  جامعه

های تبلیغاتی اینترنتی را احصاء و مبورد بررسبی قبرار دهبد.  وکار دارد عوامل مؤثر بر اشتغال افراد در کس 
تربیتبی علبو  شناسبی،  شناسی، روان برای دستیابی به این مهم، پس از کنکاش در نظریات مختلف جامعه

تغیر استعداد، عالقه، فرهنب  سبازمانی، مزایبای م 4وارائه شد ای  رشته رویکرد بینبا مدل نظری یک و... 
وکارهای  عنوان عوامل مهم تأثیرگبذار ببر اشبتغال در کسب  اقتصادی و بازار کار به ب اجتماعی شغلی، طبقه  

آمباری، فرضبیات  جامعه   ساخته در بین نمونه   تبلیغاتی اینترنتی تعیین شد. سپس با توزیع پرسشنامه میقق
فرضیه ببا  4فرضیه از  1گرفت و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معناداری  تیقیق مورد آزمون قرار

مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ببر اسباس  (اقتصادی ب جز عامل طبقه اجتماعی به« )اشتغال» متغیر وابسته  
ببا متغیبر  «کار بازار»و  «عالقه»های آزمون معادالت ساختاری )لیزرل( معناداری متغیرهای مستقل  یافته

( و 9/0 مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد که عامل اسبتعداد )ببا ضبری  اسبتاندارد «اشتغال» وابسته  
وکارهای تبلیغباتی  ( بیشترین تأثیر را در جذب شاغلین  به کسب 42/0 مزایای شغلی )با ضری  استاندارد

 اند. اینترنتی داشته
 اینترنتی، شغل، فرهن  سازمانیوکار  تبلیغات اینترنتی، کس  :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
 جملبه از آدمبی زنبدگی مختلبف های جنببه ببر اینترنبت، آن راس در و ،اطالعات فناوری
 بنبا را ارتباطبات از جدیبدی شبکل و اسبت  گذاشبته تبأثیر تبلیغبی و ارتباطی های فعالیت

 پیبدایش ببا واقبع در .است  نداشته خارجی وجود اینترنت، پیدایش از قبل تا که است نهاده
 آن مختلبف های مزیت به توجه با  و جهان سراسر در اینترنتی کاربران سریع رشد و اینترنت

 ،آنهبا بهتبر شناسبایی وکنندگان  مصبر  تبک تبک ببا تعامل قابلیت بودن، جهانی جمله از
 و بازاریابی در را نوپا رسانه   این تبلیغاتی مدیران ،...وکنندگان  مصر  به وقت تما  دسترسی
 (.2001 ،1چان) گرفتند کار به تبلیغات

 ارسبال ببرای ارتبباطی وسبیله   و کانال یک عنوان به اینترنت از استفاده به  اینترنتی تبلیغات
 فضای در تبلیغات به اینترنت بستر بر که وکارهایی کس  به. دارد اشاره وب مییط در تبلیغات
 انبوا  ببه اینترنتبی تبلیغات شود اینترنتی گفته می تبلیغاتی وکارهای کس  پردازند، می اینترنت

 تبلیغبات میتبوایی، تبلیغبات کلیکبی، تبلیغبات بنبری، تبلیغبات: شبود مبیتقسیم  مختلفی
 . و سئوهای  تکنیک ادورز، گوگل تبلیغات مارکتین ، ایمیل خبری، رپرتاژ ویدئویی،

 آنهبا سبنتی مبدل به نسبت اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  تا است  شده سب  اینترنت
 هزینبه نیسبت؛ خاصبی مکان به نیازدیگر  وکارها کس  اندازی راه برای . چراکهشود متمایز

 روز شببانه سباعات تمبا  در ؛اسبت تبر پبایینآنهبا  سبنتی مبدل به نس  معموالا  اندازی راه
 حبذ  ها واسطه و شود می انجا  خودکار صورت به معموالا  فرایندها ؛باشند فعال توانند می
 حجبم ببه توان می سرعت به است؛ تعاملی و دوسویه مشتری یا مخاط  با ارتباط .دشو می

 شود می انجا  هدفمندتر تبلیغات و کرد پیدا دسترسی افراد و اطالعات از وسیعی
 بیکباری افبزایش سب  ایران در موجود امکانات و منابع کاهش جوان، جمعیت افزایش

 های راه از یکی .است  شده جدید اقتصادی و اجتماعی نیازهای پیدایش و کرده تیصیل قشر
 اقتصبادی توسبعه   موتبور عنبوان ببه کبه اسبت اینترنت بستر بر کارآفرینی ،بیکاری با مبارزه

 به وابسته های مجموعه و خود برای تنها نه اینترنت بستر بر کارآفرینان .کرد یاد آن از توان می
 ایجباد اینترنبت طریق از نیز شماری بی شغلی های فرصت بلکه ؛کنند می زایی اشتغال خود

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 عوامل تأثیرگذار بر اشتغال 

 در کسب وکارهای ...
 

  ،2091 سبال در شبود مبی صبر  جهبان در تبلیغبات ببرای کبه ای هزینبه میزان .کنند می
 تبلیغبات ببه درصبد40 حبدود میبزان ایبن از کبه است  شده زده تخمین دالر میلیارد421

 .یاببد افبزایش درصد44 به 2029 سال در میزان این شود می بینی پیش و دارد تعلق اینترنتی
 مقبدار ایبن از؛شبود مبی هزینبه تبلیغبات برای تومان میلیارد 9100 حدود ساالنه ایران در

 هبای آمار ببا کبه شبود مبی اینترنتبی تبلیغات صر  درصد(94) تومان میلیارد 100 حدود
 مورد ایران در وکارها کس  این رشد کندی دالیل است شایستهو  دارد زیادی فاصله   جهانی
 (.9911 ،تکراسا )سایت گیرد قرار بررسی

 خبود رشبد ابتبدای در هنوز ایران در مارکتین  اینترنتی یا دیجیتال تبلیغاتی وکارهای کس 
 روببه رو کنبدی ببا جهبانی رشبد ببه نسببت را وکارها کسب  ایبن رشبد که موانعی است. از

 ببا حبوزه ایبن کارشناسبان تخصصبی آشنایی عد توان به این موارد اشاره کرد:  است می کرده
 بخبش توسبط مجبازی فضبای شبناخت عبد  گذار، سرمایه نبود دیجیتال؛ بازاریابی مباحث

 کباهش و ارز بیران فروش، بیران کرونا، بسترهای کردن کار ای قبیله ایرانی؛ مدیران از بزرگی
 تبلیغبات، قطعبی سراسبری اینترنبت، های مسدودکننده دیجیتال، تبلیغاتهای  شرکت درآمد

زمینبه  در کنون تا کههایی  جعلی و... پژوهش کلیکی تبلیغات اجتماعی، های رسانه فیلترین 
 میبور حبول بیشبتر اسبت  شبده انجبا  مارکتین  اینترنتی یا دیجیتال تبلیغاتی وکارهای کس 
است. این مقالبه سبعی دارد ببا  بوده  تأثیرات آن اینترنتی و تبلیغات مختلفهای  روش معرفی

مارکتین  را مورد  کارجویان در صنعت دیجیتالشناختی  عوامل مؤثر بر اشتغال  نگاهی جامعه
وکارها در بازار ایران داشته باشد. تیلیل قرار دهد و توصیفی از وضعیت فعلی این کس 

 
 . پیشینه تحقیق2

 موانع بسترها، اینترنتی؛ هایوکار کس  مطالعه» موضو  با تیقیقی در (9911)آبیار میسن
 هبای راه شبناخت ببه «نظران صباح  نگاه از اینترنتی وکارهای کس  توسعه   اندازها چشم و

 شبناخت و اینترنتبی وکارهای کسب  مشبکالت شبناخت اینترنتبی، وکارهای  کس  تسهیل
 چبرا کبه اسبت بوده ایبن تیقیبق سبؤال اسبت. پرداخته اینترنتبی وکار کسب  بهینبه الگوی
 ایبن موانبع و اسبت نداشته بیکباری شبدت کاهش در چندانی تأثیر اینترنتی وکارهای کس 
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 مببدل بببین آیببا کببه اسببت بوده ایببن تیقیببق ایببن های فرضببیه از اسببت  بوده چببه موفقیببت
 وکارها کسب  ایبن توسبعه رشبد و اینترنتبی وکارهای کس  مییط اینترنتی، های وکار کس 
 دقیبق، هبای ریزی برنامبهکبه  است  گرفته نتیجه میقق پایان در .دارد وجود معناداری رابطه  

 افبراد مخصوصباا  جامعه افراد برای را اینترنتی وکارهای کس  تواند می روزتر به و کارشناسانه
 به افراد جذب وکار، کس  مدل نگاه از بیشتر تیقیق این سازد. هموارتر بیکار کرده تیصیل

 شغلی. های نظریه نگاه از تا است داده قرار بررسی مورد را اینترنتی وکارهای کس 
 مشتری رفتار بر اینترنتی تبلیغات تأثیر بررسی»تیقیقی را با عنوان  (9919)رضوانی مهناز

 و اجتمباعی های شببکه مفهبو  انجا  داده است. او با تشریح« اجتماعی های شبکه در ایرانی
 بررسبی ببه ها، شبکه این در ممکن های بازاریابی و تبلیغات انوا  از برخی و آنها از هایی مثال

 از تبوان میچگونه  که است بوده این این تیقیق سؤال پرداخته است مبره مفاهیم این تأثیرات
 تبلیب  راسبتای در شبود مبی برقبرار آنهبا مخباطبین بین اجتماعیهای  شبکه در که ارتباطاتی

 از مشبتریان رضایت بین که است بوده این تیقیق اینهای  فرضیه از کرد. استفاده میصوالت
 این های یافته دارد. وجود معناداری رابطه اجتماعیهای  شبکه در تبلی  و شده خریداری کاالی

 ببر شبده تبلی  میصول تجاری نا  اعتبار و مجازی شبکه   اعتبار که هستند این بیانگر پژوهش
 شده تبلی  میصول خرید ترجیح و اجتماعی شبکه   در تبلیغات اعتبار از کننده مصر  ارزیابی

 کننده مصر  ارزیابی بر عالوه دوستان طر  از شده بیان کیفیت. دارد تأثیر اجتماعی شبکه در
 .  است مؤثر نیز او خرید ترجیح بر میصول، کیفیت از

 و اینترنتی تبلیغات های روش شناسایی» موضو  با پژوهشی (9921)جعفرتهرانی مریم
 از اسبت. داده انجا  «تبلیغاتی ابزار انتخاب در سایت وب مدیران و کاربران اولویت بررسی
 ها سبایت کاربران و (تبلی  ناشران) ها سایت مدیران بین که است بوده این میقق های فرضیه

 ببا نهایبت در دارد. وجبود تبلیغات ابزار درخصوص مشترکی های دیدگاه (تبلی  مخاطبان)
 میبزان و تیصیالت جنسیت، سن، چون عواملی که شد مشخص آمده عمل به های بررسی
 کاربران فردی های تفاوت دالیل از اینترنت، از استفاده قبلی های تجربه و اینترنت با آشنایی

 تبلیغبات تبأثیر ببه بیشتر تیقیق این .است  بوده تبلیغاتی ابزار از بندی اولویت و انتخاب در
 است. پرداخته اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  بر اینترنتی
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 . چارچوب نظری4
 در اشبتغال ببر مبؤثر عوامبل شناسبایی اسبت شبده مطبر  مقالبه ایبن در که اصلی سؤال

 ایم. رفته شغلی های نظریه سراغ بهسؤال  این پاسخ یافتن برایاست.  اینترنتی وکارهای کس 
 همچنبین و شبغل انتخباب چگبونگی که هستند فرضیاتی ازای  مجموعه شغلی های نظریه
 کبه را انتظاراتی و شغل ادامه و حضور چگونگی و کرده بررسی راای  حرفه های طر  تنظیم
 ایبن از تیسبؤاال ببه دادن پاسخ دنبال به شغلی های نظریه کنند. بینی می پیش شود، می ایجاد
 انتخباب را خباص شبغل یبک مختلبف مشباغل ببین از فرد دالیلی چه به باشند: می قبیل
 چگونبه دارنبد  دخالبت حرفبه و شبغل انتخباب در متعبددی عوامل یا عامل آیا کند  می
 حبداکثر ببه فرد یک چگونه کرد  هدایت مناس  مسیر در و شناخت را عوامل این توان می

 در کبه است پویا فرایندی یا مقطعی فعالیت یک شغل انتخاب آیا رسد  می شغلی رضایت
 و انتخباب اسباس ببر یبا اسبت تصادفی عملی شغل انتخاب آیا گیرد  می شکل زمان طی

 .(920-220، 9910)پورشهسواری، گیرد  می صورت گزینش
کید  آنها از یک هر در که دارد وجود شغلی متعدد های نظریه  در مختلفبی عوامبل ببرتأ

 رویکبرد( 9 دارد: وجبود اصبلی رویکرد سه شغلی های نظریه در است. شده شغل انتخاب
 مبدل همراه به مند  نظا و مقطعی های فعالیت ازای  مجموعه صورت به را شغل انتخاب اول

 فعالیبت یبک صبرفاا  را شبغل انتخباب دو  رویکبرد( 2؛ بینبد مبی شغل انتخاب مکانیکی
 کبودکی از کبه بیند می پویا و مداو  فرایند یک صورت به بلکه؛ بیند نمی مقطعی و مکانیکی

، سو  رویکرد( 9؛ دارد ادامه پایدار و ثابت شغل انتخاب مرحله   تا زمان طول در و شده آغاز
 معنبای از بخشی و زندگی با ارتباط در شغل، شود می توجه آن به بیشتر حاضر عصر در که

 کبل از مجبزا و منفبرد فعالیبت یبک صبورت هب شغل انتخاب و شود می تعریف فرد زندگی
 این نظریه های شغلی عبارتند از:  شود. نمی گرفته نظر در زندگی

 1مراتب نیازهای مازلو . نظریه سلسه4-1

هایی  فرصبت و آدمی های انگیزه میان رابطه   به نگریستن برای جالبی راه مازلو مرات  سلسله
 آنهبا غبایی هبد  کبه هسبتند تمایالتی ها انگیزه آورد. می فراهم کند، می عرضه مییط که

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 کلینیکبی تجرببه مبنبای ببر انسان، انگیزش درباره   را خود مدل مازلو  اآبراه بقاست. حفظ
 انسان نیازهای او مدل مبنای بر (.10-40، 9914)خداپناهی، داد ارائه 9149 سال در خود

 نیازهببای( 9؛ ایمنببی نیازهببای( 2؛ فیزیولببوژیکی نیازهببای( 9 اسببت: سببطحپببن   دارای
  شکوفائی. خود نیازهای( 1؛  حرمت نیازهای( 4؛ اجتماعی
 دارنبد. مراتبی سلسله ترتی  یکدیگر با گانه پن  نیازهای مجموعه که است معتقد مازلو
 سطح نیازهای که زمانی تا که است خاصی نیازهای ارضاء یا کامروایی برای انسان انگیزش

 داشته انگیزش در نقشی توانند نمی باال سطح نیازهای نشوند، برآورده معقولی حد در پایین
 (.9919،29)نائلی، باشند

 ثابت، استخدا  و شغلی امنیت شغلی، مزایای متغیرهای توان می نظریه این به باتوجه
ها  اسبتعداد بروز و خودشکوفایی امکان شغلی،ء ارتقا امکان میترمانه، سازمانی فرهن 

کید  آن بر مازلو نظریه که دانست شغل انتخاب در مؤثر عوامل جمله از را کار مییط در تأ
دارد.

 1شناسی هالند . نظریه تیپ4-2

 او نظریه  براساس  بود. شغل انتخاب و تکاملی مسیر درباره   جامعای  نظریه ارائه هالند هد 
 نبو  ببه حرفبه و شبغل گزینش است.  حرفه و شغل انتخاب کننده   تعیین فرد شخصیت نو 

 ایبنو بسبط دادن  و سباده اندیشبه   چنبد شبامل هالنبد  نظریبه دارد. بستگی فرد شخصیت
 متهبور، اجتمباعی، هنبری، گرا، واقع شخصیتی تیپشش  به را افراد ابتدا او هاست. اندیشه
 شبباهت شخصبیتی تیبپ یبک ببه شخص هرچه کند. می تقسیم قراردادی و گروجو جست

 بیشبتر دهبد، ارائبه را تیپ آن خاص های ویژگی و رفتارها آنکه امکان باشد، داشته بیشتری
  (.41-10، 9914،)هالند است
 سبعی فرد هر که داریم شغلی مییط نو شش  ما هالند، شخصیتی تیپشش  اساس بر

 اساس بر باشد. سازگار او خصوصیات و روحیات با که کند انتخاب را شغلی مییط کند می
 عوامبل جملبه از تبوان می را عالقه و استعداد سازمانی، فرهن  چون متغیرهایی نظریه این

 دانست. شغل انتخاب در مؤثر
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 1پویایی بوردین . نظریه روان4-3
جنسی دوران کودکی را عامل انگیزش شغلی  ب روانیپویایی بوردین چگونگی رشد  نظریه روان

کنبد. ببه  طور ویژه بر روی ارتباط بین بازی و کار در زندگی افراد بیبث می داند. بوردین به می
طور فطبری لبذت  کردن ببه نظر او بازی یکی از منابع مهم کس  لذت است. کودکان از بازی

با بازی است. کار نشانه نیاز انسان به کس   برند. او معتقد است که کار نیز فعالیتی مشابه می
 آورند. ها برای کس  لذت حاصل از بازی به کار روی می لذت از طریق بازی است. انسان

 مبؤثر شبغل انتخباب در کبه متغیرهبایی تبرین مهم بوردین پویایی روان نظریه اساس بر
 اسبتعداد، و...(، قبدرت دقت، کنجکاوی، جویی)مانند لذت برای فطری تمایالت هستند:
 است. پذیری جامعه و اجتماعی ب اقتصادی طبقه عالقه،

 2. نظریه شغلی گینزبرگ4-4
 یبک ببر شبغل انتخباب یعنی است  رونده پیش جریانی شغل انتخاب است معتقد گینزبرگ

 پیوندد. می وقو  به متمادی سالیان طی در که است متکی پیشین تصمیمات و اصول سلسله
 و گینزببرگ یاببد. مبی ادامبه سبالگی بیسبت تبا و آغباز سبالگی ده از شبغل انتخاب فرایند

 از انسبان که معنی بدین است. سازشی فعالیتی شغل انتخاب معتقدند همچنین همکارانش
 آورد، دست هب شغلی رضایت سازد، برآورده را آرزوهایش است درصدد مناس  شغل طریق

 بپوشباند عمبل جامه هایش خواسته به و کند را استفاده حداکثر استعدادهایش وها  رغبت از
 ببازار عالقبه، چبون متغیرهایی گینزبرگ شغلی نظریه   اساس بر (92، 9912 آبادی، )شفیع

برشمرد. شغل انتخاب در مؤثر عوامل جزو توان می را سازمانی فرهن  و استعداد کار،
 3. نظریه شغلی سوپر4-5

 خبود درباره فرد تصور او نظر به است. پنداری خویشتن سوپر دانالد نظریه در اصلی مفهو 
 بلبوغ و شبغل انتخباب تکباملی مسبیر به سوپر .است شغل انتخاب اصلی عوامل از یکی

 بلوغ و تکامل نتای  از یکی شغل انتخاب او نظر به دارد. توجه شغل انتخاب از بیشتر شغلی
 تبرین مهبم، سبوپر نظریبه   اساس بر (294، 9910)پورشهسواری، استای  حرفه و شغلی

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 تناسب  نظیبر متغیرهبایی و است شغلی خودپنداره   است مؤثر شغل انتخاب در که متغیری
 اقتصبادی، ب اجتماعی طبقبه   انتخبابی، شبغل هبای ویژگی ببا فرد های مهارت وها  استعداد
 خودپنبداره تکامبل وء ارتقبا در و... کبار( )بازار اجتماعی و مییطی عوامل ذهنی، توانایی
 است. مؤثر شغل انتخاب و شغلی
متغیر یبا  و هستند واقعیت از نمودی شد، ذکر آنها توضییات که هایی نظریه از یک هر

کنند. ببر اسباس چبارچوب  عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر اشتغال معرفی می متغیرهایی را به
:کارهای اینترنتی تأثیرگذار هستند و نظری تیقیق متغیرهای زیر بر اشتغال در کس 

 کباری، بیمبه   همچبون مزایایی و پاداش شغلی، امنیت مناس ، آمد در شغلی: مزایای
 میبیط ببا تطابق یا شغل انتخاب در انگیزشی تأثیرگذار عوامل جزو و... تفرییی های طر 

 است. شده اشاره آنها به سوپر و مازلو نیازهای مرات  سلسله های نظریه در که هستند کار
 امکبان شبغلی،ء ارتقبا امکبان کبار، مییط در متقابل احترا  به نیاز سازمانی: فرهنگ

 جملبه از فبرد هبر شخصی های ارزش و عقاید به احترا  کار، میل در پیشرفت و یادگیری
 نظریبه   و ببوردین پویایی روان مازلو، نیازهای مرات  سلسله های نظریه در که هستند عواملی
 است.  شده اشاره آنها به گینزبرگ شغلی

 همراه چیزی به نسبت زیاد عالقه و توجه با که است احساسی از عبارت رغبت عالقه:
 قبرار توجبه مورد را آن بدارد، دوست را چیزی انسان که آید می وجوده ب زمانی رغبت .باشد
 توان می دیگر، عبارت به .ببرد لذت آن از سرانجا  و بیاندیشد آن درباره   کند، مشاهده و دهد

 اسبت زمبان از معینبی لیظبه   در انسبان های داشتنی دوست وها  ترجیح همان رغبت گفت
 واسبطه با شغلی نظریات تما  که است عواملی جزو عامل این (.12، 9922آبادی، شفیع)
 ببر را شبغل انتخباب اساس بوردین پویایی روان نظریه   اما؛ اند کرده اشاره آن به واسطه بی یا

 داند. می جویی لذت و عالقه
 انجبا  ببرای ضبروری نیازهای پیش جمله از مهارت کس  یا استعداد وجود استعداد:

 و سبوپر گینزببرگ، شبغلی های نظریبه. اسبت شبغلی پسبت یک در گرفتن قرار یا کار یک
 متغیرهبای عنبوان ببه متغیبر ایبن آنهبا در که هستند هایی نظریه جمله از هالند شناسی تیپ

 است.  شده شناسایینظریه  اصلی
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 اشتغال در کس  وکارهای تبلیغاتی 
 (متغیر وابسته)اینترنتی 

   استعداد
  (متغیر مستقل)

 مزایای شغلی
  (متغیر مستقل)

 فرهن  سازمانی
  (متغیر مستقل)

 بازار کار
  (متغیر مستقل)

 اقتصادی_ طبقه اجتماعی 
(متغیر مستقل)   

 عالقه
  (متغیر مستقل)

 ببرای ضبروری شبرایط جملبه از شبغلی فرصبت یبک برای کار بازار وجود کار: بازار
 های رشبته التیصبیالن فارغ و استعداد با افراد از بسیاری آنکه چه؛ است شغل یک انتخاب

 با غیرمرتبط شغلی در یا هستند بیکار یا آنها، رشته   با مرتبط شغل وجود عد  علت به خاص
 انتخاب در مییطی عوامل جزو کار بازار وجود هستند. کار به مشغول خود تیصیلی رشته
 است. شده مستقیم اشاره آن به گینزبرگ سوپر، شغلی های نظریه در کهاست  شغل یک

 خبانواده، درآمبد و سرمایه میزان چونی متغیرهای مجموعه اقتصادی:ـ  اجتماعی طبقه
 تفرییبات نو  خانوادگی، تربیت دینداری، میزان نژاد، قومیت، تیصیالت، سکونت، میل

 شبغلی های نظریبه شبوند. مبی اقتصادی ب اجتماعی طبقه یک دهنده   تشکیل هم کنار در و...
 شبغل انتخاب در فرد طبقه   تأثیر بر که هستند نظریاتی جمله از بوردین پویایی روان و سوپر
 اند. داشته غیرمستقیم و مستقیم اشاره

 . مدل تحقیق5
 آید: می دست هب زیر شکل به تیقیق مدل شده، انجا  تیقیقات اساس این بر 

 
   
 
             
            
 
 
 
  
 
 
 

 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال بر مؤثر عوامل نظری مدل .3نمودار 
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 های تحقیق . فرضیه6
 مقالبه ایبن های فرضبیه،  نظبری چبارچوب اسباس ببر و تیقیبق اصلیسؤال  به پاسخ در

 معناداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و استعداد بین (9 از: ندا عبارت
 معنباداری رابطبه اینترنتبی تیتبلیغبا وکارهای کس  در اشتغال و عالقه بین (2؛ دارد وجود
 معنباداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و کار بازار بین (9؛ دارد وجود
 اینترنتبی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و اقتصادی ب اجتماعی طبقه بین (4؛ دارد وجود
 تبلیغباتی وکارهای کسب  در اشبتغال و شبغلی مزایبای بین (1؛ دارد وجود معناداری رابطه

 وکارهای کسب  در اشبتغال و سازمانی فرهن  بین (4؛ دارد وجود معناداری رابطه اینترنتی
 دارد وجود معناداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی

 
 . روش تحقیق7

وکارهای  نو  روش پژوهش حاضر پیماشی اسبت. جامعبه آمباری پبژوهش کلیبه فعباالن کسب 
   900تبلیغاتی اینترنتی در شهر تهران است. بر اساس روش کوکران حجم نمونه جامعبه آمباری 

صورت تصادفی  ساخته در بین جامعه آماری به میاسبه شد و به همین تعداد پرسشنامه میقق
توزیع شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونببا  اسبتفاده شبد. پبس از حبذ  

دسبت آمبد  به 1/0برخی سؤاالت، ضری  آلفای کرونبا  تما  متغیرهای مستقل و وابسته باالتر از 
کند. منظور از روایی این است که مقیاس و میتوای ابزار و سبؤاالت  یی پرسشنامه را تأیید میکه پایا

ببا توجبه  (.99، 9922نیبا،  ها و موضو  مورد مطالعه را بسنجد )حافظ مندرج در ابزار، دقیقاا متغیر
وایی است، روایی ظاهری و میت ساخته  به اینکه پرسشنامه  مورد استفاده در این تیقیق، میقق

این پرسشنامه ببا ارزیبابی اسباتید و متخصصبان ایبن حبوزه مبورد تأییبد قبرار گرفبت. ببرای 
هببای توصببیفی و اسببتنباطی مناسبب  اسببتفاده  تیلیل اطالعببات پببژوهش از  آماره و تجزیببه

 گبرایشهای  شاخص جداول از استفاده با پژوهش متغیرهای توصیفی،  بخش است. در شده 
 بخبش در. اند شبده توصبیف واریبانس و معیبار انیرا  میانگین، یلقب از پراکندگی و مرکز به

 ضبری  آزمبون از هبا تیلیل داده و پبژوهش و تجزیبه های آزمبون فرضبیه منظور به استنباطی
 شده است. استفاده اسپیرمن و معادالت ساختاری همبستگی
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 . تعریف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق8
 کبار، ببازار شغلی، مزایای عالقه، استعداد، نداز:ا عبارت مستقل متغیرهای پژوهش این در

 وکارهای کسب  در اشبتغال وابسبته، متغیبر و اقتصبادی ب اجتماعی طبقه سازمانی، فرهن 
 تعبداد و لفبهؤم ابعباد، معرفی و متغیرها این عملیاتی تعریف که باشد می اینترنتی تبلیغاتی

 است:  آمده( 9) شماره   جدول در آنها ها گویه
 

یف عملیاتی متغیرها3جدول  . تعر

 تعداد مولفه ابعاد متغیر
 ها گویه

 استعداد
 باال تیزگوشی یا دقیق تیزبینی مثالا  باشد. باال گانه پن  حواس به حساسیت حسی

 باشد کوتاه دهد می پاسخ میرک یک به که زمانی مدت حرکتی 2
 باشد قوی و... تخیل استدالل، دقت، حافظه، قدرت ذهنی

 2 - - عالقه

 طبقه  
 اجتماعی
 اقتصادی

 خانوار آمد در میزان پایین
 مسکونی منزل قیمت
 خانواده پدر تیصیلی مدرک
 گردشگری خارجی سفر تعداد
 شخصی اتومبیل قیمت
 باشد. تومان میلیون 90 تا 1 بین خانوار درآمد

 متوسط 4

 باال

 
 مزایای
 شغلی

 حقوق بر عالوه هرماهه، شاغل فرد که هستند مزایایی مستمر مزایای مستمر
  کند. می دریافت ثابت،

 نماید. می دریافت شرایط به توجه با شاغل فرد و نیست دائمی که مزایایی غیرمستمر 2

 
 فرهن 

 سازمانی

 مشکالت حل معتبر های حل راه عنوان به عمدتاا  که نظریاتی و ها ایده ها ارزش
 شود. می پذیرفته

 
 

4 

 خدا به اعتقاد مثل افراد اعتقادات باورها
 اجتماعی فرایند

 سازمان مییط با هماهنگی و جذب فرایند سازمان

 سازمان گذشته در مثبت اتفاقات و تاریخ ها اسطوره

 و... ها جشن مراسم، برگزاری نو  رجو ، ارباب با برخود نو  تشریفات و ها سنت

 بازار شرایط
 کار

 باشد. هفته در ساعت 44 مدت به که ثابتی کار وقت تما  کار
 

1 
 

 ساعتی صورت به و باشد هفته در ساعت 44 از کمتر که موقتی کار وقت پاره کار
 شود. میاسبه

 نه باشد پروژه کامل انجا  اساس بر آن گذاری قیمت معیار که کاری ای پروژه کار
 کاری ساعات میزان

 1 بودن فعالیت انجا  مشغول حاضر درحال - اشتغال
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 های پژوهش . یافته9
 وابسبته و مسبتقل و شبناختی جمعیبت متغیرهای در ها نمونه وضعیت مقاله، بخش این در

شود. می توصیف
 وکارهای تبلیغاتی اینترنتی فعال در شهر تهران .کسب9-1

فعال مسبتقر در وکارهای تبلیغاتی اینترنتی  شده مشخص شد تعداد کس  های انجا  با بررسی
وکارها  باشد. در مورد تخمین تعداد اعضای این کس  وکار می کس  44شهر تهران در حدود 

سال است، تعبداد اعضبای ایبن  1تا  9ها بین  باید گفت با توجه به اینکه عمر اکثر این شرکت
نفر است. در مورد تخمین تعداد فعاالن شاغل در صبنعت تبلیغبات  10ها اغل  زیر  شرکت

ای مشغول ببه کبار  صورت فردی و پروژه جیتال باید گفت با توجه به اینکه تعدادی از آنها بهدی
نفر تخمین زد. 1000تا  9000توان بین  هستند، این نر  را در شهر تهران می

 فعبال اینترنتبی تبلیغباتی وکارهای کسب  تعبداد شد مشخص شده انجا  های بررسی با
 باشد. می وکار کس  44 حدود در تهران شهر در مستقر

 
 وکارهای تبلیغاتی اینترنتی فعال در شهر تهران . وضعیت آماری کسب2جدول 

تخمین تعداد کارمندانو کار محل کسبتعدادوکارهای تبلیغات اینترنتی انوع کسب
نفر  20تا  90بین  تهران91آژانس تبلیغات دیجیتال

نفر 10تا  20بین  تهران20دیجتال با هم(درجه )تبلیغات سنتی و  940آژانس تبلیغات 
نفر 900تا  10بین  تهران1دارندگان فناوری تبلیغات موبایلی

نفر 900تا  10بین  تهران90)کلیکی( دارندگان فناوری شبکه تبلیغات
نفر 10تا  20بین  تهران2دارندگان فناوری اینفلئوسین  

نفر 10تا  20بین  تهران9)نوتیفیکیشن(  دارندگان سرویس اعالن
 نفر 10تا  20بین  تهران9دارندگان فناوری آنالیز تبلیغات دیجیتالی

 نفر 4000تا 2000بین  تهران 44 کل جمع
 

 . توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن9-2

 نفببر 22 وپاسببخگ نفببر 900 از پرسشببنامه از شببده اسببتخراج های پاسببخ اسبباس بببر
 نفبر 41 سبال، 94-24 ببین درصبد(9/14نفبر) 949 ، سبال 21 از کمتر درصد(9/21)
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 گفبت، توانمیدر  نهایت،  داشتند. سن درصد(2نفر) 4 سال، 41-91 بین درصد(9/94)
 سنین با افراد هستند. سال 94 زیر سنین در و بوده جوان درصد( 4/29) نمونه افراد اکثریت

دهند.می تشکیل را تیقیق نمونه از درصد(2) کمی تعداد به باال، به سال 42
 

یع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن1جدول   . توز

درصد فراوانی سن
229/21سال یا کمتر از آن 21
94-249499/14
41-91419/94
12-4240/2
9000/900کل

 . تحصیالت9-3

 وکارهای کسب  شباغلین درصبد 20 حبدود در( 4شبماره  ) جدول اساس بر همچنین
 باشند. می ارشد کارشناسی و لیسانس تیصیالت دارای اینترنتی تبلیغاتی

 
یع فراوانی نمونه9جدول   مورد بررسی بر اساس میزان تحصیالت . توز

تحصیالت فراوانی درصد
9/90 99 دپیلم یا پایین تر از آن
9/1 94 فوق دیپلم
9/10 919 لیسانس

90 10  کارشناسی ارشد
4 92  دکتری

900 900  کل

 . متغیرهای مستقل9-4

 مستقل متغیرهای پراکندگی و مرکز به گرایش های شاخص بررسی به( 1شماره  ) جدول  در
 کبار( ببازار و سازمانی فرهن  عالقه، استعداد، اقتصادی، ب اجتماعی طبقه شغلی، )مزایای
 .شود می پرداخته
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 پراکندگی و مرکز به گرایشهای  شاخص توصیفی : آمار5جدول شماره 

 ایمزای متغیرها
 شغلی

 طبقه
 اجتماعی
 اقتصادی

 فرهنگ عالقه استعداد
 سازمانی

 شرایط
 کاربازار 

 900 900 900 900 900 900 تعداد
 04/4 49/9 91/4 99/4 41/2 9/10 میانگین

 00/4 00/9 00/4 00/4 99/2 00/4 میانه
 14/0 19/0 41/0 29/0 11/0 21/0 معیار انیرا 

141/0110/0 421/0 44/0 11/0 20/0 واریانس
 -01/0 -29/0 -02/9 -21/0 19/0 -14/0 چولگی

 -21/9 -49/0 11/2 24/0 21/0 19/0 کشیدگی
 00/9 00/2 00/9 00/9 00/9 00/9 کمترین
 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 بیشترین

 مطالعبه مبورد متغیرهای تما  میانگین که شودمی مشاهده( 1شماره  ) جدول اساس بر
 بیشبترین و دارد قبرار متوسبط حبد در تقریببا اسبتاندارد انیبرا  مقدار نظرگرفتن در بدون

 دارد. اختصاص عالقه مستقل متغیر به میانگین
 . آزمون فرضیات پژوهش9-5

 گیرند. های مقاله مورد آزمون قرار می های مناس  فرضیه در این بخش مقاله، با استفاده از آماره
 معنباداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و استعداد بین فرضیه اول:

  دارد. وجود
 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال و . نتیجه آزمون همبستگی بین استعداد6جدول 

 استعداد آزمون همبستگی

 تبلیغببباتی وکارهای کسببب  در اشبببتغال
 اینترنتی

192/0 (اسپیرمن)ضری  همبستگی 
 000/0(سطح معناداری)

 900 تعداد

دست  به01/0 ازتر  آزمون همبستگی اسپیرمن کوچک با توجه به اینکه که سطح معناداری
شبود در  گیرد. . همانگونه که مشباهده می تیقیق مورد تأیید قرار می نخستفرضیه است  آمده

 تبلیغباتی وکارهای کسب  در اشبتغال و اسبتعداددرصد رابطه معنادار و مثبتبی ببین 11سطح 
 دو ببین رابطبه شبدت ( 192/0اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری  همبستگی )
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 در او اینکبه احتمبال باشبد، بیشبتر فبرد اسبتعداد هرچبه عببارتی ببه باشبد. می قوی متغیر
 اینکبه یبا و ببود، خواهبد بیشبتر شبود، کبار ببه مشبغول اینترنتبی، تبلیغاتی وکارهای کس 
 که درصورتی که کند،می طل  فرد در را استعدادهایی داشتن لزو  اینترنتی، وکارهای کس 

 شد. خواهد فعالیت به مشغول وکارها کس  از نو  این در احتماالا  برخوردارباشد، آن از فرد

 معناداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و بازار کار بینفرضیه دوم. 
 دارد. وجود

 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال و . نتیجه آزمون همبستگی  بازار کار7جدول

 بازار کار آزمون همبستگی  

 تبلیغباتی وکارهای کسب  در اشتغال
 اینترنتی

941/0 (ضری  همبستگی اسپیرمن)
 090/0(سطح معناداری )

 900 تعداد
 

 01/0 ازتر  آزمبون همبسبتگی اسبپیرمن کوچبک اینکبه کبه سبطح معنباداریبا توجبه ببه 
شود. همانگونه که مشباهده  دو  مقاله نیز مورد تأیید واقع می فرضیهاست. در نتیجه  آمده  دست به

 وکارهای کسب  در اشبتغال و درصد رابطه معنادار و مثبتی ببین ببازار کبار11شود در سطح  می
(  شدت رابطه بین  941/0رد و با توجه به مقدار ضری  همبستگی )اینترنتی وجود دا تبلیغاتی

توان نتیجبه گرفبت، وجبود ببازار کبار در ایبن وجود، میباشد. با این دو متغیر خیلی ضعیف می
 وکارهای اینترنتی را افزایش دهد. تواند اشتغال افراد در کس زمینه، می

 رابطبه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و فرهن  سازمانی بینسوم.  فرضیه
 دارد. وجود معناداری

 
 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال و سازمانی فرهنگ. نتیجٔه آزمون همبستگی 8جدول 

 فرهنگ سازمانی آزمون همبستگی  

 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال
202/0 (ضری  همبستگی اسپیرمن)

 000/0(معناداری )سطح 
 900 تعداد
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دست  به 01/0 ازتر  آزمون همبستگی اسپیرمن کوچک با توجه به اینکه که سطح معناداری
شبود در  گونبه کبه مشباهده می گیرد. همان مورد تأیید قرار میفرضیه است، در نتیجه این  آمده 

 وکارهای کسب  در اشبتغال و درصد رابطه  معنادار و مثبتبی ببین فرهنب  سبازمانی11سطح 
 رابطبه   شدت ( 202/0اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری  همبستگی ) تبلیغاتی

 افرادی احتماالا  نمود، معنا صورت این به توانمی را یافته این باشد. می ضعیف متغیر دو بین
 کار به مشغول اینترنتی کارهایوکس  در برخوردارند، تریرشدیافته سازمانی فرهن  از که

 فعالیبت ببه مشبغول وکار کسب  از نبو  ایبن در کبه کسانی یعنی بالعکس، یا و شوند،می
 باشند. برخوردار باالیی سازمانی فرهن  از دارد، احتمال هستند،

 تبلیغباتی وکارهای کسب  در اشبتغال و اقتصادی ب طبقبه اجتماعی بین فرضیه چهارم.
 دارد. وجود معناداری رابطه اینترنتی

 
 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال و اقتصادیـ  . نتیجه آزمون همبستگی طبقه اجتماعی1جدول 

 اقتصادیـ  طبقه اجتماعی   همبستگی آزمون

 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال
014/0 (ضری  همبستگی اسپیرمن )

 202/0(سطح معناداری )
  900 تعداد

 رد فرضبیه ایبن نتیجبه در، اسبت01/0 از تبر بزرگ معناداری سطح که اینکه به توجه با
 تبلیغبات در فعالیبت و افبراد اقتصبادی ب اجتماعی طبقبه بیننتیجه این است که  و شود می

 ندارد. وجود داری معنی رابطه اینترنتی

 رابطبه اینترنتبی تبلیغباتی وکارهای کس  در اشتغال و بین مزایای شغلی فرضیه پنجم.
 دارد. وجود معناداری

 
 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال و . نتیجٔه آزمون همبستگی مزایای شغلی31جدول

 مزایای شغلی   همبستگی آزمون

 تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال
 اینترنتی

292/0 (ضری  همبستگی اسپیرمن )
 000/0(سطح معناداری )

 900 تعداد



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

919 
 عوامل تأثیرگذار بر اشتغال 

 در کسب وکارهای ...
 

 ازتر  کوچببک اسببپیرمن همبسببتگی آزمببون معنبباداری سببطح کببه اینکببه بببه توجببه بببا
 شبود می مشاهده که همانگونه گیرد. می قرار تأیید مورد فرضیه این است  آمده دست هب01/0
 وکارهای کسب  در اشبتغال و شبغلی مزایای بین مثبتی و معنادار رابطه  درصد 11 سطح در

 رابطه شدت  (292/0) همبستگی ضری  مقدار به توجه با و دارد وجود اینترنتی تبلیغاتی
 شغلی مزایای احتماال گفت توانمی تیقیق، از یافته این به باتوجه .است قوی متغیر دو بین

 در اشبتغال اینکبه، یبا شود. واقع مؤثر افراد اشتغال در تواندمی وکار کس  از نو  این باالی
 باشد. داشته پی در افراد برای شغلی مزایای است ممکن اینترنتی، وکارهای کس 

 معنباداری رابطه اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال و بین عالقه. ششم فرضیه
      دارد. وجود

 اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کسب در اشتغال . نتیجٔه آزمون همبستگی عالقه و33جدول

 عالقه   همبستگی آزمون

 تبلیغببباتی وکارهای کسببب  در اشبببتغال
 اینترنتی

929/0 (ضری  همبستگی اسپیرمن )
 02/0(سطح معناداری )

  900 تعداد
 ازتر  کوچببک اسببپیرمن همبسببتگی آزمببون معنبباداری سببطح کببه اینکببه بببه توجببه بببا

 کبه همانگونبه گیرد. می قرار تأیید مورد  هم فرضیه این  نتیجه در، است  آمده دست هب01/0
 در اشبتغال و عالقبه ببین مثبتبی و معنبادار رابطبهدرصبد 11 سبطح در شبود مبی مشاهده
 همبسببتگی ضببری  مقببدار بببه توجببه بببا و دارد وجببود اینترنتببی تبلیغبباتی وکارهای کسبب 

باشد. می ضعیف خیلی متغیر دو بین رابطه شدت  (929/0)
 

 های برازش های نیکویی برازش مدل با استفاده از شاخص آزمون. 11

 روایبی تأییبدی عباملی تیلیبل آزمون از استفاده با بایست می استنباطی، تیلیل تجزیه در
 تیلیبل در برازنبدگی آزمبون(  92) شبماره جدول اساس بر دهیم. قرار آزمون مورد را سازه

 هشبت از کمتبر یتقریبب خطای واریانس برآورد جذر یا  شاخص مسیر، و تأییدی
   شاخص ،درصد

  
 مقبدار .است درصد10 از باالتر () و سه از کمتر 
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 باشبد، -14/9 ازتر  کوچبک و14/9 از بزرگتبر نیز متغیر هر داری معنی ضرای  ()
 برخبوردار جامعبه از معقبولی تقریببی عببارتی ببه یا است برخوردار خوبی برازش از مدل
 از قببل اسبت،  شبده آورده تغییر بدون افزار نر  خروجی بخش، این در که آنجا ازباشد. می

 و مکنببون متغیرهببای اختصبباری عالئببم شناسببایی جهببت افببزار، نببر  خروجببی مشبباهده  
  شود. می ارائه زیر راهنمای جدول پذیر مشاهده

 راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل. 32جدول 
 

 
 همچنبین و تیقیبق مفهبومی مبدل ارزیابی منظور به گیری اندازه های مدل تعیین از پس
 های داده تناس  بررسی و تیقیق متغیرهای میان علی رابطه   وجود عد  یا وجود از اطمینان
 معبادالت مبدل از اسبتفاده ببا تیقیبق های فرضبیه تیقیبق، مفهبومی مدل با شده مشاهده

 اند. شده منعکس زیر هاینمودار در ها فرضیه آزمون تای ن و شدند آزمون نیز ساختاری
 

 
 استاندارد حالت در ها فرضیه نتایج و کلی مدل گیری اندازه .2نمودار

 اختصاری عالمت سؤال شاخص
 4-9شغلی مزایای

92-1یاقتصاد یاجتماع طبقه
20-99استعداد

22-29عالقه
 22-29سازمانی فرهن 

 99-21کار بازار
 92-94 ینترنتیا یغاتیتبل یوکارها کس  در اشتغال
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 دار معنی حالت در ها فرضیه نتایج و کلی مدل گیری اندازه .1نمودار

 
 تیلیبل روش از مدل کل تأیید و وابسته و مستقل متغیرهای بین یعل   رابطه بررسی برای

  که( 99) شماره   جدول به توجه با است. شده استفاده  افزار نر  از استفاده با مسیر
 از نشبان ببرازش های شباخص تمبامی مقبادیر اسبت،  شده ارائه مدل برازش های شاخص
 برخوردارند. قبولی قابل برازش از و باشد می ها داده و مدل مناس  و قبول قابل وضعیت

 
 های برازش مدل و نتیجه برازش مقادیر شاخص. 31جدول

مقدار  مقدار الگو
 شاخص برازش مطلوب

مبببدل ببببه حالبببت اشببببا  
 است. )برازش کامل( رسیده

00/9> 
10/0<  
10/0< 
01/0> 
10/0<  
10/0<  
10/0< 
10/0<  
02/0>   

 عناصبر ببین تفباوت یعنبی (،) ها مانبده پبس مجذور میانگین دو  ریشه   شاخص
 فبر  ببا شبده بینبی پیش یبا ببرآورد ماتریس عناصر و نمونه گروه در شده مشاهده ماتریس
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 ببه تبر نزدیبک مبوردنظر مدل برای شاخص این هرچه که است نظر مورد مدل بودن درست
  بیبانگر (000/0) تیقیبق این در  مقدار دارد. بهتری برازش مذکور مدل باشد، صفر
  .استها  کوواریانس مناس  تبیین

لیاظ تبیبین  بههای ممکن،  خصوص در مقایسه با سایر مدل به ،برای بررسی اینکه یک مدل
شبده  از مقادیر شاخص نر  کند، مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می یها ای از داده مجموعه

(، (، شبباخص برازنببدگی فزاینببده )نشببده برازنببدگی ) (، شبباخص نببر برازنببدگی )
ها حاکی از  این شاخص 1/0ادیر باالی (، استفاده گردیده که مقشاخص برازندگی تطبیقی )

   .است  های ممکن شده در مقایسه با سایر مدل برازش بسیار مناس  مدل طراحی
 از مربوطبه، مبدل جبویی صبرفه و برازنبدگی ترکیب  چگونگی بررسی برای ،نهایت در

 اسبتفاده () تقریب  خطبای واریبانس ببرآورد دو  ریشبه قدرتمنبد بسیار شاخص
 آن در کبه مبدلی .است 02/0 از کمتر خوب های مدل برای شاخص این مقدار .است  شده
 مبدل ایبن در شباخص ایبن مقبدار .دارد ضبعیفی برازش باشد بیشتر یا 90/0 شاخص این

 هبای داده مناس  برازش از نشان تیقیق، این در شده طراحی مدل برای کهاست  (000/0)
 دارد. آنها عالی برازندگی و شده گردآوری

 آزمون فرضیات پژوهش. 11-1 

 دهد. می نشان خالصه طور به را شده مطر  های فرضیه نتای  و معناداری ضری  زیر جدول
 

 ها نتایج فرضیه .39جدول 

 نتیجه معناداری استاندارد ها فرضیه

 تأیید90/094/2دارد وجود یمعنادار رابطه ینترنتیا یغاتیتبل یوکارها کس  در اشتغال و استعداد نیب
 رد04/092/9دارد وجود یمعنادار رابطه ینترنتیا یغاتیتبل یوکارها کس  در اشتغال و عالقه نیب
 رد02/012/0دارد وجود یمعنادار رابطه ینترنتیا یغاتیتبل یوکارها کس  در اشتغال و کار بازار نیب
 رابطبه ینترنتبیا یغباتیتبل یوکارها کسب  در اشبتغال و یاقتصباد یاجتماع طبقه نیب

.دارد وجود یمعنادار
 تأیید01/040/2

 تأیید42/092/91دارد وجود یمعنادار رابطه ینترنتیا یغاتیتبل یوکارها کس  در اشتغال و یشغل یایمزا نیب
 یمعنبادار رابطبه ینترنتبیا یغباتیتبل یوکارها کس  در اشتغال و یسازمان فرهن  نیب

.دارد وجود
 تأیید99/002/4
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 گیری . نتیجه11
 عالقه، مستقل متغیرشش  از، شد مشخص اسپیرمن همبستگی آزمون نتای  از کهطور همان

 رابطبه اقتصبادی  ب اجتماعی طبقبه کبار، ببازار سازمانی، فرهن  شغلی، مزایای استعداد،
  قرار تأیید مورد اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس  در اشتغال وابسته متغیر با متغیر 1 معناداری

 آزمون اساس بر همچنین .نشد تأیید اقتصادی ب اجتماعی طبقه متغیر معناداری فقط و گرفت
 طبقبه سبازمانی، فرهنب  شغلی، مزایای استعداد، متغیرهای معناداری ساختاری معادالت
 ببا کبار بازار و عالقه متغیرهای معناداری و تأیید اشتغال وابسته متغیر با اقتصادی اجتماعی

 شد. رد اشتغال وابسته متغیر
 همبسبتگی آزمبون در وابسته متغیر با مستقل متغیرهای معناداری رابطه نتای  چرا اینکه
 اثر لیزرل آزمون در گفت باید است متفاوت )لیزرل( ساختاری معادالت آزمون با اسپیرمن

 به نسبت آنها متقابل اثر و گرفته نظر در معادله در همزمان صورت به مستقل متغیرهای همه
 فرهنب  شبغلی، مزایبای اسبتعداد، متغیرهبای وجبود ببا یعنبی شبود می میاسبه همدیگر

 ببا معنباداری رابطبه فاقبد کبار بازار و عالقه متغیرهای اقتصادی، اجتماعی طبقه سازمانی،
 همبسبتگی آزمبون در که صورتی در. هستند اینترنتی وکارهای کس  در اشتغال وابسته متغیر

 بررسی وابسته متغیر با دیگر مستقل متغیرهای از منفرد و جدا مستقل متغیر هر اثر اسپیرمن
 رابطه اشتغال وابسته متغیر با بازارکار و عالقه متغیرهای آزمون این در دلیل همین به شود می

 دارند. معناداری
بر اساس ضرای  استاندارد مدل معادالت ساختاری مشخص شبد کبه دو متغیبر مزایبای 

بیشترین تبأثیر را  90/0و متغیر استعداد با ضری  استاندارد   42/0استاندارد  شغلی با ضری 
اند. در بررسبی چرایبی ایبن  وکارهای تبلیغاتی اینترنتی داشته بر متغیر وابسته اشتغال در کس 

پردازان زیادی به تأثیر وجود استعداد در فرد در فرایند انتخباب شبغل  موضو  باید گفت نظریه
به عنوان مثال سوپر در نظریه  رشد شغلی خود به این امر اعتقاد دارد که تصور فرد  اند. پرداخته

درباره  خود یکی از عوامل اصلی انتخاب شغل است و نقش استعداد در این تصویرسازی یبا 
ها با هم  ها، عالئق و ارزش ( افراد از نظر استعدادها، توانایی9خودپنداره به این صورت است: 

( هبر یبک از مشباغل 9( هر فرد استعداد موفقیت در برخی از مشاغل را دارد؛ 2 اند؛ متفاوت
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کند؛ به عبارت دیگر برای موفقیت در  های خاصی را ایجاب می ها و توانایی استعدادها، رغبت
هریک از مشاغل خصوصیاتی در فرد الز  است کبه ایبن خصوصبیات، آن شبغل را از سبایر 

هبای  شوند که ویژگی د زمانی در شغل انتخابی خود موفق می( افرا4سازد؛  مشاغل متمایز می
اسبتعدادهای شبغلی خبود، خودپنبداره   خاص آن شغل را داشته باشند. آگاهی فرد نسبت ببه 

کند که هماهنب  ببا  ای را انتخاب می کند و در نهایت فرد شغل و حرفه شغلی او را ترسیم می
کارانش معتقدند انتخباب شبغل فعبالیتی پنداری وی باشد. همچنین گینزبرگ و هم خویشتن

که انسان از طریق شغل مناس  درصدد است آرزوهایش را برآورده  معنی سازشی است. بدین
ها و استعدادهایش حداکثر استفاده را کنبد و ببه  دست آورد، از رغبت سازد، رضایت شغلی به

شبغلی را انتخباب  (. در ایبن حالبت،9912آبادی،  هایش جامه  عمل بپوشاند )شفیع خواسته
 سو با عالیق و استعداد هایش باشد. ساز و هم کند که هم می

 نظریبه   ببه تبوان مبی فبرد یک شغل انتخاب در شغلی مزایای عامل تأثیر علت مورد در
 نظریبه   اسباس ببر کبرد. اشباره هرزببرگ عباملی دو نظریبه و مبازلو نیازهای مرات  سلسله
. کنبد مبی پیروی مرات  سلسله یک از نیازهایش رفع در انسان مازلو، نیازهای مرات  سلسله

 ابتدایی عوامل جزو و مازلو نیازهای هر  پایین سطح نیازهای از یکی فیزیولوژیکی نیازهای
 باالتر مرتبه   نیازهای سراغ انسان نشود رفع نیازها این تا واست  انسانی هر در انگیزش ایجاد
 مبا کشبور اینکبه توجبه ببا رود. نمبی و... خودشبکوفایی نبوآوری، احتبرا ، ببه نیباز چون

 جزو هم صنعت این شاغلین اکثر واست  متعددی اقتصادی های بیران درگیر حاضر حال در
 سطح نیازهای به نسبت آنان برای مادی نیازهای رفع، بنابراینهستند،  پایین به متوسط طبقه  
 .است شغل انتخاب در تری مهم معیار باالتر

 در اشبتغال در آنچنبانی تبأثیر اقتصبادی ب اجتماعی طبقبه متغیبر چبرا اینکه تیلیل در
 ایبن در گرفبت. نظبر در تبوان مبی را مختلفی عوامل ندارد اینترنتی تبلیغاتی وکارهای کس 
 را خود خانوادگی شغلی پیشینه   و موروثی شغل افراد که پیشین و سنتی دوران برخال  عصر

 در افراد امروزه شدند، می فعالیت به مشغول خانوادگی حرفه   همان در و نمودند می انتخاب
 اگبر و نماینبد می اقدا  خود اکتسابی های مهارت وها  توانایی حس  بر بیشتر شغل انتخاب

 ایببن درشبباغل  والببدین تیصببیلی مببدرک و شببغلی وضببعیت بببین ای مقایسببه بخببواهیم
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 مبدرک نظبر از چبه آنها فرزندان شویم می متوجه، باشیم داشته آنها فرزندان با وکارها کس 
 دارند. قرار بهتری وضعیت در شغلی جایگاه نظر از چه و تیصیلی

 در اشبتغال ببا عالقبه و کبار ببازار مسبتقل   متغیبر دو بین معنادار ارتباط عد  مورد، در
 مشبکالت ببه باتوجبه کبه کبرد تیلیبل چنبین تبوانمبی اینترنتی، تبلیغاتی وکارهای کس 

 ایبن از نیز تیقیق نمونه اکثریت که، جوانان بین درخصوص  ، بهجامعه اقتصادی روزافزون
 طلببد، مبی انبدکی سبرمایه   که هاشغل از نو  این در دهندمی ترجیح قشر این، هستند قشر

 توجبه هباییشبغل چنبین ببازار رونبق نیبز و کار این به خود عالقه   به و شده کار به مشغول
 باشند. نداشته چندانی

 پیشنهادات. 12
 همچبون کشبور دیجیتبال تبلیغبات صبنعت ببه وابسبته مشباغل ببه نیباز اینکبه به توجه با

 احساس بیشتر کشور در روز به روز و...  طرا  دیجیتال، بازاریابی ،مارکتین  دیجیتال
 و الز  شبرایط مبینت   با هستند، پرمتقاضی و پردرآمد های شغل جزو مشاغل این و شود می

 حبل ببه کمبک و بباال درآمدزایی به توان می ایران، در وکارها کس  این گسترش برای کافی
، شبد حاصبلحاضبر  تیقیق نتای  از که طور همان بود. امیدوار جامعه در بیکاری مشکل

 التیصبیالن فبارغ و کارجویبان توجبه  جلب  در تأثیرگبذاری نقش شغلی مزایای و استعداد
 در هنبوز دیجیتبال تبلیغبات رشبته اینکبه ببه توجبه ببا اند. داشته صنعت این به ها دانشگاه
 وکارهای کس  صاحبان توسط آموزشی های دوره برگزاری، شود نمی تدریس ما های دانشگاه
 و کنبد مبی شبایانی کمبک کارجویان و دانشجویان به رشته این معرفی به اینترنتی تبلیغاتی

 شبغلی مزایبای دیگبر سبوی از شبود. می رشته این در جوان استعدادهای کشف ساز زمینه
 این صاحبان و بوده مطر  شغلی هر انتخاب در تأثیرگذار های لفهؤم از یکی عنوان به همیشه
 پرداخبت چبونهم مناسب  رفباهی امکانبات آوردن فبراهم با توانند می نوپا وکارهای کس 
 تجهیزات دادن قرار اختیار در کارانه، شغلی، بیمه   کاری، سابقه   و مهارت با متناس  حقوق

 کنند. ترغی  شغلی های رشته این در جذب برای را کارجویان و... کاری مناس 
 عوامبل ببه میبدود اینترنتبی تبلیغاتی وکارهای کس  توسعه و رشد بر تأثیرگذار عوامل

 در کباردان متخصصبین نببود و المللی بین های تیریم چون دیگری عوامل و نیست انسانی
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 البتبه اسبت. کرده رو روببه کنبدی ببا را وکارها کسب  این توسعه و رشد تبلیغاتی، رشته   این
 بنیبان دانبش های شبرکت از بسبیاری و انبد نبوده تهدیبد هم همیشه المللی بین های تیریم
 خبارجی مشبابه افزارهبای نر  و میصوالت طراحی با و کرده استفاده فرصت این از داخلی

 از وکردنبد  ایجباد بسبیاری شغلی های فرصت همند و کرد جبران را داخلی های نقص هم
  .نمودند جلوگیری کشور از ارز خروج
 علبم از ترکیببی واست  پایه فناور صنعت یک دیجیتال تبلیغات صنعت اینکه به توجه با

 تبلیغبات دانشبگاهی رشبته   شبود مبی پیشبنهادو فناوری اطالعات است،  بازاریابی رسانه،
 زمینبه ایبن در شغلی های استعداد کشف به هم تا شود سیسآت ما های دانشگاه در دیجیتال

 کند. جبران را حوزه این در کاردان و آشنا متخصصین کمبود هم و کند کمک
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