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5. Conclusions and suggestions

5.1. Conclusions

According to the results of the study, there is a significant relation-
ship between the personal career development of the students graduat-
ing from a management college of a university and their willingness to
relocate, and the relationship can be predicted using regression
analysis. As Fig. 2 shows, the path coefficient of their personal
career development management and willingness to relocate is
0.92 and reaches the significance level, indicating that the personal

career development management has a significant positive effect
on the willingness to relocate. This proves that the more active
the students are in their career development and management,
the higher their willingness to select and accept expatriate will
be. This indicates that employees will match carve-out of their
career in the future with the orientation of their career selection
and development.

دات  5. نتایج و پیشنھا
1. 5 نتایج 

بر طبق نتایج مطالعه، بین رشد حرفه ای شخصی دانشجویان فارغ التحصیل از دانشکده مدیریت و 
تمایل آنھا به جابجایی ارتباط معناداری وجود دارد و این رابطه را با استفاده از تحلیل رگرسیون می 

توان پیش بینی نمود. ھمان گونه که شکل 2 نشان می دھد، ضریب مسیر مدیریت رشد حرفه ای 
شخصی و تمایل آنھا به جابحایی 0.92 بوده و به سطح معناداری می باشد، این مسئله نشان می 
دھد که مدیریت رشد حرفه ای شخصی تاثیر مثبت معناداری بر تمایل به جابجایی می گذارد.  این 

مسئله ثابت می کند که ھرچه دانشجویان در رشد و مدیریت حرفه ای شان فعال تر باشند، به 
ھمان نسبت تمایل آنھا به انتخاب و پذیرش خارجی بیشتر خواھد بود. این مسئله حاکی از آن است 

که کارمندان بین کشفیات حرفه ای شان در آینده با جھت و موقعیت انتخاب و توسعه حرفه ای 
. انطباق ایجاد می کنند
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