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چکیده
امروزه پیشرفت و توﺳعه ﺳﺎزمﺎنﯽ در رقﺎبت و بقﺎ ،مستلزم ﺳرمﺎﯾههﺎی انسﺎنﯽ اﺳت .بﻨﺎبراﯾن جهت حفظ ،نگهداری و بﺎلﻨدگﯽ چﻨین ﺳرمﺎﯾهای،
مسیر ﺷغلﯽ بهعﻨوان ﺷﺎخهای نوﯾن در حوزه مﻨﺎبع انسﺎنﯽ نقش مهمﯽ دارد .اﯾن مسیر بیﺎنگر ﯾک ﺳری پستهﺎی متوالﯽ در ﺷغل ﯾﺎ ﺳﺎزمﺎن
اﺳت که بر مبﻨﺎی علقههﺎ ،ﺷﺎﯾستگﯽ و ارزشهﺎی فرد و تغییرات محیط کﺎری ﺷکل مﯽگیرد .بر اﯾن اﺳﺎس هدف پژوهش حﺎضر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
مؤلفههﺎ ،ﺷﺎخصهﺎ و اولوﯾتبﻨدی آنهﺎ در مسیر ﺷغلﯽ اﺳت که بﺎ ﺷیوه توصیفﯽ-پیمﺎﯾشﯽ انجﺎم ﺷده اﺳت .برای اﯾن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از نظر خبرگﺎن
دانشگﺎهﯽ و ﺳﺎزمﺎنﯽ اﺳتفﺎده ﺷد؛ آنگﺎه پرﺳشﻨﺎمه محقق ﺳﺎخته به تعداد  55گوﯾه تهیه و بهصورت هدفمﻨد در بین تعداد  141نفر از مدﯾران،
کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و کﺎرکﻨﺎن حوزه مدﯾرﯾت مﻨﺎبع انسﺎنﯽ ﺳﺎزمﺎن توزﯾع گردﯾد .پﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ به ترتیب آلفﺎی کرونبﺎخ ( )0/980ضرﯾب الوﺷه ()0/945
مﯽبﺎﺷد .نتﺎﯾج بهدﺳت آمده نشﺎن مﯽدهد ،که  23مؤلفه و  55ﺷﺎخص بر مسیر ﺷغلﯽ کﺎرکﻨﺎن ﺳﺎزمﺎن تأثیر دارد.
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مقدمه
در دنیﺎی رقﺎبتﯽ و پر تالطم ﺳﺎزمﺎنﯽ ،حفظ و نگهداری مدﯾران و کﺎرکﻨﺎن خالق ،مستعد ،مﺎهر ،ﺷﺎﯾسته ،توانمﻨد و پوﯾﺎ ،از چﺎلشهﺎی
اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .کمﺎ اﯾنکه تربیت و پرورش چﻨین افرادی ،ﯾکﯽ از مهمترﯾن راهکﺎرهﺎی توﺳعه و رﺷد ﺳﺎزمﺎنهﺎ اﺳت .بدﯾن جهت اهدافﯽ
نظیر ﺷﺎﯾستهﺳﺎالری ،کمک به مﺎندن کﺎرکﻨﺎن در ﺳﺎزمﺎن و اﯾجﺎد محیط رقﺎبتﯽ ﺳﺎلم از دغدغههﺎی فضﺎی کسب و کﺎر امروزی
اﺳت(ﺷﺎوون و نسل ﺳراجﯽ .)1395 ،حقیقت اﯾن اﺳت که ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و بهرهگیری از کﺎرکﻨﺎن ﺷﺎﯾسته ،ﯾکﯽ از اﺳﺎﺳﯽترﯾن چﺎلشهﺎی
پیشروی ﺳﺎزمﺎنهﺎ برای عبور از ﺷراﯾط دﺷوار فردا اﺳت .پس آنچه مﯽتواند ﺳﺎزمﺎن را تﺎ حدی در مقﺎبل اﯾن چﺎلشهﺎ ﯾﺎری نمﺎﯾد؛ انتخﺎب
کﺎرکﻨﺎن بﺎ کفﺎﯾت و هداﯾت آنهﺎ در مسیر ﺷغلﯽ صحیح اﺳت(ﺷهیدی و ترابﯽ .)1395 ،علیرغم بﯽتوجّهﯽ ﯾﺎ کمتوجّهﯽهﺎی صورت گرفته،
بﺎﯾد گفت که موضوع انتخﺎب ﺷغل و بهدنبﺎل آن مسیر ﺷغلﯽ مﻨﺎﺳب برای اکثر ﺳﺎزمﺎنهﺎ و کﺎرکﻨﺎن ،ﯾکﯽ از مسﺎئل بسیﺎر مهم و قﺎبل
تأمل اﺳت که بسیﺎری از ﺳﺎزمﺎنهﺎ بﺎ آن دﺳت به گرﯾبﺎن مﯽبﺎﺷﻨد .ﺷﺎﯾد علت اﯾن امر را بتوان در افزاﯾش مطﺎلبهگری بیشتر کﺎرکﻨﺎن از
ﯾک ﺳو و پﺎﺳخگو نبودن ﺳﺎزمﺎن به خواﺳته و نیﺎز کﺎرکﻨﺎن در اﯾن مسیر دانست(صﺎدقﯽ و همکﺎران.)1391 ،
بﺎ اﯾن حﺎل ﺷواهد بیﺎنگر آن اﺳت که بهطور ﺳﻨتﯽ ،ﺳﺎزمﺎنهﺎ از طرﯾق اﯾجﺎد ﺳﺎختﺎرهﺎ و فرآﯾﻨدهﺎ ،مسیرهﺎﯾﯽ را برای کﺎرکﻨﺎن اﯾجﺎد نموده
و کﺎرکﻨﺎن تﻨهﺎ در آن مسیرهﺎ مﯽتوانﻨد پیشرفت نمﺎﯾﻨد و فرصتهﺎی چﻨدانﯽ جهت رﺷد و پیشرفت ﺷغلﯽ ندارند(صمصﺎمﯽ و کرمﯽ،
 .)1397البته در ﺳﺎلهﺎی اخیر ،افراد کﻨترل بیشتری را بر روی مسیرهﺎی ﺷغلﯽ خود آغﺎز کرده و ﺷغلﺷﺎن را در ﺳﺎزمﺎن بهعﻨوان ابزاری
برای انبﺎﺷته کردن دانش و جلو بردن آرزوهﺎی ترقﯽ و پیشرفت در نظر مﯽگیرند(آثور و اﯾﻨکسون .)2019 ،همین تغییر نگرش بﺎعث گردﯾده
تﺎ دﺳتاندرکﺎران حوزه مﻨﺎبع انسﺎنﯽ ،وقت و انرژی خود را در مسیر ﺷغلﯽ صرف؛ پیشبیﻨﯽ انبﺎﺷت تجربیﺎت ،تفهیم ابعﺎد و مؤلفههﺎی
ﺳرمﺎﯾه مسیر ﺷغلﯽ به مدﯾران و کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن برای درک بهتر آن نمﺎﯾﻨد(هولزلو .)1391 ،به بﺎور بسیﺎری از نظرﯾه پردازان اﯾن حوزه ،اگر
مدﯾران قﺎدر به تشخیص اهمیت مسیر ﺷغلﯽ نبﺎﺷﻨد ،به نﺎچﺎر قﺎدر به مدﯾرﯾت آن نیز نخواهﻨد بود؛ بر اﯾن اﺳﺎس ﺷﻨﺎخت مسیر ﺷغلﯽ
بهعﻨوان ﯾک ابزار توﺳعه انسﺎنﯽ مﯽتواند از نظر  -اﯾجﺎد مسیرهﺎی پیشرفت ﺷغلﯽ متﻨوع ،فراهم نمودن الزامﺎت مسیر ﺷغلﯽ برای انتقﺎل به
ﺷغلهﺎ و ﺳﺎزمﺎنهﺎی دﯾگر ،کمک به فرد در انطبﺎق بﺎ بﺎزار کﺎر از طرﯾق ﺷﻨﺎخت جﻨبههﺎی مسیر پیشرفت(مهﺎرت فﻨﯽ خﺎص) ،ارزﺷمﻨد
نمودن فرد در مسیر ترقﯽ(انگیزﺷﯽ) ،اﯾجﺎد تحرک بین نقشهﺎ ،ﺳﺎزمﺎنهﺎ و مشﺎغل ،توجه به مشﺎغل نوظهور و کمک به درک آرزوهﺎی
مسیر ﺷغلﯽ فرد  -مهم بﺎﺷد(براون و وند .)2018 ،ارزش اﯾن مسیر در آن اﺳت که مﯽتواند بﺎ اعالن و اعالم ﺷغل ،افراد ﺷﺎﯾسته را بهموقع
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آموزش داده و آنﺎن را متﻨﺎﺳب بﺎ عالﯾق ﺷغلﯽ ،بهطور مﻨصفﺎنه ارتقﺎء داده و در ﺳیر گردش ﺷغلﯽ قرار دهد(مهرمﻨش و ﯾﺎدگﺎری،
1393؛ رنگرﯾز1398 ،؛ ﺷﺎﯾن )1980؛ اﯾن گردش مﯽتواند به تعﺎدل بین نیﺎزهﺎی ﺷخصﯽ و ﺳﺎزمﺎنﯽ مﻨجر ﺷود .در الزام مسیر ﺷغلﯽ همین
بس که؛ در هر پﻨج ﺳﺎل  %50نیروهﺎی توانمﻨد به علل تعﺎرض بین اهداف ﺷخصﯽ – ﺳﺎزمﺎنﯽ و نبود تﻨﺎﺳب ﺷغل بﺎ نیﺎزهﺎی فردی،
ﺳﺎزمﺎن را ترک مﯽکﻨﻨد(عبﺎﺳپور)1396،؛ از ﺳوﯾﯽ دﯾگر همچﻨﺎن ﯾک ﺷکﺎف عمیق بین وضعیت فعلﯽ مسیر ﺷغلﯽ و وضعیت مطلوب در
ﺳﺎزمﺎنهﺎ وجود دارد ،اﯾن ﺷکﺎف حﺎکﯽ از آن اﺳت که مدﯾران و ﺳﺎزمﺎنهﺎ هﻨوز به ارزﺷمﻨد بودن مسیر ﺷغلﯽ و تأثیر آن بر بهرهوری پﯽ
نبردهاند(هﺎل .)2016 ،1بﻨﺎبراﯾن کم توجهﯽ به مسیر ﺷغلﯽ هزﯾﻨههﺎﯾﯽ به ﺳﺎزمﺎنهﺎ تحمیل مﯽنمﺎﯾد؛ همین هزﯾﻨههﺎ ضرورت توجه به
مسیر ﺷغلﯽ را دو چﻨدان نموده اﺳت .بدﯾن جهت در ﺳﺎزمﺎن مورد مطﺎلعه نیز ،اگر کﺎرکﻨﺎن نسبت به مسیر ﺷغلﯽ خود دچﺎر ابهﺎم و
ﺳردرگمﯽ بﺎﺷﻨد ،در بلﻨدمدت مﯽتواند خسﺎرات جبران نﺎپذﯾری نظیر :کم تعهدی و وفﺎدرای ،کم اعتمﺎدی به روند پیشرفت ﺷغلﯽ ،نﺎرضﺎﯾتﯽ
کﺎرکﻨﺎن از نحوه انتصﺎبﺎت ،اﺷکﺎل در فرآﯾﻨد ارزﺷیﺎبﯽ و انتصﺎبﺎت ،مﻨطبق نبودن تحصیالت و تخصص بخش زﯾﺎدی از کﺎرکﻨﺎن بﺎ مشﺎغل
واگذار ﺷده ،معیوب بودن فراﯾﻨد چرخه و ارتقﺎء ﺷغلﯽ ،نبود تعﺎدل بین ورود و خروج مﻨﺎبع انسﺎنﯽ ،نﺎرضﺎﯾتﯽ از مشﺎرکت نکردن کﺎرکﻨﺎن در
انتخﺎب مسیر ﺷغلﯽ ،امید نداﺷتن کﺎرکﻨﺎن جدﯾد خالق و بﺎ اﺳتعداد به نقش آفرﯾﻨﯽ در چرخهی مدﯾرﯾتﯽ ﺳﺎزمﺎن را ،به همراه داﺷته
بﺎﺷد(مصﺎحبه بﺎ تعدادی از مدﯾران و کﺎرکﻨﺎن .)1398/9/25 ،از اﯾنرو ،لزوم توجه به مسیر ﺷغلﯽ و ﺷﻨﺎخت مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎی آن مورد
توجه اﺳت؛ زﯾرا همواره بین نگرش ﺳﺎزمﺎن و کﺎرکﻨﺎن نسبت به خواﺳتههﺎ و انتظﺎرات تفﺎوت وجود دارد و آنچه مﯽتواند اﯾن تفﺎوت و
انتظﺎرات را به ﺳمت تعﺎدل فردی-ﺳﺎزمﺎنﯽ ﺳوق دهد ،مسیر ﺷغلﯽ اﺳت .لذا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفههﺎ ،ﺷﺎخصهﺎ و اولوﯾتبﻨدی آنهﺎ مهم
مﯽبﺎﺷد .بﻨﺎبراﯾن ﺳؤال اصلﯽ پژوهش حﺎضر اﯾن اﺳت« مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎی مسیر ﺷغلﯽ ﺳﺎزمﺎن و ترتیب اولوﯾت آنهﺎ چگونه اﺳت؟

چهارچوب نظری پژوهش
از ﺳﺎلهﺎی  1950تﺎ  1960مدل حﺎکم بر مسیر ﺷغلﯽ ،مسیر ﺷغلﯽ ﺳﻨتﯽ بود .ﺳﺎزمﺎنهﺎ طﯽ اﯾن زمﺎن بهدنبﺎل افرادی بودند که وفﺎدار و در
ﯾک مسیر خطﯽ و صعودی در ﯾک ﯾﺎ دو ﺳﺎزمﺎن پیشرفت نمﺎﯾﻨد .در مسیر ﺷغلﯽ ﺳﻨتﯽ کﺎرکﻨﺎن بیشتتر بتهدنبﺎل کستب موفقیت ت عیﻨت ﯽ و
بیرونﯽ از طرﯾق حقوق و مزاﯾﺎ ،موقعیت ،پست و امﻨیت ﺷغلﯽ بودند(نیلفروﺷﺎن و امیﻨﯽ ﺷلمزاری .)1394 ،در دﯾدگﺎه ﺳﻨتﯽ ،مسیر ﺷغلﯽ ﯾک
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ﺳری ﺳِمتهﺎی متوالﯽ در ﯾک ﺷغل ﯾﺎ ﺳﺎزمﺎن تعرﯾف مﯽﺷود(قلﯽپور .)1391 ،مسیر ﺷتغلﯽ بوروکراتیت ک ﺳتﻨتﯽ ،مستتلزم آن اﺳتت کته
کﺎرکﻨﺎن در ﯾک ﺳﺎختﺎر ﺳلسله مراتبﯽ رو به بﺎال ،درون تعداد اندکﯽ از ﺳﺎختﺎرهﺎی ﺳﺎزمﺎنﯽ پیشرفت کﻨﻨتد(آثور و همکتﺎران2019 ،؛ بتور،،
 .)2016اﯾن دﯾدگﺎه بﺎ مفﺎهیمﯽ مﺎنﻨد انبﺎﺷت مهﺎرتهﺎ ،ﯾکپﺎرچگﯽ دانش ،ﺳبک زندگﯽ ﺷخصﯽ و در حﺎل جﺎﯾگزﯾن ﺷدن اﺳت .به موازات
تغییر در تعﺎرﯾف و نگرش مسیر ﺷغلﯽ ،مفﺎهیم جدﯾدی ظهور کرد .اﯾن مفﺎهیم برای انعکﺎس ﯾک محیط دگرگون ﺷده -بتﺎ جهتﺎنﯽ ﺳتﺎزی
فزاﯾﻨده ،پیشرفتهﺎی فﻨﺎورانه ﺳرﯾع ،رﺷد تﻨوع نیروی کﺎر و گسترش اﺳتفﺎده از بترون ﺳتپﺎری ،کﺎرکﻨتﺎن متوقتﯽ و پتﺎره وقتت  -طراحت ﯽ
ﺷدند(اﯾﻨکسون ،1بور22016،،؛  .)2014تغییرات ﺳﺎختﺎرهﺎی ﺳﺎزمﺎنﯽ ﺳﻨتﯽ روابط کﺎرکﻨﺎن  -کﺎرفرمﺎ و زمیﻨته کتﺎری را تغییت ر داد و بﺎعتث
واگراﯾﯽ در اﯾﻨکه افراد چگونه در مسیرهﺎی ﺷغلﯽ خود عمل مﯽکﻨﻨد ،ﺷده اﺳت(برﯾسکو و هتﺎل2016 ،؛ فرﺳتیﺎس2012 ،3؛ هیتر2018 ،4؛
همفرس .)2013 ،5بر اﯾن اﺳﺎس مفﺎهیم و اﺳتعﺎرههﺎی مختلفﯽ نظیر :مسیر ﺷغلﯽ متﻨوع( برﯾسکو و هﺎل ،)2016 ،مسیر ﺷغلﯽ بتدون مترز،
پروفﺎﯾلهﺎی مسیر ﺷغلﯽ ،مسیرهﺎی ﺷغلﯽ هیبرﯾدی ،مسیر ﺷغلﯽ پسﺎﺷرکتو مدل مسیر ﺷغلﯽ کﺎلیدوﺳکوپ برای انطبﺎق بﺎ اﯾت ن دگرگتونﯽ،
تدوﯾن و ارائه ﺷده اﺳت.
مسیر شغلی متنوع :مسیر ﺷغلﯽ متﻨوع به معﻨﺎی پیگیری معیﺎرهﺎی موفقیت ﺷتغلﯽ و مدﯾرﯾت فعﺎالنه مسیر ﺷتغلﯽ فترد اﺳتت .در اﯾت ن
جهت گیری ،ﺳرمﺎﯾههﺎی انسﺎنﯽ بدون توجته بته مسیرهﺎی ﺷغلﯽ از پیش تعیین ﺷده و وابسته بته کﺎرفرمتﺎ ،فقتط بته حرفت ته تخصصت تﯽ
ختوﯾش فکتر کرده و فقط قﺎبلیت اﺳتخدام خود را پیگیری مﯽکﻨﻨد( راندز و جین2013 ،6؛ برﯾسکو و هﺎل.)2016 ،
مسیر شغلی بدون مرز :مسیر ﺷغلﯽ بدون مرز ،به رﺷتهای از فرصتهﺎی ﺷغلﯽ که فراتر از محدوده ﯾک ﺳﺎزمﺎن و ﯾﺎ کﺎرفرمتﺎی واحتد
اﺳت ،گفته مﯽﺷود .در اﯾن مسیر افراد از ترتیبﺎت مسیر ﺷغلﯽ ﺳﺎزمﺎنﯽ ﺳﻨتﯽ مستقل هستﻨد و مﯽتوانﻨد بﻨﺎ به توانمﻨدی و ﺷﺎﯾستتگﯽ ختود
در بین مشﺎغل و ﺳﺎزمﺎنهﺎ جﺎبجﺎ ﺷوند(آثور و همکﺎران.)2019 ،
پروفایلهای مسیر شغلی و مسیر شغلی هیبریدی :به مفهوم ﺳﺎزیهﺎی اخیر ﺷﺎمل پروفﺎﯾلهتﺎی مست یر ﺷتغلﯽ و مست یر ﺷتغلﯽ
هیبرﯾدی بهعﻨوان «چﺎرچوبهﺎی ﯾکپﺎرچه اﺷﺎره ﺷده اﺳت .اﯾن روﯾکرد بیﺎنگر تالشهﺎﯾﯽ برای ادغتﺎم اﯾت دههﺎی مختلتف از اﺳتتعﺎرههﺎی
مسیرهﺎی ﺷغلﯽ متﻨوع و بدون مرز هستﻨد(گرنروز و بک ﺳیلﯽ.)2019 ،7
مسیر شغلی پساشرکت :مسیر ﺷغلﯽ پسﺎﺷرکت ﺷﺎمل مسیرهﺎی ﺷغلﯽ اﺳت که خﺎرج از ﺳﺎزمﺎنهﺎی بزرگ وجود دارند؛ به اﯾن ترتیب
افراد از گزﯾﻨههﺎی جﺎﯾگزﯾن چﻨدگﺎنه ،ﺷﺎمل اﺷتغﺎل در ﺷرکتهﺎی کوچک و چﺎبکتر ،خود اﺷتغﺎلﯽ و کﺎر کتردن در پروژهتﺎی جمتع و جتور
اﺳتفﺎده مﯽکﻨﻨد(پیپل و بور.)2017 ،8،
مسیر شغلی کالیدوسکوپ :اﯾن مسیر بﺎ کمک اﺳتعﺎره کﺎلیدوﺳکوپ ،مدل مسیر ﺷغلﯽ کﺎلیدوﺳکوپ را تشترﯾح مﯽنمﺎﯾتد .اﯾتن مستیر
توضیح مﯽدهد که افراد موقع اتخﺎذ تصمیم به ﺳه متغیر مسیر ﺷغلﯽ توجه داﺷته و بهطور مستمر تغییرات مسیرهﺎی ﺷغلﯽ را رصد مﯽکﻨﻨد.
بدﯾن صورتکه تغییر مداوم در مدلهﺎی پیشرفت ﺷغلﯽﺷﺎن را بﺎزتﺎب مﯽدهﻨد .اﯾن ﺳه متغیر عبﺎتاند از؛ هوﯾت ،تعتﺎدل و چتﺎلش .هوﯾت ت
بهعﻨوان واقعﯽ بودن برای خود تعرﯾف ﺷده اﺳت .تعﺎدل ،بهعﻨوان توازن بین تقﺎضﺎهﺎی کﺎری و غیرکﺎری توصت یف ﺷتده و نهﺎﯾتت چتﺎلش
بهعﻨوان محرک پیشرفت کﺎری در مسیر ﺷغلﯽ مشخص مﯽﺷود(مﺎﯾﻨیرو و ﺳیلیوان.)2016 ،
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محمد نصرالهﯽ

بﺎ توجه به انواع مسیرهﺎی ﺷغلﯽ گفته ﺷده ،واژه کﺎرراهه 1ﯾﺎ مسیر ﺷغلﯽ 2معﺎنﯽ زﯾﺎدی دارد و در کﺎربرد عمومﯽ مﯽتواند به معﻨﯽ پیشرفت
ﯾک حرفه و ﺷغل ﯾﺎ ثبﺎت و پﺎﯾداری در طول زمﺎن بﺎﺷد(غرﯾب .)1392 ،مسیر ﺷغلﯽ را بهعﻨوان « الگوﯾﯽ از تجﺎرب مربوط به کﺎر کته بتین
مسیر زندگﯽ ﯾک ﺷخص و مسیر ﺷغلﯽ او پل مﯽزند» نیز مﯽﺷﻨﺎﺳﻨد(جفری ،گرﯾﻨهﺎس .)2011 ،3بﺎ اﺳتفﺎده از اﯾن تعرﯾف ،واضح اﺳت کته
همه مﺎ مسیرهﺎی ﺷغلﯽ داﺷته و ﯾﺎ خواهیم داﺷت .امروزه حرکت به بﺎالی نردبﺎن به معﻨﺎی موفقیت تمﺎم افراد اﺳت .اﯾن نردبتﺎن دارای دو
جﻨبهی عملﯽ و نظری اﺳت .جﻨبهی عملﯽ آن ،توصیف عیﻨﯽ توالﯽ ،تسلسل و ترادف مشﺎغل در دوره زندگﯽ کﺎری اﺳتت(ارتقﺎء ،حقتوق و
مزاﯾﺎ ،پست ﺷغلﯽ ) ... ،و جﻨبهی نظری زندگﯽ حرفهای توصیف ذهﻨﯽ ﯾﺎ برداﺷت ذهﻨﯽ فرد از مشﺎغل و پیشترفت (تعتﺎدل کتﺎر و زنتدگﯽ،
چﺎلشﯽ بودن ﺷغل ،و  ) ...اﺳت(عظیمﯽ و نﺎصری.) 1395 ،
انواع برنامهریزی مسیر شغلی
بروز دگرگونﯽهﺎی فراوان در مسﺎئل مختلف نیروی کﺎر ،از جمله افزاﯾش تحصیالت ،تغییر انتظﺎرات و نیﺎزهﺎ ،نسبت کﺎرکﻨتﺎن مستن ،زنتﺎن
ﺷﺎغل و ، ...الزام ﺳﺎزمﺎنهﺎ به ﺳلسله مراتب کوتﺎهتر در ﺳﺎختﺎر ﺳﺎزمﺎنﯽ را اجتﻨﺎبنﺎپتذﯾر نمتوده اﺳتت .بته همتین دلیتل تشرﯾکمستﺎعﯽ
کﺎرکﻨﺎن و مدﯾرﯾت در مسیر ﺷغلﯽ اهمیت بسزاﯾﯽ دارد و کﺎرکﻨﺎن و ﺳﺎزمﺎن بﺎﯾد برای تأمین خواﺳتههﺎی طرفین بﺎ هم مشﺎرکت نمﺎﯾﻨد .لذا
مدﯾران و روﺳﺎء بﺎﯾد رهﻨمودهﺎی فراوانﯽ برای مسیر ﺷغلﯽ کﺎرکﻨﺎن ارائه و آموزش الزم را برای هداﯾت و ارﺷﺎد اﯾن مسیر به آنهﺎ بدهﻨتد؛
تﺎ رضﺎﯾتمﻨدی آنﺎن تأمین ﺷود و ﺳﺎزمﺎن را ترک نکﻨﻨد(دواس و دهوا .)2011 ،4از اﯾنرو ،از نظر مدﯾران وفﺎداری ،تعهد ﺷتغلﯽ و ﺳتﺎزمﺎنﯽ
کﺎرکﻨﺎن کمتر ﺷده اﺳت؛ در حﺎلﯽ که وفﺎداری و تعهدﺷﺎن به مسیر ﺷغلﯽ اﺳت تﺎ ﺳﺎزمﺎن(ﺷﺎﯾن .)16 :1980 ،5فرد و ﺳﺎزمﺎن بﺎﯾد به کمتک
ﯾکدﯾگر الزامﺎت انجﺎم مؤثر و اثربخش مشﺎغل تعرﯾف ﺷده در مسیر ﺷغلﯽ را فراهم کﻨﻨد؛ به ﺷکلﯽ که در دوره زمﺎنﯽ مشخصﯽ فرد؛ دانش،
مهﺎرت ،توانﺎﯾﯽ و آگﺎهﯽ الزم را برای احراز و انجﺎم مشﺎغل کسب کرده بﺎﺷد(ﺷﺎوون و نسل ﺳراجﯽ.)1395 ،
به هر حﺎل بﺎ تغییرات ﺳرﯾع محیط در رقﺎبتپذﯾری ،ﺳﺎزمﺎنهﺎ به دنبﺎل جذب و حفظ کﺎرکﻨﺎنﯽ هستﻨد که:
 -1به اﯾده ﯾﺎدگیری همیشگﯽ به ﺷدت معتقد بﺎﺷﻨد.
 -2بهطور مﻨظم عالئق و ارزشهﺎی مهﺎرتهﺎی خود را جهت عهدهدار ﺷدن مشﺎغل ارزﯾﺎبﯽ کﻨﻨد.
 -3به موفقیت خود و ﺳﺎزمﺎن خود متعهد بﺎﺷﻨد.
 -4مهﺎرتهﺎ و رفتﺎرهﺎی مورد نیﺎز آﯾﻨده ﺳﺎزمﺎن را درک نمﺎﯾﻨد.
 -5بتوانﻨد به راحتﯽ در بین مرزهﺎی ﺳﺎزمﺎنﯽ عبور کﻨﻨد(صمصﺎمﯽ و کرمﯽ.)39 :1397 ،
برای اﯾجﺎد چﻨین ﺷراﯾطﯽ ،مشﺎرکت ﺳه جﺎنبه مدﯾران ،کﺎرکﻨﺎن و متخصصﺎن ﺳرمﺎﯾه انسﺎنﯽ ضترورت دارد .از اﯾتنرو ،جهتت تحقتق اﯾتن
مشﺎرکت در ﺳﺎزمﺎن توجه به دو برنﺎمهی پیشرفت ﺷغلﯽ حﺎئز اهمیت اﺳت.
الف -برنامهریزی فردی :به ﺷﺎخهای از مجموعههﺎی فرعﯽ توﺳعه مسیر ﺷغلﯽ ،ﯾعﻨﯽ فرآﯾﻨد برنﺎمهرﯾزی ﺷخصﯽ زنتدگﯽ کتﺎری الزم
اﺳت .اﯾن ﺷﺎخه ﺷﺎمل ارزﯾﺎبﯽ توانﺎﯾﯽ ،علقههﺎ ﺷغلﯽ ،فرصتهﺎی ﺷغلﯽ ،هدفگذاری مسیر ﺷغلﯽ و برنﺎمهرﯾزی کردن جهت آن اﺳت .اﯾتن
برنﺎمهرﯾزی اگر چه ﯾک فراﯾﻨد فردی اﺳت ولﯽ مﯽتوان از آن در اﺳتخدام ،انتخﺎب مسیر کﺎری ،انتصﺎبﺎت و ترفیتع اﺳتتفﺎده کرد(ﺷتهیدی و
ترابﯽ .) 128 :1395،برنﺎمهرﯾزی ﺷغلﯽ ،افراد را نسبت به کسب ﺷﺎﯾستگﯽ ،تصمیمگیری ،هدفگتذاری و عمتلگراﯾﯽ قتﺎدر مﯽﺳتﺎزد .اﯾتن
برنﺎمه نیﺎز به کﻨکﺎش در مسیر ﺷغلﯽ بیرونﯽ و درونﯽ فرد دارد .در اﯾن کﻨکتﺎش ،ختود و محتیط بتر تعیتین ارزشهتﺎ ،نیﺎزهتﺎ ،توانﺎﯾﯽهتﺎ و
مهﺎرتهﺎ متمرکز مﯽﺷود(رضﺎئیﺎن .)1372،برنﺎمهرﯾزی مسیر ﺷغلﯽ اثربخش اوالً مﯽتواند بﺎعث کمتک بته تشتخیص عالئتق ،تمتﺎﯾالت و
قﺎبلیتهﺎی فرد ﺷود .ثﺎنیﺎً آگﺎهﯽ و اطالعﺎت کﺎمل از ﺳﺎزمﺎن به فرد مﯽدهد؛ ثﺎلثﺎً ﺷتراﯾطﯽ را بته وجتود متﯽآورد تتﺎ فعﺎلیتهتﺎی فترد بتﺎ
فرصتهﺎی ﺷغلﯽ تطﺎبق ﯾﺎبد و فرد ﺷراﯾط واقعﯽ و کﺎرراهه خود را بهخوبﯽ ﺷﻨﺎخته و تکﺎمل دهد(کرﯾمﯽ و رنگرﯾز.)1396 ،
ب -برنامهریزی سازمانی :برنﺎمههﺎی ﺳﺎزمﺎنﯽ مسیر ﺷغلﯽ(مدﯾرﯾت مسیر ﺷغلﯽ) اﺳت؛ که هدف آن ﺳلسله مشﺎغلﯽ اﺳت که کﺎرکﻨﺎن
در ﺳﺎزمﺎن بر مبﻨﺎی مﻨطق و هدف مشﺎغلﯽ را طﯽ کﻨﻨد ،تﺎ هم ﺳﺎزمﺎن و هم کﺎرکﻨﺎن بهرهمﻨد از مزاﯾتﺎ ﺷوند(صتفرزاده ،احمتدی ﺷترﯾف و
ذاکری .)3:1392 ،اﯾن برنﺎمه در حقیقت مهمترﯾن اقدام در ﺳﺎزمﺎن جهت همﺎهﻨگﯽ بین نیﺎزهﺎی فردی و ﺳﺎزمﺎنﯽ اﺳت .اﯾتن برنﺎمته ﯾتک
تالش مداوم و بیﺎن هدف اﺳت که بﺎ جﺎبجﺎﯾﯽ فرد در ﯾک ﺷغل ،که معموالً در ﺳطوح اولیه اﺳت ﺷروع مﯽﺷود؛ و در مرحله بعد ﺷتﺎغل در
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وظﺎﯾف ،راهﻨمﺎﯾﯽ و هداﯾت ﺷده و عملکرد آن ارزﯾﺎبﯽ مﯽﺷود .ﺳپس نقﺎط قوت و ضتعف مشتﺎهده و نهﺎﯾتت بتﺎ مشتﺎرکت ﺷتﺎغل بتهطور
آزمﺎﯾشﯽ تصمیمﯽ اخذ مﯽﺷود(مهرمﻨش ،ﯾﺎدگﺎری .)132 -136 :1393،مدﯾرﯾت مسیر پیشرفت ﺷغلﯽ بیﺎنگر اﯾن اﺳت که ﺳﺎزمﺎنهﺎ چگونه
برنﺎمههﺎی مسیر پیشرفت ﺷغلﯽ کﺎرکﻨﺎن خود را طرحرﯾزی و اجرا مﯽکﻨﻨد(رنگرﯾز .)287 :1398 ،متدﯾرﯾت مستیر ﺷتغلﯽ فرآﯾﻨتد پیشبیﻨتﯽ
انتخﺎب مسیر و پیشرفت ﺷغلﯽ اﺳت ،به نحوی که بتوان بین عالئق ،توانﺎﯾﯽهﺎی فرد ،ﺷراﯾط روانﯽ ،بﺎورهﺎ و ارزشهﺎی متفتﺎوت ﺳتﻨﯽ بتﺎ
ﺷغل و نیﺎز ﺳﺎزمﺎن تﻨﺎﺳب اﯾجﺎد نمﺎﯾد.
سیر زمانی و رویکردی مسیر شغلی
مسیر ﺷغلﯽ بﺎ گذر زمﺎن از نظر تکوﯾن و روﯾکردی فراز و نشیبهﺎی بسیﺎری را طﯽ کرده اﺳت .امﺎ آنچه از قراﯾن و ﺷواهد مبﺎنﯽ و ادبیتﺎت
بهدﺳت مﯽآﯾد ،آن اﺳت که در گذﺷته اﯾن مسیر توﺳط افراد انجﺎم مﯽﺷد .امﺎ پس از انقالب صﻨعتﯽ اﯾن نقش را ﺳﺎزمﺎنهﺎ اﯾفتﺎ کردنتد؛ و
ﺳپس بﺎر دﯾگر افراد به نقشآفرﯾﻨﯽ در مسیر ﺷغلﯽ خود پرداختﻨد و نقش ﺳﺎزمﺎن دچﺎر تﻨتزل گردﯾد(صمصتﺎمﯽ و کرمتﯽ.)57-60 :1397 ،
امروزه مسیر ﺷغلﯽ ﯾکﯽ از وظﺎﯾف مدﯾرﯾت ﺳرمﺎﯾه انسﺎنﯽ در ﺳﺎزمﺎن اﺳت؛ زﯾرا ﺳطح توقعﺎت کﺎرکﻨﺎن و محیط رقﺎبتﯽ تغییر کترده اﺳتت.
همین امر از درون و بیرون ،حیﺎت و بقﺎی ﺳﺎزمﺎنهﺎ را تحت تأثیر قرار داده و برای بودن و ﯾﺎ نبودن ،تﻨهتﺎ عﺎمتل کلیتدی ﺳترمﺎﯾه انستﺎنﯽ
اﺳت(ابوالعالئﯽ و بﺎبﺎﯾﯽ.)1384 ،
مسیر ﺷغلﯽ در ﺳیر زمﺎن ،ﺷﺎمل ﺳه دوره کلﯽ و چﻨد روﯾکرد به ﺷرح جدولهﺎی  1و  2بوده اﺳت.
جدول  .1سیر مسیر شغلی(محقق ساخته)
دوره

محور تأکید

ضعف

قوت

توسعه بهعنوان برنامهریزی

توجه به نیﺎز فرد

مسیر شغلی()1960-1950
توسعه با حمایت مدیران

هداﯾت و راهﻨمﺎﯾﯽ در مسیر ﺷغلﯽ

حمﺎﯾت نکردن مدﯾران و ﺳﺎزمﺎن از
مسیر ﺷغلﯽ ،تغییرات مستمر مسیر
پیشرفتاولوﯾت نداﺷتن
عدم آگﺎهﯽ مدﯾران و

-

()1980-1970
توسعه راهبردی کارراهه()1990

-

مسیر ﺷغلﯽ
اﯾده ارتبﺎط توﺳعه کﺎرراهه بﺎ نیﺎز
ﺳﺎزمﺎن به دلیل چﺎلشهﺎ و تغییرات
محیط

-

ﺳهیم ﺷدن کﺎرکﻨﺎن در موفقیت
ﺳﺎزمﺎن ،حمﺎﯾت مدﯾران از
کﺎرراهه

جدول  .2خالصه رویکردهای مسیر شغلی(محقق ساخته)
ردیف

رویکردها

محور تأکید

توضیح و برداشت

ضعف

1

ﺳﻨتﯽ

مﻨﺎفع مﺎدی و مﺎلﯽ طرفین

کستتب ﺳتتودمﻨدی ﺳتتﺎزمﺎن و فتترد ،کمتتتوجهﯽ بتته
توانﺎﯾﯽهﺎی فرد و حرکت فترد در درون ﺳتﺎختﺎر ﺳلستله
مراتب ،انبﺎﺷت مهﺎرتهﺎی اجتمﺎعﯽ درونﯽ فرد

نگﺎه مﻨفعت – هزﯾﻨه ،تأکید بر
قوانین و مقررات خشک و
ﺳخت

2

بﺎز

ﺳﺎختﺎرﺷکﻨﯽ

انتخﺎب ﺷغل توﺳتط فترد ،دادن فرصتت ترقتﯽ ،تحلیتل
ﺷراﯾط کﺎری توﺳط فرد

ضﺎبطهمﻨد نبودن

3

ﺳﺎختﺎری

ﺳﺎختگرای
اجتمﺎعﯽ
آﯾﻨدهنگری

کﺎرکﻨﺎن پوﯾﺎ و انعطﺎفپذﯾر

تمرکز بر کﺎرکﻨﺎن انطبﺎق پذﯾر بﺎ ﺷراﯾط محیط

5

کالن نگری

کﺎرراهه فردی و ﺳﺎزمﺎنﯽ

تمرکز بر وﯾژگﯽهﺎی فتردی و ﺳتﺎزمﺎن بتﺎ دﯾتد بترد –
برد(موفقیت فرد – ﺳﺎزمﺎن )

-

6

اﺳالم

ﺷغل در خدمت انسﺎن ،هدف ﺷغل
متعﺎلﯽ ﺷدن و دادن مﻨزلت حقیقﯽ

تمرکز بر فرد و ﺳﺎزمﺎن دﯾد برد – برد(موفقیتت فترد –
ﺳﺎزمﺎن ) و خشﻨودی الهﯽ

-

۴

تمرکز بر ﺳﺎختﺎر ﺳﺎزمﺎن جهت توانمﻨد نمودن کﺎرکﻨﺎن

نگﺎه ﺳﺎختﺎری و کمتوجهﯽ به
فرد
نبود چﺎرچوب ﺳﺎزمﺎنﯽ

روششناسی پژوهش
تحقیق حﺎضر از نظر مﺎهیت از نوع تحقیقﺎت کﺎربردی – توﺳعهای اﺳت و از نظر روش توصیفﯽ-پیمﺎﯾشﯽ اﺳت؛ زﯾرا مسألهای را مورد
توجه قرار مﯽدهد که قبالً در اﯾن ﺳطح از ﺳﺎزمﺎن مورد مطﺎلعه قرار نگرفته اﺳت .لذا بعد از اﺳتخراج مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎ از ادبیﺎت و مبﺎنﯽ
نظری ،طﯽ ﺳه مرحله تﻨﺎﺳب و ارتبﺎط آنهﺎ بﺎ مسیر ﺷغلﯽ توﺳط خبرگﺎن دانشگﺎهﯽ و ﺳﺎزمﺎنﯽ مورد ارزﯾﺎبﯽ و تأﯾید قرار گرفت .همچﻨین
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به دلیل نرمﺎل نبودن پﺎرامترهﺎ ضرﯾب همبستگﯽ اﺳپیرمن محﺎﺳبه و بﺎ کمک تحلیل وارﯾﺎنس ،ارتبﺎط معﻨﺎداری بین مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎ بﺎ
مسیر ﺷغلﯽ بررﺳﯽ ﺷد که در حد بﺎالﯾﯽ مورد تأﯾید قرار گرفت .پﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ابزار ﺳﻨجش بر اﺳﺎس آلفﺎی کرونبﺎخ و ضرﯾب الوﺷه به
ترتیب به میزان( )0/980و ( )0/940تأﯾید گردﯾد .آنگﺎه پرﺳشﻨﺎمه نهﺎﯾﯽ تهیه و در بین  141نفر از مدﯾران ،کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و کﺎرکﻨﺎن مدﯾرﯾت
مﻨﺎبع انسﺎنﯽ ﺳﺎزمﺎن بهطور هدفمﻨد توزﯾع و بعد از جمع آوری ،دادههﺎ و اطالعﺎت بﺎ نرم افزار spss22مورد تجزﯾه و تحلیل قرار گرفت.
در اﯾن تحقیق برای دﺳتیﺎبﯽ به مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎی مسیر ﺷغلﯽ در ابتدا  36مؤلفه و  85ﺷﺎخص از ادبیﺎت و پیشیﻨه اﺳتخراج گردﯾد و
طﯽ ﺳه مرحله در اختیﺎر خبرگﺎن دانشگﺎهﯽ و ﺳﺎزمﺎنﯽ قرار گرفت؛ در نهﺎﯾت مؤلفههﺎ به  23و ﺷﺎخصهﺎ به  55مورد تقلیل ﯾﺎفتﻨد .همچﻨین
ترکیب دو بعد مدﯾرﯾت مسیر ﺷغلﯽ(برنﺎمههﺎی ﺳﺎزمﺎن) و برنﺎمهرﯾزی مسیر ﺷغلﯽ( برنﺎمههﺎی فردی) جﻨبه نوآوری تحقیق حﺎضر اﺳت.
جدول  .3خالصه مؤلفهها و شاخصهای مسیر شغلی
ﺳﺎزه

مؤلفه

ﺷﺎخص

اطالعﺎت و اعالن
ﺷغل

بیﺎن نوع ﺷغل ،بیﺎن محل ﺷتغل ،ﺷترح وظتﺎﯾف،
اطالعرﺳﺎنﯽ عمومﯽ ،اطالعرﺳﺎنﯽ خﺎص

دواس و دهوا  ،2011جفری ،گرﯾﻨهﺎس  ،2011مﺎﯾﻨیرو و ﺳﺎلیوان 2017

تجربتته ،تتتوان تصتتمیمگیری ،بنبستتت ﺷتتکﻨﯽ،
جسﺎرت ،تدبیر مدبرانه ،بصتیرت ،ﺳتواد ،قتوانین و
مقررات ،والﯾتپذﯾری

هولزلت و  ،1391قلت ﯽ پتتور  ،1391آثتتور و همکتتﺎرن  ،2019راهبردهتتﺎی کتتالن
ﺳﺎزمﺎن1386

آموزش عرضﯽ

اردو ،کﺎرگﺎه ،توجیه نمودن

آموزش طولﯽ

دورههﺎی تحصیلﯽ ،رﺳتهای

قﺎنون اﺳتخدامﯽ ﺳﺎزمﺎن ،1373دﺳتورالعمل معﺎونت آمتوزش و تربیتت ﺳتﺎزمﺎن
1386

ﺷﺎﯾستگﯽهﺎ

فرصت پیشرفت
ارتبﺎطﺎت

رضﺎئیﺎن  ،1372هﻨدالشﺎوی ،2013مهر مﻨش و ﯾﺎدگﺎری 1393

مسیر ﺷغلﯽ

مراوده نزدﯾک و صمیمﯽ

صﺎدقﯽ و همکﺎران  ،1391عضیمﯽ و نﺎصری  ،1395کﻨتک ،کتﺎترﯾن و هگتزان
2011

مشﺎرکت

همکﺎری ،اهتمﺎم به تفوﯾض اختیﺎر ،اهتمﺎم به کﺎر
گروهﯽ

صمصﺎمﯽ و کرمﯽ  ،1397مهر متﻨش و ﯾﺎدگتﺎری  ،1393صتفرزاده و همکتﺎران
1392

مشﺎوره

بیﺎن مشکالت کﺎری بﺎ مﺎفوق ،بیﺎن ﺷفﺎف کﺎر

لئون.ای کلرﯾﺎ ،2010ﺷهیدی و ترابﯽ  ،1395ﺷﺎوون و نسل ﺳراجﯽ 1395

هداﯾت

ﯾﺎد دادن عملﯽ کﺎر ،انتقﺎل تجربیﺎت

نهجالبالغهحکمت ،211پرﯾسکووهﺎل ،2016پیپل و بور2017 ،

راهﻨمﺎﯾﯽ

دﺳتورالعملهﺎ کﺎری ،بیﺎن ﺷفﺎهﯽ کﺎر

مهرمﻨش و ﯾﺎدگﺎری ،1393قلﯽ پور 1391

فرد

میتتزان رضتتﺎﯾتمﻨدی کﺎرکﻨتتﺎن ،تعیتتین میتتزان
توانمﻨدی ﺷغلﯽ

رنگرﯾز و کرﯾمﯽ  ،1396ﺷﺎوون و نسل ﺳراجﯽ 1395

ﺳﺎزمﺎن

کﻨترل برنﺎمههﺎی مسیر پیشرفت ،پیگیری مستیر
پیشرفت

مهرمﻨش و ﯾﺎدگﺎری ،1393نیلفروﺷﺎن و همکﺎران 1394

جﺎبجﺎ ﺷدن در ﺷغل ،کﺎهش ﯾکﻨواختﯽ ﺷغل

لئون.ای کلرﯾﺎ ،2010هولزلو  ،1391هﻨدالشﺎوی 2013

گردش ﺷغلﯽ

همسﺎنﺳﺎزی
مجدد
ارتقﺎء
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پیشرفت عﺎدالنه ،رفتﺎر مﻨصفﺎنه

مﻨبع

پست قبلﯽ

مهرمﻨشوﯾﺎدگﺎری ،1393قلﯽ پور 1391

بهکﺎرگیری تعﺎلﯽبخش

صالحیت
مدﯾرﯾتﯽ

تعﺎلﯽ دﯾگران ،کﻨترل دﯾگران

خدمت و اﯾثﺎر

از خودگذﺷتگﯽ ،ارجح دانستن دﯾگران

خالقیت

اﯾده جدﯾد ،ابتکﺎر عمل

ثبﺎت و امﻨیت
ﺷغلﯽ

جﺎبجﺎی کمتر ،مزاﯾﺎی تضمیﻨﯽ
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هﻨدیالشﺎوی ،2013ادگﺎردﺷﺎﯾن ،1980مهرمﻨشوﯾﺎدگﺎری،1393
قلﯽ پور  ،1391نهجالبالغهحکمت ،211پرﯾسکووهﺎل ،2016پیپل و
بور2017 ،
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صالحیت فﻨﯽ

توان تخصصﯽ ،توان فﻨﯽ

اﺳتقالل ﺷغلﯽ
چﺎلش طلبﯽ

واگذار کﺎر ،انتخﺎب ﺷغل
پیچیدگﯽ ﺷغل ،دﺷواری ﺷغل

ﺳبک زندگﯽ

تعﺎدل ﺷغلﯽ ،توازن موفقیت

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومﯽ پژوهش حﺎضر دارای ﺳه الﯾه مﯽبﺎﺷد :نخست مسیر ﺷغلﯽ که همﺎن ﺳﺎزه ﯾﺎ متغیر وابستته اﺳتت؛ دوم الﯾته مؤلفتههﺎی 23
گﺎنه مسیر ﺷغلﯽ و ﺳوم الﯾه ﺷﺎخصهﺎی  55گﺎنه مﯽبﺎﺷد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

یافتههای پژوهش
بر اﺳﺎس پﺎﺳخ پرﺳش ﺷوندگﺎن اطالعﺎت جمع آوری ﺷده به ﺷرح جداول  4تﺎ  7ارائه ﺷده اﺳت .
جدول  .۴تحصیالت پاسخگویان
پاسخگویان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

کارشناسی

50

38.3

38.3

38.3

ارشد

75

53.2

53.2

91.5

دکترا

16

8.5

8.5

100.0

جمع

141

100.0

100.0

جدول  .5سهم تأثیر مؤلفهها و شاخصها بر مسیر شغلی
مؤلفهها

رتبه میانگین

شاخصها

گویه

برنامهریزی فردی l

1.54

رضﺎﯾت از مسیر ﺷغلﯽ

l34

تعیین توان ﺷغلﯽ کﺎرکﻨﺎن

l35

رتبه میانگین
1.54
1.55
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برنامهریزی سازمانی K

1.54

شایستگیهاb

1.53

اعالن و اطالعات شغل a

1.47
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پیگیری مسیر پیشرفت

k33

کﻨترل برنﺎمههﺎی پیشرفت

k32

والﯾتپذﯾری

b14

ﺳواد

b12

بصیرت

b11

جسﺎرت
توان تصمیمگیری

b9
b7

تدبیر مدبرانه

b10

بنبست ﺷکﻨﯽ

b8

تجربه
آگﺎه به قوانین و مقررات

b6
b13
a1

بیﺎن نوع ﺷغل
ﺷرح وظﺎﯾف

a3

بیﺎن محل ﺷغل

a2

اطالعرﺳﺎنﯽ عمومﯽ

a4

اطالعرﺳﺎنﯽ خﺎص

a5

آموزش طولیd

1.61

دورههﺎی تحصیلﯽ

d18

آموزش عرضیc

1.39

دورههﺎی رﺳتهای
توجیه نمودن

d19

فرصت پیشرفتg

2.10

مشارکتe

1.95

c17

1.53
1.47
5.38
5.29
5.17
4.99
4.97
4.95
4.84
4.72
4.69
3.17
3.16
3.14
2.82
2.71
1.53
1.47
2.24

کﺎرگﺎه

c16

اردو
پیشرفت عﺎدالنه

c15
g25

رفتﺎر مﻨصفﺎنه

g24

اهتمﺎم به کﺎر گروهﯽ

e22

تفﺎهم و همکﺎری

e20

اهتمﺎم به تفوﯾض اختیﺎر

e21

ارتباطاتf

1.95

مراوده صمیمﯽ

مشاورهh

2.14

بیﺎن مشکالت کﺎری بﺎ مﺎفوق

f23
h26

راهنماییi

1.97

بیﺎن ﺷفﺎف کﺎر
دﺳتورالعملهﺎ کﺎری

i29

بیﺎن ﺷفﺎهﯽ کﺎر

i28

هدایتj

1.89

ﯾﺎد دادن عملﯽ کﺎر

j30

انتقﺎل تجربیﺎت

j31

ارتقاn

2.04

بهکﺎرگیری تعﺎلﯽبخش

n38

1.51

همسانسازیo

2.00

پست قبلﯽ

گردش شغلیm

1.95

جﺎبجﺎ ﺷدن در ﺷغل

n39
m36

1.49
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جدول  .6اولویت بندی شاخصهای مسیر شغلی
شاخص
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شاخص
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3

بصیرت

31

بیﺎن مشکالت کﺎری بﺎمﺎفوق
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جدول  .7اولویت بندی مؤلفههای مسیر شغلی
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13
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1.97

2
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14

گردش ﺷغلﯽ

1.95

3

خالقیت
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15
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صالحیت فﻨﯽ

4.19

16

ارتبﺎطﺎت

1.95

5

خدمت و اﯾثﺎر

4.04

17

هداﯾت

1.89

6

اﺳتقالل ﺷغلﯽ

3.89

18

آموزش طولﯽ

1.61

7

صالحیت مدﯾرﯾتﯽ

3.75

19

برنﺎمههﺎی ﺳﺎزمﺎن
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8

چﺎلش طلبﯽ

3.61

20

ﺷﺎﯾستگﯽهﺎ

1.53

9

مشﺎوره

2.14

21

اعالن و اطالعﺎت ﺷغلﯽ

1.47

10

فرصت پیشرفت

2.10

22

برنﺎمه فردی

1.46

11

ارتقﺎء

2.04

23

آموزش عرضﯽ

1.39

12

همسﺎنﺳﺎزی مجدد

2.00

بحث و نتیجه گیری
براﺳﺎس ﯾﺎفتههﺎی تحقیق ،مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎی مؤثر بر مسیر ﺷغلﯽ در ﺳﺎزمﺎن مورد مطﺎلعه بهترتیب ﺷﺎمل :ثبﺎت و امﻨیت ،ﺳبک
زندگﯽ ،خالقیت ،صالحیت فﻨﯽ ،خدمت و اﯾثﺎر ،اﺳتقالل ﺷغلﯽ ،صالحیت مدﯾرﯾتﯽ ،چﺎلش طلبﯽ ،مشﺎوره ،فرصت پیشرفت ،ارتقﺎء،
همسﺎنﺳﺎزی مجدد ،راهﻨمﺎﯾﯽ ،گردش ﺷغلﯽ ،مشﺎرکت ،ارتبﺎطﺎت ،هداﯾت ،آموزش طولﯽ و عرضﯽ ،برنﺎمههﺎی ﺳﺎزمﺎن ،ﺷﺎﯾستگﯽهﺎ،
اعالن و اطالعﺎت ﺷغلﯽ و برنﺎمه فردی مﯽبﺎﺷد .بر اﺳﺎس نتﺎﯾج حﺎصل تعداد  23مؤلفه و  55زﯾر مؤلفه (ﺷﺎخص) مربوط به مسیر ﺷغلﯽ
متﻨﺎﺳب بﺎ نیﺎز ﺳﺎزمﺎن مذکور بهدﺳت آمد.
بررﺳﯽ مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎ مبتﻨﯽ بر تحلیل میﺎنگین ،حﺎکﯽ از اﯾن اﺳت که قدرت ارتبﺎط بین تمﺎمﯽ عوامل مطلوب اﺳت .همچﻨین
محﺎﺳبه ضرﯾب همبستگﯽ اﺳپیرمن و تحلیل وارﯾﺎنس ،نشﺎن داد که ارتبﺎط معﻨﺎدار و قوی بین مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎ بﺎ مسیر ﺷغلﯽ وجود
دارد.
بﻨﺎبراﯾن مﯽتوان اظهﺎر نمود که در ﺳﺎزمﺎن مورد مطﺎلعه هر ﯾک از مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎ تأثیر بسزاﯾﯽ بر مسیر ﺷغلﯽ دارند .اﯾن نتﺎﯾج بﺎ
ﯾﺎفتههﺎی مهر مﻨش و ﯾﺎدگﺎری ( ،)1393که ارزﯾﺎبﯽ برنﺎمههﺎی فرد و ﺳﺎزمﺎن را قدم اول در مسیر ﺷغلﯽ مﯽدانﻨد؛ و بر اﯾن بﺎورند که فرد
بﺎﯾد حمﺎﯾت ﺷده و آموزشهﺎی الزم را جهت آگﺎهﯽ و ﺷﻨﺎخت فرا گیرد ،مﻨطبق اﺳت .بهعالوه به نظر آنﺎن ،دادن اطالعﺎت و اعالن ﺷغل
به کﺎرکﻨﺎن بﺎعث مﯽﺷود تﺎ آنﺎن متﻨﺎﺳب بﺎ ﺷﺎﯾستگﯽهﺎی ﺷغلﯽ ،نقﺎط ضعف و قوت خود را بهتر تشخیص داده و متﻨﺎﺳب بﺎ عالئق در
مشﺎغل جﺎبجﺎ ﺷوند ،اﯾن جﺎبجﺎی نیﺎزمﻨد راهﻨمﺎﯾﯽ ،مشﺎوره و ارﺷﺎد مﯽبﺎﺷد .همچﻨین تحقیق هﻨدیالشﺎوی ( )2013بﺎ موضوع « بررﺳﯽ
موفقیت ﺷغلﯽ زنﺎن در لبﻨﺎن »؛ که بر عوامل :ﺳبک زندگﯽ ،مﻨصفﺎنه بودن فرصت پیشرفت نبود مشﺎوره ﺷغلﯽ تأکید داﺷت؛ همخوانﯽ دارد.
بهعالوه ﯾﺎفتههﺎی پژوهشﯽ حﺎضر نظیر :مشﺎوره ﺷغلﯽ ،گردش ﺷغلﯽ ،آموزش ،حمﺎﯾت ،فرصت برابر ترقﯽ بﺎ ﯾﺎفتههﺎی پژوهش لئون.
ای.کلرﯾﺎ ( )2010بﺎ عﻨوان «طراحﯽ الگوی عوامل موفقیت ﺷغلﯽ زنﺎن در ﺷغل هوا-فضﺎ در آمرﯾکﺎ» همراﺳتﺎ مﯽبﺎﺷد .و نهﺎﯾت عواملﯽ
مﺎنﻨد ﺷﺎﯾستگﯽ ،تشوﯾق و ارﺷﺎد در اﯾن تحقیق بﺎ ﯾﺎفتههﺎ پژوهش هولزلو ( )1391بﺎ موضوع « طراحﯽ و پیﺎدهﺳﺎزی کﺎرراهه مدﯾران پروژه
» همپوﺷﺎنﯽ دارد.
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بﻨﺎبراﯾن بر اﺳﺎس نتﺎﯾج بهدﺳت آمده به مدﯾران و کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن حوزه مﻨﺎبع انسﺎنﯽ ﺳﺎزمﺎن پیشﻨهﺎد مﯽگردد :برای دﺳتیﺎبﯽ به تعﺎدل بین
نیﺎزهﺎی فرد و ﺳﺎزمﺎن الزم اﺳت در مسیر ﺷغلﯽ کﺎرکﻨﺎن ،به تﻨﺎﺳب بین ﺷغل و عالئق کﺎرکﻨﺎن بیشتر توجه ﺷود .همچﻨین از طرﯾق دادن
مشﺎوره و اﯾجﺎد فرصت پیشرفت مﻨصفﺎنه بﺎﯾستﯽ به کﺎرکﻨﺎن اجﺎزه ارتقﺎء داده ﺷود .بر اﯾن اﺳﺎس مﯽتوان به کسﺎنﯽ که توان ارتقﺎء و ترقﯽ
دارند ،مسئولیت و پستهﺎی بﺎالتری واگذار نمود .از طرفﯽ کﺎرکﻨﺎنﯽ که توان ارتقﺎء ندارند؛ امﺎ مﯽتوانﻨد در ﺳطح فعلﯽ ﺷغل خود کﺎر کﻨﻨد،
بﺎﯾستﯽ در مشﺎغل غﻨﯽتری در همﺎن ﺳطح بهکﺎرگیری ﺷوند .بهعالوه اگر فردی ﺷغل فعلﯽ را بهخوبﯽ انجﺎم نمﯽدهد بﺎﯾد بﺎ کمک مشﺎوره
مورد هداﯾت و حمﺎﯾت قرار گیرد .اﯾن ﺷراﯾط اگر از طرﯾق ارتبﺎط صمیمﯽ ،گذﺷت و اﯾثﺎر ،اعالن ﺷغل و دادن اﺳتقالل ﺷغلﯽ بﺎﺷد ،مؤثرتر
خواهد بود.
بهطور کلﯽ مﯽتوان گفت؛ در دنیﺎی رقﺎبتﯽ امروز توجه به هر ﯾک از مؤلفههﺎ و ﺷﺎخصهﺎی مسیر ﺷغلﯽ ضروری اﺳت؛ زﯾرا ،مسیر ﺷغلﯽ
خود ﯾک ابزار در جهت توﺳعه کﺎرکﻨﺎن ﺳﺎزمﺎن اﺳت و چﻨﺎنچه مؤلفههﺎ و رﯾز مؤلفههﺎی آن ،که تأثیر مستقم و غیرمستقیم بر اﯾجﺎد تعﺎدل
بین نیﺎزهﺎی فردی و ﺳﺎزمﺎنﯽ دارد ،مهم ﺷمرده ﺷود ،مﯽتواند به کﺎهش بﯽانگیزهگﯽ ﺷغلﯽ ،فرﺳودگﯽ ﺷغلﯽ ،کﺎهش نقل و انتقﺎالت و
افزاﯾش بهرهوری مﻨجر ﺷود.
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