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چکیده
در طول چند دهه گذشته ،استفاده از روشهای مدیریت منابع انسانی جهت بهبود خدمات
و کسب پیامدهای کلیدی از اجزای اصلی تغییرات مهم در توسعه منابع انسانی سازمانها شده
است .باتوجهبه وضعیت نظام سیر خدمتی کارکنان و باعنایتبه شیوه موجود ،درعمل توانایی
ترسیم صحیح مسیر شغلی کارکنان و بهدنبال آن توسعه منابع انسانی میسر نیست .لذا پژوهش
حاضر با هدف شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و ارائه الگوی مسیر شغلی انجام شده است .این تحقیق با
روش تحلیل محتوای کیفی در بخش استخراج الگو و برپایه پیمایش میدانی برای ارزیابی آن اجرا
شده که به طراحی الگوی مسیر شغلی برای توسعه منابع انسانی در یک سازمان نظامی منجر شده
است .جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان سازمانی مطلع منابع انسانی با نمونه
 21نفر و مدیران ،کارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی سازمان در سطح شهرستان تهران با
نمونه آماری  949نفر براساس فرمول کوکران به روش هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار جمع آوری
دادهها پرسشنامه محققساخته با پایایی  1/179براساس آزمون الفای کرونباخ و روایی آن براساس
ضرایب الوشه  CVI=1/17 ، CVR =1/17تعیین شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
آمارههای توصیفی و استنباطی با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که الگوی مسیر پیشرفت شغلی مشتمل بر  7بعد و  24مؤلفه میباشد .این مدل
براساس آزمون تحلیل مسیر ترسیم شده است.
كلیدواژهها :برنامههای سازمانی مسیر شغلی؛برنامههایفردیمسیرشغلی؛سرمایهانسانی؛مسیرشغلی
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 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
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مقدمه
در نگرش نوین ،مدیریت مسیر شغلی ،ابزاری برای اجرای برنامههای توسعه منابع انسانی
است و هدف عمده آن ایجاد تعادل بین نیازهای فرد و سازمان است تا با ارائه چشماندازی روشن
شرایطی را فراهم نماید (الوانی )9414 ،که کارکنان و سازمان در مسیر توافق بین شکلگیری
قرارداد روانشناختی مربوط به مسئولیت توسعه شغلی و امنیت شغلی به تعادل برسند (معالی تفتی،
تاجالدینی .)9400 ،چنین نگاهی به مسیر شغلی ،مستلزم وجود ویژگیهایی است که آن نظام را
کارا و اثربخش ساخته و پویایی به سازمان و کارکنان بدهد (نقوی ،عربکلهری .)9419 ،اما نکته
قابل تأمل آن است که مسیر شغلی یکی از ارکان کلیدی و مهم در حوزه سرمایه انسانی است؛
چون با انسانها سروکار دارد و این انسان است که میتواند عامل تغییر و تحول باشد و به تغییرات
محیطی پاسخ دهد تا از این طریق بتوان سازمان را موفق و پیشرو نمود .بنابراین زمانیکه در یک
سازمان از توسعه منابع انسانی صحبت میشود ،توجه به مسیر شغلی بهعنوان یک رکن مهم تلقی
میگردد ،زیرا توسط آن حمایتهای الزم از کارکنان و مشاغل آنها بهعمل آمده و در زمان
مناسب با گماردن افراد مناسب ،به کارایی و اثربخشی سازمان کمک مینماید (پردالن ،سرمد،
متقی .)9417 ،ازاینرو ،مسیر شغلی را فرایندی شامل یک مجموعه تحت عنوان نظام کارراهه بیان
و آن را تالشی رسمی ،سازمان یافته و برنامهریزیشده برای ایجاد تعادل بین نیازهای فرد و
نیازهای سازمان میدانند (سلطانی ،محمدی اکبری ،شائمی .)9412 ،دراینراستا ،فرد و سازمان به
کمک یکدیگر الزامات انجام مؤثر و اثربخش مشاغل تعریفشده در مسیر شغلی را فراهم
میکنند؛ به شکلی که در دوره زمانی مشخص؛ فرد ،دانش ،مهارت ،توانایی و آگاهی الزم را
برای احراز و انجام مشاغل کسب نموده و براساس آن بهکار گمارده میشود(شاوون ،نسل
سراجی.)9417 ،
بنابراین ،اگر سازمانها نتوانند به نیازهای مادی و معنوی کارکنان پاسخ دهند ،بهناچار
کارکنان توانمند بهدنبال جابهجایی ،تغییر شغل و حتی ترک سازمان اقدام مینمایند(عباسپور،
 .)971 :9401این امر میتواند باعث ایجاد مشکالت در سازمان شده و حتی موجودیت آن را
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مورد تهدید قرار دهد .در رویارویی و حل این مشکل ،رویکردهای مختلفی از جانب سازمانها
دنبال شده است که شاید یکی از بهترین راهحلها پیادهسازی و تعیین مسیر شغلی باشد .این مسیر
شاخهای جدید در مدیریت سرمایههای انسانی است که از آن به کارراهه ،سیر خدمتی ،دوران
خدمت ،مسیر پیشرفت شغلی نیز یاد میکنند.

بیان و تشریح مسئله
بدونشک حفظ و نگهداری مدیران و کارکنان خالق و توانمند یکی از اساسیترین
چالشهای پیش روی سازمانها برای عبور از شرایط دشوار فردا است .در چنین وضعیتی یکی از
اساسیترین و مهمترین چالشهای پیش روی سازمانها ،نیاز روز افزون به کارکنان توانمند در
سالهای آینده است .آنچه میتواند سازمان را تاحدی در مقابل این چالشها کمک و یاری
نماید ،انتخاب شغل و مسیر پیشرفت شغلی است .علیرغم بیتوجّهی یا کمتوجّهیهای
صورتگرفته ،باید گفت که موضوع مسیر شغلی و انتخاب شغل مناسب برای اکثر کارکنان یکی
از دغدغههای مهم و قابلتأمل است که بسیاری از سازمانها با آن دستبهگریبان میباشند .شاید
علت این امر را بتوان افزایش مطالبهگری بیشتر کارکنان ازیکسو و پاسخگونبودن سازمان
بهخواسته و نیاز کارکنان ازسویدیگر دانست .بنابراین در مواجهه با این چالش ،رویکردهای
مختلفی مطرح شده که یکی از بهترین راهحلها ،پیادهسازی الگوی مسیر شغلی یا کاراهه است
(افخمی اردکانی و فرحی .)9411 ،بنابراین طی سالهای اخیر تمرکز و توجه مدیران و سازمانهای
موفق به این موضوع معطوف شده است .بااینحال بررسی مطالعات بیانگر آن است که موضوع
مسیر شغلی در حوزه سرمایه انسانی سابقه چندانی نداشته و در این باره پراگندگیهای نظری
بسیاری وجود دارد .بااینوجود ،کوششهای گسترده نظری و عملی در اوائل دهه  9177ـ 9111
موجی در سازمانها بهوجود آورد که متمرکز بر دانش و غنیسازی شغلها و پستهایی بود که
بتواند در کارکنان و مدیران ایجاد انگیزه نماید (صفرزاده ،شریف ،ذاکری .)4 :9412 ،این موج
بهسرعت مورد توجه و استقبال مدیران و تصمیمگیران سازمانی قرار گرفت .علت آن نیز مطالبه
کارکنان شایسته و تغییر شرایط سازمانها بود .زیرا بهدلیل راهبردهای جدید کاهش سطوح ساختار
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سازمانی مشاغل در زمان کوتاه به نقطۀ کور میرسند ،یعنی پیشرفت شغلی شاغل در مسیر پیشرفت
خود ظرف مدت کوتاهی متوقف شده (چترسون و روگر )2194 ،9و در هر پنج سال  %71نیروهای
توانمند به علل تعارض بین اهداف ،رضایتمندی و تناسب شغل با نیازها و خطمشیهای سازمان
اقدام به ترک سازمان میکنند (عباسپور .)901 :9411 ،بهدلیل این اهمیت ،سازمانها ناگزیرند
تاحدامکان بین تمایالت و علقههای کارکنان و نیازهای سازمان تعادل ایجاد نمایند .زیرا همواره
بین نگرش مدیران سازمان و کارکنان نسبت به خواستهها و انتظارات تفاوت وجود دارد(رهنما،
 .)9400این امر بیانگر شکاف عمیق بین وضعیت فعلی مسیر شغلی و وضعیت مطلوب در سازمانها
است .این شکاف حاکی از آن است که مدیران و سازمانها هنوز به مهمبودن مسیر شغلی و تأثیر
آن بر بهرهوری و تعهد سازمانی پی نبردهاند(هال .)2191 ،2بدینجهت ،هنوز نابرابری میان مدیران
و کارکنان در مورد مسئولیتهای مسیر شغلی و شرایط امنیت شغلی رایج است که بیانگر شفاف و
روشننبودن مسیرهای حرکت در کارراهه شغلی است (پاتریکسون و کلرک ،2194 ،4تکلیب و
تیلور.)2197 ،4
بررسی و تحلیل مؤلفهها ،نقشها ،وظایف ،شغلها و عملکردها در سیر خدمتی کارکنان
سازمان ،بیانگر این واقعیت است که در ساختارهای موجود چندان توجهی به این مهم نشده و
دارای اشکاالتی است که ازجمله میتوان به :مبهمبودن مسیر شغلی ،معیوببودن چرخه گردش
شغلی ،منطبقنبودن مشاغل با تواناییها و عالیق ،نبود اطمینان به پیشرفت شغلی بین کارکنان،
توجهنکردن به نیازهای کارکنان ،افزایش جابهجایی و نقلوانتقاالت ،محدودیت و بهموقعنبودن
ترفیعات و بازنشستهنشدن بخشی از کارکنان و مدیران اشاره کرد .مسیر شغلی یکی از ابزارهای
مدیریت عملکرد است که به کسب هدف و پیشرفت هم زمان فرد ـ سازمان کمک میکند.
ازمنظر راهبردی اگر نظام مسیر شغلی و مدیریت آن در سازمان بهدرستی و صحیح اجرا
شود ،میتواند به کاهش ابهام و سرخوردگی یا فرسودگی شغلی ،دراختیارداشتن جایگزین نیرو،
1. Shotgsun & Roger
2. Hall
3. Patrickson & Clarke
4. Tilley & Taylor
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کمک به رشد و ترقی آحاد کارکنان منجر شود (مصاحبه با مدیران ،کارشناسان و کارکنان،
 .)9411/92/91باتوجهبه آنچه بیان شد ،چنین بهنظر میآید که در مسیر شغلی یا کارراهه فعلی
سازمان موردمطالعه ،چندان به مدیریت برنامهریزی (بعد فردی) مسیر شغلی توجه نشده و آن
بخش نیز که مورد توجه قرار گرفته بیشتر جنبه سازمانی (مدیریت مسیر شغلی) دارد .درحالیکه به
اعتقاد صاحبنظران سازمان ،اجرا و عملیاتینمودن هر دو جنبه آن میتواند در سه سطح (سازمان،
مدیریت ،کارکنان) محاسنی بههمراه داشته باشد (غیاثوند و مهدینژاد قوشچی .)9401 ،این
محاسن میتواند به افزایش تحرک و کارایی ،بهبود خدماترسانی به جامعه ،تأمین کرامت و
معیشت کارکنان ،تأمین شغلی ،اجرای مناسب و کامل نظام شایستگی در انتصابات ،حذف
آموزشهای ناکارآمد و غیر اثربخش ،ایجاد فرصت مناسب و مساوی برای ارتقای آحاد کارکنان،
کمک به شفافسازی شایستهگزینی و جانشینپروری ،بهوجودآوردن انگیزه کاری و کمک به
اجرای راهبردهای منابع انسانی در حوزههای تعجیلی شود (راهبردهای منابع انسانی سازمان،
 )9401و تأثیرات برجستهای در سیر خدمتی و عملکرد سازمان ایجاد نماید .باید توجه داشت این
موارد حاصل نمیشود مگر اینکه سازمان برمبنای یک الگو تعیینشده حرکت نماید .بنابراین،
سؤال اساسی این است که مسیر شغلی چیست و درخصوص دستیابی به الگوی مناسب مسیر شغلی
چه ابعاد و مؤلفههایی باید مدنظر قرار گیرد؟

مبانی نظری و پیشینه
با نگاه راهبردی به سرمایه انسانی ،از آن میتوان بهعنوان دارایی ارزشمند سازمان یاد کرد و
برای توسعه آن از روشهای متعددی استفاده کرد .لذا طبق نظر بسیاری از صاحبنظران یک ابزار
درجهت این توسعه ،مدیریت و برنامهریزی مسیر شغلی است .لکن در استفاده از این ابزار تاکنون
چندان توجهی در سازمانهای داخلی صورت نگرفته است .بدین جهت اندیشمندان و
صاحبنظران سازمانی برای رفع چنین دغدغه و چالشی با نگرش و رویکردهای متفاوت ،اقدام به
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مطالعات فراوان در این حوزه نمودهاند .ونگ و همکاران )2191( 9برنامههای مدیریت مسیر
پیشرفت شغلی را باعنوان حمایت سازمان برای پرورش مسیر پیشرفت شغلی یا پشتیبانی سازمانی
بیان میکنند .کونک و همکاران )2199( 2مدیریت مسیر پیشرفت شغل را شامل سه فعالیت:
ارزیابی مسیر پیشرفت شغلی ،توسعه مسیر پیشرفت شغلی و آموزش مسیر پیشرفت شغل بیان
نمودهاند .سیدجوادین ( )9407ادغام با برنامهریزی منابع انسانی ،طراحی مسیرهای شغلی ،اعالن
پستهای خالی ،ارشاد (مشاوره مسیر شغلی و دادن اطالعات) ،حمایت مدیریت ،برآورد نیازهای
آموزشی کارکنان ،خطمشیهای جدید اداره امور کارکنان و تغییرات دورهای جهت توسعه
(گردش شغلی ،ارتقا ،انتقال ،همسانسازی مجدد یا تنزل) اشاره نمودهاند .دراینراستا ،میتوان از
دیگر صاحبنظران همچون ،ادگارد شاین 9110( 4ـ  ،)9111درایو )9102( 4و دئر )9101( 7نام
برد .شاین ،مسیر شغلی را تحت عنوان «لنگرگاه ،تکیهگاه یا علقهها» بیان کرده است .درایو تحت
عنوان «شکلها و الگوهای ماندگار» و دئر از آن بهعنوان «منطقهای کارراهه» یاد میکند .بال،1
مادسن و سالیوان 7در کتاب «عادتهای قلبی» برای اولینبار بین شغل ،رسالت مسیر شغلی و مسیر
شغلی تمایز قائل شدند .آنان بیان میکنند ،کسانی که دارای دیدگاه گرایش شغلی هستند ،در
شرایط بهرهجویانه کار نموده و چندان به حقوق و دستمزد توجه ندارند .بهعکس ،کسانی که
دارای گرایش رسالت مسیر شغلی هستند ،صرفاً بر خود کار تمرکز میکنند که دارای ارزش ذاتی
است .کسانی که دارای گرایش مسیر شغلی هستند ،با ترفیع و ارتقا ،حقوق و دستمزد و قدرت
تأمین میشوند (پردالن و همکاران.)9417 ،

مسیر شغلی
مسیر شغلی بهعنوان استعاره نردبان روبهباال اصطالحی است که از کاریرهای حمل سنگ در
معادن و نیز نعل اسب گرفته شده است .کارراهه با دقت بسیار بهگونهای برگردان فارسیشده که
1. Vang & etal
2. Kong & etal
3. Edgard shien
4. Driver
5. Dier
6. Bla
7. Madson & Salivan
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هجای اول آن در زبان فارسی و التین یکی است (مهداد .)927 :9407 ،بسیاری از مردم واژه
«کارراهه» را تنها به معنای «پیشرفت» در سازمان میدانند ،اما با نگرشی وسیعتر میتوان برای آن
معادلهای دیگری همچون« ،مسیر شغلی»« ،مسیر ترقی»« ،سیر خدمتی»« ،دوران خدمتی»« ،توسعه
مسیر شغل»« ،پیشرفت شغلی»« ،مسیر ترقی شغل»« ،مسیر حرفهای»« ،عمر شغلی» (رسولی:9419 ،
 )279و «مدیریت مسیر شغلی» بهکار گرفت (رجبزاده ،الهی .)9407 ،واژه کارراهه یا مسیر شغلی
معانی زیادی دارد و در کاربرد عمومی میتواند بهمعنای پیشرفت یک حرفه و شغل یا ثبات و
پایداری در طول زمان باشد .مسیر شغلی را بهعنوان «الگویی از تجارب مربوط به کار که بین مسیر
زندگی یک شخص و مسیر شغلی پل میزند» نیز میشناسند (جفری و گرینهاس.)9117 ،9
پارسائیان و اعرابی ( )9401مسیر شغلی را یکسری پستهای متوالی در یک شغل یا سازمان
میدانند که برمبنای عالیق ،توانایی و ارزشهای فرد و تغییرات محیط کاری شکل میگیرد .اما
آنچه مسلم است ،امروزه حرکت به باالی نردبان بهمعنای موفقیت تمام افراد است و دارای دو
جنبه عملی و نظری است .جنبه عملی آن ،توصیف عینی توالی ،تسلسل و ترادف مشاغل در دوره
زندگی کاری است (ارتقا ،حقوق و مزایا ،پست شغلی) و جنبه نظری زندگی حرفهای توصیف
ذهنی یا برداشت ذهنی فرد از مشاغل و پیشرفت (تعادل کار و زندگی ،چالشیبودن شغل ،و)...
است (عظیمی و ناصری .)9417 ،دراینمیان ،ذهنیت فرد که منشعب از ادراکات اوست،
شکلدهنده موفقیت بیرونی فرد است (درایز .)2191 ،2موفقیت بیرونی در شغل ،بیانگر ادراک فرد
از موفقیت ذهنی است و بستگی به حمایتهای سازمان دارد (سیدیکا .)2199 ،4بااینحال آنچه از
مطالعات پیشین بهدست میآید ،این است که تاکنون روزنههای جدیدی از فهم و تدوین متفاوت
دیدگاهها ،نگرشها ،ابعاد و جوانب گوناگون این پدیده توسط اندیشمندان نمایان شده و توجه به
هر یک از این تعاریف با تأکیدبر جوانبی خاص ،نگاههای متفاوت را برای مسیر شغلی پیشنهاد
میکنند (جدول .)9
1. Jeffrey & Greenhaus
2. Draz
3. Cidka
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جدول  .9انواع نگاهها به مفهوم مسیر شغلی (محققساخته)
ردیف
9
2

صاحبنظر

سال

شاین

9110

عظیمی و ناصری

9417

9

2112

گیلی و اینگلن

4

نوردویک

4

ویلنگی

7

2

9111

4

9119

گینگ و هریس

4

لیندا.اس.هایت

7

دسسنزو

1

هکسترا

1

7

سیدیکا

7

2199

0

والگر

1

روانشناختی
سلسلهمراتبی
پیشرفت توسعه مسیر شغلی
پرورش
پشتیبانی

2110
9112

تام ردمن

91

9117

1

هورنادی

99

9117

91

لدون و استامپت

92

فردی و سازمانی

9111
2199

دس و دیوتنیگ

عینی و ذهنی

9110
2119

0

محور توجه

تجربیات
باورهای فردی و سازمانی

9101

نظام ساختاری

9101

امور سازمان و مدیریت

92

نئو ،هیوز ،لی و یوونیز

9111

تعادل نیاز فرد و سازمان

94

ادگارد شاین

9101

برنامههای سازمان ،برنامههای فرد

99

بای

94

1. Galley & Ayngln
2. Nurduyk
3. Vilicyi
4. Gink & Haric
5. Linda. S .Hayt
6. Hxtra
7. cidka
8. Des & diuting
9. Walker
10. Tomredman
11. Hournady
12. Laden & Stampt
13. Baiy
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سیر تکوین مسیر شغلی
دوره تکامل و تکوین مسیر پیشرفت شغلی را در سه دوره میتوان خالصه نمود:
 . 9توسعه بهعنوان برنامهریزی مسیر شغلی ( 9171ـ  :)9111در این دوره سازمان و مدیران
صرفاً بر «نیازهای فرد» متمرکز بودند .لکن با وجود تمرکز بر نیاز فرد چندان از حمایت مدیریت و
سازمان برخوردار نبود.
 . 2توسعه با حمایت مدیران ( 9101ـ  :)9171در این دوره هدایت و راهنمایی در مسیر
پیشرفت شغلی مورد توجه قرار گرفت .نقاط ضعف آن را میتوان عدم آگاهی مدیران و اولویت
نداشتن مسیر پیشرفت شغلی بیان کرد.
 . 4توسعه راهبردی کارراهه ( :)9111در این مرحله ایده توسعه مسیر پیشرفت شغلی با تأکید
بر «نیاز سازمان» مطرح شد .زیرا سازمانها با چالشها و تغییرات محیطی مواجه شدند .در این دوره
کارکنان در موفقیت سازمان سهیم و مورد حمایت مدیران در مسیر پیشرفت شغلی قرار گرفتند
(قلیپور.)921 :9419 ،

الگوهای مسیر شغلی
درخصوص الگوهای مسیر شغلی ،مدلهای متعددی توسط اندیشمندان حوزه سرمایه انسانی
ارائه شده که بهعنوان نمونه به چند مورد اشاره شده است.
جدول  .۲خالصه الگوهای شغلی (محققساخته)
ردیف

بیانكننده الگو

9

لونیسون ()9170

محور تأكید
تکامل شخصیت و مراحل
دورههای انتقال

عوامل و متغیرها
جابهجایی کارکنان بین  7ـ  7سال در مشاغل

2

مانین و شاین ()9177

کنکاش محیطی

تصمیم و اقدام فرد باتوجهبه تواناییها و انتخاب شغل

4

اریک اریکسون ()9147

دورههای زندگی

چرخه زندگی از کودکی تا دوره نهایی انفصال از کار

4

تامپسون و پرایس ()9111

ارزیابی قابلیتهای کارکنان،

ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی :ستارهها ،زبدهها ،تازه

پنداشت سازمان از عملکرد

واردها و خشکیدهها

آزادی و تصور شخصی کارراهه استقالل ،انتخاب مسیر شغل ،ایجاد تعادل بین شغل و زندگی

7

هال ()2191

1

پاتریشیامک الکان ()9101

تعادل نیازهای فرد و سازمان

7

رزنبام ()2199

رقابت و مسابقهاینمودن
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پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه تحقیق حاضر بیش از  99تحقیق داخلی و  1تحقیق خارجی مورد کنکاش و
مطالعه قرار گرفت که به چند مورد اشاره میشود .آهی ( )9412در تحقیق خود دریافت که بر
مسیر شغلی کارکنان دارای پنج بعد است :نیازهای فردی ،نیازهای سازمان ،نیازهای شغلی ،گردش
شغلی و ارتقای کارکنان بر برنامهریزی مسیر شغلی مؤثر است .دراینبین ،نیازهای فردی رتبه اول،
نیاز شغلی رتبه دوم ،گردش شغلی سوم ،ارتقای شغلی رتبه چهارم و کمترین سهم نیز به بعد
سازمانی تعلق گرفت .خائف الهی و شرافت ( )9414در پژوهشی متغیرهای تأثیرگذار بر کارراهه
را شامل :چالشیبودن (کسب موقعیت ،یادگیری و ارتباطات) و عوامل مهم شغلی میانجی
(استقالل ،تنوع ،اهمیت) بیان نمودند .یافتههای آنها نشان میدهد که ابعاد کارراهه ،بر عملکرد
شغلی ،اثری مثبت و معنیدار داشته و بر رضایت شغلی اثری ندارد؛ ولی تأثیر ابعاد کارراهه با
لحاظ عوامل شغلی بر پیآمدهای سازمانی مثبت و تعیینکننده است .همچنین حاتم و حیدری
ارجلو ( )9401در مطالعهای نشان دادند که لنگرگاه خدمت در کارکنان دارای اهمیت است.
لنگرگاه تعیین هویت در کارکنان بهدلیل نوع کار و نوع خاص مشتریان خارجی ،باعث رضایت
شغلی بیشتر آنها میشود .با افزایش سنوات خدمتی ،لنگرگاه خالقیت کاهش مییابد .چون با
ورود به مرحلۀ مسیر شغلی پایانی ،خود را جهت بازنشستگی آماده میکنند .لنگرگاه خدمت و
جنسیت میتواند نشاندهنده این باشد که مردان واحد ستادی کمک به افراد جامعه را مهم دانسته
و به آن گرایش دارند .بهعالوه ،بین لنگرگاه امنیت و جنسیت کارکنان ،رابطه معنیداری وجود
دارد و مردان در مسیر شغلی ،امنیت باالتری دارند .عالوهبرآن ،تمایل به استقالل و آزادی در کار
داشته و این بعد را بر ارتقا و فرصتها ترجیح میدهند و اهمیتی به هویت و شناسایی سازمان
نمیدهند .در تحقیق دیگری صمیمیت ( )9404نشان داد که بین میزان مهارتهای مدیریتی مدیران
و توسعه مسیر شغلی یک رابطه مستقیم وجود دارد .بین مدیران میانی و پایه نسبت به مهارتهای
ادراکی ،انسانی ،فنی و توسعه مسیر شغلی و نیز بهروزشدن مهارتها ازطریق آموزش مستمر و
عالقهمندی و پشتکار مدیران و توسعه مسیر شغلی ،تفاوت وجود ندارد .بین آموزش مستمر مرتبط
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با مهارتهای انسانی و عالقهمندی و پشتکار ،رابطه معنیداری وجود نداشت .ازطرفی،
درخصوص برگزاری دورههای آموزش مدیریت ،اولویت با مدیران عملیاتی است ،چون این
مدیران در ارتباط بیشتر با کارکنان هستند .ازسویی ،باید برنامهریزی مدون و یکپارچه ،زمینه
آموزشهای مهارتهای انسانی (ارتباطات ،رهبری ،مدیریت تضاد و )...فراهم نمود و استقرار نظام
ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و نظام شایستهساالری و شناسایی افراد مستعد و شایستۀ ارتقا در
تمام سطوح سازمان شناسایی شود .بهعالوه لئون.ای.کلریا ( )2194نیز در پژوهشی دریافت که
ابعاد :انعطافپذیری کار ،مشاوره شغلی ،گردش شغلی ،پرداخت مطلوب ،فرصت آموزشی ،ایجاد
محیط حمایتی با تعیین نقش مشخص ،فرصت برابر ارتقا ،کسب مهارتها ،ایجاد شبکه کاری،
اجتماع ،فرهنگ ،تجربیات دانشی ،توجه به عوامل فردی (انگیزه ،باورها ،مهارتها ،توانایی مقابله
با استرس ،اعتمادبهنفس در مسائل فنی ،اخالق کاری ،و دانش) ازجمله موارد سازگار با شخصیت
است که خود به بروز استعداد و موفقیت شغلی منجر میشوند .سایر نتایج این تحقیق بیانگر آن
است که حمایت خانواده چندان با موفقیت در مسیر شغلی ارتباط ندارد .کپلین و جان سل ()2194
در مطالعه خود دریافتند که سه بعد با مؤلفههای فردی (شایستگیهای شغلی ،مسئولیت توسعه
شغلی ،زندگی کاری) ،سازمانی (ماهیت شغل ،ساختار سازمان ،نظام تسهیم دانش ،سیاست جذب،
حمایت سازمان) و محیط (انگیزاندههای اقتصادی ،فنی و فرهنگی) در آینده مسیر شغلی مدیران
مؤثر است .همچنین در پژوهش صورتگرفته توسط کاتارینا هولزلو ( )2194بر ابعاد حمایت و
تشویق ،انگیزه ،ساختار و اداره ،مهارت و شایستگیهای مدیران تأکید شده است .نهایت اینکه
هندیالشاوی و فایق نیما ( )2194در تحقیق خود دریافتند که مسیر شغلی و موفقیت زنان در
پستهای مدیریتی متأثر از هنجارهای قوی مذهبی ـ فرهنگی است .زنان و مردان سبکهای مسیر
شغلی یکسانی با رفتارهای مدیریتی متفاوت دارند .مسیر شغلی زنان در پستهای مدیریتی با موانع:
ساختاری ،اجتماعی ،فرهنگ سازمانی ،نبود فرصتها ،محدودیت شبکه ،منصفانهنبودن حقوق و
مزایا مواجه میباشد .پیشرفت مسیر شغلی زنان به چند بعد :هدف ،ذهنیت ،جنسیت ،خانواده و
مشاوره بستگی دارد .باتوجهبه آنچه در پیشینه تحقیق آمده است ،درنهایت بازنگری ابعاد مسیر
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شغلی ،نشان میدهد که اکثر تحقیقات صورتگرفته بر جنبههای سازمانی (مدیریت مسیر شغلی) و
یا فردی (برنامهریزی مسیر شغلی) متمرکز شدهاند ،اما در تحقیق حاضر هر دو جنبه سازمانی و
فردی مورد تأکید قرار گرفته است.

دستیابی به عناصر الگو
در این تحقیق باتوجهبه نظرات و دیدگاههای مطرح ،ازجمله نظریۀ ونگ و همکاران ()2191
که به اثر هویت مشاغل درونی و بیرونی بر مسیر شغلی اشاره نمودهاند و نیز نظریۀ (درایز )2191 ،و
سیدیکا ( )2199که بر این باورند موفقیت بیرونی (عینی /سازمانی) در شغل بستگی به موفقیت
ذهنی (درونی /فردی) دارند .همچنین طبق نظر شاین ( ،)9110که بر علقههای شغلی و
انعطافپذیری بین نیازهای فرد و سازمان اشاره میکند و ازآنجاکه کارکنان در جریان مسیر شغلی
نیاز به آگاهی شغلی ازطریق تحلیل شرایط شغل (گرانت ،)2111 ،آموزش و پرورش (لئون .ای
کلریا )2194 ،و ارشاد داشته و ازسویی باید مورد حمایت و پشتیبانی (کاتارینا هولزلو )2194 ،قرار
گیرند و آنگاه ارزیابی (گونگ و همکاران )2199 ،و بهصورت دورهای در مشاغل (مهرمنش و
یادگاری )9414 ،جابهجا شده و این جابهجایی با درنظرگرفتن علقههای فردی (استیل ،2111
مطهری  )9471صورت گیرد ،لذا براساس این نظرات و سایر نگرش صاحبنظران دیگر و نیز
نقطهنظر خبرگان ،هفت بعد و بیستوسه مؤلفه به شرح جداول ( )4 ،4طی سه مرحله شناسایی و
توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول  .4شناسایی و انتخاب ابعاد مسیر شغلی
ابعاد مسیر شغلی
تحلیل شغل
حمایت
آموزش و پرورش
ارشاد
تغییرات دورهای

محقق و سال
گرانت  ،2111صمیمیت  ،9404آهی 9412
گرانت 2111
رضائیان ،حاتمی و دستار ،9411رسـولی  ،9414حـاتم و حیـدری ارجلـو  ،9401لئـون .ای کلریـا
 ،2191رجبزاده و الهی 9407
صمیمیت  ،9404سیدجوادین  ،9401زارعی 9401
رجبزاده و الهی  ،9407مهرمنش و یادگاری  ،9414آهی 9412

ارزیابی

حاتم و حیدری ارجلو  ،9401گونک و همکاران 2199

علقهها

ادگارد شاین  ،2111آهی  ،9412استیل 2111
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جدول  .4انتخاب مؤلفههای مسیر شغلی
مؤلفهها

محقق و سال

اطالعات و اعالن شغل

گرانت  ،2111نئو 2191

شایستگیها

کپلین و جان سل  ،2111کاتاریناهولزلو  ،2194سیدجوادین  ،9407استیل  ،2111آهی  ،9414مطهری 9471

آموزش عرضی و طولی

قانون استخدامی کشور  ،9474معاونت آموزش و تربیت ستاد کل نیروهای مسلح 9401

مشارکت

خائف الهی و شرافت 9414

ارتباطات

خائف الهی و شرافت  ،9414صمیمیت  ،9404نئو 2191

فرصت پیشرفت

هندیالشاوی و فایق نیما  ،2194معالی تفتی و تاجالدین 9400

مشاوره

لئون.ای کلریا 2191

راهنمایی

مهرمنش و یادگاری 9414

هدایت

نهجالبالغه حکمت  ،299صمیمیت  ،9404زارعی 9401

برنامه فرد

ادگارد شاین 9111

برنامهسازمان

زندی پور 9412

گردش شغلی

لئون.ای کلریا  ،2191آهی 9414

ارتقا

رسولی 9414

همسانسازی مجدد

مهرمنش و یادگاری  ،9414سید جوادین 9407

صالحیت مدیریتی

ادگاردشاین  ،9110حاتم و حیدری ارجلو 9401

خدمت و ایثار

حاتم و حیدری ارجلو  ،9401ادگاردشاین 9110

خالقیت

هندیالشاوی و فایق نیما  ،2194شاین 9110

ثبات و امنیت شغلی
صالحیت فنی
استقالل شغلی
چالشطلبی

حاتم و حیدری ارجلو  ،9401ادگاردشاین 9110
حاتم و حیدری ارجلو  ،9401ادگاردشاین  ،9110خائف الهی و شرافت 9412
خامنهای 9414

سبک زندگی

روش پژوهش
در این پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانهای ،ابعاد و مؤلفههای مسیر شغلی بررسی و سپس
بهمنظور افزایش دقت و صحت هر یک از متغیرها در طراحی الگوی مسیر شغلی ،بعد از استخراج
ابعاد و مؤلفهها از ادبیات و مبانی نظری ،طی سه نوبت تالش شد تناسب و ارتباط ابعاد با مسیر
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شغلی ،مؤلفهها با ابعاد ،ابعاد با یکدیگر توسط  91نفر خبره دانشگاهی(دانشگاه امام حسین ،4
دانشگاه پیام نور  ،2دانشگاه علمی کاربردی  2و پردیس دانشگاه تهران  2نفر) که همگی دارای
تحصیالت دکترا و رتبه استاد و استادیار بودند .همچنین  91نفر خبره سازمانی (مسئول منابع
انسانی 1نفر ،مدیران عالی منابع انسانی  4نفر) مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد .براینمبنا از خبرگان
خواسته شد تا نظر خود را درخصوص تناسب و ارتباط هر یک از ابعاد و مؤلفههای مسیر شغلی
بیان نمایند .آنگاه در هر مرحله ،اصالحات الزم انجام و درنهایت پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع
شد .ازاینرو ،پژوهش حاضر ازنظر نوع دادهها در زمره روشهای ترکیبی قرار میگیرد و بهدلیل
توالی روش کمی و کیفی ،روش آن آمیخته متوالی است .همچنین جامعه آماری این تحقیق در دو
بخش خبرگی  21نفر و جامعه آماری  224نفر بوده که از این تعداد و براساس فرمول کوکران
 949نفر از مدیران ،کارشناسان و کارکنان مطلع در معاونتهای منابع انسانی سازمان موردمطالعه
در سطح تهران انتخاب شده است .برای تعیین روایی ضرایب الوشه با مقادیر  CVR =1/17و
 CVI =1/17حاصل شد .همچنین نتایج بهدستآمده از آزمون الفای کرونباخ نشان میدهد
همبستگی بین ابعاد و مؤلفههای تحقیق در حد مطلوب است.
جدول  .5مقایسه الفای كرونباخ خبرگی با نمونه آماری
متغیرها

الفای كرونباخ خبرگی

الفای كرونباخ نمونه آماری

ابعاد

1/147

1/127

مؤلفهها

1/179

1/119

ازسویی ،برای ارزیابی الگوی استخراجشده از بخش کیفی با کمک ابزار پرسشنامه
محققساخته ،متشکل از  77گویه در هفت بعد در مقیاس پنجدرجهای لیکرت تهیه و توزیع شد.
بهعالوه در این تحقیق به علت عدم دسترسی به متغیرهای وضع موجود ،روابط بین متغیرهای
کشفشده در قالب تحلیل مسیر بررسی و مدل نهایی آن ارائه شده و از توابع ساختاری استفاده
نشده است .درنتیجه ،روابط بین متغیرها در قالب نمودار تحلیل مسیر توسط معادالت رگرسیون
مشخص شده است.
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یافتههای پژوهش
باتوجهبه سؤال تحقیق و در راستای طراحی الگو ،نیازمند احصای ابعاد و مؤلفههای
تأثیرگذار بر مسیر شغلی میباشیم .بدینجهت و براساس مبانی نظری و خبرگی عناصر مسیر شغلی
شناسایی شد که در دو بخش کیفی و کمی بیان شده است.

الف) كیفی:
جدول  .6شناسایی ابعاد از دید خبرگان
كد گذاری محوری مقوالت

ابعاد احصاشده

فراوانی

درصد

راهبردهای سرمایه انسانی

آموزش ،تغییرات شغلی ،ارزیابی ،ارتقاء

91

1/17

همراهی کارکنان در شغل
حمایت و ارشاد

21

911

شور و مشورت
عالیق درونفردی

علقهها

97

1/77

گردش شغلی

ارتقا و گردش شغلی

90

1/11

آگاهی و شناخت در پیشرفت

زندگی شخصی کارکنان
نیازهای مادی کارکنان

سبک زندگی

21

911

مشکالت معیشتی کارکنان
جابهجاییهای مدیریتشده

ارتقاء

97

1/07

رعایت دقیق قوانین سازمان

توجه نکردن به فرد

21

911

آموزش و پرورش

97

1/07

ارزیابی منطقی عملکرد

ارزیابی

90

1/11

ضوابط ارتقاء و ترفیعات

تغییرات شغلی

90

1/11

رعایت شرایط احراز شغل

تحلیل شغل

91

1/17

دورههای تعالی و ضمن خدمت
واگذاری مسئولیتها توأم با آموزش

باتوجهبه جدول  1که جرح و تعدیلشده سه مرحله از نظر خبرگان است ،میتوان هفت بعد
از مسیر شغلی را مشاهده نمود.
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ب)كمی:
جدول  .7میانگین نمرات ابعاد
تعداد پاسخگویان تعداد شاخصها میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات كمینه بیشینه
7/11 4/92
9/00
1/72191
4/4271
4
949

ابعاد
ارزیابی

949

94

4/4214

1/70429

2/01

2/99

7/11

تحلیل شغل
آموزش و پرورش

949

7

4/2717

1/71200

2/71

2/71

7/11

تغییرات دورهای شغلی

949

4

4/2197

1/47174

2/11

4/11

7/11

حمایت

949

1

4/1710

1/79977

4/11

2/11

7/11

علقههای شغلی

949

91

4/1117

1/74917

4/44

9/17

7/11

ارشاد

949

1

4/1147

1/71711

4/71

9/71

7/11

یافتههای جدول  7نشان میدهد ،پاسخدهندگان به تمامی متغیرها نمره باالتر از متوسط
دادهاند که دراینبین بعد ارزیابی ،باالترین و بعد ارشاد کمترین نمره را کسب نموده است .لذا
میتوان ابعاد هفتگانه مذکور را بهعنوان عناصر اصلی الگوی مسیر پیشرفت شغلی در سازمان مورد
مطالعه قرار داد.
جدول  .8میانگین نمرات مؤلفهها
ردیف
9

مؤلفه
اطالعات و اعالن شغل

2

شایستگیها

4

عرضی

میانگین
4/421
4/271

ردیف
94

مؤلفه
گردش شغلی

میانگین

94

ارتقا

4/111

97

همسانسازی مجدد

91

صالحیت مدیریت

97

خدمت و ایثار

90

خالقیت
ثبات و امنیت شغلی
صالحیت فنی

29

استقالل شغلی

22

چالشطلبی

4

طولی

7

مشارکت

1

ارتباطات

7

فرصت پیشرفت

91

0

مشاوره

21

1

راهنمایی

91

هدایت

99

برنامهریزی پیشرفت شغلی

92

برنامههای سازمانی

4/421

4/111

24

4/111

78
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یافتههای جدول  0نشان میدهد ،پاسخدهندگان به تمامی متغیرها نمره باالتر از متوسط
دادهاند.
جدول  .1بررسی همبستگی ابعاد
ابعاد

میانگین مقیاس گویهها

واریانس مقیاس با گویهها

همبستگی گویهها

تحلیل شغل

21/79

0/749

1/149

آموزش و پرورش

21/04

7/771

1/114

حمایت

21/17

7/171

1/170

ارشاد

21/17

1/740

1/149

ارزیابی

21/01

7/970

1/004

تغییرات دورهای شغل

27/11

7/729

1/021

عالقههای شغلی

27/12

1/744

1/014

باتوجهبه جدول  1مشاهده میشود میزان همبستگی دو بعد «تحلیل شغل» و «آموزش و پرورش»
دارای همبستگی متوسطی با کل مقیاس در مقایسه با سایر ابعاد هستند .اما درعینحال هر دو با
یکدیگر همبستگی نزدیکی دارند .بنابراین ،پایایی ابعاد در حد باالیی است.
حال در راستای پاسخ به سؤال پژوهش میتوان دریافت که مسیر پیشرفت شغلی شامل  7بعد
و  24مؤلفه شامل :تحلیل شغل(اطالعات و اعالن شغل ،شایستگیها ) ،آموزش و پرورش (عرضی،
طولی) ،حمایت (مشارکت ،ارتباطات ،فرصت پیشرفت) ،ارشاد (مشاوره ،راهنمایی ،هدایت)،
ارزیابی (برنامهریزی پیشرفت شغلی ،برنامههای سازمانی) ،تغییرات دورهای شغلی (گردش شغلی،
ارتقا ،همسانسازی مجدد) ،علقههای شغلی یا لنگرگاههای شغلی (صالحیت مدیریت ،خدمت و
ایثار ،خدمت و ایثار ،خالقیت ،ثبات و امنیت شغلی ،صالحیت فنی ،استقالل شغلی ،چالشطلبی،
سبک زندگی) میباشد .بهعبارتی ،برای شناخت مسیر شغلی باید به این  7بعد توجه نمود و برای
تغییر و تحول در مدیریت مسیر شغلی توجه به مؤلفهها ضرورت دارد .ازطرفی ،باتوجهبه اینکه
برای طراحی الگو از روش استقرایی استفاده شد و با کنارهم قراردادن عناصر ،الگو ،طراحی شده
است ،بنابراین میبایست مشخص میشد که آیا این الگو از اعتبار برخودار است؟ آیا ابعاد هفتگانه
با بیستوسه مؤلفه آن بهدرستی با گویهها سنجیده میشوند؟ بنابراین ،برای پاسخگویی به این
سؤال با کمک نرمافزار  spssو رگرسیون چندمتغیره به بررسی سهم هریک از متغیر مستقل (ابعاد)

78

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 9417

در پیشبینی متغیر وابسته (مسیر شغلی) پرداخته شد .همچنین بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای
مستقل (ابعاد) بر یکدیگر از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .درنهایت نتایج
آزمون حاکی از آن است که ارتباط باال و معنیداری بین ابعاد با مسیر شغلی و بین هر یک از ابعاد
با یکدیگر وجود دارد .ازسویی ،در الگوی نهایی مشاهده میشود که بهترتیب ،ابعاد ارزیابی،
تحلیل شغل ،آموزشوپرورش ،تغییرات دورهای شغل ،حمایت ،علقههای شغلی و ارشاد بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر مسیر شغلی تأثیر میگذارند (جدول  91و نمودار .)9
جدول  .91سهم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از ابعاد بر مسیر شغل
متغیر وابسته

متغیر مستقل

مستقیم

 . 9ارزیابی

1/911

 . 2تحلیل شغل

1/212

 .4آموزش و
پرورش

1/221

 .4تغییرات
دورهای شغل

1/24

 . 7حمایت

1/917

 . 1علقههای
شغلی

1/974

 . 7ارشاد

1/22

مسیر شغلی

غیرمستقیم
1/94
1/14
1/97
1/14
1/14
1/14
1/12
1/92
1/12
1/94
1/11
1/14
1/97
1/91
1/17
1/14
1/10
1/17
1/14
1/11
1/14
1/17
1/11
1/11
1/14
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مجموع غیرمستقیم

جمع كل

1/42

1/41

1/21

1/41

1/91

1/49

1/97

1/41

1/90

1/40

1/29

1/41

1/14

1/27
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باتوجهبه اطالعات جدول باال که با کمک آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس
بهدست آمده است .میتوان میزان ارتباط ابعاد الگوی مسیر شغلی را مشخص نمود .نتایج این
آزمون نشان میدهد که ارتباط بین ابعاد ،قوی و معنیدار است .برایناساس ،روابط بین ابعاد به
شرح نمودار  9ترسیم شده است.
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ارشاد

ارزیابی

تحلیل شغل
1.292

مسیر

1.902

حمایت

شغلی
1.291

علقههای
شغلی

آموزش و
پرورش

تغییرات
دورهای شغل

نمودار  .9الگوی نهایی تحلیل مسیر

78

ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این تحقیق ،شناسایی ابعاد و مؤلفههای مسیر شغلی و ارائه یک الگوی
مفهومی برای آن بوده است .ازاینرو ،ابتدا سازه مسیر شغلی بهعنوان پدیدهای وابسته به زمینه ،با
کمک مطالعات اسنادی و کتابخانهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که حداقل هفت
بعد :ارزیابی ،تحلیل شغل ،آموزشوپرورش ،تغییرات دورهای شغل ،حمایت ،علقههای شغلی،
ارشاد و  24مؤلفه برای مسیر شغلی ،مطرح است .این ابعاد براساس شاخصهای کمی آزمون
شدند .نتایج این آزمون ،بیانگر ارتباط قوی بین ابعاد و مسیر شغلی است .همچنین تحلیل مسیر
نشان داد که عوامل اصلی و مؤلفههای تشکیلدهنده سازه مسیر شغلی در الگوی طراحیشده
عوامل مناسبی هستند ،زیرا باتوجهبه مؤلفههای بهدستآمده ارتباط بین تمامی عناصر الگو تأیید
شده است .همانطورکه در جدول شماره  91مالحظه میشود ،بهترتیب ابعاد ارزیابی ،تحلیل شغل،
آموزشوپرورش ،تغییرات دورهای شغل ،حمایت ،عالقههای شغلی و ارشاد بهطور مستقیم ()9/47
بر مسیر شغل تأثیر میگذارند ،عالوهبر تأثیر مستقیم ،این ابعاد بهطور غیرمستقیم ( )9/42نیز اثراتی
را بر مسیر شغل دارند .بنابراین ،درکل میتوان بیان نمود ،رعایت هریک از ابعاد و مؤلفهها در
حوزه مسیر شغلی کارکنان الزم و ضروری است ،تا سازمان و فرد هر دو بتوانند به موفقیت متعادل
برسند .در این رابطه میتوان به مقایسه پژوهش حاضر با مطالعات و تحقیقات قبلی نیز اشاره نمود.
فرانک آرچر ( )2111بیان نمود ،در مسیر شغلی سازمان ،نخست باید اهداف و شرایط شغل
مشخص شود و سپس نیاز فرد را شناخت و مسیر شغلی تهیه نمود .همچنین رجبزاده ،خائف الهی
و شرافت ( )9407مطرح میکنند در فرایند مسیر شغلی الزم است به ارزیابی ،حمایت ،تغییرات
دورهای شغل و آموزش توجه کرد .گرانت ( )2111در مسیر شغل اولویت را به تحلیل شغل داده
است .مهرمنش و یادگاری ( )9414بر این باورند که ارزیابی برنامههای فرد و سازمان قدم اول در
مسیر شغلی است و سپس فرد باید حمایت شده و آموزشهای الزم جهت آگاهی و شناخت فرا
گیرد و آنگاه اطالعات و شایستگی شغلی (تحلیل شغل) به اطالع کارکنان برسد و فرد براساس
نقاط ضعف ،ارشاد شده و نهایتاً متناسب با عالیق در مشاغل جابهجا شود.
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آهی ( )9412در تحقیقی باعنوان «طراحی الگوی برنامهریزی مسیر شغلی کارکنان مرزبانی
ناجا» نیز پنج بعد برنامهریزی مسیر شغلی را شامل :نیاز فرد ،نیاز سازمان ،گردش شغلی ،ارتقا و نیاز
شغلی بیان شد .در تحقیق حاضر ،تحلیل شغل با مؤلفه اطالعات و اعالن شغل ـ حمایت با مؤلفه
فرصت پیشرفت ـ تغییرات دورهای شغل با مؤلفه گردش شغلی و ارتقا مورد تأیید قرار گرفت.
صمیمیت ( )9404موضوعی باعنوان «تأثیر مهارتهای مدیران بر توسعه مسیر شغلی و ارائه
الگوی مناسب ارتقا» انجام داد .نتایج تحقیق به مواردی همچون :آموزش ،ارتباطات ،هدایت و
مشاوره شغلی اشاره نموده است .پژوهش حاضر نیز ،آموزشوپرورش با مؤلفههای طولی و
عرضی ،حمایت با مؤلفههای ارتباطات ،ارشاد با مؤلفه مشاوره و هدایت را مورد تأیید قرار داده
است.
خائف الهی و شرافت ( )9414در پژوهش خود باعنوان «تأثیر ابعاد کارراهه باتوجهبه عوامل
شغلی بر پیامدهای سازمان» به این نتیجه رسیدند که چالشیبودن ،ارتباطات و استقالل شغلی مهم
است .این مطالعه نیز بر چالشیبودن ،ارتباطات و استقالل شغلی تأکید نموده است.
تحقیق رضائیان ،حاتمی و دستار ( )9411تحت عنوان «ارتباط بین مدیریت مسیر شغلی و
رضایتمندی مسیر شغلی» ،متغیرهای اثرگذار بر مدیریت مسیر شغلی را عبارت از مشاوره،
برنامههای توجیهی ،ارزیابی ،فرصت ترقی ،آموزشوپرورش ،گردش شغلی و پشتیبانی بیان
نمودهاند .در تحقیق حاضر نیز بر بعد ارشاد با مؤلفههای مشاوره ،راهنمایی و هدایت ،مؤلفۀ ارزیابی
با دو بعد فرد و سازمان؛ بعد حمایت با مؤلفههای مشارکت ،ارتباطات و فرصت پیشرفت؛ بعد
تغییرات دورهای با مؤلفههای گردش شغلی و ارتقا و بعد آموزشوپروش با مؤلفههای طولی و
عرضی تأکید شده است.
تحقیق دیگری توسط هندیالشاوی و فایق نیما ( )2194با موضوع «بررسی موفقیت شغلی
زنان در لبنان» بر عوامل سبک زندگی ،منصفانهبودن فرصت پیشرفت و نبود مشاوره شغلی دست
یافته است .در پژوهش حاضر نیز در بعد علقههای شغلی به سبک زندگی ،حمایت بر منصفانهبودن
فرصت پیشرفت و در بعد ارشاد بر مشاوره توجه شده است.
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لئون .ای.کلریا ( )2191در تحقیقی باعنوان «طراحی الگوی عوامل موفقیت شغلی زنان در
شغل هوافضا» به یافتههایی نظیر مشاوره شغلی ،گردش شغلی ،فرصت آموزش ،محیط حمایتی و
فرصت برابر ترقی دست یافت .برایناساس در تحقیق حاضر تمامی موارد مورد تأکید قرار گرفته
است .درهمینراستا کاتارهولزلو ( )2194در پژوهشی با موضوع «طراحی و پیادهسازی کارراهه
مدیران پروژه» بر ابعاد حمایت ،تشویق ،ساختار سازمان و شایستگیها تأکید نموده است .در
پژوهش حاضر نیز ابعاد تحلیل شغل (شایستگیها) و حمایت مورد تأیید قرار گرفته است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت:
 .9ابتدا باید برنامههای سازمان و برنامههای فرد جهت پیشرفت شغلی مورد ارزیابی قرار
گیرد .وقتی فرد در وظیفه اولیه (مقدماتی) بهکارگرفته شد ،الزم است سازمان ،برنامههایی برای
ترقی فرد داشته باشد و سپس با دادن اطالعات و اعالن شغلی به کارکنان ،آنها بتوانند با بررسی
شایستگیهای خود ،نسبت به قبول شغل و پست بعدی آمادگی الزم را پیدا نمایند.
 .2بعد از بهکارگیری کارکنان در مشاغل بهمنظور رشد حرفهای و دانشی آنها سازمان باید
نسبت به برنامههای آموزشی موردنیاز اقدام نماید تا توانمندی کارکنان متناسب با تصدی شغل
افزایش یابد و ازطرفی جهت مشاغل بعدی (پایه) آمادگی الزم را کسب نمایند.
 .4در مرحله تغییرات شغلی الزم است ،کارکنان بعد از مدتزمان ( 7ـ  7یا  91ـ  )7سال
بهصورت افقی ،عمودی و یا همسانسازی جابهجا شوند تا از فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه
آنان جلوگیری شود.
 .4باتوجهبه شواهد در سازمان موردمطالعه ،مراحل قبلی کموبیش درحال انجام است .اما
آنچه مشاهده نمیشود و ضروری است ،حمایت و پشتیانی الزم است تا آحاد کارکنان بتوانند
متناسب با شایستگیهای خود ،رشد و ترقی نمایند .این حمایت باید در قالب مشارکت ،دادن
فرصت پیشرفت و ارتباط صمیمی بین کارکنان با مافوقها صورت گیرد .این موارد در سازمان
چندان مورد توجه نبوده که الزم است بدان توجه شود.
 .7علقههای شغلی نشان میدهد که سازمان و کارکنان اهمیت زیادی برای عالئق و
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برنامههای فردی جهت مسیر شغلی قائل نیستند ،علت این امر ،نداشتن اطالعات الزم توسط
مسئولین ،مدیران و کارشناسان سرمایههای انسانی سازمان و کارکنان در این حوزه است .بنابراین،
وظیفه سازمان و مسئولین حوزه سرمایه انسانی است که در این خصوص ازطریق آموزش ،مشاوره
و راهنمایی ،رهنمودهای الزم را کسب و دراختیار کارکنان گذاشته و آنها را هدایت نمایند.
 . 1بعد از اینکه علقههای شغلی کارکنان شناسایی و به آنها اطالعرسانی شد ،الزم است آنها
را ارشاد و به سمت عالیقشان سوق داد ،زیرا تناسب شغل با عالئق ،سبب افزایش انگیزه ،تعهد و
بهرهوری میشود .عدم تطابق بین عالقه و شغل میتواند باعث شود که افراد سازمان را ترک
کنند .بنابراین ،هم افراد و هم سازمان باید علقههای خدمتی را تشخیص دهند و سازمانها برای
افراد دارای علقههای متفاوت ،فرصتهای خدمتی گوناگون را فراهم کنند؛ تا کارکنان شایسته و
توانمند دائماً بهدنبال جابهجایی و نقلوانتقاالت بین سازمانها و نهادهای مختلف نباشند.
بهطورکلی نتایج این تحقیق و تحقیقات پیشین ،نشاندهندۀ آن است که ابعاد و مؤلفههای
احصاشده بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر مسیر شغلی تأثیر دارند .اما آنچه این پژوهش را نسبت به
تحقیقات پیشین متمایز مینماید ،عبارت است از اینکه ،تحقیق حاضر دارای نوآوری و سهم تولید
دانش توسط محقق و خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه سرمایه انسانی است؛ چراکه اغلب
پژوهشهای انجامشده این حوزه در زمینۀ مسیر شغلی بهصورت فردی و یا سازمانی بودند .اما در
این پژوهش ضمن تأکید بر بعد مدیریت مسیر شغلی (ارشاد ،حمایت ،تحلیل شغل ،تغییرات
دورهای شغل ،آموزشوپرورش ،ارزیابی) بر آن بخش از بعد فردی (علقههای شغلی) که ارتباط
نزدیکی با سازمان دارد ،نیز اشاره شده است .بنابراین در گسترش مرزهای دانش سرمایه انسانی و
انتقال آن به مخاطب کمک مینماید .البته باید به این نکته نیز توجه داشــت کـه امـکان ارائـه
الگویـی کامـل کـه تمـام عناصر (محیط سازمان ،محیط فراسازمان ،ویژگیهای فردی) در آن
گنجانده شود در این تحقیق وجود نداشته است .ازاینرو ،نیازمند توجه ویژه متولیان و مسئولین
حوزه سرمایه انسانی سازمانها و سایر محققین در آینده میباشد.
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