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  چکيده

کنند. کارکردهاي مديريت مهمي در مديريت مسير پيشرفت شغلي ايفا ميها نقش هاي مسير پيشرفت شغلي، سازمانامروزه به دليل تغيير مدلاهداف: 

کند. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه کارکردهاي مختلف مديريت مسير پيشرفت مسير پيشرفت شغلي، افراد را در دستيابي به اهداف ارزشمند ياري مي

 واحد نظامي انجام شد.شغلي با رضايت از مسير پيشرفت شغلي در بين کارکنان شاغل در يک 

گيري تصادفي روش نمونهنفر از کارکنان يک واحد نظامي که به ۹۲روي  ۱۳۹۰شيوه همبستگي است که در سال  مطالعه حاضر توصيفي و بهها:  روش

 گرينهاوسراساس مدل و همکاران و رضايت از مسير پيشرفت شغلي ب کونگساده انتخاب شدند، انجام شد. مديريت مسير پيشرفت شغلي براساس مدل 

متغيره و اي، رگرسيون تکنمونهتک Tاسميرنوف، آزمون  - و با آزمون کولموگروف  SPSS 16افزارکمک نرمها بهو همکاران بررسي شد. تحليل داده

  گام انجام شد.بهرگرسيون گام

). >۰۵/۰pبا رضايت از مسير پيشرفت شغلي وجود داشت ( دار بين تمامي کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي ارتباط مثبت و معنيها:  يافته

% از واريانس متغير وابسته ۸۶دست آمد و  دار به همچنين تاثير تمامي کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي معني

  ).>۰۵/۰pکردند (بيني میرا پيش

در واحد نظامي مورد مطالعه، تاثير قوي و ارزيابي، توسعه و آموزش مسير پيشرفت شغلي کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي شامل گيري:  نتيجه

   مثبتي بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي دارند.

  مسير پيشرفت شغليمسير پيشرفت شغلي، مديريت مسير پيشرفت شغلي، رضايت از مسير پيشرفت شغلي، موفقيت ذهني  :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Nowadays organizations play an important role in career management because of the change in career 
models. Career management functions helps individuals to achieve valuable goals. This study was conducted to 

investigate the relationship between career management functions and career satisfaction among the employees 

of a military unit. 
Methods: In a descriptive correlation study in 2011, 92 employees of a military unit were selected by random 
sampling method. Kong et al model was used for evaluating career management and Greenhouse et al model 

was used for the evaluating career satisfaction. Data were analyzed by SPSS 16 software using Kolmogorov-

Smirnov test, one sample T-test, simple regression and stepwise regression. 
Results: There was a significant positive relationship between career management functions and career 

satisfaction (p<0.05). Furthermore, the effect of all career management functions on career satisfaction came out 

to be significant (p<0.05) and forecasted about 86% of dependent variable variation.  
Conclusion: Career management functions including career evaluation, development and training have strong 

positive impact on career satisfaction in the studied military unit.  
Keywords: Career, Career Management, Career Satisfaction, Subjective Career Success 
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  مقدمه

هاي ها نقش مهمي در سيستمدر محيط کسب و کار امروزي، سازمان
کنند. مديريت مسير پيشرفت شغلي که با مسير پيشرفت شغلي ايفا مي

عه مسير پيشرفت شغلي يا پشتيباني عنوان حمايت سازماني براي توس
هايي ها، فرآيندها و کمک شود، به برنامهسازماني نيز شناخته مي

شود که سازمان براي حمايت و افزايش موفقيت مسير اطالق مي
عبارتي، مديريت مسير  ]. به۱آورد [پيشرفت شغلي کارکنانش فراهم مي

د که سازمان براي شوهايي گفته ميپيشرفت شغلي سازماني به فعاليت
شود که خود مشتمل دار مي اداره مسير پيشرفت شغلي کارکنانش عهده

ها و مداخالتي است که بر مقايسه نيازهاي بر دامنه وسيعي از برنامه
مسير پيشرفت شغلي افراد و سازمان متمرکز است و ممکن است در 

وزش، هاي آمرسمي شامل دوره هاي کامالً رسمي يا نيمهقالب فعاليت
]. ۲مراکز ارزيابي براي هدايت و مشاوره مسير پيشرفت شغلي باشد [

هاي توسعه مسير پيشرفت شغلي هايي مانند برنامهآوردن برنامهفراهم
معناي ارزش براي کارکنان در سازمان، ممکن است از نگاه کارکنان به

] که به ۳شدن سازمان براي مشارکت و رفاه آنها تفسير شود [ قايل
ه خود باعث رضايت شغلي افراد شده، عملکرد کاري کارکنان را نوب

دهد. گريزي را کاهش مي افزايش و فشار رواني و رفتارهاي سازمان
همچنين حس مطلوبي براي ماندن در سازمان در افراد ايجاد کرده و 

  ].۴کنند [افراد احساس موفقيت مي
، موفقيت مسير پيشرفت شغلي به دو بعد هاقسبراساس مطالعات 

]. اجزاي عيني موفقيت مسير پيشرفت ۵شود [عيني و ذهني تقسيم مي
شغلي پيامدهايي قابل مشاهده مانند پرداخت، ارتقا، تعالي و شان شغل 

]. اما موفقيت ذهني مسير پيشرفت شغلي نوعاً ۶گيرد [را دربرمي
 .]۸، ۷شود [شغلي تعريف ميعنوان ميزان رضايت از مسير پيشرفت  به

هاي ذهني موفقيت مسير پيشرفت شغلي  هاي اخير، سنجه در سال
شوند و بيشتر توجه محققان به العاده بااهميت شمرده مي فوق

هاي مهم رضايت از کننده بيني عنوان يکي از پيش معيارهاي ذهني به
]. برخي از اين پيامدهاي ۹[ مسير پيشرفت شغلي جلب شده است

هاي جديد، تعادل زندگي شخصي و زندگي  ني شامل توسعه مهارتذه
]. نقص معيارهاي عيني ۱۰بودن کار براي افراد است [ کاري و چالشي

عنوان نمونه در خدمات  سنتي مانند پرداخت و ارتقا در رضايت به
دنبال پيامدهاي عيني شهري و نظامي مشهود است. افراد تنها به

کند. براي نمونه، وماً در آنان ايجاد رضايت نمينيستند و اين پيامدها لز
معلم دبيرستان يا استاد دانشگاه ممکن است موفقيت مسير پيشرفت 

هاي سخت از سوي دانشجويان يا شغلي خود را در فراگيري داده
طور مشابه يک راننده تاکسي  هاي ديگر آنان بداند، يا بهيابيدست

ي که بدون تصادف رانندگي هاي ممکن است موفقيت خود را در سال
اند جان آنها  کرده بداند، يا پزشکان براساس تعداد بيماراني که توانسته

بنابراين اگر ارزيابي افراد از موقعيت خود  ].۷را نجات دهند و غيره [
دليل اهميت گيرد. بهمثبت باشد، احساس رضايت در آنها شکل مي

لي، در اين مطالعه معيارهاي ذهني در رضايت از مسير پيشرفت شغ

تمرکز بر معيارهاي ذهني است. کارکردهاي سازمان براي ايجاد 
برخي از اين  هاي متفاوتي باشد.تواند شامل برنامهرضايت مي

هاي ها شامل آموزش، مشاوره، ارزيابي عملکرد و برنامه فعاليت
  ].۱اي براي کارکنان است [ توسعه
و همکاران، مديريت مسير پيشرفت شغلي سازماني را شامل سه  کونگ

فعاليت؛ ارزيابي مسير پيشرفت شغلي، توسعه مسير پيشرفت شغلي و 
  ]: ۱۱دانند [آموزش مسير پيشرفت شغلي مي

هاي بازخورد واضح در ) ارزيابي مسير پيشرفت شغلي: شامل مولفه۱
مسير پيشرفت مورد کار، مشاوره مسير پيشرفت شغلي، مذاکرات 

 ۳۶۰هاي توجيه مسير پيشرفت شغلي و ارزيابي عملکرد  شغلي، برنامه
درجه که به آن بازخورد  ۳۶۰]. ارزيابي عملکرد ۱۱درجه است [

شود، نوعي چندجهته (چندمنبعي) يا ارزيابي چندسويه اطالق مي
سازماني است که به ارزيابي کارکنان و اي درون بازخوردگيري چرخه

هاي سازماني و سرپرستان اشاره ورد توسط زيردستان، همردهدادن بازخ
  .]۱۲دارد [

شود که هايي اطالق مي) توسعه مسير پيشرفت شغلي: به فرصت۲
شان فراهم  منظور پيشرفت در مسير شغلي سازمان براي کارکنان به

ها اگر متناسب با نيازها و اهداف افراد باشد، ]. اين برنامه۱۳آورد [مي
  ].۱۴شود [وجودآمدن رضايت در آنها مي باعث به

) آموزش مسير پيشرفت شغلي: در دوره آموزشي، ايجاد يک برنامه ۳
شود تا آنها فعال براي مسير پيشرفت شغلي به کارکنان ياد داده مي

بتوانند اهداف مسير پيشرفت شغلي خود را براساس آن تعيين کنند 
ها و  ديد، کارگاههاي باز]. براي آموزش معموالً از روش۱۵[

  ].۱۱شود [سازماني استفاده ميهاي درون آموزش
در سال  کين مکو  بارکو  ۲۰۰۱در سال بارک براساس مطالعه 

صورت حمايت، تشويق، آموزش، توسعه و مشاغل چالشي به ۱۹۹۵
]. ۱۶موثري با رضايت از مسير پيشرفت شغلي زنان مدير، رابطه دارد [

بطه مثبت بين مديريت مسير پيشرفت تحقيقات متعددي از وجود را
 .]۱۰کنند [شغلي و رضايت از مسير پيشرفت شغلي حمايت مي

هاي مديريت مسير پيشرفت و همکاران، فعاليت جي انبراساس مطالعه 
هاي مالي)، هاي چرخش شغلي، پشتيباني (کمکشغلي مانند طرح
هاي توسعه مسير پيشرفت شغلي با رضايت از مسير آموزش و برنامه

کنند که ها سعي ميپيشرفت شغلي در ارتباط مثبت هستند. سازمان
هاي موثر مانند مايترضايت از مسير پيشرفت شغلي کارکنان را با ح

و  اُرپن]. ۱هاي چالشي افزايش دهند [آموزش، ارزيابي عملکرد و شغل
هاي سازماني  داري بين دو متغير حمايت ، ارتباط نسبتاً مثبت معنيپازي

براي مسير پيشرفت شغلي و رضايت از مسير پيشرفت شغلي کارکنان 
رفتارهاي و همکاران نيز تاثير مثبت  ويس]. ۱۰دست آوردند [به

مديريت مسير پيشرفت شغلي روي موفقيت ذهني مسير پيشرفت 
-آرمسترانگو همکاران،  آلنهمچنين  .]۱۰شغلي را بيان نمودند [

ها با  دارند سازمانبيان مي روسنِستينو  باروچو  آرسلو  استاسن
حمايت از مسير پيشرفت شغلي مانند آموزش، ارزيابي عملکرد و غيره 
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شود، آوردن اين ادراک در بين افراد که از آنها حمايت ميوجود و با به
در  يارنال]. ۱برند [رضايت از مسير پيشرفت شغلي آنها را باال مي

اي به ارتباط قوي بين حمايت مديريت و رضايت از مسير  مطالعه
و برخي ديگر از  يارنالپيشرفت شغلي کارکنان پي برد. عالوه بر اين، 

، ارتباط بين مشاوره و چايو  آريههمکاران و و  آلنمحققان مانند 
و خاطرنشان کردند   رضايت از مسير پيشرفت شغلي را تاييد نموده

کارکناني که براي آنها امکان مباحثه با سرپرست خود در رابطه با 
شان فراهم است، داراي ميزان باالتري تعهد و  مسير پيشرفت شغلي

  ]. ۱۷رضايت از مسير پيشرفت شغلي هستند [
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين مديريت مسير پيشرفت شغلي 
و هر يک از کارکردهاي آن از سوي سازمان با رضايت از مسير 
  پيشرفت شغلي در بين کارکنان شاغل در يک واحد نظامي انجام شد.

  

  ها روش

شيوه همبستگي است که در  اين مطالعه ميداني، از نوع توصيفي و به
انجام شد. جامعه مورد مطالعه،  ۱۳۹۰بازه زماني فروردين تا تير 
نفر بودند. حجم نمونه براساس  ۱۲۰تعداد کارکنان يک واحد نظامي به

نفر تعيين شد و افراد مورد مطالعه با استفاده از  ۹۲جدول مورگان 
  گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش نمونه

در مدل تحقيق، متغيرهاي توسعه مسير پيشرفت شغلي، ارزيابي مسير 
زا و متغير رضايت پيشرفت شغلي و آموزش مسير پيشرفت شغلي، برون

زا هستند. مديريت مسير پيشرفت شغلي از مسير پيشرفت شغلي، درون
عنوان متغير  لي بهعنوان متغير مستقل و رضايت از مسير پيشرفت شغ به

وابسته در نظر گرفته شد. براي سنجش مديريت مسير پيشرفت شغلي 
] و براي سنجش رضايت ۱۱و همکاران [ کونگاي  گويه۱۱از مقياس 

و همکاران  گرينهاوسسئوالي از مسير پيشرفت شغلي از مقياس پنج
ار ک اي ليکرت به گزينهها طيف پنجنامه] استفاده شد. در اين پرسش۱۸[

رفته است. روايي ابزار مطالعه با روش اعتبار محتوي تاييد شد و 
منظور تعيين پايايي، روش آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت.  به

نامه مديريت مسير پيشرفت شده براي پرسش ميزان آلفاي محاسبه
 ۸۹/۰نامه رضايت از مسير پيشرفت شغلي و براي پرسش ۸۳/۰شغلي 

نامه مديريت مسير پيشرفت شغلي در مطالعه فاي پرسشبود. ميزان آل
نامه رضايت از و ميزان آلفاي پرسش ۹۰/۰و همکاران معادل  کونگ

و  ۸۸/۰و همکاران معادل  گرينهاوسمسير پيشرفت شغلي در مطالعه 
  ]. ۹اعالم شد [ ۷۴/۰و همکاران معادل  هافمنسدر مطالعه 

متغيرهاي تحقيق از توزيع اسميرنوف،  - طبق نتايج آزمون کولموگروف
هاي  ها، آزمون نرمال برخوردار بودند. لذا براي تجزيه و تحليل داده

مورد استفاده قرار گرفتند.  SPSS 16افزار  کمک نرمپارامتريک به
براي تجزيه و تحليل رابطه ميان متغيرهاي پژوهش، از آزمون 

ز کارکردهاي متغيره و براي تعيين ميزان تاثير هر کدام ا رگرسيون تک
مديريت مسير پيشرفت شغلي از آزمون رگرسيون چندمتغيره 

  گام) استفاده شد. به (گام
  

 نتايج

% آنها داراي ۲۲% زن بودند. ۲۴هاي مورد بررسي، مرد و % نمونه۷۶
ديپلم و مابقي % فوق۱۳% کارشناسي، ۵۶تحصيالت کارشناسي ارشد، 

تا  ۳۰% بين ۵۲سال،  ۳۰% پاسخگويان زير ۳۱ديپلم و زيرديپلم بودند. 
% اين افراد ۸۸سال سن داشتند. همچنين  ۵۰% باالي ۱۷سال و  ۵۰

 ۱۰% بين ۳۶سال،  ۱۰% زير ۶/۵۵از نظر سابقه شغلي متاهل بودند و 
  سال سابقه خدمت داشتند. ۲۰سال و مابقي باالي  ۲۰تا 
  

 آزمون ميانگين متغيرهاي تحقيق) ۱جدول 

  ←آماره

 ↓متغير
 ميانگين

انحراف 

 معيار

  سطح

 داري معنی

 ۰۰۰۱/۰ ۶۶/۰ ۷۴/۲ مديريت مسير پيشرفت شغلي

 ۰۱۸/۰ ۷۸/۰ ۸۰/۲ ارزيابي مسير پيشرفت شغلي

 ۰۰۰۱/۰ ۶۶/۰ ۶۸/۲ توسعه مسير پيشرفت شغلي

 ۰۱۴/۰ ۹۴/۰ ۷۵/۲ آموزش مسير پيشرفت شغلي

 ۰۰۸/۰ ۷۲/۰ ۷۹/۲ رضايت از مسير پيشرفت شغلي

  
 بيني رضايت از مسير پيشرفت شغلی توسط متغيرهاي فرعي تحقيق متغيره براي پيش نتايج آزمون رگرسيون تک )۲جدول 

 ميزان بتا متغير مستقل متغير وابسته
خطاي 

 معيار

ضريب 

 استاندارد بتا

ضريب 

 تعيين
 tميزان 

سطح 

 داري معنی

رضايت از مسير 

 پيشرفت شغلي

 ۶۸/۴ - - ۱۹/۰ ۹۰/۰ مقدار ثابت

۰۰۰۱/۰ 

 ۲۰/۱۰ ۵۴/۰ ۷۳/۰ ۰۶/۰ ۶۸/۰ ارزيابي مسير پيشرفت شغلي

 ۹۹/۳ - - ۲۵/۰ ۰۱/۱ مقدار ثابت

 ۲۲/۷ ۳۷/۰ ۶۰/۰ ۰۹/۰ ۶۶/۰ توسعه مسير پيشرفت شغلي

 ۷۷/۷ - - ۱۵/۰ ۱۸/۱ مقدار ثابت

 ۲۶/۱۱ ۵۸/۰ ۷۶/۰ ۰۵/۰ ۵۹/۰ آموزش مسير پيشرفت شغلي

  
همه متغيرها در واحد نظامي مورد مطالعه در وضعيت متوسط قرار 

). متغيرهاي ارزيابي، توسعه و آموزش مسير پيشرفت ۱داشتند (جدول 
دار رابطه مثبت و معني رضايت از مسير پيشرفت شغلي،شغلي با متغير 

% علت رضايت کارکنان معطوف ۵۴داشتند و با توجه به ضريب تعيين، 
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  ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۱۳دوره   مجله طب نظامي

% معطوف به توسعه مسير ۳۷به ارزيابي مسير پيشرفت شغلي، 
% معطوف به آموزش مسير پيشرفت شغلي بود ۵۸پيشرفت شغلي و 

  ). ۲(جدول 
همچنين بين رضايت از مسير پيشرفت شغلي و مديريت مسير 

دار وجود داشت و با توجه به ضريب تعيين، ت شغلي، رابطه معنيپيشرف
% علت رضايت کارکنان معطوف به مديريت مسير پيشرفت شغلي ۷۳

  ). ۳تاييد شد (جدول  بود. در نتيجه، فرضيه اصلي تحقيق

ارتباط بين آموزش، ارزيابي و توسعه مسير پيشرفت شغلي با رضايت از 
ود و از بين آنها آموزش بيشترين تاثير دار ب مسير پيشرفت شغلي، معني

% واريانس ۵۸تنهايي  را بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي داشت و به
تغير ارزيابي وارد نمود. در مرحله دوم که مبيني مي متغير وابسته را پيش

% رسيد و در مرحله نهايي  ۶۹معادله شد، اين تاثير افزايش يافت و به 
ريت مسير پيشرفت شغلي (آموزش، با حضور هر سه کارکرد مدي

  ).۴% رسيد (جدول ۷۳ارزيابي و توسعه) اين اثر به 
  

 متغيره براي بررسی ارتباط بين مديريت و رضايت از مسير پيشرفت شغلی نتايج آزمون رگرسيون تک )۳جدول 

 ميزان بتا متغير مستقل متغير وابسته
خطاي 

 معيار

ضريب 

 استاندارد بتا

ضريب 

 تعيين
 داري سطح معنی tميزان 

رضايت از مسير پيشرفت 

 شغلي

 ۱۹۵/۰ ۳۱/۱ - - ۱۷/۰ ۲۲/۰ مقدار ثابت

 ۰۰۰۱/۰ ۶۸/۱۵ ۷۳/۰ ۸۶/۰ ۰۶/۰ ۹۴/۰ مديريت مسير پيشرفت شغلي

  
 گام) به نتايج آزمون رگرسيون چندمتغيره (گام) ۴جدول 

 بين متغير پيش متغير مالک
ضريب همبستگي 

 )Rچندگانه (

ضريب 

 تعيين
F  ميزانt 

ضريب 

 استانداردنشده بتا

ضريب 

 استانداردشده بتا 

سطح 

 داري معنی

رضايت از 

 مسير شغلي

 ۷۶/۰ ۵۹/۰ ۲۶۴/۱۱ ۸۸۹/۱۲۶ ۵۸/۰ ۷۷/۰ آموزش

۰۰۰۱/۰ 

 ۵۱/۰ ۳۸/۰ ۸۰/۶ ۲۱۱/۱۰۱ ۶۹/۰ ۸۳/۰ آموزش

 ۴۲/۰ ۳۸/۰ ۶۵/۵ - - - ارزيابي

 ۳۹/۰ ۳۰/۰ ۱۶/۵ ۴۵۳/۸۱ ۷۳/۰ ۸۶/۰ آموزش

 ۳۹/۰ ۳۶/۰ ۶۵/۵ - - - ارزيابي

 ۲۴/۰ ۲۶/۰ ۶۷/۳ - - - توسعه

  

  بحث

ويژه  ها (به با توجه به اهميت منابع انساني در تحقق اهداف سازمان
مراکز نظامي که از موقعيت استراتژيکي برخوردارند)، توجه به عوامل 

ها  ور که يافتهط رسد. هماننظر میموثر بر رضايت کارکنان ضروري به
دهد، مديريت مسير پيشرفت شغلي عامل بسيار موثری در نشان مي

% متغير رضايت از ۷۳رضايت از مسير پيشرفت شغلي است و حدود 
نمايد. اين يافته با نتايج تحقيقات  مسير پيشرفت شغلي را تبيين مي

و همکاران،  آلنو همکاران،  ابي، يارنال، اُرپن، روسنستينو  باروچ
، ۱۷، ۱۱، ۱۰، ۱و همکاران [ کونگو  آرسلو  استاسن-مسترانگآر

] مطابقت دارد. در بين کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي، ۱۹
براي دو کارکرد ارزيابي و آموزش، باال و براي کارکرد  ضريب تعيين

 آلنو همکاران،  کونگتوسعه نسبتاً پايين برآورد شد. پيش از اين نيز 
]، ارتباط بين آموزش و رضايت از ۲۰، ۱و همکاران [ يپو همکاران و 

مسير پيشرفت شغلي را بررسي کرده و به رابطه بين آنها اشاره 
  اند.  داشته

گام، آموزش، عنصر  به با توجه به نتايج حاصل از آزمون رگرسيون گام
برتر در ايجاد رضايت کارکنان در محيط نظامي شناخته شد. اين امر 

هاي مربوط به نمونه آماري باشد، چرا که تواند ناشي از شاخصهيم
سال بودند و در واقع  ۱۰اکثريت آنها از نظر سابقه خدمت زير 

گذراندند. بنابراين در پي کسب هاي ابتدايي خدمت خود را مي سال
هاي الزم براي انجام بهتر يک شغل خاص و آموزش براي  مهارت
شرفت شغلي بودند. بعد از آموزش، متغير ريزي صحيح مسير پيبرنامه

ارزيابي بيشترين ضريب تعيين را در رضايت از مسير پيشرفت شغلي 
داشت. در اين راستا معموالً افراد تمايل دارند که از روسا، همکاران و 
حتي زيردستان در مورد عملکرد کاري خود بازخورد بگيرند و احتماالً 

ي کارکنان، انجام درست کارها از دليل حساسيت مشاغل نظامي برابه
و  جياناهميت بااليي برخوردار است. اين يافته با نتايج تحقيقات 

] مطابقت دارد. در نهايت، متغير ۱۱، ۱و همکاران [ کونگهمکاران و 
دار با متغير وابسته داشت  توسعه مسير پيشرفت شغلي نيز ارتباطي معني

نمود. اين  ي را تبيين مي% رضايت از مسير پيشرفت شغل۳۷و حدود 
 برادليو  بارنتو همکاران و  چنتحقيقات  يافته نيز مطابق با يافته

  ].۱۴، ۱۰است [
در اين پژوهش همه متغيرها در وضعيت متوسط قرار داشتند. بنابراين 

کارهايي را براي افزايش کارکردهاي مديريت  سازمان فوق بايستي راه
ه بااليي که با رضايت از مسير دليل رابطمسير پيشرفت شغلي (به

توان افراد را در عنوان مثال مي پيشرفت شغلي دارند) ارايه دهد. به
هاي رفتارهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي مشارکت داد و برنامه

هاي ضمن خدمت و  آموزشي متنوع اعم از بازديدهاي بيروني، آموزش
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ريزي  برنامه هاي شغلي و هاي آموزشي براي ياددادن مهارت کارگاه
تواند پيشرفت براي کارکنان فراهم آورد. از طرفي، ارزيابي عملکرد مي

ريزي مسير پيشرفت شغلي در نظر گرفته شود. عنوان ورودي برنامه به
 ۳۶۰هاي بازخورد  گيري مانند روشهاي نوين بازخورد استفاده از روش

درجه كه كليه كاركنان و مسئوالن سازماني در يك چرخه 
کنند و زا نسبت به عملكرد يکديگر احساس تعهد میشده تعهد ريتمدي

كاريِ سازماني در جهت ارتقاي عملكرد  به دور از هر گونه سياسي
تواند سازمان را در نيل به اهداف گمارند، ميسازمانيِ يکديگر همت مي

گرفته در بستر اين خود ياري رساند. چراكه يادگيري سازمانيِ صورت
د، موجبات ارتقاي عملكرد فردي، سازماني و تعهد نوع بازخور

آورد. از طرفي با توجه به ارتباط توسعه عملكردي سازماني را فراهم مي
مسير پيشرفت شغلي با رضايت از مسير پيشرفت شغلي، گردانندگان 

اي منظور تحقق اهداف توسعه بايست اقدامات مورد نياز بهسازماني مي
هاي مرتبط  ل؛ توسعه شغلي، توسعه مهارتمسير پيشرفت شغلي از قبي

با شغل، مديريت موثر حيطه شغلي و غيره را در دستور كار خود قرار 
دنبال سطوح باالتري از دهند. از نگاهي ديگر، معموالً افرادي که به

هاي توسعه  عملکرد شغلي هستند، سطوح باالتري از آموزش و فرصت
هاي مادي و چه  ه در زمينهکنند. پس حمايت سازمان چرا جستجو مي
  تواند احساس رضايت اين افراد را افزايش دهد. غيرمادي مي

دليل اين که اين پژوهش در يک واحد نظامي و با متغيرهايي خاص به
هاي نظامي توان آن را به کل سازمانانجام شده است، بنابراين نمي

وفقيت توان متغيرهاي متعميم داد. لذا در راستاي اين پژوهش مي
مسير پيشرفت شغلي اعم از عيني و ذهني و پيامدهاي رواني يا رفتاري 
کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي در بين واحدهاي نظامي 

  مختلف را در تحقيقات آتي مورد بررسی قرار داد.
  

  گيري نتيجه

ارزيابي، توسعه و کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي شامل 
در واحد نظامي مورد مطالعه، تأثير قوي آموزش مسير پيشرفت شغلي 

  و مثبتي بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي دارند.
  

  
 منابع

1- Kong H, Catherine C, Haiyan S. From hotel career 

management to employees’ career satisfaction: The mediating 

effect of career competency. Int J Hospitality Manag. 

2012;31(1):76-85. 
2- De Vos A, Dewettinck K, Buyens D. The professional 
career on the right track: A study on the interaction between 

career self management and organizational career management 
in explaining employee outcomes. Eur J Work Organ Psychol. 

2009;18(1):55-80. 
3- Schnake Mel E, Williams Robert J, Fredenberger W. 
Relationship between frequency of use of career management 

practices and employee attitudes, intention to turnover, and job 
search behavior. J Organ Cult. 2007;11(1):53-64. 
4- Rasdi Roziah M, Maimunah I, Jegak U, Sidek Mohd N. 
Towards developing a theoretical framework for measuring 

public sector managers’ career success. J Eur Ind Train. 
2009;33(3):232-54.  
5- Mayrhofer W, Meyer M, Schiffinger M, Schmidt A. The 

influence of family responsibilities, career fields and gender on 
career success: An empirical study. J Manag Psychol. 

2008;23(3):292-323. 

6- Ballout Hassan I. Career success: The effects of human 
capital, person-environment fit and organizational support. J 

Manag Psychol. 2007;22(8):741-65. 
7- Heslin Peter A. Conceptualizing and evaluating career 

success. J Organ Behav. 2005;26:113-36. 
8- Dries N, Pepermans R, Carlier O. Career success: 
Constructing a multidimensional model. J Vocat Behav. 

2008;73:254-67. 

9- Hofmans J, Dries N, Pepermans R. The career satisfaction 

scale: Response bias among men and women. J Vocat Behav. 
2008;73(3):397-403. 

10- Barnett BR, Bradley L. The impact of organizational 
support for career development on career satisfaction. Career 
Dev Int. 2007;12(7):617-36.  

11- Kong H, Cheung C, Song H. Hotel career management in 
China: Developing a measurement scale. Int J Hospitality 

Manag. 2011;30(1):112-8. 

12- Waldman AD, Atwater LE, Antonioni D. Has 360-degree 
feedback gone amok? Acad Manag Exec. 1998;12(2):86-94. 

13- Bambacas M. Organizational handling of careers 
influences manager’s organizational commitment. J Manag 

Dev. 2010;29(9):807-27. 
14- Tser-Yieth C, Pao-Long C, Ching-Wen Y. A study of 

career needs, career development programs, job satisfaction 
and the turnover intentions of personnel. Career Dev Int. 

2004;9(4):424-37. 

15- Verbruggen M, Sels L, Furrier A. Unraveling the 
relationship between organizational career management and 

the need for external career counseling. J Vocat Behav. 
2007;71(1):69-83. 
16- Armstrong-Stassen M, Cameron S. Factors related to the 

career satisfaction of older managerial and professional 
women. Career Dev Int. 2005;10(3):203-15. 
17- Wickramasinghe V, Jayaweera M. Impact of career plateau 
and supervisory support on career satisfaction. Career Dev Int. 
2010;15(6):544-61. 
18- Greenhaus J, Parasuraman S, Wormley W. Effects of race 
on organizational experiences, job performance evaluations 

and career outcomes. Acad Manag J. 1990;33(1):64-86. 
19- Eby LT, Allen TD, Brinley A. The relationship between 

career management practices and career-related attitudes: A 

symbolic action perspective, Southern Management 
Association Proceedings. Raleigh: North Carolina State 

University; 2002. 
20- Yap M, Holmes MR, Hannan CA, Cukier W. The 

relationship between diversity training, organizational 
commitment and career satisfaction. J Eur Ind Train. 
2010;34(6):519-38. 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

