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 چکیده
يکي از منابع ارزشمند هر سازماني كه باعث رشد و توسعه آن سازمان مي گردد، نیروي انساني است. با تحولي كه امروزه در 

یوسته، اهمیت كارراهه شغلي كاركنان از جمله راهبردهاي اساسي براي بسترسازي الزم جهت رشد و وقوع په محیط سازمان ها ب
 در كاربردي رويکرد با نوين هاي نگرشپیشرفت نیروي انساني و در نهايت كل سازمان است. هدف از تحقیق حاضر بررسي 

اي انجام شده است. نتايج نشان مي  همطالعات كتابخانبوده است. اين تحقیق به روش توصیفي تحلیلي و با  شغلي كارراهه مورد
نگرش هاي جديد براي كارراهه شغلي عبارت از توانمندسازي منابع انساني در سازمان است كه مي تواند در توسعه دهد كه 

ر در يک كارراهه، بلکه شغلي افراد تاثیرگذار باشد و به موفقیت شغلي آنان بیانجامد. موفقیت شغلي نه تنها مورد عالقه افراد درگی
همچنین مدنظر پژوهشگران و فعاالن در اين زمینه نیز بوده است. موفقیت يک كارراهه راهي براي افراد است تا نیاز خود را 

 براي موفقیت و قدرت براورده سازند و در سطح فردي، به دستیابي براي كسب پیشرفت هاي مادي، قدرت و رضايت اشاره دارد.

 شغلي كارراهه - كاربردي رويکرد- نوين هاي نگرش کلیدی: واژه های
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 مقدمه
يکي از مفاهیم بسیار حائز اهمیت در حوزه مديريت منابع انساني، مديريت مسیر پیشرفت شغلي كاركنان است. كارراهه 

كه آنها در نقش شغلي، دربردارنده يک الگو يا جهت گیري ترقي در كار، مطابق با نگرش ها و انگیزه هاي كاركنان است 
 .هاي كاري خود ايفا مي كنند و موجب پیشرفت در طي سنوات خدمت خود مي شوند

توسعه منابع انساني از جمله سازوكارهاي مزيت رقابتي در كسب و كار سازمان ها است زيرا آنچه داراي قابلیت نامحدود 
از اين رو، توجه به پرورش منابع انساني . اني استكند منابع انس بوده و ماندگاري پايدار را در بازار رقابت تضمین مي

سازمانها به صورت ضرورتي اجتناب ناپذير درآمده است. پرورش منابع انساني فرآيندي با دامنه و عمق نامحدود است. براي 

 .آن استتوسعه منابع انساني ساز و كارهاي زيادي وجود داردكه توسعه نظام كارراهه يکي از مولفه هاي اصلي و محوري 
در طول زندگي كاري خود  سله مراتب مقام هايي است كه فردسیر شغلي با كارراهه يک شغل سلم از ديدگاه فردي، هم

اشغال مي كند. اگرچه همه مديران به شیوه آشکار درباره مسیر شغلي كاركنان شان نمي انديشند، ولي همه آنها به يک 
یر شغلي نامید. سي دست مي زنند كه در مجموع مي توان آن را مديريت مسلسله از فعالیت ها در مديريت منابع انسان

بسیاري از افراد با داشتن نوعي رضايت از گذشته ها به مدير شغلي خود نگاه مي كنند و خوب مي دانند آنچه را كه قابل 
ین شده است. برخي هم چندان دسترس بوده است به آن دست يافته اند و امیدهايي را كه از نظر مسیر شغلي داشته اند، تام

دست كم، در مسیر شغلي و در زندگي به توانايي هاي بالقوه خود، به  احساس رضايت نمي كنند و چنین مي انديشند كه
 موزش دادن، پرداخت پاداش و حقوق،طور كامل، دست نیافته اند. شیوه كارمنديابي، گزينش، گماردن افراد در سازمان، آ

آن ها از سازمان، همگي، در مسیر شغلي فرد اثر مي گذارند و از اين رو موجب رضايت يا نارضايتي وي  ارتقاي مقام و اخراج
مي شوند. در نتیجه، شیوه اي كه مدير در فرآيند مديريت مربي شغلي انجام مي دهد و گام هايي را كه در اين زمینه بر مي 

 .ه يا غیر منصفانه اي كه با وي شده است، اثر بگذارددارد، مي تواند بر نوع احساس فرد نسبت به رفتار منصفان
بر مبناهاي جديدي در حال تحول و بازنگري  كارراهه شغلي مباني علمي طراحي و مديريت مسیرهاي ارتقاي شغلي يا

ترين  ريزي مسیر شغلي يکي از پیشرفته هاي كارراهه شغلي گذشته، مديريت و برنامه طوري كه در طول دهه است، به
 زر شغلي در محیط جديد، كاركنان نیهاي نوين مديريت مسی با ظهور نظريهاست.  حث مديريت منابع انساني بودهمبا

كارراهه شغلي، يک ترتیب  .ي كنندمه انتظارات، شرايط استخدامي و ترقي شغلي تجربشغلشان را با نظم جديدي از قوانین، 
ركنان است كه آنها در نقشهاي كاري خود ايفا مي كنند. همچنین مسیر زندگي كاري مطابق با نگرش ها و انگیزه هاي كا

مهم است بدانیم كه كارراهة شغلي شامل مجموعه اي از مشاغل است كه يک شخص در مسیر زندگیش در پیش مي گیرد 
شد. به هر كه شامل آموزش افراد در نقش هاي كاري، اهداف و امیدها، آرزوها، احساسات و ابهام مطابق با اين نقش مي با

حال يک كارراهة شغلي در كالم وسیعتر مي تواند شامل كارهاي غیر پرداختي مثل فعالیتهاي داوطلبانه و عمراني كشور در 
 (1389)خورشیدي،  يک جامعه هم باشد.

طبق . شغل ها با كارراهه هايي را در سازمان ترجیح مي دهند كه ارزش هايي مشابه ارزشهاي خودشان داشته باشد ،افراد
 محیط نقش مهمي در تصمیمات انتخاب كارراهه يا شغلدر نظر محققان، انواع مختلفي از تناسب تحت مفهوم تناسب فرد 

متغیرهايي مانند رضايت شغلي، عملکرد متعهد و ستاده هاي مرتبط به كارراهه تأثیر قابل  بردارند و هر شکلي از اين تناسب 
 .توجهي دارد

سطح  یطمح-كارراهه ها و بررسي پیشرفت كارراهه ارزشمند است. در واقع تناسب، فرد تناسب فرد محیط جهت درک 
هاي زيادي از  محیط هدف-مهمي از تعامل متغیرهاي فردي و موفقیت كارراهه را بررسي مي كند. از آنجائیکه تناسب فرد
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ضايت از كارراهه فردي و نیز موفقیت در جمله افزايش رضايت و تعهد كاركنان دارد، مي تواند تاثیر معناداري بر افزايش ر
 .كارراهه بگذارد

ست، تالش اتجانس مهايشان  ا و ظرفیترادي كه مسیر پیشرفت شغلي آنها با نیازهه، افگرفت ورتبراساس مطالعات ص
اي ه چنین محیط در. شندمسیر ترقي شغلي خود بهبود بخ تري دارند تا دانش و مهارت خود را در طول كارراهه و افزون
زه دشواري حو لدلی هبديران باشند و از سوي ديگر م اي، كاركنان از يکسو، مسئول مديريت مسیر پیشرفتشان مي شغلي

 . دارند دهه دشوارتري را برعهدد، اداره كارراهها و تغییرات متع ثباتي انساني و ساير بي
زه مورد له امرواسمست اين اخارجي و هاي ايراني له مهم در تمامي سازمان ااينکه مقوله كارراهه شغلي يک مس با توجه به

ت. در واقع گرفته اس د انجامتحقیقات زيادي در اين مورو به همین جهت توجه مديران منابع انساني تمامي سازمان ها است 
ي شغل یر پیشرفتين مسدر زندگي شغلي هر شاغلي كارراهه اي وجود دارد كه مسیر پیشرفت شغلي وي را نشان مي دهد ا

وني ر شغلي درر مسیدموجب پیشرفت فرد در طي سنوات خدمت مي شود. لنگرگاه هاي مسیر شغلي منابع خودشناسي ثبات 
ي مست تعريف ا ايستهشو افراد است به عبارت ديگر، افراد خودشان را با توجه به تطبیق آنچه احساس مي كنند خوب 

ته باشند ش روي داشيا پی نند هدف هاي مناسب معقولي را انتخابوقتي وارد يک سازمان مي شوند اگر بتوا كنند. افراد 
ز طريق مسیر سازمان ا لي درداراي انگیزه بااليي نیز خواهند بود. يکي از اين اهداف رسیدن به مرحله اعالي موقعیت شغ

یشرفت ق مراحل پیزي دقبرنامه ري، شغلي است. در اين راستا سازمان هاي موفق تالش مي كنند با اعمال مديريت صحیح 
مک مي سازمان ك هداف فردتنظیم نمايند چرا كه اين امر به تحقیق ا و  طراحي كاركنان در سازمان را به صورت منطقي 

 .كند
 ت.بوده اس شغلي كارراهه مورد در كاربردي رويکرد با نوين هاي نگرشدر اين راستا هدف از تحقیق حاضر بررسي 

 

 پیشینه پژوهش
كه آنها  ركنان استاي كاه ي و لنگرگاه شغلي، يک ترتیب مسیر زندگي كاري مطابق با نگرشها و انگیزهمسیر پیشرفت شغل

 ادتعدناي اسي بر مبمسیر شغل. شوند رد در طي سنوات خدمت ميكنند و موجب پیشرفت ف در نقشهاي كاري خود ايفا مي
، لشامل استقال یاز،ر مبناي نت. مسیر شغلي بوآوري اسردي، صالحیت مديريتي و خالقیت نشامل: شايستگي فني/ كارك

  .گیرد چالش محض را در بر مي دمت وامنیت و سبک زندگي است و مسیر شغلي بر مبناي ارزش خ
تئوري بروكراسي ماكس وبر را مي توان به عنوان يک تالش قديمي درخصوص ايجاد كارراهه سازماني بیان نمود پس از 

طرح شده در خصوص كارراهه ازصاحب نظران آمريکا بود. كه از يان مطالعات سازمان و آن تعداد زيادي ازنظريه هاي م
مديران، افرادي چون سوپرهاگرس، اسچین هال با ارائة مقاالت متعدد سهم عمده هاي در اين خصوص داشته اند. پاتريشیا 

ي و محوري پرورش منابع انساني توسعة مسیرپیشرفت شغلي را به عنوان يکي از نظريه ها و موضوعات اصل 1مک الكان
معرفي كرده است. وي توسعة مسیر پیشرفت شغلي را به عنوان يکي از سه محور اثر گذار بر سازمان ها تلقي مي كند كه 

 همچون فرآيند اصلي سازمان توسعه پیدا كرده است. 

مسیر حركت سريع يک فرد يا ردپاي كارراهه به مسیر شغلي فرد اتالق مي شود به طور دقیقتر واژه التین كارراهه به 
چهارنعل اسب گفته مي شود. در ابتداي قرن نوزدهم اين واژه كم و بیش به معناي امروزي آن به كار گرفته شد. يعني 

                                                             
1 Patricia McLacan 
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تاريخچه كاري يک نفر، ترتیب و الگوي موقعیت كاري، پیشرفت رو به باال در كار يا به صورت عموم تر در زندگي به عنوان 
 طرح شد.كاراراهه م

مديريت مسیر شغلي فرايندي است كه از طريق آن برنامه توسعه مسیر شغلي كاركنان در طول سازمان طراحي و بر اساس 
.مديريت مسیر  ارزيابي نیازهاي سازمان، عملکرد و پتانسیل و ترجیحات شخصي افراد طرح ريزي و شکل دهي مي گردد

رصت رشد و توسعه، چالشي بودن، ايجاد فضاي اطمینان در جهت تعالي شغلي بر اساس بهبود عملکرد كاركنان، ارائه ف
شغلي كاركنان، با تأكید بر افزايش اثر بخشي سازمان بنا شده است. مديريت مسیر شغلي بیشتر بر برنامه ها و فعالیت هايي 

واند همه ويژگي هاي اين كه توسط سازمان انجام مي گیرد، تاكید مي كند. سازماني كه منابع محدود داشته باشد نمي ت
و  شیخ اسمعیلي) .بیشتر سازمان ها فقط به ارائه برنامه هاي آموزشي وپرورشي وارزشیابي اكتفا مي كنند.نظام را ارائه دهد 

 (1395حزباوي، 
و منصفانه شیوه ارتقا دادن افراد نه تنها مي تواند بر مسیر شغلي آنان، بلکه بر پنداشت و برداشتي كه آنان در مورد معقول 

بودن رفتار سازماني دارند، اثر بگذارد. هنگام تصمیم گیري درباره ارتقاي افراد، بايد سیاست هاي خاصي مورد توجه قرار 
گیرد. براي مثال، به صورت فزاينده براي ارتقاي افراد، از شايستگي ها )و نه ارشدت و سابقه خدمت( استفاده مي كنند. ولي 

ي خدماتي، هنوز هم براي ارتقا از ارشديت يا سابقه خدمت استفاده مي شود. گذشته از اين، اگر در بسیاري از سازمان ها
قرار باشد شايستگي میاي ارتقا قرار گیرد، در آن صورت شايستگي را چگونه بايد اندازه گیري كرد؟ معموال براي ارائه 

نسبتا ساده است. ولي بسیاري از كارفرمايان ترجیح مي تعريفي از شايستگي به عملکرد گذشته فردا مي پردازند كه شیوه اي 
دهند كه از افراد آزمون به عمل آورند و مراكز سنجش به وجود آورده اند تا بر اساس آن افراد را ارتقاي مقام دهند و 

اي خالي عملکرد گذشته را هم مورد توجه قرار مي دهند. اعالن رسمي براي گرفتن داوطلب، جهت گماردن آنان به پست ه
سازمان، طي كردن فرايندهايي جهت ارتقاي افراد و گماردن آنها به چنین پست هايي از اهمیت زيادي برخوردار 

 (1397)پارسايي، .است
با گذشت زمان و وجود پاردايم هاي جديد در مديريت منابع انساني كاربرد سیستم هاي كارراهه شغلي از اهمیت خاصي 

يه پردازان از ديدگاه هاي مختلف به آن پرداخته اند، كارراهه شغلي ابزاري براي ايجاد تعادل برخوردار گرديده است و نظر
توان گفت ايجاد تعامل درست بین سازمان وكاركنان  مناسب بین نیازهاي سازمان و نیازهاي كاركنان است، در واقع مي

 ارراهه شغلي افراد، ديگر بر عهدهديريت بر كباعث ايجاد بهره وري و رضايت در كاركنان و سازمان مي شود، امروزه م
ان هستند كه در هر سطحي مي بايست بر كارراهه شغلي خود مديريت نموده و در اين نسازمان ها نیست بلکه اين كار ك

یر شغلي سمیان زمینه ايجاد انگیزش دروني را نیز براي خود فراهم كنند. نظريه پردازان از ديدگاه هاي مختلف به واژه م
ايدار بمانند و بهره وري خود را پپرداخته اند. از ديدگاه رابینز توسعه شغلي ابزاري است كه با آن سازمان ها مي توانند 

مجموعه متوالي نگرشها و "توان آن را  كارراهه شغلي تنها به معناي پیشرفت در سازمان نیست بلکه مي .افزايش دهند
معنا كرد. واژه كارراهه شغلي از يک سو به  "ه هاي مربوط به كار در طول عمررفتارهاي فردي در زمینه فعالیتها و تجرب

ديدگاه هاي شخص نسبت به شغلش اشاره دارد و از سوي ديگر انواع شغل هاي واقعي را كه فرد به عهده داشته است را در 
دو فرايند نیاز دارد: افراد چگونه  بر مي گیرد. بنا به تعالیم مديريت منابع انساني درک مسیر شغلي در سازمان به بررسي

هدف هاي شغلي خود را برنامه ريزي مي كنند و به اجرا در مي آورند )برنامه ريزي مسیر پیشرفت شغلي و سازمان ها 
 .چگونه برنامه هاي مسیر پیشرفت شغلي كاركنان خود را مطرح ريزي مي كنند )مديريت مسیر پیشرفت شغلي(
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توسعه شايستگي و صالحیتها متمركز  د. نوع اول، بركن يبندي م را به پنج نوع مشابه تقسیممسیر ترقي ( 2006) 1باروخ
امنیت حاصل از افزايش استخدام؛ چهارم، با هدف است؛ دوم، بر پیشرفت افقي به جاي عمودي؛ سوم، ترقي از طريق 

 .اري استكیفیت زندگي و توازن زندگي كدف الل و كارآفريني؛ و در نهايت هتقاس
فلدمن و بولینو يک نمونه روابط  حوزه، با ساختاردهي مجدد پژوهشوچهار سال تجربه در اين  عد از بیست( ب2013) 2بريستو

ودمختاري، روابط مکملي را تقالل/ خخالقیت/ كارآفريني و اسض و هاد كرد كه در آن چالشهاي محلنگرهاي شغلي را پیشن
ال ات متقابستقالل/ خودمختاري با امنیت/ ثببا فني/ كاركردي و همینطور اه خالفیت/ كارآفريني ورتیکت، در صداشته اس

 . متناقض بودند
شهاي محض، فني/ كاركردي در البا محورهاي خالقیت/ كارآفريني، چكارراهه شغلي  اتيک نمونه ارتباط( 2009) 3چاپمن

 . متناقضي توصیف نمود طشهاي محض روابات را با چالت/ ثبروابط مکمل را ارائه داد و روابط امنیک گروه و داراي ي
اولین بعد شامل خدمات، شیوه  همسیر ترقي سه بعد را مطرح كرد كا استفاده از تحلیل عاملي مرتبه دوم، از ب( 2008) 4راجر

 .بعد را شايستگیهاي فني در نظر گرفت زندگي و امنیت شغلي؛ بعد دوم شامل مديريت و استقالل و سومین
بندي  بعد گروه 4ي شوآرتز به تواند بر اساس نمونه ساختار ارزش مي یر ترقيپیشنهاد كردند كه مس( 2010) 5ويز و همکاران

تگي د بهبود )مديريت، هويت( و شايسیوه زندگي و ثبات(، تغییر )چالش، كارآفريني، استقالل(، خوداوم )امنیت، شود: تش
 (.فني/ عملیاتي، خدماتي)

هار لعه شاين چطاماست.  امي الگوها، نمونه شاينرسد اساس و مبناي بسط تم ينظر م هبشغلي، چنین با بررسي الگوهاي 
 كند:  نکته برجسته درباره ساخت هويتهاي شغلي ثابت طرح مي

 شغل را مطرح نمود.  .تمايز بین تشکیل هويت شغلي ثابت با انتخاب اولیه 1
 .تنوع در مسیرهاي شغلي درون شغل را نشان داد. 2
الي مسیرشغلي وت در توزه تفاداد تفاوت در توالي مسیرهاي شغلي میان گروهي از كارمندان در همان شغل به اندا .نشان 3 

 تواند مهم باشد. افراد در مشاغل متفاوت، مي
را در يک  غلي افرادابهاي شها و ارزشها، انتخ كند كه اين مجموعه عاليق، توانايي .درباره لنگرهاي شغلي اشاره مي 4 

 .كند بیني تثیبت مي ر قابل پیشمسی
بنا به اعتقاد نظريه پردازن، اهدافي كه افراد انساني در سازمان براي خود انتخاب مي كنند به نوع خود، درجه و شدت انگیزه 
افراد را نیز رقم مي زند. بر اساس تعالیم اين تنوري نوع و ماهیت اهداف، قابلیت دسترسي و شفاف و روشن بودن مسیرهاي 

 (2016، 6)زاچر.سیدن به آن تحت عنوان انگیزاننده هاي بیروني مهمترين نقش را در انگیزش افراد ايفا مي كنندر

با اين توصیف افراد انساني وقتي وارد يک سازمان مي شوند اگر بتوانند هدف هاي مناسب و معقولي را انتخاب و با پیش رو 
ود. يکي از اين اهداف رسیدن به مرحله اعالي موقعیت شغلي در سازمان از داشته باشند داراي انگیزه بااليي نیز خواهند ب

                                                             
1 Baruch 

2 Bristow 

3 Chapman 

4 Roger 

5 Wils & et al. 

6 Zacher 
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سازمان هاي موفق تالش مي كنند با اعمال مديريت صحیح و برنامه ريزي دقیق  ريق مسیر شغلي است. در اين راستاط
مر به تحقق اهداف مراحل پیشرفت كاركنان در سازمان را بصورت منطقي و چالشي طراحي و تنظیم نمايند چرا كه اين ا

فرد و سازمان كمک مي كند. برنامه ريزي و مديريت اثربخش كارراهه شغلي موجب افزايش رضايت و انگیزش و كاهش 
جابه جايي شغلي در سازمان، افزايش تعهد و وفاداري به سازمان و در نهايت كارايي و اثربخشي كاركنان و به دنبال آن 

 .افزايش بهره وري سازماني مي شود
به طور سنتي كساني كه حقوق خوبي مي گیرند، پست بااليي دارند، انگیزش و تشخیص بااليي دارند و پیشرفت مي كنند، 
از نظر ما در شغلشان موفقند. هال و صاحب نظران ديگر توسعة مسیر شغلي، اعتقادشان بر اين است كه تعدادي از كاركنان 

براي خود در پیش مي گیرند. اصل اين نوع تفکر جديدتر به خود انتخابي و  حرفه اي و مديران مسیر هاي شغلي متفاوتي را
آزادي شخصي و تصور شخصي در مورد موفقیت باز مي گردد. سید جوادين اين نوع جهت گیري مسیر شغلي را كامالً 

 شخصي نامیده است كه در چهارچوب آن دربارة رضايت از مسیر شغلي به صورت زير است.

 جهت كنترل بهبود مسیر پیشرفت شغلي تالش افراد در .1

 تلقي آزادي، رشد و خود انتخابي به عنوان ارزش هاي مشخص مهم .2

 تالش افراد در جهت موازنه بین شغل، سازمان، خانواده، دوستان و تفريح .3

 تعريف موفقیت به صورت شخصي .4

 (1396)سیدجوادين،  طراحي دوره هاي كاري توسط شخص فعال و سازگار .5
اشي از عدم بهره برداري موثر از اين عامل مهم در درجه نخست توسط مديران و درجه دوم توسط خود نشواهد با وجود اين 

كاركنان در سازمان هاي ماست. در اكثر مواقع با مسیر شغلي روشن و مشخصي در سازمانها وجود ندارد و يا در صورت 
ن ندارند و يا در صورت وجود هر دو برنامه ريزي و مديريت وجود، كاركنان آگاهي و علم الزم و كافي را در مورد ماهیت آ

صحیح در ارتباط با آن انجام نمي گیرد. اين عوامل در مرحله اول منجر به ظهور پديده ناحیه سکون در كارراهه شغلي 
 .كاركنان و بدنبال آن كاهش شديد انگیزش و رضايت كاركنان و در نتیجه بهره وري كاركنان مي شود

وجود كارراهه شغلي در سازمان و مديريت موثر آن از مهمترين عوامل ايجاد  ،يافته هاي طیف وسیعي از پژوهش هابنا به 
از ضرورت ها و داليل مهم براي توجه به كارراهه . انگیزه و تاثیرگذار بر اساسي ترين متغیرهاي سازماني محسوب مي شود

 رد:شغلي در سازمان ها مي توان به موارد زير اشاره ك
 رصت هاي استخدامي مساويف-1
 كیفیت زندگي كاري -2 
 رقابت براي بدست آوردن كاركنان با استعداد -3 
 اجتناب از مهارت هاي قديمي و كسب مهارت هاي جديد -4 
 نگهداري كاركنان -5 
 .استفاده مطلوب از كاركنان -6 

دلیل اين است كه سازمان ها براي حفظ مزيت رقابتي اولین ازجمله داليل وجود يک مسیر شغلي مي توان اشاره كرد كه: 
به كارگران دانشي با كیفیت و منعطف وابستگي بیشتري پیدا كرده اند. اين كارگران در سرماية فکري شركت اثر گذار بوده 

هن، و عرضة آنها نیز نسبتاً محدود است. به موازات حركت سازمان ها به سمت مسطح شدن ساختارهاي غیر متمركز و پ
دلیل دوم تغییر نگرش كارگران  يکي از داليل جذاب شدن كار با يک كارفرماي خاص يعني فرصت ارتقاء از بین رفته است.

بسیار ماهر به كارفرمايان است. وفاداري نسبت به كارفرمايان امروزه جاي خود را به شناخت خويش به عنوان افرادي، آزاد و 
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ز موج كوبشي تجديد سازمان نیروي كار در سال هاي اخیر با رشد اقتصادي بعضي از مستقل داده است. اين تغییر نگرش ا
دلیل سوم مربوط به شناخت اين نیاز است كه بايد از كل توان نیروي كار بهره برداري  .كشورهاي غربي ناشي شده است

آنها فقط تعدادي از افراد  شود. در گذشته بسیاري از سازمان ها همچون بروكراسي هاي بزرگي عمل كرده اند كه در
منتخب امکان دست يابي به مسیر پیشرفت را داشتند. اگر كارگران در صدد تأمین آيندة استخدامي خود هستند بايد نشان 
دهند كه از ديگران متفاوت بوده و توانايي هاي متمايزي دارند. همچنین پتانسیل بالاستفادة كارفرمايان نیز به نوبة خود بايد 

 كشیده شود.بیرون 

 

       برنامه ریزی مسیر شغلی

برنامه ريزي مسیر شغلي تالشي است آگاهانه از سوي فرد براي اطالع از مهارت ها، گرايش ها، ارزشها، فرصت ها،  
محدوديت ها، انتخاب ها و دستاوردهايش و تشخیص اهداف مربوط به شغل و برنامه ريزي براي رسیدن به اين اهداف. 

شغلي افراد را قادر مي سازد تا ضمن كسب شايستگي، تصمیم گیري، هدف گذاري و عمل گرايي را با يکديگر  برنامه ريزي
بیامیزند. در اينجا بايد بیان نمود مراحل پیشرفت افراد در سازمان بنابر داليل مختلف همچون ويژگي هاي شخصیتي 

د. بعضي از افراد مي خواهند برخي يا تمامي مراحل را به متفاوت ـ شرايط حاكم در سازمان ها با يکديگر متفاوت مي باشن
برنامه ريزي مسیر شغلي يک فرآيند برنامه ريزي شخصي . سرعت بپیمايند و بعضي ديگر خواهان پیشرفت آهسته هستند

زندگي كاري فرد است كه شامل خود ارزيابي، تشخیص فرصت هاي موجود در سازمان و خارج از سازمان، هدف گذاري و 
 تهیه كردن برنامه ها مي باشد.

شروع موضوع برنامه ريزي مسیر شغلي با شناخت مشخصي از وضعیت خود آغاز مي شود كه من چه نوع  :خودارزیابی -

ويژگي هايي دارم؟ چه مهارت هايي دارم؟ ارزش ها وعاليق من در چه چیز هايي است؟ و.... براي ارزيابي افراد از خود 

             ي وجود دارد.كتابچه راهنماي متنوع

: بخش نیروي انساني سازمان ها بايستي اطالعات مشاغل مربوط به سازمان را منتشر كند. اين تشخیص فرصت ها -
اطالعات مي تواند به شکل نمودارهاي ساز ماني، فهرست عناوين و توصیف مشاغل واقعي باشد كه بر اساس سطح 

قه بندي گردد. همچنین بايستي صالحیت الزم براي احراز هر يک از مشاغل پرداخت، بخش ها و استقرار بخش ها، طب
منتشر شود. فرصت هاي موجود در يک سازمان مي تواند با رشد يا ادغام مشاغل، خط مشي شركت بر اساس بهبود 

 كاركنان، ارتقاء از داخل سازمان وخط مشي هاي داخلي اداره تحت نفوذ بیشتري قرار گیرد.

اهداف مسیر شغلي كه به صورت بلند مدت، میان مدت وكوتاه مدت مي تواند باشد، بايستي به طور  :هدف گذاری -

مناسب انتخاب شوند. اهدافي مي توانند منجر به رشد شوند كه چالشي باشند. همچنین اهداف بايستي با توانايي ها و قابلیت 
 ها و تصور افراد از توانايي هاي خود سازگار باشد.

براي دستیابي به اهداف مسیر شغلي بايستي برنامه هاي آن براي فعالیت هاي متنوعي طرح گردد.  :رنامه هاتهیه ب -

تواند شروع خوبي باشد. همچنین در برنامه ريزي  تجربه هاي كوتاه مدت ضمن كار و فعالیت هاي آموزشي خارج از كار مي
 را كه در دستیابي به اهداف متنوع الزم است، منظور نمود.بايستي نیازهاي تخصصي فرد نظیر مهارت، تجربه و تحصیالت 

فعالیت هاي اجرايي برنامه ها بايستي  -حمايتي سازمان است حالت مطلوب اجراي برنامه ها، جو اجرای برنامه ها: -

 طیلي،شامل تعیین پروژه هاي تخصصي، انتقال مشاغل موقتي، پر كردن جاي مديران)پیش بیني جانشین( در طول ايام تع
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)آهي و باشد. آموزشي ميدرجات آموزشي خدماتي، تکالیف خود آموزي، تخصیص به نیروي كار تخصصي وكالس هاي 
 (1397بجاني، 

  :مراحل اصلي پیشرفت شغلي يک شخص را به شرح زير بیان نمودند 1وان مانین و شاين

راي شخص م ها بگروهي، كتاب ها و فیل: يک سري تصورات حرفه اي كه از طريق رسانه هاي مرحلة اکتشاف و بررسی
 ايجاد مي شود و مسیر تحصیلي خويش و شغل واقعي خود را گزينش مي كند.

 اشند.بير مي اين مرحله بر اساس يک سري اقدامات توسط فرد محقق انجام مي شود كه به شرح ز: مرحله ایجاد

 توجیه الف: جستجوي مشاغل جهت استخدام شدن             ب: انتخاب و   

 ا ارتقاء قال يج: به كارگماري در اولین شغل                                د: غیر يکنواختي و انت   

 ه: تصدي شغل      

 اين مرحله شامل موارد زير است. :مرحلة نگهداری

قرد  ت شغلي درامنی والف: مسیر شغلي میاني: در اين مرحله به دلیل واگذاري كارهاي مهم تر به شخص، احساس رشد 
 ايجاد مي شود.

یین مي ي خواهد تعاير مشاغل كه اطالعات سختي مديدگاهي و س -ب: مسیر شغلي پاياني: در اين مرحله مشاغل قضاوتي 
 شود كه توسط خود فرد انجام میگیرد.

د كه د مي گیرناد يااين مرحله با برنامه ريزي براي بازنشستگي آغاز مي شود، افر رحلة رکود و اواخر مسیر شغلی:م

 (1389یدي، خورش) نقش هاي كمي را بپذيرند و تصمیمات جديدي را براي جامعه، دوستان و خانواده اتخاذ كنند.

 

 نگرش نوین کارراهه شغلی
ن هدف است كه با اي نامیده مي شود، شاخه اي جديد در مديريت منابع انساني   cpmمديريت پیشرفت شغلي كه همان 

لي درسازمان براساس شغ سیرمسازمان به عهده مي گیرند اتفاقي نباشد بلکه  بیان شده است تا سلسله مشاغلي كه افراد در
  بنابر هدفي معین  طرح ريزي گردد. منطقي درست و

طرح هاي مسیر  نامديريت سازم ا و فعالیتهايي كه توسط سازمان انجام مي گیرد تأكید دارد.اين مديريت بیشتر در برنامه ه
د اجرا ست مي يابترک دترقي كارمند را با نیازهاي سازماني مطابقت مي دهد و طرح هايي را كه به يک سري اهداف مش

هه را كه بیانگر امة كاررار برني گرفتن آنها دمي كند. مديريت مسیر شغلي با كار شکافي دقیق، زمینة ارتقاء كاركنان و جا
بطه سنجش ين راوضعیت پیشرفت خدمتي كاركنان در طي سنوات خدمت آنها در سازمان است فراهم مي نمايد. در ا

كه منابع محدود  . سازمانيباشد توانايي كاركنان نیازمند كارشکافي و تنظیم جدول پیشرفت كاركنان نیز نیازمند اين امر مي
آموزشي، پرورشي  رنامه هايائة بشته باشد نمي تواند همة ويژگي هاي اين نظام را ارائه دهد. بیشتر سازمان ها فقط به اردا

 را ارزشیابي اكتفا مي كنند.

هاي توسعه منابع انساني است و هدف عمده آن ايجاد  در نگرش نوين، مديريت مسیر شغلي، ابزاري براي اجراي برنامه
كه كاركنان و سازمان در . اندازي روشن شرايطي را فراهم نمايد هاي فرد و سازمان است تا با ارائه چشمتعادل بین نیاز

، 2)بريسکو. مسیر توافق بین شکلگیري قرارداد روانشناختي مربوط به مسئولیت توسعه شغلي و امنیت شغلي به تعادل برسند

                                                             
1 Van Manin and Shine 

2 Briscoe 
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ي است كه آن نظام را كارا و اثربخش ساخته و پويايي به هاي چنین نگاهي به مسیر شغلي، مستلزم وجود ويژگي( 2006
نکته قابل تأمل آن است كه مسیر شغلي يکي از اركان كلیدي و مهم در حوزه سرمايه انساني . سازمان و كاركنان بدهد

طي پاسخ دهد تواند عامل تغییر و تحول باشد و به تغییرات محی است؛ چون با انسانها سروكار دارد و اين انسان است كه مي
 تا از اين طريق بتوان سازمان را موفق و پیشرو نمود. بنابراين زمانیکه در يک سازمان از توسعه منابع انساني صحبت مي

زم از كاركنان و مشاغل الهاي  گردد، زيرا توسط آن حمايت عنوان يک ركن مهم تلقي مي شود، توجه به مسیر شغلي به
، 1)كالرک.نمايد سب با گماردن افراد مناسب، به كارايي و اثربخشي سازمان كمک ميعمل آمده و در زمان منا آنها به
2008) 

ده و بر آن ضوع پي برين موادر گذشته سازمانها بر مديريت كارراهه تمركز مي كردند اما امروزه خود كاركنان به اهمیت 
ه مديريت ان بر عهدكاركن ، مسئولیت كارراههمتمركز مي شوند. در مدلهاي سنتي مديريت بر كارراهه يا مدلهاي متمركز 

ذشته گاست، در  بوده سازمان بوده و حركت در سطوح سازمان؛ عمودي و هدف كاركنان ارتقاء سازماني و افزايش حقوق
يست از خود نون مي بالي اكوسازمانها از خود سؤال مي كردند كه چه انتظاراتي مي بايست از كاركنان خود داشته باشند، 

استاي مديريت كنان در را كارل كنند كه چگونه مي توانند افراد را به قبول مشاغل در سازمان خود متمايل سازند، ضمنسؤا
كه كاركنان  ا اين استاينج بر كارراهه شغلي خود ديگر محدود به يک سازمان يا واحد سازماني نیستند، ولي نکته مهم در

 .رراهه شغلیشان انگیزش ايجاد كنندچگونه مي توانند در خود براي مديريت بر كا
 يد نسبت بههاي جد اي در خصوص تغییر محیط شغلي صورت گرفته است. بدين معنا كه ديدگاه بحثهاي گستردهامروزه 

هر قدر كه  ورزتر شده م ل بيمسیرشغلي پديدار شده و در سازمانها رواج يافته است. امروزه با تغییرات محیط كاري، مشاغ
زم الندگي، ي گذارن زفراد برااشود و در نهايت اين اعتقاد كه  شوند، مرز بین كار و تفريح نازكتر مي تر ميمرز مشاغل بي

ر كشف ديي افراد ش پويااين اعتقادات جديد سبب افزاي مي گردد. بمانند، جايگزين اعتقادات جديدتري است در يک شغل
تیجه ندر  .وندش كشیده مي كه به سمت هزاران مسیر شود، اما ممکن است احساس كنند مي موفقیت مسیر شغلیشان

هند. دآن پاسخ  ديد بهكارفرمايان با چالش هايي مواجه مي شوند كه الزم است از طريق مسیرهاي شغلي ج كارمندان و
 م است تار شده الزيط ذكبنابراين به مسیرهاي شغلي جديدي نیاز است كه پاسخگوي اين تغییرات باشد. با توجه به شرا

د كه باش مي رزم ي بيمسیرشغل نگرشهاي جديد به مسیر شغلي مورد بررسي قرار بگیرد. يکي از مهمترين نگرشها، نگرش
فراد ازماني  .ردگی رميب جديد، برجستگي خاصي دارد و مانند يک چتر ساير مسیرها را در از بین تمامي مسیرهاي شغلي

. كنند ا شناساييغلیشان رشحد و پايان موجود در مسیر  هاي بي فرصت مرز هستند كه قادر باشند تا داراي مسیر شغلي بي
 (1396)نیلفروشان و امیني، 

عمر و  خدام تمامي استامروزه بسیاري از پژوهشگران معتقدند كه رويکردهاي سنتي نسبت به مديريت كارراهه بر مبنا
عة كارراهة کارات توسه ابتندان هنوز هم بیشتر بپیشرفت سلسله مراتبي منسوخ گرديده است اما عده اي معتقدند كه كارم

ز سازمان ه، برخي ايت شدمديريت شده و مفهوم امنیت شغلي اهمیت مي دهند. علي رغم تأكید فعلي بر كارراهه خود مدير
كه در  لي افرادارراهة شغدر ك ها تالش مي كنند تا در توسعة كارراهة افراد دخالت كنند تعدادي از مداخله هاي سازمان ها

 به وسیلة آرنولد بیان گرديده است به شرح ذيل است: 1997سال 
 اعالم جاهاي خالي در سازمان 

  مسیر هاي كارراهه 

                                                             
1 Clarke 
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  كتاب هاي تمرين كارراهه 

 كارگاه هاي برنامه ريزي كارراهه 

  مديريت كارراهه به كمک كامپیوتر 

  فرصت هاي آموزش و توسعه 

  طرح هاي توسعة فردي 

 اههمراكز اقدام كارر 

 مراكز توسعه 

 برنامه هاي ارشادي 

 انتصاب / چرخش شغل 

 خروج 
اهداف بیانگر پیامدهاي عملیات تعريف شده مي باشند كه پیشرفت فرد را در زندگي به سمت مقصد مشخص مي سازند. 
راهبرد مجموعة همة اقدامات هدف داري است كه از طريق اهداف میان مدت، در صدد تحقق مقصد زندگي است و يک 
طرح زندگي را تشکیل مي دهد. هدفمند بودن به اين معني است كه افراد به جاي اينکه نقش انفعالي به خود بگیرند 

 موقعیت خودآگاهانه انتخاب كنند.
در تالش براي درک اينکه چه چیزي موجب تداوم كارراهه مي شود، ارگادشین، درايور و دثر كارراهه را در حین شکل 

مي گردد و تحت عنوان ول زمان مورد توجه قرار مي دهند. شین عاملي را كه موجب تداوم كارراهه گیري و رشد خود در ط

 "و دثر از آن به عنوان  "شکل ها و الگوهاي ماندگار "بیان مي نمايد، درايور آن را تحت عنوان  "تکیه گاه ( لنگرگاه ) "
 ياد مي كند. "منطق كارراهه 

ايده آل وجود دارد. جهت انتقال از موقعیت فعلي به سوي هدف، شش راه مختلف  راههاي زيادي جهت رسیدن به شغل
 :اشاره مي شودوجود دارد كه به آنها 

تغییر در شغل و نه لزوما تغییر در مسئولیت پذيري، موقیت شغلي با حقوق و مزايا، زماني كه سازمانها : جابجایی افقی -

 جايي افقي يک گزينه مهم شغلي تلقي مي شودبه كندي رشد مي كنند يا متوقف مي شوند جاب

: شخص جهت بدست آوردن صالحیتها و قابلیتهاي بیشتر، مسئولیتهاي شغل فعلي خود را افزايش يا  غنی سازی شغل -
 .تغییر مي دهد. در اين فرايند با وجود اينکه امکان دارد مقام با عنوان شغلي حفظ شود اما محتويات شغل تغییر مي يابد 

كارراهه شغلي و مسیر هاي شغلي وجود دارد كه از طريق آن شما به سادگي از نردبان شغلي باال مي رويد ، ترفیع  : فیعتر-

 به احتمال قوي زماني روي مي دهد كه توانايیهاي افراد با نیازهاي سازمان منطبق باشد .

جستجوي جوابهايي براي سؤاالت زير باشید: روشهاي اكتشافي نیاز به آن دارد كه در  : گزینه های اکتشافی )کاوش( -

چه كار ديگري مي توانم انجام دهم ؟ چه جاي ديگري مي توانم كار كنم ؟ هدف از اين تحقیقات جمع آوري اطالعات 
مورد نیاز جهت تصمیم گیري راجع به بهینه سازي شغلي است. در خالل كاوش مي توانید ساير مشاغلي را كه با مهارتها ، 

 .ارزشهاي شما مرتبط است شناسايي نمايید عاليق و

همسان سازي مجدد شامل يک حركت رو به پايین در سازمان فعلي با ساير سازمانها است.  : همسان سازی مجدد -

 درواقع يک گام رو به پايین مي تواند يک جهش به سوي هدف جديد تلقي گردد .
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با مهارتها ، عاليق و ارزشهايتان هماهنگ نیست . اگر  افرادعلي شرايطي وجود دارد كه تحت آن شرايط، شغل ف نتقال :ا-

 آنهاستكمتر از تخصص  آنهاواقع گرايانه نمي باشد، اگر ارزش شغل  آنهاكه در سازمان فعلي  باشندداراي يک هدف شغلي 
کن است بهترين گزينه د توجه به مسئله انتقال يا جابجايي ممنيا اگر قصد توسعه مهارتهاي اصلي و پايه اي خود را دار

 (1398. )مقدسي، باشد، گاهي الزمه تحرک داشتن، ترک سازمان است
 

 توسعه مدل كارراهه شغلي
صرفاً روانشناسي يا جامعه شناسي ( به  ) هيدر مطالعات سنتي كارراهه، سعي بر اين بود كه تنها از منظر يک رشتة دانشگا

اوتي را در خصوص كارراهه بیان نموده اند. بر خالف روا شناسان كه معتقدند كارراهه پرداخته شود، اين دو رشته عقايد متف
افراد كارراهه را مي سازند و داراي ديدگاه ذهني در خصوص كارراهه هستند، ديدگاه جامعه شناسان در اين خصوص عیني 

ره بودن مورد انتقاد واقع شده اند امّا به بوده و معتقدند كارراهه ها افراد را مي سازند اين دو رويکرد به خاطر جزئي و نیمه كا
واسطة برجستگي شان در نظرية كارراهه، رويکرد عیني و خارج از فرد بوده، آن را به عنوان چیزي با مبناء طراحي و 

 پیشرفت سازماني مي بیند كه شامل يک سري از موقعیت ها و مقام ها است و توسط افراد خردگرا  وضع مي گردد.

بسیار مؤثر بوده و  1957مرحله اي مطرح شده توسط لويردر سال  5عة كارراهه در طول زندگي فرد، مدل در خصوص توس
. اين (1)جدول سال گذشته بوده است 40مبناي بخش عمده اي از نظرات و نظريه پردازي هاي پیرامون كارراهه در طول 

مرحله از رشد تا افول  5ا در طول زندگي فرد در طي مورد بازبیني قرار گرفته، مراحل رشد كارراهه ر 1985مدل در سال 
)خورشیدي، بیان مي نمايد. اين مدل به دو دلیل انحصاري بودن و عدم شهود انعطاف پذيري مورد استفاده قرار گرفته است.

1389) 
 

 .توسعه كارراهه در طول زندگي فرد 1جدول 

 فاز توضيحات

معنادار / حركت از ايده هاي كلي به سمت انتخاب رشد ايده هاي فرد پیرامون اشتغال مناسب و 
 هاي خاص/ اجراي طرح براي ورود به حرفة انتخاب شده

 كاوش/ شفاف سازي/ انتخاب/ تصويب فاز

جاي گرفتن در حرفه/ فرآيند كسب امنیت در حرفه/ انتخاب يک سبک زندگي سازگار با الزمه 
سؤلیت/ نگهداري موقعیت در زمینة فشار هاي اين حرفه/ پیشرفت در قالب موقعیت، درآمد و م

 بیروني و دروني

تثبیت/ ايمن شدن/ محکم شدن/ پیشرفت/  فاز
 نگهداري

تالش فعاالنه در جهت همسطح نگه داشتن پیشرفت ها در كار/ پیدا كردن راه هاي مبتکرانه 
 براي ايفاي نقش ها

 ابقاد/ به روز بودن خالقیت

 ريزي مالي و سبک زندگي/ پیاده سازي گزينه هاكاهش بار كار و سرعت كار برنامه 
قطع رابطه/ كاهش سرعت/ ايده هايي براي 

 بازنشستگي/ بازنشستگي

 
اين مدل ها كه مبتني بر ديدگاه روانشناسانه مي باشد. هنوز هم بر تفکر عمومي و دانشگاهي پیرامون حرفه و تدوين 

تري موجود نیز كه به افراد در طراحي كارراهة شغلي كمک مي نمايد. بر كارراهه شغلي تأثیر گذار است. نرم افزارهاي كامپیو
 مبناي اين مدل ها، سازگاري فرد با شغل و توسعة كارراهه مبتني مي باشد.
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يکي از مدل هاي مطرح شده در خصوص برنامه ريزي شغلي، كه مراحل برنامه ريزي شغلي را قبل از يافتن شغل تا پس از 
 :(1)شکل مي دهد، به شرح زير است آن مورد بررسي قرار

 خود ارزيابي -

 انتخاب شغل يا دانشگاه -

 تجربیات عملي مناسب-

 جستجوي شغل / مدرسه آمادگي تدريجي-

 تغییر شکل-
 مدل ارائه شده در خصوص برنامه ريزي شغلي. 1 شكل

  

 نتیجه گیری
ش نیروي انساني با سازمان و نیروي انساني آن در بنتوسعه مسیر شغلي، مقوله اي جديد نیست، اين مسئله از زمان ظهور ج

آمیخته است. تا به امروز، روش هايي مختلف براي توسعه مسیر شغلي كاركنان طراحي شده و توسعه يافته است، اما اهداف 
مرزهاي و فلسفه اين مقوله چندان رشد چشمگیري نداشته است. انچه كه امروزه شاهد ان هستیم فراتر رفتن سازمانها از 

به سراغ واقعیات توسعه مسیر  در عصر حاضر بايدملي و قدم برداشتن به سمت چند ملیتي شدن و جهاني شدن مي باشد. 
. همزمان با تغییر مباحث ساختاري و مطرح ادو آنها را در جهت همگامي با الزامات و بايدهاي هزاره سوم تغییر د رفتشغلي 

ه مديريت منابع انساني سازمان از آن جمله نیروهاي ماهر سازمان تحت عناوين که اي شیوبشدن سازمانهاي مجازي و ش
 .كاركنان دانشي و يا كاركنان با استعداد تغییر خواهد كرد

ون منابع انساني جزو مهمترين متغیرهاي اثرگذار بر رفتار افراد انساني در تمسیر ترقي شغلي و در واقع كارراهه شغلي در م
شود و برنامه ريزي و مديريت اثربخش آن از عوامل مهم و اساسي ايجاد انگیزه،  ازمان محسوب ميسطح فرد، گروه و س

رضايت شغلي و بهره وري منابع انساني شمرده مي شود. بنابراين ايجاد يک مسیر صحیح و عادالنه پیشرفت شغلي مي 
 .لي فرد و سازمان شودتواند موجب افزايش رضايت شغلي افراد و افزايش بهره وري و در نتیجه تعا

كارراهه شغلي و مسیر پیشرفت شغلي، به پیشرفت شاغل در طي سنوات خدمت وي در يک شغل اشاره دارد . در محیط 
كسب و كار پیچیده و متغیر امروزي شیوه مديريت بر كارراهه افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است ، شیوه هاي مديريت 

ديريت شخصي بر كارراهه شده است ، در چنین شرايطي كاركنان مي بايست ، نه تنها بر كارراهه سنتي تبديل به م
مسئولیت مديريت بر كارراهه خود را شخصا عهده دار شوند بلکه در اين راه مي بايست انگیزشهاي دروني را نیز در خود 

 ايجاد كنند .
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مي شود. سازمان بايستي برنامه ريزي هاي  از سوي ديگر مسیر پیشرفت شغلي موجب پیشرفت فرد در طي سنوات خدمتش
الزم را جهت پیشرفت شغلي كاركنان خود انجام دهد و آنها را در اين مسیر هدايت نمايد ، يک مسیر صحیح و عادالنه 
پیشرفت شغلي مي تواند موجب رضايت شغلي افراد ، تعهد آنها نسبت به سازمان و مسائلي از اين قبیل شود ، بنابراين 

ها با ايجاد مسیر پیشرفت شغلي مناسب براي كاركنان نه تنها به پیشرفت سازمان بلکه به پیشرفت افراد نیز كمک سازمان
 .مي كند

مسیر پیشرفت شغلي موجب پیشرفت فرد در طي سنوات خدمتش مي شود. سازمان بايستي برنامه ريزي هاي الزم را جهت 
ر اين مسیر هدايت نمايد. يک مسیر صحیح و عادالنه پیشرفت شغلي مي پیشرفت شغلي كاركنان خود انجام دهد و آنها را د

تواند موجب رضايت شغلي افراد، تعهد آنها نسبت به سازمان و مسائلي از اين قبیل شود. بنابراين سازمان ها با ايجاد مسیر 

  .كمک مي كنندپیشرفت شغلي مناسب براي كاركنان نه تنها به پیشرفت سازمان بلکه به پیشرفت افراد نیز 
سرعت مراحل رشد  رود كه چگونه يک كارمند در سازمان خود به كار مي شد مسیر شغلي براي آگاهي نسبت به اين امر بهر

براي شناسايي و درک يک شانس توسعه و موفقیت در   فرد يک شتال جهكند. رشد مسیر شغلي نتی و ترقي را طي مي
ي نورداري از نیروي انساني توسعه يافته كه در واقع بخشي از سرمايه هاي معامروزه برخو. دهد يک سازمان را نشان مي

سازمانها را تشکیل مي دهد، از چالش هاي اساسي سازمان ها به شمار مي رود. بطوريکه پارادايم مزيت نسبي بنگاه ها در 
ر آموزش هاي مديران در زمینه خیر يافته است. توسعه فراگیامنابع مادي و فیزيکي به مزيت نسبي در منابع انساني ت

مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني شاهد اين مدعاست. در اين میان افزايش مهارت هاي مديران در زمینه 
 يادگیري شیوه هاي موثر ايجاد انگیزه و رضايت در كاركنان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 

اد است بلکه همچنین مورد توجه سازمانها نیز مي باشد چرا كه موفقیت شخصي موفقیت كارراهه نه تنها مورد توجه افر
تا عوامل سازماني  محققان به تالششان ادامه مي دهندكاركنان مي تواند در نهايت منجر به موفقیت سازمان شود. در نتیجه 

تخاب، در جستجوي جذب افرادي با سازمانها در تالش براي بهبود فرآيندهاي ان. و فردي موفقیت كاركنان را مشخص كنند
ارزشهاي مشابه خود هستند، در مقابل افراد نیز در جستجوي فرصت هاي كار راهه اي هستند كه تصور مي كنند با بلند 

محیط، توجه زيادي را در مطالعات محیط كار -مال أنها متناسب است. از اين رو موفقیت كارراهه و تناسب فردآپروازي ها و 
 صاص داده است چرا كه اين مفاهیم داللت هاي مهمي براي رفتارها و ستاده هاي كاري دارند.به خود اخت

تئوريهاي سنتي كارراهه همچون هرم هاي سلسله مراتبي قديمي منسوخ شده اند. محققان و متخصصان معاصر در حوزه 
ر كارراهه موفق نیستند، زيرا در طي بفرهنگ و سازمان  وكارراهه معتقدند كه مدلهاي سنتي در تبیین تاثیرات اجتماع 

بیست سال گذشته تغییرات عمده اي در تعاريف كار، كارراهه و ساختار شغلي رخ داده كه كوچک، سازي هاي گسترده و در 
اما بیشتر برنامه هاي كار راهه . پي آن كاهش امنیت شغلي و وفاداري به سازمان نمونه اي از اين تغییرات مي باشند

بر اين فرض استوار است كه كاركنان به وسیله ارتقا برانگیخته مي شوند. بنابراين بیشتر مطالعات بر جنبه خارجي سازمانها 
كارراهه مثل مسیرهاي كارراهه با پله هاي ترقي كارراهه متمركز است. در مقابل، انديشمندان اين حوزه بیان كرده اند كه 

که سازمانها بايد شرايط كاري را با اركان اصلي كارراهه دروني سازگار كنند. تمايالت دروني كارراهه بايد ارضا شود و اين
 همچنیندرک انگیزاننده هاي غیر پولي براي كارراهه ها در تعیین رويکردهاي اثربخش توسعه كارراهه در آينده مهم است 

ن مداخالت براي جهت گیري كارراهه كه سازمانها بايد جهت گیري هاي كارراهه را براي تعیین مناسب تري كرده اندعنوان 
تحلیل كنند. موضوع جهت گیري هاي كارراهه يک جزء مهم توسعه كارراهه حرفه اي ها در دنیاي بسرعت در حال تغییر 

 است
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مسیرشغلي بي مرز داراي دو بعد تحرک فیزيکي و روانشناختي است كه غالبا با دو بعد ذهنیت بي مرز و ترجیح تحرک روان 
اخته میشود. ذهنیت بي مرز، معادل تحرک روان شناختي و ترجیح تحرک سازماني، معادل تحرک فیزيکي است. شناختي شن

گیرند. با توجه به  در نهايت افراد براساس دو بعد تحرک فیزيکي و روان شناختي در چهار تیپ خالص شخصیتي قرار مي
رسد  دچار مشکالت شغلي باشند. بنابراين اينگونه به نظر مي رود كه اين افراد كمتر ويژگیهاي مسیرشغلي بي مرز، انتظار مي

 تري برخوردار باشند. الپذيري با كه اين افراد از مهارتهاي استخدام
متاسفانه عدم تعیین كارراهه مشخص و موثر در سازمان ها مشکلي فراگیر است. به هر حال آموزش كاركنان و باال بردن 

ند و به نه شغلي مي تواند كاركنان را در برنامه ريزي براي پیشرفت در شغلشان ياري كسطح آگاهي آنها در زمینه كارراه
 شود.  نوع خود از مهمترين مکانیزم هاي ايجاد انگیزه و افزايش بهره وري محسوب مي

رابطه با اثر ني قبل از برنامه ريزي طراحي شغل، شناخت الزم را در ابع انساشود، مديريت من ها، پیشنهاد مي براساس يافته
زمان نیز براي درگیري كاركنان خود در فرايندهاي كاري، بايستي ادست آورد. س ادراک كاركنان بر زندگي كاري خود، به

ها و جو سازماني مساعد و همچنین ديد مثبت نسبت به مسیر شغلي را ايجاد نمايد. پیشنهاد ديگر تعريف مسیر شغلي  زمینه
ظ بهداشت رواني، براي ايجاد يک اعاليق خاص آنهاست، تا افراد را از نظر ذهني و به لح ها و گیري س جهتاافراد بر اس

تواند تا حدودي تغییر  ي فرد به مرور زمان مياه گیري جو مساعد و عملکرد بهتر آماده سازد. بايد توجه داشت كه جهت
 -واي شغل سازد و بدين ترتیب احساس بردساز جذابیت محت زمان بايد سعي كند مسیر شغلي دوگانه را زمینهاكند، پس س

 .برد در كاركنان ايجاد نمايد
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