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شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
(مورد مطالعه :مرکز آموزش درجهداری نزاجا)
9

سید احمد حسینی ،1مرتضی اصغری عالیی ، 2سجاد عواطفی جمیل
 1استاد و عضو هیئت علمیدانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
 2کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد
 3کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه :مرکز
آموزش درجه داری نزاجا ) صورت گرفته است .با توجه به اینکه جامعه آماری کارکنان مرکز آموزش نزاجا میباشد ،با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی ساده برای رفع اثرات پرسشنامههای گم شده ،ناقص و  .. .حدود  11درصد دیگر به حجم نمونه اولیه
اضافه گردید و در نهایت  191پرسشنامه با اطالعات کامل تکمیل گردید .سپس با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به روش
دلفی و با نظرسنجی از خبرگان ،پرسشنامه در قالب  1عامل طبقه بندی شد .برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای
بررسی وضعیت فرضیههای تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری ( ) SEMاستفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل عوامل از
آزمون های بارتلت  KMO ،و اسمیرنوف استفاده شد تا نرمال و مناسب بودن آنها تایید گردد .در این پژوهش نرم افزارهای
 Lisrelو  Spss21برای انجام تجزیه و تحلیل دادهها و برای رتبه بندی عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
استفاده گردید .یافتههای نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل هشت گانه مورد بررسی در تحقیق
میباشد ،براساس ماتریس فیلتر شده نهایی با عوامل ،از بین عوامل هشت گانه تاثیرگذار بر مسیر شغلی کارکنان مرکز آموزش
درجه داری نزاجا ،عامل احساس ارزشمند بودن در کار رتبه اول ،درآمد و مزایا رتبه دوم ،احساس خدمت و از خودگذشتگی
رتبه سوم ،استقالل و عدم وابستگی رتبه چهارم ،کارآفرینی رتبه پنجم ،مدیریت عمومی رتبه ششم ،امنیت و ثبات رتبه هفتم و
فنی  -کارکردی رتبه هشتم را به خود اختصاص دادند.
واژههای کلیدی :کارراهه شغلی ،لنگرگاههای شغلی ،مسیر ترقی شغلی ،نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران (نزاجا )
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 .1مقدمه
امروزه مدیران ،کارمندان ،محققان وقانونگذاران عمومی به بهبود کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی میدهند .نیروی کار مرد
و زن و افراد جوان و به خصوص آنهایی که تحصیالت عالیه دارند به شغلهای غنیتر و یا شغلهایی که بتوانند در آن مؤثر
باشند ،توجه بیشتری میکنند .این افراد با استخدام در سازمان نیاز به پیشرفت و تکامل دارند و انتقال و ارتقاها را تجربه
میکنند و همچنین نیاز دارند که مهارتهای جدیدی را کسب کنند .مسیر شغلی کارکنان شاخهای جدید در مدیریت منابع
انسانی است که با این هدف بیان شده که سلسله مشاغلی که افراد در سازمان بعهده میگیرند نباید اتفاقی و تصادفی باشد،
بلکه مسیر شغلی فرد در سازمان میبایست بر اساس منطقی درست و بنا به هدفی معین طرحریزی گردد .مفهوم مسیر ترقی
شغلی ،به عنوان حلقه پیونددهنده میان سازمانها و افرادی که برای آنها کار میکنند ،از هر دو جنبه درونی و بیرونی مورد
بررسی قرار میگیرد .مسیر شغلی بیرونی  1شامل مشاغل و موقعیتهایی است که فرد به وسیله آن پیشرفت میکند و به صورت
شاخصهای سازمانی مسیر شغلی تعریف شده است؛ در حالی که مسیر شغلی درونی  2گرایش کارکنان به جهتگیری یا لنگر
شغلی است ( عریضی سامانی و دیگران .)41:1311 ،به نظر می رسد افرادی که مسیر پیشرفت شغلی آنها با نیازهایشان هماهنگ
است ،تالش میکنند که دانش و مهارت خود را در طول کاراهه بهبود بخشند (گرین هاوس ،کاالنان و گادشاک.) 2111 ،
بنابراین ،با بیشتر شدن احساس همانندسازی و وابستگی به سازمانی که این موقعیت را در اختیار آنها قرار داده است ،تعهد
سازمانی آنها افزایش خواهد یافت .در مسیر پیشرفت شغلی ،جهتگیریهای فنی و مدیریتی عامل مهم و غیروابسته به جنس
است؛ در حالی که هم زنان و هم مردان گرایش به پیشرفت در جهتگیری فنی یا مدیریتی دارند ،مسیر پیشرفت شغلی در
جهت مدیریت ،بیشتر در اختیار مردان قرار میگیرد ،به این ترتیب بخشی از زنان که کاراههی فنی به آنها عرضه میشود ولی
استعداد و عالئق آن ها در جهت مدیریتی است ،در کارراههی فنی نمرهای کمتر به دست میآورند و از سوی دیگر ،به دلیل
ناامیدی از رشد در جهت کارراههی مدیریتی (در جوامعی که فرصت رشد در جهت کارراههی مدیریتی برای آن وجود ندارد )،
در این کارراهه نیز دارای نمرهای کم میشوند (درِهِر و اَش .) 1991 ،بنابراین عدم توجه به لنگرهای شغلی از سوی مدیران منجر
به کار اجباری در سازمان میگردد یعنی مدیران بدون در نظرگرفتن مهارت ،عالیق و انگیزههای افراد آنها را به کار میگمارند و
این سبب میشود که بین اهداف فردی و سازمانی فاصله بیافتد واحتماالً افراد در شغلشان بیرغبتی نشان دهند.

 .2مبانی نظری پژوهش
الف  -کارراهه(مسیر شغلی):

کارراهه یا مسیر شغلی شامل مجموعه ای از مشاغلی است که یک فرد در طی مسیر زندگیاش در پیش میگیرد (سید جوادین،
 .) 314 :1311تعریفی دیگر از کارراهه عبارت است از توالی شغل های مرتبط با یکدیگر ،که در یک سلسله مراتب از نظر وجهه
و اعتبار مرتب شدهاند و فرد این سلسله را کم و بیش قابل پیش بینی طی میکند( .آهی و بجانی .) 16 :1391 ،پیشرفت یکک
تخصص با ثبات در طی زمان در یک سازمان مسیر شغلی نامیده میشود و یک مسیر شغلی دورهای از یک جایگاه اسکت ککه
توسط فرد در دوره زندگی اشغال میشود(دیسنزو و رابینز .) 361 :2112 ،فرایندی که به وسیله آن افراد میتوانند تصمیماتی
در زندگی کاری خود اتخاذ کنند(گرین هاوس .) 2 :1992 ،پستهای ی که یک نفر ظرف چند سال از نظر شکغلی دارد(دسکلر،
 .) 364 :1999کارراهه از دو جنبه درونی و بیرونی مورد بررسی قرار میگیرد :کارراهه بیرونی به عنوان فرصت ها یا پیشینههای
شغلی و محدودیتهایی که از سوی شغل خاص و سازمان مشخص شده ،بررسی میشود (تان و کوئک .) 231:2111 ،کارراههی
درونی در برگیرنده گرایشها ،ارزشها ،ادراکات و واکنشهای مؤثر به تجارب شغلی اسکت ککه مکیتوانکد نتکای مهمکی بکرای
External career path
Internal career path
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خشنودی ،تعهد و باقی ماندن افراد در یک سازمان داشته باشد ( عریضی سامانی و همکاران .) 41:1311 ،درک و توجه به مفهوم
گرایشهای مسیر شغلی و تشخیص جهتگیریهای حرفهای به سازمانهای مختلف کمک میکند که توسعه منابع انسانی مؤثر
و مناسبی را برای کارکنانشان طراحی کنند (قلی پور .) 1391 ،مدیران منابع انسانی باید بکوشند تا بهره وری کارکنان را از طریق
یافتن شیوههایی که به صورت بالقوه در بیشتر کارکنان وجود دارد ،شکوفا سکازند (امیرتکاش و همککاران .) 6:1391 ،کونک گ و
همکاران  ،) 2111 (3مدیریت مسیر پیشرفت شغلی را شامل سه فعالیت ) 1 :ارزیابی مسیر شغلی؛  ) 2توسعه مسیر شغلی و ) 3
آموزش مسیر پیشرفت شغل بیان نموده اند .در این راستا ،میتوان از دیگر صاحب نظران همچون ادگارد شاین( ،) 1994- 1991
درایور  ) 1912 (6و دیر  )1914(2نام برد .شاین مسیر شغلی را تحت عنوان « لنگرگاه ،تکیه گاه یا علقه ها» بیان کرده است .درایور
تحت عنوان«شکل ها و الگوهای ماندگار» و دیر از آن به عنوان «منطقهای کارراهه» یاد میکند؛ بال  ،4ماتسون و سالیوان  4در
کتاب « عادتهای قلبی» برای اولین بار بین شغل ،رسالت مسیر شغلی و مسیر شغلی تمایز قائل شدند .آنان بیان مکیکننکد،
کسانی که دارای دیدگاه گرایش شغلی هستند ،در شرایط بهره جویانه کار نموده و چندان به حقوق و دستمزد توجه ندارند .بر
عکس کسانی که دارای گرایش مسیر شغلی هستند با ترفیع و ارتقکا حقکوق و دسکتمزد و قکدرت تکامین مکیشکو ند(پردالن و
همکاران) 1392 ،
ب  -لنگرهای شغلی
1

همانطور که قبالً اشاره شد واژه لنگرهای شغلی  ،برای اولین بار توسط ادگار شاین ابداع شد .شاین لنگر شغلی را برای شخص
عبارت از خودپنداری او میداند که از سه مقوله عمده تشکیل شده است ) 1 :استعدادها و تواناییهای ادراک از خود ) 2 ،
ارزشهای اساسی و مهم ) 3 ،احساس تکامل یافته نسبت به انگیزه ها و نیازهایی که مربوط به مسیر شغلی میشود .دو بعد اول
با تجارب زندگی ارتباط دارد و بعد سوم واکنشی را بیان میکند که به انواع هنجارها و ارزشهای درگیر در موقعیتهای
مختلف اجتماعی و کار مرتبط است .تئوری لنگر شغلی بر این باور است که همبستگی بین هدایت حرفهای و محیط زیست
باعث رضایت حرفهای خواهد شد .در عین حال ناسازگاری این باعث نارضایتی و عملکرد پایین خواهد شد (آفام.) 2114 ،
پژوهشهای اولیه ادگارد شاین در دهه  1941نشان داد که خودپنداری تکامل یافته افراد در پن مقوله ارزش ها ،انگیزهها و
نیازهای اساسی منعکس میشود که عبارتند از) 1 :استقالل و خودمختاری) 2 ،شایستگی فنی و وظیفه) 3 ،امنیت و ثبات،
) 6شایستگی اداری و مدیریتی و ) 2خالقیت کارآفرینی .بدنبال مطالعات وسیع مشاغل در دهه  ،1911سه مقوله دیگر از
لنگرهای شغلی از سوی شاین آشکار شد) 1 :خدمت و از خودگذشتگی و ایثار به یک دلیل و انگیزه) 2 ،چالش یکسره و محض و
) 3سبک زندگی .همان طور که مسیر شغلی و زندگی تکامل می یابد اغلب افراد در مییابند که یکی از این هشت مقوله میتواند
به عنوان لنگر در نظر گرفته شود (شاین.) 1912 ،
 - 1شایستگی فنی -کارکردی :در این لنگر اصوالً فرد به وسیله محتوای خودِ کار برانگیخته میشود .برای استخدام در موقعیتها
و مشاغل فنی و تخصصی تمایل دارد.
 - 2شایستگی مدیریتی :در این لنگر شخص از طریق فرصت تحلیل و حل مسایل مفهومی پیچیده تحت شرایط نامعین و وجود
اطالعات ناقص برانگیخته میشود .به موقعیتها و مشاغل مدیریتی در سازمانهای بزرگ تمایل دارد.
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 - 3امنیت و ثبات :اصوالً در این لنگر شخص از طریق امنیت شغلی و دلبستگی بلند مدت به یک سازمان معتبر برانگیخته
میشود.
 - 6خالقیت کارآفرینی :در این لنگر فرد به وسیله نیاز برای ساخت یا ایجاد پروژههایی که متعلق به خود اوست برانگیخته
میشود.
 - 2استقالل و خودمختاری :در این لنگر اصوالً شخص جویای موقعیتهای کاری است که برخوردار از حداکثر آزادی از لحاظ
قید و بندهای سازمانی باشد و از این طریق برانگیخته میشود.
 - 4از خود گذشتگی :در این لنگر فرد برای خدمت و دنبال کردن آرمانی مقدس و نیز رفع نیازهای دیگران برانگیخته میشود.
 - 4چالشهای محض :در این لنگر فرد برای چیره شدن بر موانع عمده ،حل مسایل دشوار یا برد از رقیبان بسیار سرسخت
برانگیخته میشود.
 - 1سبک زندگی :افراد با این لنگر ،به ایجاد تعادل میان مسیر شغلی و خانوادگی خویش گرایش دارد (شاین) 4- 13 :2114،
شاین واژه لنگرگاههای مسیر شغلی را برای توصیف نگرش ها ،ارزشها ،نیازها و استعدادهای متکی بر استنباط به کار میبرد
که در طی زمان توسعه و پیشرفت میکند .افراد اگر احساس کنند که یک شغل یا موقعیت شغلی با استعدادها ،نیازها و
ارزشهای آنها سازگاری ندارد با پارو زدن به موقعیتی میروند که با تصورات آنها از خودشان همخوانی داشته باشد .به زعم
شاین لنگرهای شغلی ترکیبی از انگیزهها و نیازهای اساسی افراد میباشد که نه تنها بر انتخاب شغل اثر میگذارد بلکه بر
تصمیمات جابه جایی از سازمانی به سازمان دیگر تاثیر دارد؛ آنچه را افراد در زندگی جویای آن میباشند را شکل میدهد و دید
آنها درباره آینده و ارزیابیهای کلی آنها درباره اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را تصویر مینماید (کیانی راد .) 1314 ،لنگرهای
شغلی بر اساس این منطق هستند که تناسب بین گرایش های شغلی اشخاص و محیط کاری باعث رضایت شغلی ،افزایش تعهد
و عملکرد خواهد شد ،در حالیکه نامتناسب بودن آن ،باعث نارضایتی و تغییر شغل میشود (شیخ اسماعیلی و خزباوی:1396 ،
.) 41- 42
ج  -توسعۀ مسیر شغلی:

بسیاری از افراد واژه توسعه مسیر شغلی را به معنای پیشرفت در سازمان میدانند ،اما با نگاهی دقیکقتکر بایکد آن را مجموعکه
متوالی از نگرشها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیتها و تجربههای مربوط به کار در طول عمر معنکا ککرد .بنکابراین توسکعه
مسیر شغلی به افراد کمک میکند تا بفهمند چرا ،چگونه وکی باید از یک شغل به شغلی دیگر بروند .مفهوم مسیر شغلی ،بکه
عنوان حلقه پیونددهنده میان سازمانها و افرادی که برای آنها کار میکنند ،از هر دو جنبه درونی و بیرونی مورد بررسی قکرار
میگیرد .مفهوم توسعه مسیر شغلی را براساس دو بخش بررسی میکنیم:
 ) 1بکرنکامهریکزی مسیر شغلی  :9فرایندی است ککه در آن فرد در طول زندگی کاری خویش ،هدفهای خدمتی شخصی خود را
روشن میکند و همواره به گونهای رفتار می نماید که بتواند در پایان به همه این هدفها دست یابد(آهی و بجانی.) 12 :1391 ،
 ) 2مدیریت مسیر شغلی  :11مدیریت مسیر شغلی بیشتر بکر برنامهها و فعالیتهایی ککه توسط سازمان انجام میگیکرد تکأکید
میکند .مکدیکریکت سازمان ،طرحهای مسیر تکرقی کارمندان را بکا نیکازهای سازمانی مطابقت میدهکد و طرحهایی را ککه بکه
یک سری اهداف مشترک دست می یکابکنکد ،اجرا میککنکد .همچنین مکدیکریکت سازمان اطالعاتی را دربکارۀ پستهای خالی
بکرای ککارکنان فکراهم میآورد و مکشورتهایی را بکه ککارککنکان دربکارۀ مسیکر شغلی شان ارائه میدهد .عملکرد ککارکنان و
استکعکداد بکالکقکوۀ آنها ارزیکابی و بکرنکامکههای آموزشی و تحصیلی مورد حمایت مدیریت قرار میگیرد (خورشیدی.) 1319 ،
پژوهشگرانی مانند نئو  ،11پازی و باروچ برای برنامهریزی مسیر شغلی اهداف زیر را بیان داشته اند:
Career Path planing
Career path managing
Neo, j.
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 ) 1برآورد نیازهای فعلی و آینده منابع انسانی سازمان بر یک مبنای معین.
 ) 2آگاهی دادن به سازمان و افراد درباره مسیرها و فرایند شغلی در سازمان.
 ) 3بهره بردن کامل از برنامههای منابع انسانی موجود که از طریق ادغام فعالیتهای مربوط به انتخاب ،طراحی ،توسعه و اداره
خط مشیهای مسیر شغلی کارکنان با برنامههای سازمانی حاصل میشود(رجب زاده و الهی) 21 :1314 ،
د  -برخی از فنون توسعه مسیر شغلی:

راههای زیادی جهت رسیدن بکه شغل ایکدهآل وجود دارد .جهت انتقال از موقعیت فعلی بکه سکوی هکدف ،شکش راه مختلکف
وجود دارد که به معرفی آنها می پردازیم:
 - 1جابکجایی افقی  :12تکغییر در شغل و نکه لکزوماً تغییر در مسئولیت پذیکری ،موقیت شغلی یا حقوق و مزایا .زمانی که
سازمانها بکه کندی رشد میکنند یکا متوقف میشونکد جابکجایی افقی یک گکزینۀ مهم شغلی تلقی میشود.
 - 2غنی سکازی شغل  :13شخص جهت بکدست آوردن صالحیتها و قابلیتهای بیشتر ،مسئولیتهای شغل فعلی خود را
افزایکش یکا تکغییر میدهد .در ایکن فرایند بکا وجود ایکنکه امکان دارد مقام یکا عنوان شغلی حفظ شود امکا محتویات شغل
تغییر مییابد.
 - 3ترفیع  :16مسیرهای شغلی وجود دارد که از طریق آن شما به سادگی از نردبان شغلی باال می روید .ترفیع به احتمال
قوی زمانی روی میدهد که تواناییهای افراد با نیازهای سازمان منطبق باشد.
 - 6گکزیکنکههای اکتشافی (12کاوش ) :روشهای اکتشافی نیاز بکه آن دارد ککه در جستجوی جوابهکایی بکرای سکؤاالت
زیکر بکاشید :چه ککار دیگری میتوانم انجام دهم؟ چه جای دیگری میتوانم ککار کنم؟ هکدف از ایکن تحقیکقات جمعآوری
اطالعات مکورد نیکاز جهت تصمیم گیری راجع به بهینه سازی شغلی است .در خالل کاوش میتوانید سایر مشاغلی را که با
مهارتها ،عالیق و ارزشهای شما مرتبط است شناسایی نمایید.
 - 2هکمکسانسکازی مجدد :همسانسازی مجدد شامل یک حرکت رو بکه پکایین در سازمان فعلی یکا سایکر سازمانهکا
است .در واقع یک گام رو به پایین میتواند یک جهش به سوی هدف جدید تلقی گردد.
 - 4انکتکقکال :شرایکطی وجود دارد ککه تحت آن شرایکط ،شغل فکعلی شکما بککا مهکارتهکا ،عالیککق و ارزشهایکتککان
هماهنگ نیست .اگکر دارای یک هدف شغلی هستید ککه در سازمان فعلی شما واقع گکرایکانه نمی باشد ،اگکر ارزش شغل
شما کمتر از تخصص شماست یکا اگر قصد توسعۀ مهارتهای اصلی و پایهای خود را داریکد تکوجه بککه مسکئلۀ انتقکال یکا
جابجایی ممکن است بهترین گزینه باشد اما گاهی الزمۀ تحرک داشتن ،ترک سازمان است.
ه  -انگیزش و مدیریت بر کارراهۀ شغلی:

در گذشته سازمانها بر مدیریت کارراهه تمرکز میکردند اما امروزه خود کارکنان به اهمیت این موضکوع پکی بکرده و بککر آن
متمرکز میشوند .در مکدلهای سنتی مدیریت بکر کارراهه یکا مدلهای متمرکز ،مسئولیت کارراهۀ کارکنان بکر عهدۀ مدیکریت
سازمان بوده و حرکت در سطوح سازمان؛ عمودی و هکدف ککارکنان ارتقا سازمانی و افکزایش حقوق بکوده است .در گکذشتکه
سازمانها از خود سؤال میککردنکد که چه انتظاراتی می بایست از کارکنان خود داشتکه باشند ،ولی اککنون می بکایست از خود
سؤال کنند ککه چگونه میتوانکنکد افکراد را بکه قبکول مشاغل در سازمان خود متمایککل سازنککد .گکوتری و اوتکه ،) 1913 (14

Horizontal displacement
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Exploratory options
Gutteridge, F. & Otte L.
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مدیریت مسیر شغلی را فرایندی توصیف میکنن د که از طریق آن افراد راهبردها و اهداف مسیر شغلی خود را توسعه داده ،اجرا
و نظارت میکنند.
14

گرین هاوس و کاالنان (  ) 1996معتقدند :مدیریت کارراهه فرایندی در حال رشد است که از طریق آن فرد:
 ) 1اطالعات مرتبط با خود و محیط شغلی خود را جمعآوری میکند.
 ) 2تصویر واضحی از استعدادها ،عالیق ،ارزشها ،سبک زندگی و همین طور از شغل و سازمان دل خواه خود را ارائه میکند.
 ) 3اهداف واقعی ک ارراهه را بر اساس این اطالعات توسعه میبخشد.
 ) 6استراتژی خاصی را برای دستیابی به این اهداف طراحی و اجرا میکند.
 ) 2بازخورد الزم را در زمینه اثربخشی استراتژی و اهداف برای ارتقای تصمیمگیری به دست میآورد.
از سویی دیگر ،انگیزش الزمۀ برنامهریزی کارکنان برای مسیر پیشرفت شغلی و پیگیری رسیدن به آن اهداف علیرغکم موانکع
موجود است .انگیزش  11نیز دارای دو بکعد بیرونی و درونی است .محرکهای بیرونی مثل حقکوق  19و پکاداش  21اسکت کککه در
مدلهای سنتی توسعۀ مسیر شغلی بر ایجاد این نوع انگیزش بسیار تأکید شده است .انگیزش درونی بکه بکیان سکاده ،شکامل
پکاداشهای روانی است ککه فکرد بکه طور مستکقیکم از انجام ککارهای خود احساس میکند؛ از جمله احساسهایی ککه ایجکاد
انگیزش درونی مکیکنککد عبکارتکنککد از :حکس انکتککخاب ،حکس شایککستگی ،حکس معنکادار بکودن ککار و حکس پیشکرفت
(سیدجوادین.) 1311 ،
از منظر چشم انداز کارکنان ،نظام مسیر شغلی خوب به آنان امکان میدهد که:
 ) 1نیازهای انگیزشی و نیازهای توسعه ای خویش را برآورد نمایند.
 ) 2هنرهای شغلی خود را شناسایی و تقویت کنند.
 ) 3به رشد شغلی خود سرعت بخشند.
 ) 6عمر مسیر شغلی خود را مفهوم دار می نماید.
 ) 2بیشترین خوشنودی شغلی و هماهنگی را در زندگی فراهم آورند(آهی و بجانی.) 19 :1391 ،
و  -راهبردهای مدیریت توسعهی شغلی:

همانطور که قبالً بدان اشاره شد مدیریت مسیر ترقی شغلی الگویی از تجربیات کاری است که افراد در طول زندگی کاری خود
به آن دست می یابند .در ترقی شغلی ،دو عنصر کلیدی وجود دارد :عنصر عینی و عنصر ذهنی .عنصر عینی  21مسیر ترقی قا بل
مشاهده و مربوط به محیط واقعی است؛ ولی عنصر ذهنی  22شکامل آمادگی فرد برای موقعیت به وجود آمده میشود .به عنوان
نمونه ،فکرد بکا آمکوزش دیکدن میتوانکد مهارتهای کاری خود را بهبود ببخشد .این امر میّسر نخواهد شد ،مگکر آنکککه فککرد
بکرای ایکن ککار آمادگی ذهنی داشته باشد؛ بنابراین ،وجود هردو عنصر در مسیر ترقی حیاتی اسکت (مقیمکی.) 212:1391 ،
در زمینهی مدیریت مسیر ترقی کارکنکان ،راهبردهکای شایکستگی فنکی ،صکالحیت مککدیریتی ،امنیکت ،اسکتقالل و خالقیکت
میتوانند مدنظر قرار گیرند .شایستگی فنی و ککارکردی ،اشکاره بکه ایکن دارد که بعضی افراد ممکن است درجکهی مسکئولیت
پذیریشان باال باشد و هم چنکین دارای مکدرکی معتبر باشند؛ ولی شغلی به آنها سپرده شود که جنبکه ی مکسئولیت پکذیری

Greenhaus J., Callanan G.
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نداشکته باشکد؛ بکرای بکروز شایستگی فرد ،او را به چالش نکشد و با ادراک از خود حرفهای فکرد ناسکازگار باشککد .صککالحیت
مدیریتی ،اشاره به این دارد که افراد حایز این نوع صالحیت ،در جست وجکوی مکوقعیتی هککستند کککه از مهارتهکای متقابکل
شخصی خود استفاده کنند ،با مسایل بکه صکورت تحلیلکی برخکورد کننکد و از تمامی قدرت خود بهره گیرند .امنیت نیز بیان
میکند که برای بعضی افراد ،ثبکات ککاری بکه عنکوان عامل کلیدی در تصمیمگیری مسیر ترقی به شکمار مکیرود .همچنکین،
عامل دیگری ککه بکرای بعکضی از افراد در تصمیمگیری در مسیر ترقی مورد توجه قرار میگیرد ،حفککظ اسککتقالل و آزادی در
ککار است .آنها به دنبال کمینه کردن محدودیتهای سازمانی هستند و سازمانهای کوچک را برای کار کردن ترجیح میدهند.
بعضی افراد نیز ،زمانی برانگیخته میشوند که به میکل خکود چیکزی را خلکق کنند که به طور کامل دستپروردهی خودشکان
باشد (مقیمی .)216:1314 ،یک سازمان اثربخش میکوشد با برنامه ریزی مسیر شغلی ،بازدهی کنونی کارکنان را افزایش دهد و
همزمان آنها را برای پذیرش تغییرات آماده نماید .برنامه های موفق مسیر شغلی باعث خواهد شد که جابجایی کارکنان کاهش و
بازدهی آنها افزایش یابد(رابینز.) 2114 ،

- 9پیشینه پژوهش:
 کاترین استیل و جان فرانسیس اسمیت(  ) 2114در تحقیقی مسیر ترقی در برخی سازمانهای کشور بریتانیا را بررسی کردندو به این نتیجه رسیدند که عامل تجربه کاری بیشترین اثر را در پیشرفت مسیر شغلی کارکنان سازمان دارد.
 دالنگ ( ) 1912وکرپیو و همکاران (  ) 1992نشان دادهاند که گروههای شغلی دندانپزشکان ،مهندسان ،وکال ،مدیران ،مشاوران وکارکنان نظامهای اطالعاتی به بیشتر جهتگیریهای کارراهه گرایش داشتند ،اگرچه در برخی از پژوهشها ،یکی از آنها به
عنوان جهتگیری عمده مشخص شده است ،مثالً دالنگ نشان داد که جهتگیری اصلی در دندانپزشکان ،چالش خالص و
نوآوری کارآفرینانه است.
 دانزیگر ،راچ من -مور و ولنسی (  ) 2111در پژوهشی نشان دادند که در کارراههی فنی و امنیت ،میان زنان و مردان تفاوتوجود دارد و نیز شغل فرد و جهتگیری کارراههی او بر خشنودی شغلی وی موثر است.
 فردریک و همکاران (  ،) 2113در پژوهشی نشان دادند که باتوجه به اینکه زمانی که تخصص شغلی افراد با لنگرهای شغلیخود تطبیق یابد ،رضایت شغلی و عملکرد باالیی انتظار میرود؛ مدیران این موضوع را در مدیریت منابع انسانی اعمال میکنند.
 عبادی (  ) 1316در پژوهشی نشان داده است که تبیین کارراههی معلمان ،بر انگیزش آنها برای کار تاثیر دارد. صادقی (  ) 1316نیز در پژوهش خود نشان داد که رابطه معناداری میان نیازهای شخصیتی و ارزشهای کاری باجهتگیریهای کارراهه وجود دارد ،اما میان گرایشهای شغلی با جهتگیریها رابطهای وجود ندارد.
 عریضی سامانی و همکاران (  ،) 1311در پژوهشی رابطه میان کارراهه با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار دادند.بدین منظور و برای سنجش جهتگیری کارراهه ،از بین  262زن و مرد کارشناس پژوهش و توسعه در سازمان ها و صنایع
خواسته شد تا پرسشنامهی مقیاس جهتگیری کارراههی شاین را تکمیل و سپس برای ارزیابی تعهد سازمانی و اقتدار شغلی
آنان ،به ترتیب ،مقیاس تعهد سازمانی بالفور و وکسلر و نیز مقیاس اقتدار شغلی نیکسون مورد استفاده قرار گرفت .نتای
پژوهش بیانگر وابستگی باال بین میانگینها و جهتگیریهای مدیریتی ،چالش خالص و خالقیت کارآفرینی را نشان میدهد؛
همچنین ،رابطه میان انواع تعهد سازمانی و اقتدار شغلی نیز معنادار است .در تمام جهتگیریهای کارراهه ،میان زنان و مردان
تفاوتی معنادار وجود دارد و تنها در جهتگیریهای امنیت شغلی ،سبک زندگی ،خدمت ،زنان میانگینی باالتر از مردان را به
دست آوردهاند .باتوجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد شده است که برای زنان و مردان تازه استخدام شده در سازمانها،
کارراههای دوجانبه طراحی شود ،تا افراد از همان آغاز ،در مسیر دو کارراههی فنی و مدیریتی قرار گیرند.
 غالمی و یارمحمدزاده (  ) 1393در پژوهشی نشان دادند که روابط معنیدار ضعیف و متوسطی میان لنگرهای فنی -کارکردی،شایستگی مدیریتی ،امنیت – ثبات ،استقالل – خودمختاری ،خالقیت کارآفرینی و چالشهای محض با عملکرد مدیران وجود
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دارد .همچنین لنگرهای استقالل – خودمختاری ،خالقیت کارآفرینی و امنیت – ثبات ،تاثیر مستقیمی بر روی عملکرد مدیران
مدارس دارند.
 امیرتاش و همکاران (  ،) 1391در پژوهشی نشان داد که بین لنگرهای شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنیدر برخی مولفهها تفاوت معنیداری وجود دارد و در مورد تعهد سازمانی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد .در بررسی ارتباط
بین لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنیداری بین لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی مشاهده شد.
 شیخ اسماعیلی ،حزباوی (  ،) 1396نشان از تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش دارند ،به این معنی که متغیرهای مطرح شده،تبیین کنندههای مناسبی از مرجعهای کارراهه یا مسیر ترقی شغلی بودهاند و روابط مفروض در نمونه نیز به طور معنیداری
مورد تأیید واقع شدند .سایر نتای  ،حاکی از رتبه ابعاد و شاخصهای مطرح شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب نمونه در
جامعه مورد مطالعه است.
 سلطانزاده و قالوندی (  ) 1391در پژوهشی نشان دادند که میان شایستگی فنی  -کارکردی و شایستگی مدیریت عمومی و کلمولفههای تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،هم چنین مولفههای شایستگی فنی -کارکردی ،شایستگی
مدیریت عمومی ،خود مختاری  -استقالل ،چالش محض و سبک زندگی ،پیش بینی کننده معنیدار ابعاد تعهد سازمانی هستند.
براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که تا جایی که ممکن است افرادی که دارای لنگر شایستگی فنی  -کارکردی
هستند در پستهای مدیریتی از آنها استفاده نشود و برای انتخاب مدیران از کسانی که دارای لنگر شایستگی مدیریت عمومی
هستند به کار گرفته شود.
نتای تحقیق حاضر میتواند به سازمان و مدیران کمک کند از یک سو شکاف بین آنچه کارکنان از شغل خود انتظار دارند و
آنچه واقعاً برایشان نمایان میشود را کاهش داده و از سوی دیگر درباره دگرگونیهای مسیر شغلی آنها برنامهریزی کند .هدف
کلی پژوهش دستیابی به رتبه بندیای است که نشاندهنده اولویت کارکنان مرکز آموزش درجه داری نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران(نزاجا ) ،پس از تایید نخبگان امر میباشد.

 - 4روش شناسی پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعهای -کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها ،به صورت توصیفی  -تحلیلی
میباشد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر دادههای مرتبط با برههای از زمان را بررسی میکند ،از نوع پژوهشهای مقطعی است.
برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیههای تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری () SEM
استفاده شده است .جهت شناسایی عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان با استفاده از روش دلفی نظرات 12
نفر از نخبگان معاونت پژوهش و تحقیقات نزاجا دریافت و پس از شناسایی عوامل موثر ،تعداد  341نفر کارمند شاغل در مرکز
آموزش درجهداری نزاجا در طی سال 1394جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی بهره گرفته شد .ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده
که پس از توزیع نمونه مقدماتی ،پایایی و روایی آن تایید شد .جهت تعیین حجم نمونه و بر طبق فرمول کوکران برای جامعه
آماری محدود از روش تصادفی ساده استفاده شد که نهایتاً تعداد  191پرسشنامه با اطالعات کامل جمعآوری گردید.

 - 5یافتههای پژوهش:
الف  -تحلیل داده ها

از میان پاسخگویان به پرسشنامه میزان  3 .16درصد ،در رده سنی کمتر از  22سال؛  6 .66درصکد ،در گکروه سکنی 22- 32
سال؛  3 .26درصد در گروه سنی  32- 62سال؛  9 .14درصد در گروه سنی  62سال و بیشتر را دادرا بودند .بیشترین درصد
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فراوانی متعلق به افرادی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی میباشد که در حدود  3992درصد معادل  46نفر از افکراد نمونکه را
شامل شده و کمترین فراوانی با 9 .12درصد معادل  31نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر میباشند .در حدود
2393درصد معادل  66نفر دارای سابقهی کار کمتر از  2سال؛ 3393درصد معادل  43نفر  2- 12سال؛ 2696درصد معکادل 64
نفر  12- 22سال و 19درصد معادل  34نفر بیش از  22سال سابقهی کار داشتند.
جدول  - 1توزیع میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان
عوامل مؤثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان

ابعاد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

گرایش فنی  -کارکردی

192

696

2911

1942

گرابش مدیریت عمومی

193

696

3913

1942

استقالل و عدم وابستگی

194

694

3911

1921

گرایش امنیت و ثبات

194

694

2991

1921

خالقیت  -کارآفرینی

196

2

3912

1942

احساس خدمت و ازخودگذشتگی

194

2

3911

1944

احساس ارزشمند بودن کار

196

691

3911

1942

درآمد و مزایا

194

696

3919

1941

همانطور که در جدول  1مالحظه میفرمایید یافتههای مربوط به تحلیل متغیرهای پژوهش با میانگین آنها در  1عامل موثر بر
لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی ارائه شده است که باالترین میانگین متعلق به احسکاس ارزشکمند بکودن ککار ،درامکد و مزایکا،
احساس خدمت و ازخودگذشتگی و استقالل و عدم وابستگی می باشد و بعد از آن بکه ترتیکب خالقیکت و ککارآفرینی ،گکرایش
مدیریت عمومی ،گرایش امنیت و ثبات ،گرایش فنی -کارکردی در اولویت بعدی میباشن د .قبل از شکروع آمکاره هکا ،از آزمکون
کلوموگروف اسمیرنوف ( ) K-Sو در نرمافزار  ،SPSSبرای مشخص نمودن وضعیت نرمال بودن دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
ب  -تحلیل عامل شناسی

ب  ) 1-شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان از دیدگاه خبرگان
برای مشخص کردن عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان ،در مرحلهی اول ،بعد از استخراج معیارها و
شاخصهای مورد نظر از مبانی نظری و مصاحبههای صورت گرفته ،به کمک تکنیک دلفی بصورت یک رویکرد تحقیقی جهت
بدست آوردن اجماع با استفاده از پرسشنامهها به غربال عوامل ،اهمیتدهی و در نهایت رتبهبندی آن به کمک روش تحلیل
عامل اکتشافی و تاییدی ،استفاده گردیده است.
ب  ) 2-عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
برای مشخص کردن عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان ،ابتدا به تشکیل ماتریس اولیه اطالعات پرداخته
شد .ماتریس مذکور دارای  12شاخص که بر مبنای دیدگاههای کارشناسان حرفهای و خبرگان دانشگاهی جمعآوری شده به
عنوان سطر و  61شاخص به عنوان عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان به عنوان ستون تنظیم شد .در
مرحلهی دوم ،بررسی مقادیر اشتراکات مربوط به هر متغیر با سایر متغیرهای مربوطه بود که میزان واریانس مشترک یک متغیر
با سایر متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل را نشان میداد .هر چقدر میزان آن در هر شاخص باالتر باشد ،نشان میدهد که
آن شاخص دارای ارتباط بیشتری با سایر شاخصهای به کار گرفته شده میباشد .در این مرحله و در راستای شناسایی
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شاخصهایی که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتهاند ،شاخصهایی که مقادیر عددی آنها کمتر از  196باشد را از فرآیند
محاسبات حذف نموده تا مقدار  ،KMOافزایش یافته و قدرت تبیین کنندگی مدل بیشتر گردد .باتوجه به جدول اشتراکات
هیچ کدام از متغیرها از روند تحلیل عاملی خارج نشده و در نهایت برای  61متغیر که دارای ارتباط با سایر متغیرها میباشد،
تحلیل عاملی صورت گرفت.
جدول KMO :2و بارتلت در شناسایی عوامل موثر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان
مقدار KMO

19919

مقدار کای اسکویر

1 .6211

درجه آزادی

411

سطح معنیداری

111 .1

آزمون بارتلت

در مرحلهی سوم ،همانطور که در جدول  2مشاهده میشود مقدار کایزر مییراولکین ( ) KMOو آزمون بارتلت محاسبه گردید که
مقدار آن در فاصلهی 194- 1911میباشد که نشان دهنده استفاده مناسب از تحلیل عاملی بوده و در صورتی که این مقدار،
کوچکتر از  192باشد؛ روش تحلیل عامل نامناسب است .در واقع هر چه مقدار مورد نظر بزرگتر و به عدد  1نزدیکتر باشد،
بیانگر آن است که همبستگی بین زوجها میتواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود .از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب
بودن دادهها برای تحلیل عاملی ،باید از آزمون بارتلت استفاده کرد .آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگیهای
مشاهده شده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای نابسته است را میآزماید .برای آنکه یک مدل عاملی ،مفید و دارای معنا باشد،
الزم است متغیرها همبسته باشند .آزمون بارتلت هنگامی معنادار است که احتمال وابسته به آن کمتر از  1912باشد .الزم به
توضیح است برای رسیدن مقدار  ،KMOبه حالت نرمال؛ نیازی به کاهش تعداد عوامل نبود.
جدول :9مجموع واریانس تبیین شده عوامل موثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان
مقادیر خاص آغازین
عوامل

مجموع مجذور بارهای استخراجی

درصد واریانس

درصد واریانس

مجموع مجذور بارهای چرخش یافته نهایی
درصد واریانس

کل

درصد واریانس

1

16911

32921

32921

2

39136

4913

36913

39136

3

2911

2912

61912

2911

2912

6

1991

6944

22912

1991

6944

22912

2

1932

3912

24946

1932

3912

24946

3942

4

1933

3933

29994

1933

3933

29994

2911

2916

4

1912

2914

42912

1912

2914

42912

1942

6913

42911

1

1913

2961

42946

1913

2961

42946

1962

3946

42946

تجمعی

کل

درصد واریانس

16911

32921

32921

4913

36913

3999

61912

3992

9914

3912

9943

63923

9931

22916
24914
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درصد واریانس

2942

16914

16914

9994

26913
33919

تجمعی
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در مرحلهی چهارم ،بعد از کنترل و مناسبت آزمونهای آماری مربوطه که دادههای خام را برای کاربست در تحلیل عاملی
آزمایش و سنجش می نمایند ،به انجام ماتریس محاسبات مقدماتی پرداخته شد که در آن واریانس تبیین شده بوسیله هر عامل
مشخص میگردد .به عبارت دیگر ماتریس مربوطه که در قالب جدول واریانس تبیین شده نشان داده میشود ،مشخص میکند
که برآیند تحلیل عاملی در کاهش شاخصها و سنجههای موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان به چند عامل نهایی
منتهی شده و مهمتر اینکه سهم هر یک از عوامل مربوطه در تبیین آن به چه میزان بوده است .جدول  3در قالب دو بخش
ارائه گردید که بخش اول مربوط به سهم هر یک از عوامل قبل از اعمال چرخش واریماکس و بخش دوم بعد از چرخش مربوطه
و توزیع نهایی امتیاز عوامل بعد از بررسی ارتباط و همبستگی هر شاخص با عامل مربوطه است.
در ارتباط با تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکننده لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان ،باید به لحاظ آماری دو شرط را
رعایت نمود :شرط اول توجه به این نکته است که مقادیر ویژه مربوط به تمامی عوامل بیانگر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی
کارکنان باید باالتر از  1باشد .شرط دوم رعایت مقدار واریانس تجمعی است که مجموع واریانس تجمعی عوامل استخراج شده
نهایی باید باالتر از  41باشد (زبردست .) 1392 ،بررسی موضوعات و شروط فوق در جدول  3نشان میدهد که از بین  1عامل
نهایی هر دو شرط برقرار می باشد .دلیل اول این موضوع این است که مقادیر ویژه هر یک از عوامل فوق باالتر از  1بوده است و
بررسی شرط دوم نشان میدهد که واریانس تجمعی تبیین شده توسط عوامل مربوطه که قویاً به موضوع لنگرگاههای مسیر
ترقی شغلی کارکنان مربوط بوده و حدود 42946درصد میباشد که براساس ماهیت مطالعات حوزه علوم انسانی دقت باالیی را
نمایان میسازد .عامل اول 16914درصد واریانس را نشان میدهد که بزرگی مقدار آن از اهمیت عامل بیرونی موثر لنگرگاههای
مسیر ترقی شغلی کارکنان حکایت دارد .این مقدار در عوامل دیگر کوچکتر از  11میباشد ،همچنین اعداد جدول نشان میدهد
که واریانس تجمعی تبیین شده قبل از چرخش واریماکس و بعد از آن ثابت بوده ولی مقادیر هر یک از عوامل درون آن تغییر
یافته است ،علت این موضوع آن است که جایگاه برخی از شاخصها در ارتباط با عوامل بعد از چرخش مربوطه تغییر یافته است
و در زمره عوامل دیگر در چرخش نهایی قرار گرفتهاند .بنابراین زمانی که چرخش عاملی انجام میگیرد ،مقادیر واریانس در بین
عاملهای اول و عاملهای بعدی مجدداً توزیع میگردد .به همین دلیل اگرچه کل واریانس تبیین شده توسط عاملها برای
ماتریس دَوَران نیافته و ماتریس دَوَران یافته ثابت باقی میماند ،اما واریانس تبیین شده توسط تک تک عاملها (مقادیر خاص )
بدلیل توزیع مجدد واریانس در بین عاملها تغییر می یابد .این موضوع از طریق مقایسه مقادیر خاص هر یک از عاملها در
ماتریس دَوَران نیافته با مقادیر خاص هر یک از عاملها در ماتریس دَوَران یافته کامالً مشخص است.
مرحله پنجم ،محاسبه ماتریس عاملی دَوَران یافته و تعیین مقادیر ارتباط شاخصها با عوامل منتخب جهت نامگذاری و تفسیر
عوامل مربوطه میباشد؛ در این مرحله و بعد از تعیین واریانس هر یک از عوامل تبیین کننده موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی
شغلی کارکنان ،ماتریس عاملی را دَوَران داده تا هریک از شاخصهای مربوطه بیشترین ارتباط را با عوامل مربوطه بدست آورند
و شرایط را برای نامگذاری و شناسایی عوامل مربوطه به مدد امتیاز هر شاخص از عامل تسهیل نمایند .از آن جهت که بسیاری
از متغیرها همزمان با چندین عامل همبستگی متوسطی را نشان میدهند ،از ماتریس دَوَران یافته عاملی جهت تشخیص
ارتباطات ،همبستگیها و شفاف شدن ارتباطات ،جهت تحلیل نهایی عاملها استفاده شد.
بر اساس ماتریس عاملی دَوَران یافته نهایی بعد از  26دوران  ،یک عامل نهایی موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
بدست آمد .این عامل منتخب توسط دو شرط انتخابی در حدود  16914درصد واریانس کل را تبیین مینماید .براساس ماتریس
فیلتر شده نهایی با عوامل میتوان از بین عوامل هشت گانه ،عامل احساس ارزشمند بودن در کار رتبه اول ،درآمد و مزایا رتبه
دوم ،احساس خدمت و از خودگذشتگی رتبه سوم ،استقالل و عدم وابستگی رتبه چهارم ،کارآفرینی رتبه پنجم ،گرایش مدیریت
عمومی رتبه ششم ،گرایش امنیت و ثبات رتبه هفتم و گرایش فنی -کارکردی رتبه هشتم را به خود اختصاص دادند.
ب  ) 3-تحلیل مسیر مهمترین عوامل تأثیرگذار بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
تفاوت تحلیل نتای رگرسیون با خروجی های نرمافزار لیزرل به این دلیل میتواند باشد که در رگرسیون تنها ثابت میشود که
رابطهی بین متغیر مستقل و وابسته پژوهش به صورت خطی یا غیرخطی میباشد و میزان اثر هرکدام از متغیرهای مستقل را
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بر روی متغیر وابسته اندازهگیری میکند اما در خروجیهای نرمافزار لیزرل به صورت گرافیگی و تحلیلی میباشد یعنی عالوه بر
اندازهگیری بارهای عاملی (میزان اثر بین روابط مستقل و وابسته ) به بررسی میزان اثر بین متغیرهای مستقل به شکل درونی نیز
پرداخته میشود و نیز همزمان مدل ساختاری روابط را نیز ترسیم مینماید .بنابراین برای صحت و سقم بیشتر و اطمینان از
درستی مدل ارائه شده در این پژوهش خروجیهای نرمافزار لیزرل نیز استفاده شده است.

 شکل - 1مدل اندازهگیری عوامل موثر در حالت تخمین استاندارد ،مرتبه ی اول

در شکل  1برای عوامل مؤثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان گفته
میشود که گرایش فنی  -کارکردی دارای ضریب  ،1941گرایش مدیریت عمومی
با ضریب  ،1946استقالل و عدم وابستگی با ضریب  ،1941گرایش امنیت و ثبات
با ضریب  ،1919خالقیت و کارآفرینی با ضریب  ،1911احساس خدمت و از
خودگذشتگی با ضریب  ،1944احساس ارزشمند بودن کار با ضریب  ،1942درآمد
و مزایا با ضریب  1912بیشترین بار عاملی را دارا میباشند.
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 شکل  - 1مدل اندازه گ یری در حالت معناداری ،تحل ی ل
عامل تاییدی مرتبه اول

نمودار خروجی در شکل  2معناداری ضرایب و
پارامترهای بدست آمده مدل اندازهگیری عوامل موثر بر
لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی را نشان میدهد .چنانچه
عدد معناداری بزرگتر از  2یا کوچکتر از  - 2باشد؛
رابطهی موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود که
نتای نشان میدهد کلیه روابط معنادار میباشند.
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ب  ) 6-تحلیل مسیر مرتبه دوم:
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،
ارائه شود .در بررسی بخش ساختاری مدل پژوهش ،روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی مورد توجه قرار میگیرند .در
اینجا هدف ،تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحلهی تدوین چارچوب مدنظر محقق بوده
است یا خیر؟
 شکل  - 9مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین
استاندارد ،مرتبه دوم

احساس خدمت و ازخودگذشتگی با بار عاملی
 ،1919احساس ارزشمند بودن کار با بار عاملی
 ،1919گرایش امنیت و ثبات با بار عاملی ،1913
درآمد و مزایا با بار عاملی  ،1912خالقیت و
کارآفرینی با بار عاملی  ،1911گرایش مدیریت
عمومی بار عاملی  ،1944استقالل و عدم وابستگی
با بار عاملی  ،1943گرایش فنی -کارکردی با بار
عاملی  ،1922به ترتیب از دیدگاه کارکنان مرکز
آموزش درجه داری نزاجا دارای بیشترین ضریب
تاثیر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی میباشد.
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 شکل  - 4معناداری ضرائب مدل ساختاری پژوهش

همانطور که از شکل شماره  6مشهود میباشد،
کلیه عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی
کارکنان معنادار میباشند .بنابراین مدل پژوهش
میتواند یک الگوی مناسب را بدست آورده و روابط
بین ابعاد و متغیرها را به خوبی نشان دهد.
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ج  -آزمون رگرسیون چندگانه برای پیش بینی لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی
جدول  - 5نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه
ضریب
ضریب
عوامل

ضریب بتای

تعیین

تعیین

آماره F

استاندارد

سطح

مقادیر

معنیداری

VIF

تعدیل شده

گرایش فنی  -کارکردی

32829

32822

32985

6 .868

333 .3

333 .1

گرابش مدیریت عمومی

32326

32325

32461

2 .11

333 .3

333 .1

استقالل و عدم وابستگی

32356

32356

32418

2 .1953

333 .3

333 .1

گرایش امنیت و ثبات

32381

32381

32985

3 .1558

333 .3

333 .1

خالقیت  -کارآفرینی

32382

32382

32964

9 .2343

333 .3

333 .1

احساس خدمت و ازخودگذشتگی

32333

32333

32435

4 . 9118

333 .3

333 .1

احساس ارزشمند بودن کار

32336

32336

32481

1 .5389

333 .3

333 .1

درآمد و مزایا

1233

1233

32436

9 .4928

333 .3

333 .1

همانطور که در جدول  2مالحظه می فرمایید باتوجه به نتای حاصل از تحلیل رگرسیون چون سطح معنیداری تمامی آزمون
فرضها کمتر از  1912است ،میتوان گفت فرض  H1در تمام عوامل رد و فرض مقابل یعنی  H1مورد تایید قرار میگیرد .به
عبارت دیگر هر  1عامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان اثرگذار میباشد.
عالوه بر این بر اساس نتای نمونه یابی معادالت ساختاری نیز ،در بین عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان
اثرات مثبت و معنیداری وجود داشت ،همچنین در آزمون رگرسیون چندگانه نیز مانند تحلیل مسیر مرتبه دوم در معادالت
ساختاری به اندازهگیری مقدار اثرگذاری هر عامل بر لنگرگاههای مسیر شغلی میپردازد و باتوجه به مثبت بودن ضریب بتا
میتوان گفت هر  1عامل دارای اثر مستقیم بر لنگرگاههای شغلی می باشد.
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 - 6نتیجه گیری:
الف  -یافته های توصیفی پژوهش

براساس میانگین و انحراف معیار متغیرهای موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی ،احساس ارزشمند بودن در کار با میانگین
 3911و انحراف معیار  1942بیشترین میانگین و گرایش فنی  -کارکردی با میانگین  2911و انحراف معیار  1942کمترین
میانگین را در بین عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا دارا میباشد.
ب  -یافته های استنباطی پژوهش:

در بخش اول به شناسایی عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان از دیدگاه  12نفر از نخبگان به روش تحلیل
عامل شکافی استفاده گردید که در نهایت عالوه بر عوامل گرایش فنی  -کارکردی ،گرایش مدیریت عمومی ،استقالل و عدم
وابستگی ،گرایش امنیت و ثبات ،خالقیت  -کارآفرینی ،احساس خدمت و از خودگذشتگی که در مدل شاین ارایه شد و در
پژوهشهای بارکلی و همکاران در سال  2113و نیز در تحقیقی که توسط شیخ اسماعیلی و حزباوی در سال  ،1392که از مدل
ارایه شده شاین استفاده شده بود ،این نتیجه گیری به اثبات رسید اما در این پژوهش بر اساس دیدگاه نخبگان دو عامل
احساس ارزشمند بودن در کار و درآمد و مزایا را نیز به عنوان عوامل موثر شناسایی و امتیازدهی شد.
در نهایت از دیدگاه نخبگان براساس روش تحلیل عامل اکتشافی  1عامل زیر به ترتیب به عنوان عوامل موثر بر لنگرگاههای
مسیر ترقی شغلی کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا شناسایی و امتیازدهی شده است:
احساس ارزشمند بودن در کار؛درآمد و مزایا؛احساس خدمت و ازخودگذشتگی؛استقالل و عدم وابستگی؛خالقیت و کارآفرینی؛گرایش مدیریت عمومی؛گرایش امنیت و ثبات؛گرایش فنی  -کارکردی؛همچنین جهت شناسایی روابط بین عوامل اثرگذار بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان و همچنین وزن اهمیت هر کدام
از روش تحلیل مسیر استفاده شد که از دیدگاه کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا و بر اساس تحلیل عاملی مرتبه اول در
حالت تخمین استاندارد در نرمافزار لیزرل ،ثابت شد که کلیه روابط بین عوامل هشت گانه مثبت می باشند .در واقع افزایش هر
کدام از عوامل تاثیر مثبت بر سایر عوامل را نیز دارا بود .همچنین بر اساس  2شاخص نیکویی برازش مدل ارائه شده از برازش
خوبی برخوردار بود .در نهایت براساس روش تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم به امتیاز دهی براساس میزان اثرگذاری هر عامل
که هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد ،پرداخته شد که در نهایت میتوان گفت بیشترین بار عاملی متعلق به دو عامل احساس
ارزشمند بودن در کار و احساس خدمت و ازخودگذشتگی با مقدار  1919که اثرگذاری قوی را نشان میدهد و در رتبه بعدی
عامل امنیت و ثبات با ضریب  ،1913سپس مزایا و درآمد ،با ضریب  ،1912موثرترین عوامل میباشند سایر عوامل به ترتیب
اثرگذاری خالقیت و کارآفرینی ،مدیریت عمومی ،استقالل و عدم وابستگی ،گرایش فنی  -کارکردی رتبه بندی شدند .در نهایت
برای تایید بیشتر در نرمافزار  ،SPSS21با کمک رگرسیون چندگانه به رتبه بندی عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی
پرداخته شد که هر دو روش یعنی تحلیل عامل تاییدی و رگرسیون چندگانه تاییدکننده تاثیرگذاری عوامل میباشد.
تحقیقات نشان میدهد شکوفایی استعداد کارکنان در مسیر شغلی بسیار مهم است؛ چرا که موجب داشتن احساس استقالل و
آزادی ،خالقیت ،جلوگیری از اسراف و عمل به علم میشود.
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مطالعه و تحقیقات پیشین در زمینه مسیر ترقی شغلی ،سوابق طوالنی نداشته و به ویژه پژوهشهای داخلی در این زمینه کم
میباشد به همین دلیل این پژوهش نوآورانه میباشد اما در تحقیقاتی که توسط مارشال و بونز ( ) 2113؛ دانزیگر و
همکاران ( ) 2111؛ امیرتاش و همکاران ( ) 1391؛ شیخ اسماعیلی و حزباوی ( ) 1392؛ انجام گرفته به تاثیر ساختار هشت عاملی
شاین دست یافتهاند .همچنین در این پژوهش براساس نظر جامعه نخبگان دو عامل ارزشمند بودن و درآمد و مزایا نیز به عنوان
عوامل موثر شناسایی شده است که از طریق روش تحلیل مسیر نیز تایید شده است .به طور کلی میتوان گفت نتای پژوهش
دال بر وجود اثرات مثبت بین عوامل موثر بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی و در تعیین چگونگی تاثیر هر یک از عوامل و اینکه
کدامیک از این عوامل ،تاثیر بیشتری دارد ،عامل احساس ارزشمند بودن در کار و خدمت و از خودگذشتگی بیشترین تاثیر را
بر مسیر ترقی شغلی کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا کسب کرد.

ج  -پیشنهاد های پژوهشگر

براساس یافتهها ،پیشنهاد میشود:
 مدیریت منابع انسانی قبل از برنامهریزی برای طراحی مسیر شغل ،شناخت الزم را در رابطه با اثر ادراک کارکنان بر زندگیکاری خود ،به دست آورد.
 پیشنهاد میشود ،سازمان برای درگیری کارکنان خود در فرایندهای کاری ،زمینه ها و جو سازمانی مساعد و همچنین دیدمثبت نسبت به مسیر شغلی را ایجاد نماید.
 پیشنهاد میشود در مسیر شغلی کارکنان ،به جهت گیریها و عالیق خاص آنها توجه گردد ،تا افراد را از نظر ذهنی و بهلحاظ بهداشت روانی ،برای ایجاد یک جو مساعد و عملکرد بهتر آماده سازد.

منابع و مراجع:
الف  -منابع فارسی

امیرتاش ،علی محمد؛ مظفی ،امیراحمد؛ مهری ،کاظم و جنانی ،حمید(  .) 1391مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین
اعضای هیات علمی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ایران ،فراسوی مدیریت.112- 131 :) 14 ( 2 ،
آهی ،پرویز؛ بجانی ،حسین(  .) 1391نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان ،فصلنامه علمی -ترویجی منابع انسانی
ناجا ،سال هفتم ،شماره .49- 119 :21
پردالن ،نوشین؛ سرمد ،علی رضا و متقی ،حامد(  .) 1392بررسی رسالت مسیر شغلی بین دانشجویان دانشگاه اصفهان ،فصلنامه
اندیشه های نوین تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی.
خورشیدی ،عباس (  .) 1319رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی .تهران :نشر یسطرون
دیسنزو ،دیوید؛ رابینز ،استیفن(  .) 2112مبانی مدیریت منابع انسانی .ترجمه میر علی سید نقوی و سیامک یعقوبی .چاپ دوم،
تهرا :نشر مهکامه
رابینز ،استیفن .مبانی رفتار سازمانی .) 2114( .ترجمه امیدواران ،کامیار و همکاران ،چاپ سوم ،انتشارات مهربان نشر ،صفحهی
.212
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رجب زاده ،علی؛ الهی ،شعبان(  .) 1314طراحی مدلی در برنامه ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی ،دوماهنامه علمی و پژوهشی
دانشگاه شاهد ،شماره  . 29تهران.
زبردست ،مریم(  .) 1392طرح پیشنهادی طراحی پرونده پژوهشی پژوهشگران جهت ارائه خدمات اطالعاتی(آگاهی رسانی جاری
و اشاعه اطالعات گزیده) در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی .نشریه مرشد(نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی).1- 14 :) 11 ( 2 ،
سیدجوادین ،سیدرضا(  .) 1314مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان .تهران :نشر نگاه دانش ،چاپ پنجم.
شیخ االسالمی ،سامان و حزباوی ،سنا(  .) 1396ارائه الگوی عوامل موثر بر جهت گیری های کارراهه شغلی .فصلنامه پژوهش
های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع).22- 41 :) 1 ( 1 ،
صادقی ،ال له( .) 1316بررسی رابطه بین نیازهای شخصیتی ،ارزش ها و رغبتهای شغلی با تکیهگاههای مسیر شغلی در کارکنان
بخش های اداری ،مهندسی و اجرای طرح های شرکت ملی گاز ایران .پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان.
عبادی ،فهیمه(  .) 1316بررسی تبیین مسیر شغلی معلمان بر انگیزش آنها برای کار .پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
عریضی سامانی ،حمیدرضا؛ ذاکرفرد ،منیرالسادات؛ نوری ،ابوالقاسم(  .) 1311رابطه کارراهه شغلی با اقت دار شغلی و تعهد
سازمانی ،فصلنامه مطالعات زنان ،سال .41 :) 1 ( 4
غالمی ،حسین؛ یارمحمدزاده ،پیمان(  .) 1393تحلیل مسیر روابط لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد مدیران .فصلنامه علمی
پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.129- 144 ،) 1 ( 4 .
قالوندی ،حسن و سلطانزاده ،وحید(  .) 1392مطا لعه تکیه گاههای شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با
جامعه پذیری سازمانی ،فصلنامه علمی اندیشه های نوین تربیتی.9- 36 :) 2 ( 9 ،
قلی پور ،آرین(  .) 1391مدیریت منابع انسانی(مفاهیم ،تئوری و کاربردها) ،تهران :انتشارات سمت.
کیانی راد ،حمیدرضا(  .) 1314کار برد لنگرگاههای مسیر ترقی در شغل بر اساس الگوی شاین ،ماهنامه میثاق مدیران.
مقیمی ،سیدمحمد(  .) 1314سازمان و مدیریت .رویکردی پژوهشی .تهران :نشر ترمه.
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