
 

 

 نظام ارشدیت

Seniority System 

ووویمنهه  او ااصهه  وصیتخصههآنوکههقواس سهه  ووینیمجموعههقواههو  
  ب شهاقواه وووویاس س  وتجساقوکه رووک رکن نونی رواویشغلویه و سصت
و.شو ویموو جس ووریزیوطسحخ صووییک ر سم 

 تیو نظام ارشد تیمفهوم ارشدتعریف و 

دااییت کیی  در      ارشییت ر را امییمی) ییی)   (1982کلیی)  
همی شغل) براسمس یتت زیم  ختیر درامر گرفتی    اولو ر

شود؛ در اتیجی  هویوارب بیم افی ا ر دورا  خیتیر  ی         ی)
کیمر   ةسمبق مبت.  کمرینت، حقوق و ی ا می شغل) وی ارتقمء ی)

 یهیم  ر ی کمرینیت، اولو    ی  )شغل ریاین نییدر تع تواات ی)
و  یتفرقی   یم ی ی ا مفیر  ، درزییم  کیمری   متحی ی، ترجءارتقم

 .از ایور یرتبط بم شغل اقر داشت  بمشت گر د یمریبس
 کی   کرد توصیف اممی) یثمب  توا  ب  ی) را اممم ارشت ر 
 بیم  ارتبیم   در خیم   کمرینت    اسب) وضعیر تعیین برای
ینمسیبمت کیمری    تعییین  برای سمزیم  هوم  در کمرکنم  د گر
 از  رارشیت  هیمی  امیمم . شیود  ی) استفمدب ی ا م ارتقمء و یمانت
 بیرای  کنیت،  یی)  کیمر  سمزیم     در شخص ک  زیما) یتت
بنیتی   تصویومت) امیر پرداخیر، ارتقیمء شیغل)، رتبی      تعیین

 ,Bolton & Jeanne کننیت   یی)  اسیتفمدب  شیغل) و امیم ر     

2009). 
 و اسیر  «زییم  »  رارشیت  یهیم  اممم تومم )اصل )ژگ و 

 نییی زییم  اشیتغمد در کیمر تع   یتت  مریبراسمس یع م ی اهوة 
؛ افییرادی کیی  سییمبقة خییتیر بینییتری داراییت، در  شییود )ییی

گیرایت   تر قرار ی) هم جلوتر و در تعت ل ایروهم عقب یرخص)
 Shepard, 1984.) 

هیم و یسیتثن) شیت  در تعیت ل اییرو،       )بر یرخص عالوب 
، ااتقییمد، ءتوااییت ارتقییم )ییی در امییمم ارشییت ر کییمر ةسییمبق

، ییسیتور  ،تعت ل ایرو در یوارد اضطرارپس از  )فراخواابمز
 کمرکردهیمی  گوای  ت کیمر،  ییوزو و هر  مارخ دستو د، سمع

براسمس  ر ارشت اممم. تأثیر قرار دهت تحررا  رگ دسمزیما) 
در  بیراتی  سلسیل   م  یبنت رتب    اشتغمد،  )یتت زیم  اسب

چنیت   م ی دو  )کی  وقتی   ای گوای   ب  ؛کنت )ی جمد ا کمرکنم  نیب

 یکی  دارا  فردیت، دهن )شغل درخواسر ی    یکمرینت برا
.  ورد )دسیر یی    را بی     شیغل اسیر،   ینیتر یب مبقة کیمر س
تیوا  از سیمزوکمرهمی ییرتبط بیم      عنوا  یثیمل) د گیر، یی)    ب 

دورکمری کمرکنم  امم بیرد. از د ربیمز   ی) از ا یمت حیم        
اهویر در رابط  بم دورکمری، یحتود کرد  داینة تصیویومت  

زقبیل ارشیت ر  ب  صالحت ت یت ر ر و براسمس یعیمرهم ) ا
 (.Buchinsky et al., 2010بودب اسر  

 کمرکنیم   اابیوب، کی    تولییت  صینم    در همی ارشت ر اممم 
 طیور  بی   گیرات، ای  ی) دستو د شتب ااجمم واقع) کمر براسمس

 & Boltonاسییر   گرفتیی  قییرار یورداسییتفمدب ای گسییتردب

Jeanne, 2009.) 
اییی  بییر  کییمرگری هییمی اتحمد یی  عییالوب، قراردادهییمی بیی  

تأکییت   ارشیت ر  همی همی سمزیما) بریبنمی اممم گیری تصویم
 ای گ  نی   یثمبی   بی   هیم  اتحمد ی   توسیط  ارشیت ر  دارات. اممم

گیری در یورد کمرکنم  تلقی)   تصویم برای ینصفما  و عمدالا 
 ای سودینت را گ  ن  ا ن اممم توا  ی) علر هوین شود و ب  ی)

 کمرکنیما)  بیرای  اینییر  و بیرداری  بهیرب  حیتاکثر  بر و ینتول
 شرکر  یم سیمزیم       در را کمر سمبقة بینتر ن دااسر ک 

 (.Conrad, 2010دارات   خم 
 

 شناسی نظام ارشدیت سنخ

( ارشییت ر را در قملییب دو دسییتة اسمسیی)    1980  ز وییر
ااتفیمع).    رو ارشیت  )رقمبت ر : ارشتبنتی کردب اسر طبق 
، ء، ارتقیم )شغل رییربو  ب  این یهم ر اولو ،)رقمبت ر ارشت

 یهیم  ، فرصیر بنیتی  ر  ی و زیم  اختیمرات در برامی ااتقمد، 
بیم  کل) استحقمق برای برخورداری از ی ا یمی   ) و ب  یوزش

  رارشیت اییم   کنیت.  )یی  نییی تع کویمب را بین کمرکنم  رقیب
 یم ی از ی ا )بی  اایواخ خمصی   اسیبر  شمیل استحقمق  ااتفمع)
بییم    بی   اسیر.  کمرکنیم   ر سم ریبتو  توج  ب  وضع یتفرق 

ای برای ی ا م  د گر در ارشت ر ااتفمع)، یحتود ر و سهوی 
ینیت   تواانت از    ی ا م بهیرب  وجود اتارد و تومی) کمرکنم  ی)

شوات و از ا ن امر ییم  کمرکنم  برای ینتفی  شیت ، رقیمبت)    
(. بیرای یثیمد، در ارشیت ر ااتفیمع)،     1وجود اتارد  جتود 
ی سنوات شمیل تویمم کمرکنیم  خواهیت    اف ا ر حقوق بریبنم

شت و در ا ن ییورد رقیمبت) یییم  کمرکنیم  وجیود اخواهیت       
توا  تومم کمرکنم   ی  رد    داشر؛ ایم برای ارتقمء، قطعمً او)
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شغل) را ب  رد  بمالتر ارتقمء داد و ا ن یبنیمی ا جیمد رقمبیر    
ییم  کمرکنم  خواهت بود ک  بی     ارشیت ر رقیمبت) اطیالق     

 شود. ی)
 (1980. مقایسة ارشدیت رقابتی و انتفاعی )زیمر، 1جدول 

نوع 
 ارشدیت

 میزان منافع
وجود رقابت بین 

 کارکنان

 بل  یحتود رقمبت)
 خیر امیحتود ااتفمع)

 

( اگرچ  جیوهر   1988از ینمری د گر، ب  گفت  دابسو    
 ر ینخص اسر، ایم ا ن امیمم بی   ی     ارشت یفهوی) اممم

دب اسر. ا ن ایمهوگن) امشی) از تیوا     امهوگن) ای  گرب خور
  تعیین یحتود  اممم ارشیت ر و واحیت ارشیت ر اسیر. بی      

تعمر ف ارشت ر » (2004هوین علر اسر ک  ب  عقیت  ل)  
 «.بسیمر یتنوخ اسر

گرفتی    همی کمری انئر ازسو )، ا ن امهوگن) ب  فرهنگ 
از کنورهمی یختلف ای  یرتبط اسر. روشن اسر ک  یی ا  

سیتفمدب از امیمم ارشیت ر در هویة صینم   و هویة       و ش ل ا
هرگی   کنورهم ینمب    ت گر ابودب و ایسر. اممم ارشیت ر  

از  گییر د )کیی  در برخیی )اقنیی سیااگلیی )در روابییط صیینعت
را  ا فیم کیردب  و ژاپین    یر  یم  یتحتب مالت ا ژب و کنورهم، ب 

 ن تیر  ، گسیتردب میی تما در بر(. Dobson, 1988  اتاشت  اسیر 
، بیم  یاضیمف  کیمر   یااتخیمب بیرا   ف ی ، تعرت رارشی کمربرد 

 و تعیییین «خییرو  نیورود، اولیی ن  خییر»اسییتفمدب از قییماو  
، یمانت وجوب پرداختن) )رفمه یم ی ابرای در مفر  ریصالح

) و حقیوق بمزانسیتگ   التیبمبر اافصیمد از خیتیر، تعطی   
ایم در کنورهمی  سیمی شرق) یمانت چین، کرب جنوب)  .اسر

هیمی   یثمب  عمیل) بسیمر تأثیرگذار در اممم و ژاپن، ارشت ر ب 
بییم  د گیر،    شیود. بی    یت ر ر ینمب  ااسما) درامر گرفت  ی)

ارشت ر در شرق  سیم اصطالح) کیمیالً گسیتردب اسیر کی      
توا     را جتا از بمفیر کنفسیوسی)    درامیر گرفیر      او)

 Horak & Yang, 2017)    یراتیب    . در ا ین کنیورهم سلسیل
یراتب غیررسو) در  مر  و هوچنین سلسل وک رسو) در کسب

جمیعیی ( یعوییوالً یربییو  بیی  سیین  یی  فییرد اسییر و ا یین  
همی قترتونت امیمم   پترسمالری کنفسیوس) خود گو می ر ن 

هم در تعییین   (. ا ن تفموتIbidارشت ر در    ینمطق اسر  
یحتود  قتیگمب ارشت ر در فضمی کمری و ییت ر ر ینیمب    

ر یف امیمم ارشیت ر در ینیمطق     ااسما)، سبب تفموت در تع
 یختلف بودب اسر.

 

 مزایا و معایب نظام ارشدیت

اات، ایم  همی بسیمری ب  یعم ب اممم ارشت ر پرداخت  پژوهر
د گر ب  ی ا می ارشت ر ای  پرداخت  شیتب اسیر. بی      ازسوی

( اممم ارشت ر ای  یمانیت هیر امیمم د گیری     2004گفتة ل)  
 )ب و یعیم  م ی ی ا هیم،  زیم برای یت ر ر ینمب  ااسیما) در سیم  

وابسیت    بی     خیم    اممم    ک  )ب و یعم م ی ا البت . دارد
 )بسیتگ  امیمم و عول یرد      )ب  طراح یمد ، تم حت زاسر
 .ش  ا ن ی ا م و یعم ب، یطلق اخواهنت بود و ب) دارد

 
 مزایای نظام ارشدیت

 برای ی ا م و اممم ارشت ر ازینمر حقوق . حقوق و مزایا.1
 ز یرا  اسیر؛  سیودینتتر  نم  دارای سمبقة کمرِ بینیتر، کمرک

 افی ا ر  بمعی   کی   اسیر  تیری  رسو) سمختمر ارشت ر
  در ا نجیم حقیوق و ی ا یم(    کمرهیم  ااجیمم  احو  در ثبمت

 هوچنیین  و ی ا یم  حقیوق،  تواایت  یثمد، ی) برای .شود ی)
کنیت   یعیین و تثبییر   را شیغل)  همی یسئولیر و وظم ف

 Conrad, 2010.) 
 براسیمس  اسیر  یو ن ای اتحمد   کمرگرا  قوقح یقیمس 

 در جت یت  کمرینیت   ی   یثمد، برای .شود گیری سنوات ااتازب
 در مفیر  پیمداو  یعیین  پم ة ارخ بم اسر یو ن سمزیم    
 سمبقة کمر، سمد س  بم د گر کمرینتی برای ک  درصورت) کنت،

 خیتیر  سینوات  بی   توجی   بیم  تر یبلغ) اضمف  و پم   حقوق
 اسر ای  یو ن یرخص) د گری یمانت ی ا می .شود ی) لحمظ
  ی      ش ل) کی  در  گیرد؛ ب  قرار سنوات کمری تأثیر تحر

 در اسیتحقمق)  یرخص) هفت  چهمر اسر یو ن ارشت کمرینت
 وارد تیمزب  کمرینیت   ی   بی   کی   درصورت) بمشت، داشت  اختیمر
 ,David مبیت    ای اختصیم   دوهفتی   تعطیالت اسر یو ن

2005.) 

 اسیر؛  کمرکنیم   ارشت ر، ارتقمء د گر اممم ی  ر .. ارتقاء2
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طرف و فمرغ از  ب) صورت ب  کمرکنم  ارتقمء هوة تضوین
 تیم  بومایت  ینتمیر  هر فرد بم یت  ک  صورت) د گر یعیمرهم ب 

 هیمی  امیمم  وجیود  بیم  کی   اسر اوبر ب  او برست. واضح
ک  بر چ  اسمسی)    مبنت دری) وضوح ب  کمرکنم  ارشت ر،

 (.Ibidخواهنت  مفر   ارتقمء یبم چ  یعیمر و

یعنیمی   بی   ارشیت ر  کمرکنیم ،  بینتر ازامر . امنیت شغلی.3
 .اسیر  شغلنم  در    سمزیم  اینیرِ استورار اطوینم  و

گییری در   تصیویم  یعوود و یتعمرف، کمر قرارداد    در
صیورت   کیمر  سمبقة براسمس یعووالً ینمغل یورد تعت ل

اممم  ی ا می از د گر   ) شغل) اینیر گیرد. بنمبرا ن، ی)
 ,Dustmann & Meghirشیود    یحسیوب یی)   ارشیت ر 

2005). 

 کننیت  یی)  کوی   ارشیت ر  هیمی  . امممکارکنان . وفاداری4
    در کی   شود ا جمد سمزیم  در وفمداری توأم بم یحیط)

بی    افیراد بمسیمبق ،   هیم  و شیتب  استختام تمزب کمرکنم  هم
ت از جنس تعهیت  شوات، هرچنت ا ن تعه سمزیم  وفمدارتر

 برای ک  دارات تعلق شرکت) ب  داانت ی) ز را یستور بمشت؛
 از اسیتفمدب  .اسیر  قم یل  ارزو خود کمرکنم  زیم  و کمر

ا جیمد   را ا ین اطوینیم    سیمزیم    ی   در ارشیت ر  اممم
در حیطة  -صورت بملقوب ب  -کمرکنم  هوة ک  کرد خواهت

 یربیو  بی    تجربیة  هوچنیین  و کننیت  ی) رشت خود اقر
 وقتی)  کی   اسیر  ا ن علر . ورات ی) دسر ب  را شغلنم 

 و هییم ارزو بییم قبییل از کمرینییت رسییت، ییی) ارتقییمء زیییم 
 اقییر از ااتمییمرات هوچنییین و شییرکر هییمی سیمسییر

  .(Theodossiou, 1996اسر    شنم شتب تعیین

 از توا  ی) سمزیم     در تجرب  حفظ برای . حفظ تجربه.5
 کی  کیمرگرا    اسر علر  بتا ا ن .کرد استفمدب ارشت ر

 و تیری در خصیو  کیمر    گستردب داار بم تجربة بینتر،
 شیتب  استختام تمزب کمرینتا  بم یقم س  در الزم همی یهمرت

روشیین اسییر  بییموجودا ن، (.Conrad, 2010داراییت  
 و هییم ا ییتب هییم، یهییمرت اسییر یو یین جییوا  کمرینییتا 

 ا ین  و بیمورات اریغم  ب  شرکر در جت تی همی او وری
 بم یت  ییت را   بنیمبرا ن  کنیت؛  یی)  کوی   رقمبیر    حفظب

کننیت   برقیرار  جت یت  هیمی  یهیمرت  و تجربی   بین تعمدل)

 David, 2005.) 
 
 

 

 معایب نظام ارشدیت

 اسیتفمدب  بم ارتقمء کمرکنم    ) از یعم ب . پاداش عملکرد.1
ارتقیمء   بیرای  تضیوین)  کی   ا ین اسیر   ارشت ر اممم از

 علیر  بتا  داشر. ا ن وجود اخواهت کیفیر کمری افراد
  یم  وفیمداری  اسیتعتاد،  بی   توج  بتو  اممم ا ن ک  اسر

 کوی   بیم سیمبقة خیتیر بیمال     ارتقمء کمرینتِ ب  کوشر،
 ییتت  تیر ن  طیوالا)  برای کمرکنما) اسر یو ن .کنت ی)

 یعنی)  ا ن بتا  ایم بمشنت، بودب سمزیم  از یو ن عضوی
داشیت    همی بیمالتر را  ارتقمء ب  پسر صالحیر ک  ایسر
امایییتی و   ب  ینجر اسر یو ن ایر ا ن اتیج ، در .بمشنت

(. بی   Ibidتر شود   سمبق   و کم جوا  کمرکنم  سرخوردگ)
 ارشیت ر  قواعت از استفمدب (2005  یقیر و گفتة داستون

 یو ین  ز یرا  سیمزیم  بمشیت؛   کمیالً ب  ضرر اسر یو ن
 یت ر ت) و همی لحمظ کرد  شم ستگ) یما ِ هرگوا  اسر

برای ارتقمء  ام  شود. اتیم     عول رد واقع) افراد رز مب)ا
شرکر بم هتف  2398وری ژاپن روی  پیوم ر یرک  بهرب

 72همی پرداخر، انم  داد ینی ل   شنمسم ) ضعف اممم
بیر   هم ا ن بودب ک  اممم پرداخیر یبتنی)   درصت از شرکر

بر ارشت ر تبت ل  یهمرت  اهم در عول ب     اممم یبتن)
هم امیمم ارشیت ر را بیرای     ایو) از ا ن شرکرشتب بود. 

 ترفی   م تن د افراد براسمس عول رد واقع)  اهیم ینمسیب  
هیم ایی  تجویی      درصت از شرکر 40دااستنت؛ حتود  او)

همی ایروی  همی بمال و اف ا ر ز مد ه  ن  کمرکنم  در رتب 
ین لة ین ل عوت  ا ین امیمم پرداخیر یطیرح      کمر را ب 

 (.1395پور و ابراهیو)،  کردب بودات  قل)

  ی   ارشت ر همی اممم . پیشرفت آهسته در مسیر شغلی.2
 و    ا ن   براسمس قواعت ا ن امیمم،  دارات بملقوب اش مد

ا ین   و گیرایت  یسئولیر ی) سمبقة کمری براسمس کمرکنم 
 افراد اسیبر بی  رشیت در یسییر     دلسردی بمع  یوضوخ

ب تضیعیف  تواایت یوجی   یسئل  ی) ا ن .شود ی) ای حرف 
 و ایو وری  بیرای  ییماع)  کمرکنیم  و  روحیة یسیتعتتر ن 
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هم عمیل)   مبنت ک  ا ن شم ستگ) بمشت؛ ز را دری) خالقیر
شیم  اخواهیت    در تسر   پینرفر  اهم در کمرراهة شیغل) 

  ی   بی   ییتت طیوالا)   برای ک  کمرکنما) بود. برع س،
 تغیییر  برابر حت) در اسر یو ن اات کردب ختیر سمزیم 

 (.Dustmann & Meghir, 2005کننت   یقمویر

یو ن   رارشتاممم استفمدب از  . تضعیف اقتدار مدیریت.3
 النیعمخ قیرار   تحیر  کردب و ت را تهت یر اسر اقتتار یت

و عول یرد   )مب ارزاب ارهم ) یمانت  توم ل دارد بمک   دهت
افییراد را ارتقییمء دهییت   )سییتگ شم مرییییعبییم اسییتفمدب از 

 Monks & Robinson, 2001.) 

 هم ریبر اقل  رارشت همی اممم . تهدید بالقوه برای برابری.4
از  تیر  پییر  ا ن افراد را ز ؛تاگذار )یء اثر سو یمانت زام 

طیور   ب  قمعت  ارشت ر اات. ط خوردبخ ارشت ر فهرسر
در  یبرابیر  در زیینیة  ریی اقل یهیم  بم حقوق گیروب  یجت

 (.Gibbons & Katz, 1991  دارد رت یحل کمر یغم

هیمی ارشیت ر کمرکنیم  توم یل      در امیمم  . کاهش انگیزه.5
کوش) خود را  اتارات سخر کمر کننت؛ ز را پمداو سخر

 مبنییت  بیننییت و رشییت و پینییرفر را در تییالو اویی) اویی)
 Haden, 2013.)  

هووارب در هر سیمزیما)   توزی میان همکاران. . ایجاد کینه6
م ل) کننت و برخ) د گر توی  بعض) از افراد سخر کمر ی)

ب  تالو بیر از ااتازب اتارات. ا ن وضعیر بمع  ا جیمد  
کیوو اسیبر بی  کمرکنیم       کین  در دد کمرکنیم  سیخر  

سبب سمبقة کمر بینتر ارتقمء  شود ک  احیمامً ب  کمری ی) کم
 (.Ibid مبنت   ی)

 

 ارشدیت در جهان امروز

اگرچ  اممم ارشت ر هنوز در دهة دوم ه ار  سوم در برخ) 
شیود، اییم بیم     روشن) د تب یی)  بعض) کنورهم ب  صنم   و در

 هیم  توا  افود    را ای  ینمهتب کرد. تم سمد هوم  وضوح ی)
ییت ر ر ینیمب     سیتم یغملیب در س  )ژگی  وین لة  ب  ر ارشت

کنیورهمی  سییمی    خصوصیمً  -ااسما) بسییمری از کنیورهم   
ژاپن   ) از کنورهمی ینهور شت.  ی)درامر گرفت   -شرق)

سیتواة   ارشت ر بیودب اسیر. در امیمم سی     درخصو  اممم 

و « العویر  استختام یمدام»یت ر ر ینمب  ااسما) ژاپن، در کنمر 
، بحی  امیمم ارشیت ر یطیرح بیودب      «همی کمرگری اتحمد  »

بیم  د گر   ) از س  اسمس یت ر ر ینیمب  ااسیما)    اسر؛ ب 
در ژاپن، اممم ارشت ر بودب اسر. ایم یمانت بسیمری د گیر از  

می سیستم اقتصمدی ژاپن، اممم ارشت ر ایی  اخییراً   ه و ژگ)
یورد ااتقمد جتی قرار گرفت  اسر؛ ز را بسیمر پره  نی  بیودب   

سرعر  و برای ا جمد ااگی ب و حفظ کمرکنم  در یحیط) ک  ب 
تو وتم و سیم ر  (. Conrad, 2010کنت ینمسب ایسر   تغییر ی)

 را ربیر ارشیت    همی پرداخر یبتن) همی ژاپن) سیستم شرکر
هیمی   برچیتب و سیسیتم  کردات ک  برای یت راانم  استفمدب ی)

. در ایوة دوم دهة اات بر شم ستگ) را جم گ  ن  اهم کردب یبتن)
 performance-ism ک  ب  تقر ب seikashugiاصطالح  1990

شییود، یوضییوخ هوینییگ)    ییم عول ردگرا یی) ترجویی  ییی) 
ضروری بود   بر ای یبن) همی ژاپن) بود و اعتقمد گسترب رسما 

   برای اف ا ر توا  رقمبر صنم   در بلنتیتت ا جمد شیت.  
در بسیمری د گر از کنیورهمی جهیم  ایی ، ارشیت ر یسییر      

حمد ای  در حیمد تغیییر و تحیود     ینمبه) را ط) کردب و تمب 
 (.Bolton & Jeanne, 2009اسر  

هم ) ای  در جهر خالف ا ن یسئل  ااجمم شیتب   پژوهر 
( بی  ا ین اتیجی     2017  د هیورا  و  مایگ  اسر؛ بیرای یثیم  

رسیتات ک  اقر ارشیت ر در کیرب جنیوب) هنیوز برجسیت       
بر ارشت ر هوچنم   رغم ا ن یوضوخ ک  ارتقمء یبتن) اسر. ب 

گوا  ک   همی ارز مب) عول رد فردی    قمبل توج  اسر، اممم
شوات، بم یحیط  طور یعوود در کنورهمی غرب) استفمدب ی) ب 

اثیر یحسیوب    ایوع) بی)   یتنمسب ایستنت و ب  فرهنگ) شرق)
( بی  تأثیرگیذاری   2013و  2008کو    شوات. ینمب  بم    ی)

اممم ارشت ر در سمختمر چین اشمرب کیردب اسیر. در غیرب    
شیود، اییم    اگرچ  کومکم  حضور اممم ارشت ر احسمس یی) 

ا ن اقبمد گستردب ایسر. برای یثیمد، اگرچی  یجلیس سینمی     
نیت گذشیت  بریبنیمی ارشیت ر در یییم        یر  م قترت را یما

کنییت، ایییم اگییمه) گییذرا بیی  سیسییتم  سیینمتورهم قسییور ییی)
بیر   هیمی یبتنی)   دهت ک  امیمم  وکمرهمی  یر  م انم  ی) کسب

عنوا  یثیمل)   شم ستگ)، جر م  اصل) در    کنور هستنت. ب 
( درخصییو  2008د گییر پییژوهر اورلوفسیی ) و ر فییم   

داد ک  اگرچ  دستو دهم  سیستم حقوق و ی ا می  لوم  انم 
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در بخر عووی) تمبع) از ارشیت ر هسیتنت، اییم در بخیر     
 خصوص) ا ن یسئل  برع س اسر.

هم و در بعض)  گرچ  اممم ارشت ر هنوز در برخ) بخر 
شییود، ایییم د گییر یبنییمی غملییب در   کنییورهم ینییمهتب ییی) 

هم ایسر  همی صنعر و سمزیم  هم در هوة بخر گیری تصویم
بر صالحیر و شم سیتگ) جیم گ  ن    می یبتن)ه و ایروزب اممم

 شوات. یهو) برای    یحسوب ی)
 

هددای  ارشدددیتص حدد، شتص شای ددمدی و مددد  
 شای مدی

در بسیمری از ینمغل دولت) بیرای هیر ایوخ ارتقیم )، امیمم      
هیم   شیود، اییم بسییمری از شیرکر     ارشت ر درامر گرفت  یی) 

دهنیت یعیمرهیمی شم سیتگ)  یم صیالحیر را در       ترجیح یی) 
هییمی شم سییتگ)  ارتقییمء کمرکنییم  لحییمظ کننییت  ییم از یییتد 

 (. IvyPanda, 2020شتب استفمدب کننت   سمزی یتنمسب

م شم سییتگ) و صییالحیر در یییواردی هرچنییت دو یفهییو 
شییوات، ایییم از  عنییوا  جییم گ  ن   ییت گر اسییتفمدب ییی)  بیی 

(. 1395هییمی یتوییم  ی برخورداراییت  یحوییتی،     و ژگیی)
تیوا  دربرگیرایت  ییواردی چیو  قمبلییر و       شم ستگ) را ی)

تیر   ظرفیر افراد، رفتمر، فعملیر  م حت) عول ردهیمی پیچییتب  
عنمصر بم ت بیماگر عول رد دااسر؛ ایم ا ت  ا نجمسر ک  ا ن 

بمالتر از یییماگین در  ی  سیمزیم  بمشینت تیم بتیوا   اهیم را        
(. در یقمبییل، 1399شم سییتگ) امییییت  بسیییج) و هو ییمرا ، 

صییالحیر بیی  کیفیییر برخییورداری از دااییر، یهییمرت و    
هییمی یییورد ایییمز بییرای  یی  شییغل اشییمرب دارد    توااونییتی

 Teodorescu, 2006).  کی  در    هیم  )ای از شم سیتگ  یجووع
کنمر   ت گر شرا ط الزم برای تصتی    سیور را فیراهم   

دهنییت. ا یین   وراییت، یییتد شم سییتگ) را تنیی یل ییی)   ییی)
شیوات و از   سمزیم  تعر ف یی) زیین  و بمفر هم در  شم ستگ)

 ,Bhatia & Raoاایت    هر دو د تگمب فرد و شغل قمبل تعر ف

2019.) 
اشیمرب   همی تخصصی) شیغل   در واق ، صالحیر ب  جنب  

دارد ک     فرد قمدر ب  ااجمم    اسیر؛ اییم شم سیتگ)   یم     
هیم در قملیب ییتد شم سیتگ)(، بیروز و       یجووع  شم سیتگ) 

دهیت کی  بیرای ااجیمم      ظهور رفتمرهم ) را یت امر قیرار یی)  
 .(Moghabghab, 2018اثییربخر شییغل یوردایییمز اسییر   

هیمی کیمری اییروزی و بیرای      هم در یحییط  عالوب، سمزیم  ب 
دگ) کمرکنم  در یواجه  بم یقتضیمت جت ت شغل)، در پ)  یم

همی جت تتری برای توسعة کمرراه  شغل) افراد هستنت.  شیوب
هیمی سیخر    ا ن یوضوخ    تغییر رو  رد از سور یهمرت

هیم و   سور داار، تواام ) همی تخصص)( ب   یمانت صالحیر
همی شغل)( را سیبب   عبمرت) شم ستگ) همی ارم   م ب  یهمرت

 (.Uhl & Göll, 2021تب اسر  ش

 ةتوسیع هیتف  یت ر ر بریبنمی شم سیتگ)،   همی در اممم 
رفتمر فیردی و جوعی) بریبنیمی     ارتقمءخودگرداا) و  ةروحی

چنییین امییمی)، اثربخنیی) و توااونتسییمزی اسییر. براسییمس 
 نت رشیت  افرتنهم ) یعیمر توااونتی افراد ایسر و  ارشت ر ب 

شم سیتگ)   یبنیمی بر بل    ربراسمس ارشت ا  صرفمً و ارتقمء
   فرا نیت،   یثمب   سمالری ب شم ست  بنمبرا ن .گیرد ی)صورت 

شنمسیی)،  خییواه)، شم سییت    نییتهمی شم سییت  اتلفیقیی) از فر
گویمری،   گیری، شم ست  گ  ن)، شم ست  سنج)، شم ست  شم ست 
اسر ردازی پ پروری و دراهم ر شم ست  داری، شم ست  شم ست 
 (.139۶اژاد،   عبمس)

تواایت   اد یطرح اسر ک  ارتقمء چگوا  ی)ؤهووارب ا ن س 
واسیطة سیمبقة خیتیر     کی  فیردی بی     ینصفما  بمشت؛ زییما) 

سیبب اسیتعتاد و    تری ک  برای سمزیم  داشت  و ا  بی   طوالا)
بیر   )برخی (. Thomasray, 2011 مبیت    او ارتقمء ی) تواام )

 حیل  راب   ی فقیط   ر براسمس ارشیت  ءارتقم»بمورات ک   ن ا
 ,Haden«  حیل وحنیتنم  اسیر    راب   بل    سریامقص ا

تواایت براسیمس    (؛ چرا ک  ارتقمء و اف ا ر حقیوق یی)  2013
هم و داار یربو  ب  شغل بمشت. ا ن اگرو، کمرکنم   یهمرت

هیمی   همی جت ت و یهمرت را ب  کسب داار بینتر، شم ستگ)
 ترتییب، سیمبقة خیتیر درامیر     ا ن ااگی اات. ب  تر بری) اف و 

هیم و داایر در حیمد کسیب      شود، بل ی  یهیمرت   گرفت  او)
 (. IvyPanda, 2020توسط افراد یعتبر اسر  

تری ای  وجیود دارد.   رغم ا ن یوضوخ، رو  رد یتعمدد ب  
( ب  بنت ینخصی) در بسییمری از   392 :2012دسلر و ورک)  

اایت کی  یربیو  بی       همی اممم ارشت ر اشمرب کیردب  امی  توافق



  راممم ارشت

 6 

در ارتقیمء  »بم درامیر گیرفتن ارشیت ر اسیر:      عول رد افراد
شیوات،   کمرکنم ، افرادی بم بینتر ن سمبقة کمر ترجیح دادب ی)

هیم و عول یرد  ایم  تقر بیمً برابیر       ک  یهیمرت  البت  درصورت)
 «.بمشت

عوویییمً  (،2011( و تویمسییرای  2013بی  عقیییت  هیت      
م  زیما) استفمدب از قواعت اممم ارشت ر جم   اسر ک  از ییی 

دو  م چنت کمرینت دارای صالحیر و شم سیتگ) برابیر، قیرار    
ب  ااتخمب    افر برای ارتقمء، پیمداو  یم امیم ر    بمشیت؛     

امیر   صورت استفمدب از اصود اممم ارشت ر ینطقی) بی       در
هیمی ااتصیمب    عالوب، از اجمک  در بسیمری از امیمم    ت. ب  ی)

گییرد،   قرار ی)جمی شم ستگ) یبنمی عول  دولت)، ارشت ر ب 
پینینهمد شیتب   « اممم ارشت ر اسب)»کمرگیری  در یواردی ب 

اسر. برای اووا ، در صنعر افر، اممم ارشیت ر اسیب) در   
کی  ا ین    گیرد. البت  از اجیم  ااتخمب و ااتصمب یتامر قرار ی)

کنیت،   همی یؤثر کیف) را لحیمظ اوی)   اممم بسیمری از شمخص
همی شم سیتگ)   نتر یتدکمرگیری هرچ  بی هوچنم  ایمزینت ب 

 (.1393اسر  افخو) اردکما) و هو مرا ، 

 
کداررردی و نشد    -های علمی گشری آموزش شکل

 ارشدیت  

 روو بی   خصیو   ب  کمربردی-همی علو)  یوزو چةتمر خ
ا جمد  رست. علر ی) دوم جهما) جنگ پم م  زیم  ب  پودیما)

 هیم  دولیر  و جمیعی   در ک  بود هم ) امهنجمری هم ا ن  یوزو
 خود یمل) و اقتصمدی توا  هم دولر سو، از  . بود  یتب پت ت

 اتاشیییتنت و را کنیییور ادارب قیییترت دادب و دسیییر از را
کی  اغلیب یجروحیم      ،) از سربمزا عمیو خیل د گر ازسوی

برای ایرار یعیمو   و بمزگنت  همی خود ب  خما  ،جنگ) بودات
 ای م  ،کمربردی–لو)ع همی  یوزو طرحجو می کمر بودات. 

 را فیوری  و ضیروری  یوردایمز، خم ، یهمرت    فراگیری
ای مایمت فیراهم    حیتاقل  از گییری  بهرب بم و در کوتر ن زیم 

  (.1388کرد  خرقما) و سلسل ،  ی)
کییمربردی از    زیییم  تییمکنو  در -هییمی علویی)  یییوزو 

 یوزو و ک  ایروزب بسیمری از کنورهم یتتاود هستنت. حت) 
هیم درصیتد اصیالح     سیمزیم   سر،ا همی    تغییر  مفت  روو

یعتقتاییت بیی  ا یین یعنییم کیی    هسییتنت؛ یییوزو کمرکنمانییم  
همی او و جت ت  یوزش) و  گمه) از دال ل کسب ا ین   روو

 یوزو سبب اف ا ر کمرا ) و تنیو ق کمرکنیم  بی  کسیب     
طیور یثیمد، تورکی      شیود. بی    هم و داایر جت یت یی)    یهمرت
تیوا    را یی) همی ژاپن) روی  مدگیری ضون خیتیر   سمزیم 

کننتب غملیب در ا ین کنیور یمانیت      همی هتا ر ازطر ق امر  
 بر ارشت ر تنر ح کرد همی یبتن) العور و رو   استختام یمدام

 (.1392 صبرکر، ی  نما) و اوریحوتی، 
العور و سنر اف ا ر حقوق و ی ا م و  شیو  اشتغمد یمدام 

می ارتقمء پسر برپم ة سیمبقة کیمر و ارشیت ر ازجولی  ی ا ی     
همی اداری یمانت اممم اداری ژاپن اسر. در چنین  برخ) اممم

کنورهم )، اممم اشتغمد پم تار، یؤسسیمت را در  ییوزو و   
دهیت و در چنیین شیرا ط)     کمر یوزی شمغال  خود  مری ی)

کیمربردی بیم رو  یرد ارا ی      -هیمی علوی)   استفمدب از  یوزو
همی عول) ضون ختیر ب  افیراد اثیربخر خواهیت      یوزو

 (.1380د  حیتری عبتی، بو
 توا  ی) را کمرکنم  برای الزم همی یهمرت و هرچنت داار 

 حیمد   یوزشی) فیراهم کیرد، بیما ن     یختلف همی اممم ازطر ق
بیرای   یورداییمز   یوزشی)  همی اممم توسعة ک  رست ی) امر ب 

 ال اییمت  دقیق و درامر گیرفتن  بررس) ب  ایمز ارشت کمرکنم 
  ییوزو  هیمی  امیمم  طراحی)  د گیر،  عبیمرت  بی  . دارد خم 

 ز یرا  شیود؛  ر ی ی  برامیی   بینتری دقر بم بم ت ارشت کمرکنم 
هیم یمانیت    ک  برخ) از ااواخ  ییوزو  دهنت ی) انم  یطملعمت

موری اطالعیمت و ارتبمطیمت   فنهمی  فراگیری داار و یهمرت
 بیر  زییم   توجه) قمبل طور ب  ب  کمرکنم  ارشت  م یسن سمزیم 

 .(Themistocleous et al., 2008اسر   و دشوارتر

هییمی  دهییت پییروژب  البتیی  اتییم   تحقیقییمت انییم  ییی)   
همی کیمربردی در یقم سی  بیم      یوزی در قملب  یوزو یهمرت
همی امری برای کمرکنم  دارای سمبقة ختیر بمال بیم    یوزو

اثربخنییی) ز یییمدی تیییوأم اسیییر. خصوصیییمً در ینیییمغل 
د یحییور یمانییت پرسییتمری ا یین یوضییوخ یصییتاق دار یهییمرت

 Boscart et al., 2018). حمد، اتیجة تحقیقیمت انیم     درعین
همی عول) ب  کمرکنیم  ارشیت، یصیمد ق     دهت ارا    یوزو ی)

 Carandang etبخنیت    همی  ام  را ای  بهبود یی)  شم ستگ)
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al., 2019). 
 

 شناسی کماب

تیتو ن ییتد    (.1393  ایژاد خ.  ییقیمت) .؛ وری  یمر م  .؛افخو) اردکیما) م 
ب) جهیر تصیتی ینیمغل سرپرسیت) ییورد یطملعی ؛       ارشت ر اسی 

 ۶ ،ییت ر ر ینیمب  ااسیما) در صینعر افیر     پژوهنگمب صنعر افیر .  
 22)،109-131. 

 .  ،خییت ور و ، م.زادب شییهری حسییین .؛م ،بمبییم ) زکلی یی) .؛خ ،بسیییج)
طراح) و اعتبمرسنج) ییتد شم سیتگ) ییت را  بمزار یمب)     (. 1399 

 .۶2-35(، 2 12، ب  ااسما)همی یت ر ر ینم پژوهر. الولل بین
(. طرح ایمزسنج) اییروی ااسیما) یتخصیص و    1380حیتری عبتی، ا.  

سسیی  پییژوهر و ؤسیمسییتگذاری توسییع  ینییمب  ااسییما) کنییور، ی 
 ر  ی  یوزو عمل)، وزارت علوم، تحقیقمت و فنموری. برامی 

 یییوزو علویی) کییمربردی: امییمم  (. 1388خرقییما)، س. و سلسییل ، م.  
، کنفرااس  یوزو م رکن) اسمس) در  یوزو عمل)؟ یوزش) یجمور  

 ، تهرا ، داانگمب تهرا ، فرهنگستم  علوم.1404یهنتس) در 
(.  ییوزو و توسیع    1392صبرکر، خ.؛ ی  نما)، ح. و اوریحویتی، ب.   

(، ۶  24، یطملعمت یت ر ر بر  یوزو ااتممی)ینمب  ااسما) در سمزیم ، 
107-134. 

ین جم گمب امیمم شم سیت  سیمالری در ییت ر ر     تب(. 139۶.  اژاد، ا عبمس)
الولل) توسع  و ترو   علوم ااسما)  اولین کنفرااس بین ینمب  ااسما)،

 .تهرا  در جمیع ،
بنیتی ینیمغل و حقیوق و ی ا یم      طبقی   (.1395پیور،  . و ابراهیوی)، ا.     قل)

 تهرا : کتمب یهربم . . یت ر ر ینمب  ااسما) پینرفت (
ای ارزشییمبم  و   ارا   یتد یفهوی) صالحیر حرفی  (. 1395یحوتی، ر.  

، همی  یوزش) پژوهر در امممیوی ا  کیفیر در اممم  یوزو عمل)، 
10 35 ،)۶1-99. 
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و  )پژوهنگمب علوم ااسما )علو ئری عضو ه )ویالهمم ابراه
 ()یطملعمت فرهنگ

 مخ  داانگمب تهرا (شج )عل

 

 

 

 ها معاد 

 Benefit seniority ااتفمع)  رارشت

 Competitive Seniority  )رقمبت ر ارشت

 Job Security اینیر شغل)

 Transfer ااتقمد 

 Redundancy payments اافصمد از ختیر

  Orlowski اورلوفس ) 

 Last-in, first-out خرو  نیورود، اول ن  خر

 Training  یوزو

 Recalls to work after a layoff تعت ل ایروپس از  )فراخواابمز

 Rewarding Performance پمداو عول رد

 Slow career growth پینرفر  هست  در یسیر شغل)

 Continuous Commitment تعهت یستور

 Thomasray تویمسرای

 Retaining Experience حفظ تجرب 

 Pay and benefits حقوق و ی ا م

 Dobson دابسو 

  Dustmann داستون

  Dessler دسلر

 Riphahn ر فم 

 Context زیین  / بمفتمر

 Zimmer ز ور

 Hours of work سمعمت کمر

  Three pillars ستوا  س 

 Competency شم ستگ)

 Competence صالحیر

 Kelley کل)

 Cooke کو 

 Lee ل)

 Competency models همی شم ستگ) یتد

 Pension ییستور

 Meghir یقیر

 Rates of pay ارخ دستو د

 Varkkey ورک)

 Employees’ loyalty وفمداری کمرکنم 

 Haden هت 

  Horak هورا 

 Yang  ماگ

 


