
 

 

   کارراهه  توسعه

Career Development 

 بهه   کهاری   عمهر   چرخهه   پیمودن  هموارسازی  و  ترسیم  کارراهه  توسعه
 در  فهرد   استعدادها(  )تحقق  شکوفا  و  مولد  بخش، رضایت  پویا،  ای شیوه 
 است.  شغلی  وظایف  ایفای  و  احراز  سازی، آماده  جریان 

 شغلی  پیشرفت  مسیر

 کیار    زنیگیی   مسییر   ترتیب  شغلی،  پیشرفت  مسیر  یا  کاراهه
 کارکنیا    و  شید   می  تلفیق  شخص  ها  انگیزه  و  نگرش  با  که 
 شیا    و  میاین    کننیگ   میی   انتخیا    خید    کار   ها  نقش   ر 
 بییا    زییر   شیر    بیه   را  فیر    شیغلی   پیشیرفت   اصلی  مراحل 
 و  رکید    نگهگار ،  ایجا ،  ررسی،ب  و  اکتشاف  مرحله  کننگ: می 
 ( 1384  )سیگجدا ی ،  شغلی  مسیر  اواخر 
 

   کارراهه  توسعه  مفهوم

 هنامیگ  ههرراکا  ،میکنگ  سیرر    لیشاغ   فر  هر  که  شغلی  مسیر
 معنیی   به  واژه  ای   ( 1394  براتی،  و  سامانی  عریضی)   میشد 
  ر  فیر    کیه   اسیت   هم  به  طمربد  کار   تجار   از  ا  زنجیره 
  ر  فیر    که  است  راهی  واقع  ر  و  آور  می   ست  به  زما   طدل 
 همکیارا ،   و  سیامانی   عریضی)  پیمایگ می  خد   کار   زنگیی 
 و  ها شنگر  با  مسیییر،  اییی    ر  کارکنییا   نقییش  ایفییا    (1388 
     شد می  ترکیب  شخص   ها هنگیزا 

 مشیاغل   از  ا  مجمدعیه   جملیه:  از  سطح،  چنگ   ر  کارراهه 
 ؛ییییر  مییی  پیییش   ر  اش زنییگیی  مسیییر  طییی   ر  فییر   کییه 
 و  هیا  فعالییت   هیا،  ییا ییر    هیا،  نقش  ها، پست  از  ا  مجمدعه 
 و  و   کیار    زنیگیی   سیالیا    طیدل    ر  فیر    کار   تجربیات 
  ر  فر   یک  شغل  به  مربدط  تجربیات  از  ا  مجمدعه  سرانجام، 
 حلقیه   منزلیه  به  کارراهه،  مفهدم  است   فر   کار   زنگیی  طدل 
 از  کننیگ،  میی   کار  آنها  برا   که  افرا    و  ها سازما   میا   پیدنگ 
  کارراهیه    شید   میی   بررسیی   بیرونیی   و   رونیی    جنبیه    و  هر 
 پیشیرفت   آنها  با  فر   که  است  هایی مدقعیت  و  مشاغل  بیرونی، 
 صییدرت بییه  و  (Greenhaus & Callanan, 1994)  کنییگ مییی 
  رحیالی   اسیت؛   شیگه   تعریف  کارراهه  سازمانی  ها  شاخص 
 ا راکیات   ها، ارزش  ها، یرایش   برییرنگه  ر   رونی   کارراهه  که 

 کیه   اسیت   شیغلی   تجیار    بیه   میثرر   ها  واکنش  و  کارراهه، 
 مانیگ   بیاقی   و  تعهیگ،   خدشند  ،  برا   مهمی  نتایج  تدانگ می 
  ر  مهیم   هیا   سیازه   از  یکیی    باشیگ    اشیته   سازما    ر  افرا  
 ییا   یییر   جهیت   بیه   کارکنیا    ییرایش    رونیی،   ها  کارراهه 
 اجیازه   کیه   اسیت   معی   ا  هنقط  لنگر،   است  کارراهه  لنگریاه 
 بیه   را  فیر    همداره  و  شد    ور  نقطه  آ   از  زیا   فر ،   هگ ینم 
 نمدنیه   بیرا    بنیابرای ،   ؛(,Arnold 2001)یر انگ می  باز  آنجا 
 را،   ولتیی   مشیاغل   اسیت،   امنییت   لنگرییاه    ارا   کیه   فر   
,Schein ;2006 )   هیگ  میی   تیرجیح   شیغلی،   ربیات    لییل  بیه  

2008 al., et Danziger ) 

 هیا  نگیرش   براساس  کار   زنگیی  مسیر  چیگما   کارراهه، 
 خید    کیار    ها  نقش   ر  آنها  که  است  کارکنا   ها  انگیزه  و 
 وظیایف   از  ا  مجمدعیه    ارنیگه   بیر   ر  کارراهه  کننگ  می  ءایفا 
 طیدل    ر  فر   که  است  شغلی(  ها  )مدقعیت  مشاغل  یا  شغلی 
  ر  اسیت   ممکی    فر   یر  ی می  پیش   ر  دیشخ  زنگیی  مسیر 
 انجام  را  کارکر   یا  نقش  یک  از  بیش  خد   کار   زنگیی  طدل 
 تجربیه   را  سیازمانی   یدناید   ها  مدقعیت  یا  ها پست  یا   هگ 
 ( al., et Park 2020)  کنگ 

 میگیریت   و  رییز   برنامه  بخش   و  کارراهه  تدسعه  مفهدم 
 رییییز  برنامیییه  مییییا ،  ایییی    ر  ر   ا   ربیییر  را  کارراهیییه 
 اسیت   فیر    کار   زنگیی  شخصی  ریز  برنامه  فراینگ  کارراهه 
 و  هیا  ارزش  تدانیایی،   )شخصیت،  خد ارزیابی   ارنگه  بر  ر  که 
 بیییرو   و  و  ر  مدجیید   هییا  فرصییت  تشییخیص  ،عالیییق( 
 تمیگیری    اسیت   هیا  برنامیه   تیگوی    و  ییاار   هگف  سازما ، 
 کیه   اسیت   هیایی  فعالییت   و  هیا  برنامه   ربرییرنگه  نیز  کارراهه 
 ماننیگ:   رسگ؛ می  انجام  به  کارراهه  تحقق  برا   سازما   سد  از 
 طراحییی  ،انسییانی  نیییرو   ریییز  برنامییه  بییا  کارراهییه  تلفیییق 
 پیشیرفت   مسییر   اطالعیات   انتشار  ،شغلی  پیشرفت  مسیرها  
 هیا   مدقعییت   شیغلی   اعیال    یا  یعمدم  انیرس اطالع  ،شغلی 
 ارائیه   ،کارکنیا    ارزیابی  (،خالی  ها  پست)  احراز  قابل  شغلی 
 بیرا    کیار    ها  تجربه  کر   فراهم  ،شغلی  مسیر   ر  مشاوره 
 آمدزش  ها  هبرنام  تدسعه  ،مگیر  راهبرانه  نقش  ایفا   ،تدسعه 
 و  آ (  ماننیگ   و   انشیگاهی   تحصییالت   شیغل،   )حی   کارکنا  
 پاییه  بیر   شیغلی   پیشیرفت   هیا   روییه   و  هیا  مشی خط  تعریف 
 بیا   ( Zhu, & Weng 2020)  سیارر   شایسته  و  مگار  ضابطه 
 تدسیعه   مشاغل،  اجتماعی  و  فر    چنگبعگ   ماهیت  به  تدجه 
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 جملیه  از  متعیگ  ،   انگرکارا   ست  همکار   مستلزم  کارراهه 
 الگدهیا    آمدزشیگرا ،   مشیاورا ،   همکیارا ،   میگیرا ،   فر ، 
   ( Saks and Gruman, 2018)  است  خاندا ه  حتی  و  نقش، 
 

 کارراهه  توسعۀ  تاریخی  تحول

 تحیدل   از  متیثرر   کارراهیه   تدسیعه   تحیدل   سییر   کلیی   طیدر  به
 تدسیع    اسیت    بید ه   سیازمانی   رفتیار   و  مگیریتی  ها   یگیاه 
 ظهدر  زما   از  و  نیست  جگیگ   مقدل   شغلی  مسیر  یا  کارراهه 
  رآمیختیه   انسیانی   نییرو    و  سازما   با  انسانی  نیرو   جنبش 
 را  هیا  سازما    ر  کارراهه  تدسع   تاریخی  تحدل  مراحل  است  
 )سییگجدا ی ،   کیر    بنیگ   مرحلیه   زییر   صیدرت   بیه   تدا  می 
 1388:) 

 مسهرر   ریهی   برنامهه   عنوان به  کارراهه  توسعه  ول(ا  مرحلۀ
 تیا   انسیانی   نییرو    جنیبش   ظهدر  زما   از  مرحله  ی ا  :شغلی 
 زمانی   وره  ای    ر   ییر  برمی  ر  را  میال    شصت   ه   پایا  
 و  شیغلی   مسییر   تدسیعه   هیا   مشدرت  ئهارا  برا   هایی برنامه 
 ایی    از  کارکنیا     شیگ  میی   تهییه   کارکنا   از  پشتیبانی  خگمات 
 و  آمدزنییگه  ،سیید منگ  را  آ   و  کییر ه  اسییتقبال  هییا برنامییه 
 به  رسیگ   برا   رزم  پشتیبانی  از  ولی  ، انستنگ می  انگیزاننگهبر 
  ر  روشنی  نقش  اینکه  بگو   مگیرا   نبد نگ   برخدر ار  اهگاف 
 تر ییگ    ییگه   بیه   هیا  برنامیه   ایی    بیه   باشینگ    اشته  فراینگ  ای  
 حرکیت   بر  متمرکز  کارکنا   اهگاف  آنا ،   یگ  از   نگریستنگ می 
 ربیات   فر یرایانیه،   رویکیر    ایی    و  بد ه  شغلی  مسیر  تغییر  و 
 انیگاخت   میی   خطر  به  را  جمعی  فزاییا مه  و  کار   ها  یروه 
 را  هیا  طیر    ایی    کیه   سازمانی  گفراین  یدنه هیچ   یگر  سد  از 
 هیا   برنامیه   کیه   بید    ایی    نتیجیه   نگاشت   وجد   ،کنگ  عملی 
 تدسعه  برا   را  رزم  پیامگها   ،کارراهه  تدسع   برا   شگه تهیه 
  نگاشت  پی   ر  ها سازما  

 یاشت  با  :مدیران  پشتربانی  با  کارراهه  توسعه  دوم(  مرحلۀ
  ر  انسیانی   نییرو    میگیریت   اهمییت   شگ   آشکار  اب  و  زما  
 میگیرا    بیرا    کارراهیه   تدسع   ها  برنامه  اهمیت  ها،   سازما 
 هیا   برنامیه   ایی     رییر  پیش از  بیش  مگیرا   و  شگ  آشکار  بیشتر 
 و  هیگایت   تقاضیا    خید    میگیرا    از  هیا  سیازما     شیگنگ  می 
 ای   برا   مگیرا     اشتنگ  را  کارکنا   هکارراه  تدسع   راهنمایی 

 ای    ر  مشخصی  اهگاف  همچنا   ولی  ، یگنگ می  آمدزش  کار 
 یید  پاسی    و  یییر  پیی   بیاره   ای    ر  هم  چنگا   و  نگاشتنگ  زمینه 
 تدسیع    هیا   برنامه  از  مطلدبی  نتایج  چنگا   نتیجه،  ر  نبد نگ  
 و  شگ مین  حاصل  چنگانی  پیشرفت  ؛گآم نمی   ست هب  کارراهه 
 مگیرا   نز   چنگانی  اولدیت  از  کارکنا   کارراهه  هگایت  برنامه 
 مرحلی    ماننیگ   نییز   مرحلیه   ایی     ر  بنیابرای ،   نبد    برخدر ار 
 بیگو    و  مگت کدتاه  کارراهه  تدسعه  ها  برنامه  بیشتر  نخست 
   بد    رزم  سازمانی  ارربخشی 

 از  همرحلی   ایی    کارراههه:   راهبهرد    توسهعۀ   سوم(  مرحلۀ
 اهمییت   پییش  از  بییش   کیه   مییال     نید     ه   میانی  ها  سال 
  ر  شیگ    آغیاز   ،بید    شگه  آشکار  شغلی  مسیر  تدسعه  مدضدع 
 و  کیر    پیشیرفت   سیازمانی   کارراهیه   مسیر  تدسعه  مرحله  ای  
 شیگ    هیا  سازما    ر  راهبر    تحدل  و  تدسعه  ندعی  به  تبگیل 
 راهبیر     رییز   برنامه  و  مگیریت  یافت   اهمیت  با  تحدل  ای  
 کیه   پرسش  ای   پاس    وره  ای    ر  شگ   همزما   ها سازما    ر 
  شیگ   آشکار  تگریج به   ار ،  وجد   کارراهه  تدسعه  به  نیاز  چرا 
 راهبییر   بیا   اساسیی   طیدر  بیه   هیه کاررا  تدسیعه   ترتییب،  بیگی   
 همکیار    نییز   میگیرا    و  شیگ   تلفییق   هیا  سیازما    وکار کسب 
 تا   ا نگ،  انجام  راهبر    تدسعه  ها  برنامه  ندع  ای   با  بیشتر  
 و  اهگاف  با  متناسب  کارکنا   کارراهه  تدسعه  که  شدنگ  مطمئ  
 عرضیه   میگیرا    یفوظیا   از  بخشیی   اسیت    سازما   نیازها  
 و  شناسییایی  بییرا   فعییال  پشییتیبانی  و  مییثرر  هییا  راهنمییایی 
 بیالقد    نیروهیا     رآور    فعلییت  بیه   و  استعگا ها  شکدفایی 
 تبیگیل   ،کارراهه  راهبر    تدسعه  نتیجه  ر   شگ  تعیی   کارکنا  
 ر کیا   هیا   یروه  و  سازما   رقابتی  مزیت  و  مدفقیت  کلیگ  به 
  شگ 

 پیامیگها    اخییر،    وره   ر  کارراهه  تدسعه  شگ   راهبر   
 تغیییر   بیه   تدجه  با  است    اشته  پی   ر  زمینه  ای    ر  را  اساسی 
 شیغلی،   هیا   مدقعییت   و  فناور   وکار، کسب   نیا   تحدل  و 
 بینییی پیییش  بییه  رابییت  مسیییر   تدصیییف  از  کارراهییه  تدسییعه 
 ها  مدقعیت  احراز  برا   نیاز  مدر   ها  صالحیت  و  ها قابلیت 
 ,Patton and McMahon)   کیر   پییگا   تغیییر   رو پییش   شغلی 

2014 ) 
 منزله به  شغلی  مسیر   ر  حرکت  و  تعریف  متعارف،  طدر به 
 هیا   محییط    ر  ولیی   ،اسیت   شیگه   تعرییف   شیغلی   مدفقیت 
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 و  بهبیید   امییروز ،  غییییرت  حییال   ر  وکییار کسییب  و  سییازمانی 
 هماننیگ   سیازمانی،   ها   یگیاه  چارچد    ر  مستمر  یا ییر  
 شیاخص   و  عامل  یا ییرنگه،  سازما   و  کیفیت  جامع  مگیریت 
 ای   ارتقاء  برا   ابزار   ها راهه کار  و  رونگ می  شمار به  مدفقیت 
 بنابرای ،  رونگ  می  شمار به  مدفقیت  به  یابی  ست  و  ها شاخص 
 اینکیه   مگر  باشگ،  مدفقیت  متضم   تدانگ نمی  ا  کارراهه  هیچ 
 Anakwe et)  باشیگ   همراه  مستمر  تعالی  و  بهبد   یا ییر ،  با 

al., 2000; Arnold, 2001). 
 آ   مسیتلزم   جمعیی   افزاییی  هیم   و  سیسیتمی   رویکر ها  
 مدفیق   تدسیعه   و  نباشیگ   فر    فقط  کارراهه  تدسعه  که  است 
 قابلییت   تدسع   و  جمعی  ساز  ظرفیت  چارچد    ر  کارراهه 
  ر  اسیت،   تیر  مهیم   فیر     تدسعه  از  که  سازمانی  شایستگی  و 
 تغیییر   بیا   بنیابرای ،    هیگ   رخ  کیار    ییروه   و  سیازما    بط  
 مهی   افیرا    کارراهیه   کیار ،   ها  یروه  و  سازمانی  ها  محیط 
 نیازمنیگ   کارراهیه   تدسیعه   بنیابرای ،   شد   می  تغییر   ستخدش 
 مدفیق   فیر     کارراهه   یگر،  بیا   به  است   اقتضایی  مگیریت 
 و  سیازما     ر  اسیت   ممکی    شیغلی   میدقعیتی   و  سازمانی   ر 
   ( Igbaria et al., 1991)  نگهگ  جدا    یگر  شغلی  مدقعیت 

 ماهییت   از  کارراهیه   تدسیعه   شیگ    در اربرخی   از  پیش  تا 
 پی    ولیی   بد ،  نظر  مگ  شغل  و  فر    رست  تناسب  راهبر  ، 
 انسانی  منابع  تدسعه  برنامه  از  جزیی  به  کارراهه  تدسعه  آ ،  از 
 ییرفت    نظیر    ر  مسیتلزم   کیه   است  شگه  تبگیل  ها  سازما   ر 
 ایی    اسیت    انسیانی   منیابع   تدسیعه   هیا   مثلفیه   همه  تناسب 
 جگییگ   سیگه    ر  سیسیتمی   نگیرش   ییافت    اهمیت  با  رویکر  
 بیه   راهبیر     و  سیستمی  رویکر   است   شگه  همگام  و  همراه 
 همیییه  پیییایر  مسیییئدلیت  مسیییتلزم  کارراهیییه،  تدسیییعه 
 بیه   نسیبت   کارکنیا    بیشیتر    غگغیه   جمله از  انگرکارا ،  ست 
 خید کنترل   و  خید یر ا    ا  شیده  به  خد   پیشرفت  و  تدسعه 
 مثابییه )بییه  سییازما   هییا  اولدیییت  و  شییرایط   رک  بییا  شییگه  
 آفرینیی  نقیش   و  شغلی(  تدسعه  مسیر   ر  کارکنا    هنگه جهت 
 سیازمانی   هیا   فرهنی    بیه    هیی  شکل  برا   مگیرا ،  مثررتر 
 حمایییت  سییازوکارها   برقییرار   و  بهبیید یرا  و  یا ییرنییگه 
  (Ball, 1997)  است  کارکنا   تدسعه  از  راهبر   
 

   کارراهه  توسعه  کارکرد  و  اهمیت

 منیابع   میگیریت   حیدزه    ر  اهمییت  بیا   بسییار   مفاهیم  از  یکی
 شییغلی  پیشییرفت  مسیییر  کارراهییه  تدسییعه  مییگیریت  انسییانی، 
 ییر  جهت  یا  الگد   ربر ارنگه  شغلی،  کارراهه  است   کارکنا  
 اسیت   کارکنیا    ها  انگیزه  و  ها نگرش  اساس بر  کار،   ر  ترقی 
 مدجیب   و  کننیگ  میی   ایفیا   خید    کیار    هیا   نقش   ر  آنها  که 
 شیی  )  شیدنگ  میی   خید    خیگمت   سیندات   طیدل    ر  پیشرفت 
   ( 1395   ،حزباو  و  اسمعیلی 

 نیازهایشیا    بیا   آنهیا   شیغلی   پیشیرفت   مسییر   کیه   افرا   
  ر  را  خد   مهارت  و   انش  که  کننگ می  تالش  است،  هماهن  
 احسیاس   افیزایش   بیا   بنیابرای     هنیگ؛   بهبید    کارراهیه   طدل 
  ر  را  مدقعییت   ایی    که  سازمانی  به  وابستگی  و  هماننگساز  
 یابگ می  افزایش  آنها  سازمانی  تعهگ  است،   ا ه  قرار  آنها  اختیار 
 به  شغلی  ههرا  رکا  یک  ( 1388  همکارا ،  و  سامانی  عریضی) 
 منزلیت   و  مقیام   و  هدییت   کسب  به  و  است  مهم   لیل  چنگی  
 نگییز   غنا  ،شغلی  مسیر  یا  ههرراکا  (1 کنیگ:  می  کمک  ا فرا 
  ر  اغلمش  بیشییتر  که  آنجییایی  از  (۲ ،کنگ مییی  تثمی   را  ر کا 
 شغلی  مسیر  بنابرای ،  رسنگ، می  انجام  به  همگیگر  با  ورتمجا 
 شیاغال    اجتمیاعی   نیازها   شگ  برآور ه  به  تدانگ می  مناسب 
 را  فرصتی  یک  نگاتد میی   مناسیب   شغلی  مسیر  (3  شد ،  منجر 
 ربی  مبتنیی   ترقی  و  پیشرفت  با  تدأم   کنارکا  لمیاا   ضاار  ا بر 
 آور     جدو  به  خیدیش   اسیتعگا ها    از  بر ار  بهره  و  کشف 
 (1985 Beach,)  

 بیه   تنهیا  نیه   مناسب  کارراهه  تدسعه  به  کمک  با  ها سازما  
 کمییک  نیییز  افییرا   پیشییرفت  بییه  بلکییه  سییازما   پیشییرفت 
 تدسیعه   بیرا    متعیگ     هیا   ضیرورت   کلی،  طدر به  کننگ  می 
 عریضی  ؛1384  فانی،  و  عباسی)  ازجمله   ار ؛  جد و  کارراهه 
 امکییا   (:1388  جییدا ی ،  سیییگ  ؛1388  همکییارا ،  و  سییامانی 
 تحقق  نیاز؛  مدر   شغلی  مسیرها   بریزیگ   برا   افرا   آزا   
 امکیا    و  برابر  استخگام  فرصت  ساز  فراهم  با  شغلی  عگالت 
 و  کیار    زنیگیی   کیفیت  ارتقاء  ا ؛همگ  برا   شغلی  پیشرفت 
  ر  انسیانی   نیرو   از  بهینه  ییر  بهره  شاغال ؛  شغلی  رضایت 
 آنهیا؛   ها  قابلیت  و  اهگاف  با  متناسب  و  مطلد   شغلی  مسیر 
 و  جیا    برا   ها سازما    ر  یزینی شایسته  امکا   کر    فراهم 
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 نظیر   مدر   شغلی  مسیر  با  ناسبمت  کارکنا   و  مگیرا   استخگام 
 و  مسیتعگ   کارکنیا    مییا    رقابیت   تسهیل  و  سد یک  از  سازما  
 شیغلی   مسییر   بیا   راستا هم  هایی سازما   انتخا   برا   شایسته 
 و  آمیدز   مهارت  ترغیب  و  یا ییر   تسهیل  سد؛   یگر  از  آنها 
 و  خییدیش  راهییهکار  مسیییر   ر  کارکنییا   ا  حرفییه  تدسییعه 
 کارکنیا    نگهیگار    و  حفظ  آ ؛  برا   بینی پیش  و  ریز  برنامه 
  ر  آنهیا   از  مقتضیی   هیا   حمایت  عرضه  با  ها سازما   ازسد  
 سیازما    ترک  از  پیشگیر   نتیجه،  ر  و  نظر  مدر   شغلی  مسیر 
 ارتقیاء   مسییر    ر  ناکیامی   ییا   ابهیام   از  ناشی  کارکنا   سد   از 
   شغلی  
 

 سازمانی / شغلی  پذیری جامعه  و  کارراهه  توسعه

 پیایر   جامعه  به  کمک  کارراهه،  تدسعه  ها  ضرورت  از  یکی
 است  ینگ افر  سازمانی  پایر  جامعه  است   سازمانی  یا  شغلی 
 عضید    بیه   بیرونیی    عضید   از  جگییگ    کارمنیگ   آ    ر  که 
 و  سیازما    بیا   شید ؛  میی   تبیگیل   سازما   برا   ررثم  و  خد   
 سازما   و  پایر ( )فرهن   شد   آشنا  آ   ها  ارزش  و  فرهن  
 نییاز   میدر     انیش   و  هیا  رفتار  ها، نگرش  بگانگ؛  خد   آ   از  را 
 را  سیازما    از   عضید   عندا  هب  خد   شغلی  نقش  ایفا   برا  
 و  کارکنیا    انتظیارات   کر    منطقی  و   یرایانه واقع  کنگ   کسب 
 انتظیارات   نشیگ    بیرآور ه   از  ناشی  منفی  ها  نگرش  کاهش 
 عملکییر ،  ارزشیییابی  معیارهییا   از   رکییی  ایجییا   غیرواقعییی، 
 و  شیرایط   ای   با  خد   انطباق  سازما ،  کار   شرایط  و  ضدابط 
 پیایر   جامعیه   نتیایج   از  کارکنیا    خگمت  ترک  از  جلدییر  
 یدنیه   ایی    رو   میی   شیمار  به  ها شرکت  و  ها سازما    ر  شغلی 
 کیه   افتیگ  میی   اتفیاق   زمیانی   پیایر   جامعه  یا  اجتماعی  تلفیق 
 شید   میی   سیازما    وار   معینیی   مجرا   و  مسیر  راه  از  کارمنگ 
(1981 Feldman, 1977; Schein, & Maanen Van).    ایی 
 میدر     ر  سیازما    و  شیاغل   که  ا  کارراهه  تدافق،  مدر   رمسی 
 افیزایش   اضیطرا ،   و  ابهیام   کیاهش   سیبب    ارنیگ،   تدافق  آ  
 سییاز  یکرارچییه  و  جییا   فراینییگ   ر  شییفافیت  و  روشیینی 
 شیید  مییی  هشییگ احییراز  شییغلی  هییا  مدقعیییت   ر  کییارا  تییازه 
 (Schein, 1996; Wanous and Colella, 1989; Bauer et 

al., 1998; Louis, 1980  139۰  همکارا ،  و  هدیگا )   

 ییر  شکل  مدجب  که  است  شغل  مسیرها    ر  همگرایی 
 شید   میی   کارکنا   اجتماعی  ها  شبکه  و  غیررسمی  ها  یروه 
 (Brass, 1985)  اجتمییاعی  و  عییاطفی  فضییا   رو، اییی   از  و 
  هگ  می  شکل  سازما    ر  کارکنا   ر مانگیا  برا   مساعگ  

 هیگف   بیه   شیاغال    ییابی   ست  سبب  لشغ  پایر  جامعه 
 التیزام   جا   به  سازما   و  مگیریت  با  تدافق   ر  خدیش  کارراهه 
 سیازما    طیرف   از  شیگه  هیگایت   شخصیی   مسییر   پیمید     به 
 تعلیق   و  ر  ف  کامیابی  و  رضامنگ   ح   ، نتیجه  ر  و  شد  می 
 کارراهیه   تدسیعه   بنیابرای ،    هیگ   میی   ارتقیاء   را  آنها   سازمانی 
 پیایر   جامعه  برا   مهمی  عامل  تدافقی  و  اقتضایی  صدرت  به 
   ( Scali,-Cohen 2003)  است  سازمانی  و  شغلی 

 

   ههرراکا  توسعه  حلامر

 فیر  ،   هیا   تفیاوت   و  شیغلی   هیا   مدقعییت   تندع  وجد   با
 پیشرفت  مسیر   ر  کارراهه  تدسعه  اساسی  مراحل  کلی،  طدر به 
 & Van Maanen) برشیمر    زییر   شیر    به  تدا  می  را  شغلی 

Schein, 1977; Barclay et al., 2013): 
 

   کارراهه  سیربر  و  کشف  مرحله

 هیا،  فییلم   هیا،  کتیا    یروهیی،   هیا   رسیانه   زمیا ،   یاشت  با
 پیگییر    ییا   و  مگرسیا    و  والیگی    ها  تدصیه  و  ها اییراهنم 
 یییر   شیکل   بیه  منجیر   مرجیع،   الگدهیا    سرندشیت   و  رفتار 
 ذه    ر  ا  حرفه  تصدرات  و  شغلی  ها  پنگاره  از  ا  مجمدعه 
 خد   ضعف  و  قدت  نقاط  ارزیابی  به  را  فر   و  شد  می  فر   هر 
 مسییر    ار ،  کیه   اسیتعگا هایی   و  عالییق   رک   با  و   ار  وامی 
  کنیگ  می  انتخا    انشگاه  و   بیرستا   راه  از  را  خد   تحصیلی 
 نیز  و  کار   جگیگ  ها  قابلیت  و  ها صالحیت  کسب  با  سر ، 
 و  امکانییات  فییر   هییر  پیشییی ،  شییغلی  تصییدرات  بازانگیشییی 
 را  خید    واقعیی   شیغل   و  ا امتحی   ار  خید     کار  ها  تدانایی 
 ( Ibidگ)کن می  انتخا  
 

   کارراهه  خلق  مرحله

   :شد  می  انجام  زیر  تمااقگا  مرحله  ی ا   ر  معمدل،  طدر به
 هها   فرصهت   وجو  ستج  یا  کاریابی  و  کارجویی  (لفا
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 بییه  تصییمیم  فییر   ایییر  البتییه،  ن:شد  امستخدا  بههرا   کههار  
 مسییر   صدرت،  ای    ر  باشگ،   اشته  کارآفرینی  ای  خد اشتغالی 
   کنگ  می   نبال  فرمایی خدیش  بر مبتنی  را  متفاوتی 

  نتخاا  ینگافر   شگ  طی  هب  :شهههغلی  توجره  و  بنتخاا  (ب
      یر می بر  کارفرما  سد   از  شغل  متقاضی  یا  ممستخگ 
  کنارکا  بیشیتر   :لیشهغ   موقعرت  لرناو  در  ر گمارکا به  (ج
 به  و   نتخاا  مرحله   ر هییا  واقعییی خیید  را  بییهتجر  ،جگیگ 
  ها تجربه   ر  ا فرا  معمیییدرً   نگآور میییی  ست  به  ر یمارکا
 جهامد  ا ضطرا  و  نیانگر  غیرواقعیی،   راتنتظاا  با  لیشغ  لیهاو 
 آنهیا   بیرا    است،  ممک   اولیه  شغلی  ها  مدقعیت  و  شدنگ می 
 کیار  تیازه    کنارکا  حیال،   هر   ر  باشگ   نامطبدع  حتی  و   شدار 
 برساننگ   اربات  به  عمل   ر  را  خد   شایستگی  و   عملکر  بایگ 
 :ءتقاار  یا  و  لنتقاا  ،ختیاغرریكنو  یها   تنهو    بهه   رسردن  (د
 را  شکست  یا  مدفقیت   کنارکا  به   سرپرستا  یییییا  مییییگیرا  
 سحساا  فییر   ،مدفقیت  کسییب  صییدرت  ر   کننییگ مییی   شزید 
 صییدرت  ر  ولییی   ؛شدمییی  متعهگ   مازسا  به  و  کییر ه  ناییاتد 
 ستا  ممک   و کنیگ   میی   ا ضطرا  و ناامنی  سحساا  ،شکست 
     از برر   یگر   شغل وجد   جست  به 
 وا   ،شد  ءعطاا  شخصی  به  شغل   تصگ  ایر  :شغل   تصد  (ه
  سیت  به  جگیگ   تجربه  و  کر ه  خشند    و  کامیابی  سحساا 
 ( Ibid)آور  می 

 
 ارینگهد  مرحله

   : ار   بر  ر  را  شغلی  مسیر   و  مرحله  ی ا
 کار  وایاار    لیل هب  مرحله  ای    ر  :مرانی  شغلی  مسرر  (لفا
 لیشیغ   امنییت   و  شخصی  رشگ  احساس  او  شخص،  به  تر مهم 
 سیازما    برا   را  ور  بهره  و  ارزش  حگاکثر   وره  ای    کنگ می 
 یاطالعات  با  و   ار   شخص  خد   که  یاطالعات  آمیخت   با   ار   
  یابگ می  افزایش  او  ا  حرفه  شناخت  شد ، می   ا ه  او  به  هک 

 نیازمنییگ  مشییاغل  مرحلییه،  اییی   رد  :پایانی  شغلی  مسرر  (ب
بر  ییگیاه و انگیاره    یاار ، ارزشیابی مبتنی قضاوت و ارزش

خداهیگ، ازسید     معی  و سایر مشاغل که اطالعات غنی میی 
شد   البتیه  ر ایی  مرحلیه ممکی  اسیت فیر         فر  تعیی  می

 تیر،  نسبت به مدقعییت خیدیش  ر مقایسیه بیا افیرا  جیدا       

تر و با پشیتکار بیشیتر احسیاس خطیر کنیگ   ر        یگه آمدزش
هایی مرحله مسیر شغلی میانی یا بخش اولییه مرحلیه   بخش ن
 برانگیییز چییالش  ضعیتو  از  بایییگ  فییر   ،پایانی  شغلی  مسیر

 با  را   خد  پیشرفت  ا میز  و  یابگ  هاییر  (میانسالی   هاا بحر) 
 ( Ibid) کنگ  مقایسه  افهگا  به  یابی  ست  ا میز 
 

   شغلی  مسیر  خراوا  و  دکور  مرحله

 و  یییر   کنیاره   یا  نشستگیزبا  ا بر   یزربرنامه  با  مرحله   یا
 نتیجیه   ایی    بیه   ا فرا   ،شدمیی   زغاآ  شغلی  مدقعیت  وایاار  
 مقتضیی   شرایط  و  برایرنگ  را  محگو     نقشها  که  رسنگ می 
 فیییراهم  ( مازسا)  جامعه  و   ستا و  ا ه،خاند  ا بر  را   جگیگ 
 ( Ibid)  کننگ 

 

 توسوعه   در  کواربردی   علموی   هوای  آمووز    نقش
 شغلی  موفقیت  و  کارراهه 

 ارزش  بیا   عاملی  ماهر،  و  شرایط  واجگ  انسانی  نیرو   امروزه،
 و  هیا  سیازما     تدسیعه   و  رشیگ   جهت  ر  پایا  یب   ا  هسرمای  و 
 عدامیل   زمیی    و  سیرمایه   کیار،   یاشته   ر  ایر   است  کشدرها 
 فنیاور ،   تغیییرات   امیروزه   آمگنگ، می  حسا   به  تدلیگ  اصلی 
 رشیگ   اصلی  عدامل  منزله به  ور  بهره  افزایش  و  انسانی  نیرو  
 مناسیب   مسییر   ترسییم   میا ،  ای    ر  شدنگ  می  تلقی  تدسعه  و 
 تدجه  بنابرای ،   ار    ویژه  اهمیتی  انسانی  نیرو   فعالیت  برا  
  ار   فراوانییی  اهمیییت  انسییانی  نیییرو   شییغلی   کارراهییه  بییه 
 شییغلی،  مسیییر  پیمیید     (1391  زا ه، سییلطا   و  قالونییگ ) 
 حیی    ییا   پییش   کیار    ها  نقش  ایفا   برا   آمدزش  مستلزم 
 و  احساسیات   بروز  آرزوها،  و  امیگها  ،اهگاف  پیگیر   ،اشتغال 
 بازانگیشیی   و  جگییگ   ها  تجربه  کسب  چالش،  و  ابهام  تحمل 
  اسیت   بیکیار    ها   وره  یا  ها زما   حتی  و   کار   ها  تجربه 
 ابعیا    هیم   و  ذهنیی   ابعا   هم  شغلی  مسیر   ر  تجربه  بنابرای ، 
 مگیریت  برا   افرا   آمدزش  جریا    ر  ییر   می   ربر  را  عینی 
 و  روحیییه  عالقییه،  گا ،اسییتع  اسییت،  نیییاز  خییدیش  کارارهییه 
 جملیه  از  اجتمیاعی،   و  فیر     پیشینه  و  شخصیتی  ها  ویژیی 
 نقیش   الگدهیا    نییز   و  پیشیی    تثریرییاار   کلیگ   ها  تجربه 
 .(Cinamon et al., 2019)  شید    یرفتیه   نظیر    ر  او  مرجیع  
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 مطلید ،   نتیایج   کسیب   و  خیگمات   عرضیه   بیرا    ها سازما  
  ر  نگارنییگ،  انسییانی  نیییرو   پییرورش  و  حفییظ  از  یریییز  
 و  تدسییعه  و  پیشیرفت   ابیزار   منزلیه  بیه   آمیدزش   از راسیتا   ایی   
 بیرا    تخصصیی   معلدمیات   و  تجار   انتقال  برا   یاریاهی 
 ابیراهیم  )نده  شد  می  یا   ها مسئدلیت  و  وظایف   رست  اجرا  
 شییگه انجییام  هییا  شپییژوه  اسییاس بییر  ( 1393  مجیییگ ،  و 
 مختلیف   هیا   یدنیه   مییا    از  کیاربر    - علمیی   ها  آمدزش 
  ر  تداننیگ  می  رزم،  کیفیت  از  برخدر ار   صدرت  ر  آمدزش، 
 اریربخش   آمدختگیا    انیش   شغلی  مدفقیت  و  کارراهه  تدسعه 
 از  یدنیه  ایی    تلفییق   ( 1394  همکیارا ،   و  )منفیر    شد   واقع 
 زنیگیی   کیفییت   ءارتقیا   سیبب   کارراهه  تدسعه   ر  ها آمدزش 
 زییر   چنگیانیه   ابعیا     ر  فراییرا   ا  حرفه  و  سازمانی  فر  ، 
 بیرا    هیایی  فرصیت   ایجیا    با  آمدزشی  تدسع   الف(  شد : می 
 راه  از  شیییناختی  تدسیییعه   (  ،ییییا ییر   قابلییییت  بهبییید  
 ها  مهارت  تقدیت  با  ر  ف  تدسعه  ج(  ،پژوهشی  ها  فرصت 
 کیر     تدانمنیگ   بیا   سازمانی  تدسعه   (  و  تغییر،  و  ریز  برنامه 
 خیدیش   سیازما    نییاز   مدر   ها  مهارت  کسب  برا   کارکنا  
 ( 139۲  بازریا ،  و  )زاهگ  

  ر  فیر    کیه   است  کارهایی  و  ها تجربه  تنها نه  کارراهه  یک 
 شیامل   بلکیه   کنیگ،  میی   کسیب   ما    منافع  و  حقدق  آ   ازا  
 کیه   شید ،  میی   نییز   اجتمیاعی   میگنی   و   اوطلبانه  ها  فعالیت 
 طراحیی،   کارراهیه،   تدسیعه   نیگار     فیر    بیرا    ما    منفعت 
 بخییش رضییایت  و  سیید منگ  ایفییا   از  حمایییت  و  چیییگما  
 ایی    سیت  ا  شیغلی   هیا   مدقعیت  زنجیره   ر  کار   ها  نقش 
 کارراهیه   تدسیعه   هیگف   بیا   آمدزش   ر  است  نیاز  مالحظات 
 کیه   آنجایی  از  .(al., et Kenny 2019)  ییر   قرار  نظر  مگ  افرا  
 مراحییل   ربر ارنییگه  اسییت،  پدیییا  گ فراینیی  هییهکاررا  هتدسییع 
 عالیق  با  متناسب  شغلی  ییر  جهت  و  انتخا   ماننگ  ،یمختلف 
 انتخیا    حیی     ر  است  نیاز  بنابرای   است،  افرا   تعگا هااس  و 
 ها  راهنمایی  قالب   ر  مدضدع  ای   تحصیلی  یرایش  و  رشته 
  ر  کاربر   - علمی  ها  آمدزش  متقاضیا   به  تحصیلی - شغلی 
 بیه   بسیته   مشیاغل،   از  یک  هر   یگر،  سد  از  شد    یرفته  نظر 
 بیید  ،  خصدصییی  و  غیر ولتییی  یییا  و   ولتییی)  خیید   ماهیییت 
 و  فنیاور    و  فنیی   سیطح   بید  ،   تدلیگ   و  صنعتی  خگماتی، 
  ر  مدفقییت   و  احیراز   نظر  از  را  ا  هویژ  ملزومات  آ (،  نظایر 

  ر  رو، ایی    از   ار    همیراه  بیه   متقاضیا   برا   شغلی  مدقعیت 
 شییغلی  مهیاسییاز   فراینییگ   ر  و   رسییی  هییا  برنامییه  تدسییعه 
 نظیر    ر  هیا  تفاوت  ای   است  نیاز  کاربر   - علمی   انشجدیا  
- علمیی   هیا   آمدزش   ر   رسی  برنامه  عبارتی، به  شد    یرفته 
 حاضر  حال   ر   انشجدیا   شغلی  مسیر  بازتا   بایگ  کاربر   
  انیش   و  رتمهیا   کسیب   صدرت به  شغل  با  مرتبط  یا ییر ) 
 فرایییرا    )بیرا    آینیگه    ر  و  محصیل(   شیاغال    برا   فر   
 را  آنهیا   کارراهیه   از  روشی    انیگاز   چشم  و  باشگ  شاغل( غیر 
 هیا   آمیدزش   کیه   است  ممک   صدرتی   ر  ای    هگ    ست به 
 و  مسیتمر   یا ییر   برا   را  خد    انشجدیا   کاربر   - علمی 
 فراینیگ    ر  عبارتی به  و  (Harris, 1999)  کننگ  آما ه   خد یر ا 
 نییز،   میگیرا    و  شید    تلفییق   آنهیا   ا  حرفیه   و  فیر     تدسعه 
 منیابع   تدسیعه   یزینه  عندا  به  را  کاربر   - علمی  ها  آمدزش 
   بگیرنگ   نظر   ر  خدیش  سازما    ر  انسانی 
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