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 .ودرز در کارکندان بدودهای وسیرشدغلی بد یاب  نیرشزوینه، هدپ از پژوهش حاضر هرف 
بددددا اسددددتفاده از  رنفدددد 15 ای اسددددت.ی زوینددددهپژوهشددددی کیفددددی از نددددوع نظریدددده، پددددژوهش حاضددددر رو  
و  ودددرزگیددری هدفهندددد از طریددق وصدداحبه بدددر وبنددای وعیارهدددای تشددخی  کارکنددان سدددنتی و بدد  نهوندده

ابزارهددای  .انتخدداب شدددند وددرزرشددغلی بدد هددای وسیدر وقیدداس نیددرشآنهددا  یاز طریددق نهددرهههچنددین 
هدا بدا اسدتفاده دادهو وصداحبه عهیدق بدود.  ورزهای وسیرشغلی ب شاول وقیاس نیرش شده استفاده
گذاری گزینشی تحلیدل شددند. گذاری وحوری و کدکد، گذاری بازکد :ای در سه سطحی زوینهاز نظریه
 2شداول ودرز های وسیرشغلی بد نیرشداد که نشان  یفیک یلها در بخش تحلداده واکاوی ها یاهته
، ذهدن سیالی، خودوختاریاند از:  عبارت اصلیی های فرعی است. وقولهوقوله 12ی اصلی و وقوله

نتیجیه. پویای  عهلکردی و فعالیت پسندی، طلبیهیجان، شادکاوی، پذیریتغییر ، استحکام ارزشی
بندابراین بدرای  راهبرد و پیاودد  ابدل تبیدین اسدت.، علل  الج در ورزهای وسیرشغلی ب نیرش گیری 

در کندار یکددییر در  ودرزهای وسیرشدغلی بد و پیاودد هداراهبرد، فهن د یق این وفهوم الزم است علل
 ر گرفته شوند.ظن

 اینظریه زوینه، ورزشغلی ب های وسیرنیرش  های کلیری واژه
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 مقدمه
گسمترده و عهممده، شمدن و رشممد تکنولموؼیضهممانیهمای اظیممر حما در سمال ای در تغییممرات 

وسممیرهای هممای شممغلی و رشممد سممبب دگرگممونی وحممیط، کممه ایممن  تغییممراتحمماػار پدخممد آوممده 
کمممار پممماره وقممم و در نهاخممم  نگمممرشضدخمممد شمممده اسممم   1شمممغلی ، همممای ضدخمممدی طمممون 

کمماری کمماری، 2قراردادهممای  ضمماخگزین ایممن تفکممر  3انعطمما  ػوممانی و ظممود اشممتغالی، تقسممین 
گغرانمدن ػنمدگی لػم اسم  در خمک شمغ  حهاننمد که افراد برای  در ایمن شمراخط فمراهن . شده 

کارکنان دشوار  5یشدن اوکان اونی  شغل همایی و لػم اسم  افمراد اػ ویژگمی شمود ویبرای 
کار ساػگار شموند حنمابراین حمه (؛ 2636، 6ومورل) برظوردار حاشند تا حه ظوبی حا تغییرات وحیط 

کممه پاسممصگوی ایممن تغییممرات حاشممد. اػ بممین ایممن  وسممیرهای شممغلی ضدخممدی نیمماػ اسمم  
را در آنهمما  اصممی دارد و واننممد خممک طتممر سممایربرضسممتگی ظ 7وممرػوسیرشممغلی بممی، وسممیرها
ومرػ نصسمتین حمار وسیرشمغلی بمی( 3220) 9آرتور و روسمیا(. 3222، 8کوهن و والون) گیرد بروی

کردنممد هممایی طممون فراتممر رفممتن اػ ورػهممای خممک وسهوعممه اسممتصداوی حمما ویژگممی کممه را وطممرح 
 وممرػ و قابمم  توسممعه حممدون، 10سیرشممغلی حممدون وحممدوخ و (؛3220، آرتممور و روسممیا) ظمماب

، 12برخسمکو و همال) وسیرشمغلیحد و پاخمان های بیفرص (؛ شناسایی 2660، 11اخنکسون)
هممداخ  شممدن  (؛3222، 14و وممالون کمموهن) ی وسیرشممغلیدر توسممعه 13(؛ عاومم  بممودن2660

، سمممگرس) 16ظودوصتممماری (؛2662، 15لزورا وتیلمممور) توسمممط تعرخمممف شصصمممی اػ ووفقیممم 
طمممممان و ) حمممممال 18پمممممغیری(؛ انطبممممماق2661، 17حممممماترام و هنمممممدرخک ، ولبگمممممراس، اخنکگلمممممو

                                           
1. Career development 
2. work contracts 
3. self-employment. 
5. job security. 
6. Morrell, H.R. 
7. boundaryless career 
8. Cohen, L., & Mallon, M. 
9. Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. 
10. no limits to the territory 
11. Inksone, K. 
12. Briscoe, J. P., & Hall, D.T. 
13. agency 
14. Cohen, L., & Mallon, M.  
15. Lazarova, M., & Taylor, S.  
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کممممه افممممراد دارای نگممممرششممممود وی( شممممناظته 2631، 1ههکمممماران هممممای . لػم حممممه عکممممر اسمممم  
اػ ورػهمای وصتلمف ، پرداػنمدهمای شمغلی وصتلمف ومیورػ غالبا حه فعالی وسیرشغلی بی
(. افمراد 2660، 3سالیوان و آرتمور) حالتری دارند 2پغیریو استصدام کنند ویاستصداوی عبور 
حمالیی اػ ظمود  پمغیری انتظماراتػوینمه اسمتصدامدر ، ومرػهای وسیرشمغلی بمی دارای نگرش

گزخنه کشف  همای کم  داشمتن نگمرشهای شغلی بیشتری هستند. حه طور دارند و حه دنبال 
ونسمممتین ) گمممرددضممموی شمممغ  ومممیومممرػ سمممبب ووفقیممم  بیشمممتر در ضسممم  ووسیرشمممغلی بمممی

و تمرضیح  5ومرػحما دو حعمد عهنیم  بمیومرػ (. وسیرشمغلی بمی2631، 4وربروگن و سلز، کاخس 
همای سماػی نگمرشورػعبارت اس  اػ وفهموم. عهنی  بیشود ویتعرخف  6تحرک ساػوانی

کار های ساػوانی و ترضیح تحرک سماػوانی حمه وعنمای تهایم  کردن در ورػکلی فرد نسب  حه 
  (.2660، 7هال و فراستشی دواس، سیکوبر) حه واندن حا خک خا طندکارفروا

کممار در ایممران و تممداوم ایممن وضممعی ، سممبب اػ سمویی دخگممر وضممود وشممکالت فع لممی حمماػار 
کمار و وضمعی  اسمتصدام خاد در شمراخط حماػار  )ووسموی،  شمود ویپمغیری در آخنمده تغییرات ز

گمراخش وسمیرهای شمغلی سمنتی3122 شمغلی ایمران  حمه سمه  وسمیر فعلمی در 8( و احتهال 
لػم اسممم  تممما افمممراد در طنمممین شمممراخطی اػ  حنمممابراین. (3125، اوینمممی) داردومممرػ وضمممود بمممی

طممون وممرػ برظمموردار حاشممند تمما اػ شممدت وسمماج  و وشممکالتی شممغلی بممیهممای وسممیر نگممرش
کاسممته شممود.ححممران و وشممکالت اسممتصداوی، وممداوم هممایبیکمماری رغن علیمم هممای شممغلی 

گرفته پژوهش، وفهومووفقی  این  پمژوهشکه بیشتر ایمن های وحدودی بر روی آن صورت 
پممای غربممی  ، خسممکو؛ بر2631، طممان و ههکمماران) اسمم همما در اخممالت وتحممده آورخکمما خمما ارو

و  برخسمممممکو، 2660، 10یووممممماو آن خاواشمممممیتا؛ 2636، ؛ ومممممورل2632، 9یحمممممارتون و ومممممورف، هنگمممممان
 ی ایرانمممی خافممم  شمممددر ظصممموب ایمممن وفهممموم در ضاوعمممهو پژوهشمممهای وعمممدودی  (2660

                                           
1. Chan, K. Y., & et al. 
2. employability 
3. Sullivan, S. E., & Arthur, M.B. 
4. Vansteenkiste, S., Verbruggen, M., & Sels, L. 
5. boundaryless mindest  
6. organization mobility preference  
7. Frautschy DeMuth, R. L. 
8. traditional careers 
9. Briscoe, J. P., Henagan, S. C., Burton, J. P., & Murphy, W. M. 
10. Yamashita, M., & Uenoyama, T. 



 25 ............................................... کارکنان در ورزب  وسیر شغلی هاینیرش یدهندهشکل ساختارهاییاب  زوینه

اوینمممممی و ، 2635، فممممماتحی، ابراهیهمممممی، ؛ ضوادخمممممان2635، ابراهیهمممممی و حسمممممان، رسمممممتگار)
کثممر ایممن (. 3125، و اوینممی و نیلفروشممان 3125، نیلفروشممان کهممی ، وطالعمماتا حممه صممورت 

لػم حمه عکمر اسم  کنندگان در این وطالعمات لحماو نشمده اسم . انسام شده و نظر شرک 
کهی حه تنه که کشف ساظتارهای شک  دهندهنتاخذ  شمغلی های وسیری نگرشایی برای 
کممافی نیسمم بممی  همماینگممرش یشممک  دهنممده یسمماظتارها بهتممردرک  یبممرا حنممابراین. وممرػ 

بممر آن شممد تمما حمما  یپممژوهش سممع یممندر ا اسمم . یمماػن یفممیک یوممرػ حممه پژوهشممبممی وسیرشممغلی
 هماینگمرش یشمک  دهنمده سماظتارهای 2عهیم  هایو وصاحبه 1کیفیاستفاده اػ روش 

کارکنان شناسا ورػبی وسیرشغلی    .گردد ییدر 

 روش پژوهش
کشمف  کمه اسم  4ایػوینمه ینظرخمهاػ نموا  کیفمی یپژوهشم حاضر یوطالعه  حمه ونظمور 

کارکنمانبمی شمغلیوسمیر هاینگرش یشک  دهنده یساظتارها اػ  و طراحمی ومدل ومرػ در 
گزخنشیو   8کدگغاری وحوری، 6کدگغاری حاػسه ورحله  هما تحلی  دادهبرای  10کدگغاری 

کدگمغاری حماػ داده استفاده شد. گرافی وفهموم سماػی در  هما حمه صمورت سمطر حمه سمطر خما پمارا
گمغاری  ی ورحلمه. در شمود ویشده و وفاهین حه دس  آومده براسماس اسمتنبای وحقم  نمام 
گغاشممته و براسمماس اشممتراکات کنممار خکممدخگر  تشممابهات خمما هممن پوشممی ، حعممد ایممن وفمماهین 

هممای عهممده در قالممب و در نهاخمم  وقولممه آخنممدوممیوعنممایی حممه صممورت وقممولت وحمموری در 
کممه در سممطحی انتزاعممی خکپارطممه ، ی قبلممی قممرار داردتممر نسممب  حممه دو ورحلممهوقولممه هسممته 

کربیناستراو) شود وی    (.3121، ترضهه افشار، س و 

                                           
1. qualitative method. 
2. deep interview. 
4. grounded theory. 
6. open coding. 
8. axial coding. 
10. selective coding. 



 1530 بهار، 01شهاره ، 10جلد ، پژوهشهای وشاوره .................................................................................... 21

 گحری نمونه و روش نمونه
و وصمماحبه  راسمماس پرسشممناوهب 1هدفهنممد گیممرینهونممه، پممژوهش ایممن گیممریروش نهونممه

که بود. که تهایم  حمه ههکماری  عهرانی و وترو() وهندسیاحتدا حه ده شرک   حه این صورت 
کموکران حسمن نهونمه .داشتند وراضعه شمد ای حمه ی ومورد نیماػ بمرای ضاوعمهوطماب  حما فرومول 

کارکنمممان حمممه طمممور تصمممادفی 22، اػ همممر شمممرک نفمممر بمممرآورد شمممد و  320، نفمممر 566حسمممن  نفمممر اػ 
کمه اػ ایممن ویممان نفمر  226حسممن  های حمکمه در نهاخمم  نهونممه شممدندانتصماب   26انتصمماب شممد 

 ( نفمر اػ322) %03هما ػن و ( نفمر اػ آػومودنی71) %12یمن نهونمه در اپرسشناوه وصدوش بمود. 
کارکنان دارای نگرشورد بودند. آنها  ومرػ احتمدا نهمرات شمغلی بمیهای وسیرحه ونظور تعیین 

ومرػ و عهنیم  بمی) ورػلی بیهای وسیرشغنگرشوقیاس زیرنفر( در دو 266) هاظام آػوودنی
که تبدی  شد.  tاستانداردحه نهرات  (ترضیح تحرک ساػوانی دو در خمک خما همرسپ  افرادی 

داشمتند حمه تمر اػ ویمانگین ی حمداق  خمک انحمرا  وعیمار حمالتر خما پماییننهمره، هماوقیاسزیر
کارکنمممان نگمممرشنفمممر  16 نهونمممه  یمممندر ا. ی پمممژوهش انتصممماب شمممدندعنممموان نهونمممه  همممایاػ 
حمه دسم   هایوقوله ییدونظور تاحه  داشتند. سنتی هاینگرش نفر 26 ورػ وبی وسیرشغلی

کارکنان  گرفتمه شمدند ، ورػبیآوده اػ   همایوقولمهو کارکنان سنتی نیز بمرای وصماحبه درنظمر 
گممروه حمما  یممنا در نهاخمم  اػ افممراد وایمم  حممه ههکمماری ضهمم  انسممام  .وقاخسممه شممد خکممدخگردو 

کارکنممان شممدوصمماحبه دعمموت  کممه. وصمماحبه حمما  اطالعممات ضدخممدی  ػوممانی پاخممان پممغیرف  
بمور  و ، گمال) رسیدن حه ووارد تکراری اداوه داش تا گیری حنابراین عه  نهونهشد. ن خاف 
وصماحبه  ومرػکارکنمان بمینفمر اػ  دهحما  حمدین ترتیمب(. 3115، ترضهه نصمر و ههکماران، گال
تما  شمدنیمز وصماحبه  کارکنمان سمنتینفمر اػ  پمنذحما  آنپم  اػ ، حمه اشمباا رسمید هادادهو  شد

گروه حا هن وقاهای کدها و وقوله کم  تعمداد .شوند خسهحدس  آوده اػ دو  کننمدهشمرک  در 
کمه تحق .بمودنفر 31وصماحبهدر  ها کمه  یشمینپ یقماتاػ آنسما  ومردان بمیش اػ ػنمان نشمان داد 

، ؛ سمالیوان و آرتممور2662، اختاوما و ساوپسمون) دهسمتنوممرػ همای وسیرشمغلی بمینگمرشدارای 

                                           
1. purposeful sampling. 
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دقیقه و تعمداد  331دقیقه تا  51ها بین ػوان وصاحبه ػن انتصاب شدند. 0ورد و  2، (2660
اػ عکمر  یضوانمب اظالقم خم حمه ونظمور رعا .ها بین خک تا سه حمار وتغیمر بموددفعات وصاحبه

 .شد یوورد وطالعه ظوددار های نام شرک 

 ابزار پژوهش
 در ایممن پممژوهش بممرای بررسممی نگممرش حممه وسممیر ورررز:برر  وسیرشررغلی هرراین رررش وقیرراس_  الرر 
، برسمیکو و ههکماران ) ه شمدورػ استفادهای وسیرشغلی بیورػ اػ وقیاس نگرششغلی بی

سمموال 1وممرػ و سمموال اول عهنیمم  بممی1کممه  اسمم گوخممه 31شمماو  ، پرسشممناوهایممن (. 2660
 1سنسد. سوالت پرسشناوه بر اسماس طیمف لیکمرت حعدی ترضیح تحرک ساػوانی را وی

کن خا اصال تا 3 اػ) ایدرضه خمادی( نهمره :1: حسیار   . نهمرات سموالتشمود ویگمغاری تما حمد ز
( 2660) گممردد. برخسممکو و ههکمماراناری وممیگممغنهممرهحممه صممورت وعکمموس  31، 32، 33، 36، 2

کرونبمادعهنی  بمی هایپاخایی ظرده وقیاس و تمرضیح تحمرک  12/6ومرػ را اػ طریم  آلفمای 
کردنمد. انماخ 70/6ساػوانی را   2( و دبمراین و حماطنر2632) 1کاسمتیلو و لمردن، گنزالمز، گمزارش 

پرداظتنممد و ضممرخب پاخممایی سممنسی ایممن دو وقیمماس هممای رواننیممز حممه بررسممی ویژگممی (2636)
کمههای اصالح شده وشاحه وقادیروقیاس  کردنمد.گمزارش (2660) برخسمکو وههکماران ی بود 
 یبررسم ییمدیتا یعماول یم پرسشمناوه را حما اسمتفاده اػ تحل ایمن 3ساػه یی( روا3125) اوینی
کممه اکممرد  تحممرک  تممرضیحوممرػ و  بممی عهنیمم  یمماسوق یممرشمماو  دو ز یمماسوق یممنو نشممان داد 

کممه سمماػوانی گرفتممه شممد خکممدخگردو عاومم  وسممزا و وسممتق  اػ  اسمم    ههسممانیو  نددر نظممر 
و در  70/6یتحمممرک سممماػوان یحتممرض یممماسکرونبمماد در وق یحممما اسممتفاده اػ آلفممماآن را  یدرونمم

کرد.15/6ورػ بی عهنی  وقیاس  گزارش 
گممردآوری اطالعممات اػ وصمماحبه :وصرراحبه_  ب هممای عهیمم  در ایممن پممژوهش حممه ونظممور 
اػ ، همای ظمابپرسمشگر تهاخلی حمه پرسمیدن وصاحبه، . در این نوا وصاحبهشداستفاده 

                                           
1. Enache, M. ,González, I., Castillo, D., & Lordan, O. 
2. De Bruin, G..P., & Buchner, M. 
3. construct validity. 
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همممای ضنبمممهنمممدارد. در عمممو   اسمممتاندارد شمممده و طبقمممه حنمممدی شمممده، پمممیش تعیمممین شمممده
گف بررسی وتعددی اػ نظرات وصاحبه شونده را  که در  گونه  گمو پمیش وو ووضوعات را آن 

کتشمافی و وطالعماتی این نوا وصاحبه. کندوطرح وی، آخندوی  وناسمب ضه  وطالعات ا
که در آن   نیماػ اسم اطالعات دقیقی در وورد وساج  پیشیمده و حما ضزجیمات بیشمتر حه اس  

کشمف  حنابراین ؛(3112، دلور) حا توضه حه هد  پمژوهش حاضمر و تماػگی ووضموا و نیماػ حمه 
کارکنان اػ وصماحبهبرای ، هاضزجیات این نگرش  همای حمدون سماظتار و عهیم وصاحبه حا 

کل. دشاستفاده   یو یفعلم یشمغل ی وصماحبه شمونده و وضمع یوعرف یوصاحبه حا سوال 
کممارسممپ   وشممروا  شممد. در  یبررسمم یتیشصصمم همماییژگممیو و ظممانوادگی شممراخط، یسممواب  

کمه  یدهپرسم سموالتی، یکلم سموالت یمنوصماحبه شمونده حمه ا یبرابر پاسصها  یحمه نموعشمد 
 یطآنمان در ومورد وحم دخمدگاه، سماػوان و علم  آن ییمرتغ خماشمغ   ییرنسب  حه تغآنها  نگرش
کلم 1شماو  تقریبما  کمه کردیوم یرا بررسها نگرش دراینوثثر  عواو آل و  خدها یشغل  یسموال 

که تعداد سوالت حسته حه پاسز هر فرد وتغ انتصماب وصماحبه شمونده  بمود. یمربود. هر طند 
گرفم . ومالک داشمتن ، ورود ها حه صورت هدفهند بر اساس پرسشناوه و وصاحبه صورت 

 همماینگممرش یمماسدر وق یممانگینو تممر اػیینپمما خمما ترحممال وعیممارانحممرا   خممکحممداق   ی نهممره
 یاضممرا قبمم  اػ. بممودوصمماحبه  بممرایآنهمما  یمم عممدم تها و وممالک ظممروحوممرػ بممی وسیرشممغلی

شمرک  در پمژوهش  بمرایآنهما  رضاخ داده شد و  توضیحآنها  یپژوهش هد  اػ وطالعه برا
گرفته شد ضلب  کارکنان ضه  ضبط وصاحبه اضاػه   .و اػ 

 هایافته
کممد وحمموری ) ی اولیممهوقولممه 20، حمماػ کممد3606 وممرػبممیکارکنممان  هممایوصمماحبه یمم حمما تحل 

 یورحلمه آظریندر  حه دس  آود. کد وحوری سطح دوم() ی اصلیوقوله21 ( وسطح اول
خکپارطمممه و  کدگزخنشممی 1در قالممب  اصمملی یوقولممه 21، (گزخنشممی کدگممغاری) کدگممغاری
 گزارش شده اس . 3ها در ضدول نتاخذ این تحلی . شدند ونسسن
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 نتایج کدگذانی در اهراد دارای نهرات حدا ل یک ان راف وعیار باالی ویان ین .1جدول 

 کرگذاری  محوری سطح اول
محوری کرگذاری 

 سطح دوم
 کرگزیخشی هر وانی

 -استقالل شغلی -اولوخ  دادن حه استقالل-عدم واحستگی
 36 استقالل استقالل در سرع  پیشروی -استقاللی فکری -استقالل والی

 ظودوصتاری
داشتن قدرت اظتیار شصصی در شغ  در برابر قدرت اظتیار 

 وی  حه داشتن قدرت اظتیار -کارفروا و ساػوان
 36 اظتیار

آػادی -آػادی عقاخد-آػادی انتصاب-آػادی عه -عدم پایبندی
 اههی  آػادی -آػادی ػوان-بیان

التزام حه آػادی در 
برابر عدم 
 پایبندی

36 

 1 نسبی بودن دخد نسبی در برابر دخد وطل  -پایبند نبودن حه طهارطوب

 عهن سیالی
 1 پوخایی پیشرف  پوخا -لزوم رو حه رشد بودن -لزوم پوخایی

عدم تهای  حه وحیط   -عدم اعتقاد حه ثبات -ثبات شغلی پایین
عدم  -های شغلی ثاح عدم تهای  حه فعالی  -شغلی ثاح 

 تهای  حه حقوق ثاح 

عدم تهای  حه 
 ثبات

36 

 کدگغاری وحوری سطح اول
کدگغاری 
وحوری سطح 

 دوم
 کدگزخنشی فرآوانی

 1 نوآوری ظالقی  -ظل  و آفرخنش
 عهن سیالی

 0 انعطا  پغیری قاحلی  تغییر -انعطا 
های ی فردی در برابر عدم پیروی اػ ارػشهاپیروی اػ ارػش

اههی  پایبندی حه  -های شصصیاههی  ارػش -ساػوان
گغاری ساػوانی -اعتقادات گغاری شصصی در برابر ارػش   ارػش 

های نقش ارػش
 شصصی

5 

استحکام 
 ارػشی

گیری شصصی گیری در لحظه -اههی  تصهین   تصهین 
گیری ضس  و ضوگرانهی هشیو -تصهیهات آنی()  -تصهین 

گیری عقالنی گیری احساسی در برابر تصهین  تصهین  -تصهین 
وی  حه اخستادگی بر روی تصهیهات  -هاگیری بر وبنای ارػش

 شصصی در برابر تحهیالت وحیط و اطرافیان

های شیوه
 گیریتصهین

1 

عدم  -پیشرف حستر  -عهنی در پیشرف های اعتقاد حه ساػه
 عینی در پیشرف های اعتقاد حه ساػه

 2 وعنای پیشرف 



 1530 بهار، 01شهاره ، 10جلد ، پژوهشهای وشاوره .................................................................................... 22

 کرگذاری  محوری سطح اول
محوری کرگذاری 

 کرگزیخشی هر وانی سطح دوم

گرفتن دخدگاه -توانایی شنیدن نظرات وصالف های  توانایی در نظر 
توانایی  -دخگران اههی  حه ساظتارهای فکری وتفاوت اػ دخگران

 کنار آودن حا  تفاوت ها

گشودگی نسب  
 هاحه تفاوت

2 

 تغییرپغیری
کسب تسارب  -ضدخد طلبی وی  حه اطالعات ضدخد وی  حه 

 ضدخدهای ضغابی  آشنایی حا اخده -ضدخد
ضغابی  ساػه
 های ضدخد

36 

 عدم تهای  حه خکنواظتی اخساد تنوا -ضغابی  تنوا
وی  حه تنوا در 
برابر عدم تهای  
 حه خکنواظتی

36 

 3 اههی  لغت اولوخ  دادن حه لغتاخساد لغت در ػندگی لغت پیروی اػ عالج  
تالش شصصی برای اخساد شادی در  -اولوخ  دادن حه شادی  شادکاوی

 ػندگی
 2 شادوانی اصی 

کردن رخسک پغیری -هیسان طلبی  36 ظطر 
 هیسان
گیری سرخع -خادگیری سرخع -عک  العه  سرخع طلبی  -تصهین 

 سرع  پیشروی
 1 سرع 

 1 ارتبای فعال برقراری ارتبای حا وسهوعه افراداههی   -اههی  رواحط صهیهانه

پوخایی 
 تعاولی

کسب تسرحه -حسترهای خادگیری -اههی  خادگیری  -اههی  
کاربرد  کاربرد شصصی در برابر خادگیری بر وبنای  خادگیری بر وبنای 

کنسکاوی -ساػوانی  وی  حه دانستن -وی  حه 
 36 خادگیری وستهر

وسجولی  پغیری در قبال  -عالج  تهای  حه انسام وظیفه اػ روی
 وتعهد بودن در قبال انسام وظاخف وحوله -شغ 

پغیرش 
وسجولی  
شصصی در 
 انسام وظاخف

5 

کثر توانهندی تهای  فرد حه طند حعدی  -هاتهای  حه استفاده اػ حدا
وی  حه توانهندی و  -بودن در برابر عدم تهای  حه تک حعدی بودن

 شاخستگی

ح  توانهندی و 
 ستگیشاخ

2 
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 کرگذاری  محوری سطح اول
کرگذاری محوری 
 سطح دوم

 کرگزیخشی هر وانی

کار -اههی  توانایی ودیرختی  -توانایی ودیرخ  رخسک در 
کار  ودیرخ  شصصی روند 

 1 توانایی ودیرخ 

پوخایی 
 تعاولی

در لحظه بودن و لغت  -لزوم داشتن طشن انداػ و دخد استراتژخک
 بردن اػ ػوان حال در برابر عاقب  اندخشی

اههی  طشن 
 انداػ

1 

کاری -اههی  و نقش درآود های تهای  حه فعالی  -پرستیژ 
 ورتبط حا تصصصشغلی 

اههی  ساػه
 -های اقتصادی
اضتهاعی در 
 شغ 

1 

 فعالی 
 پسندی

کار ساػوانی کارفرواخان عاو  دلزدگی اػ  عدم  -طرػ تفکر وتفاوت 
 تهای  حه وسیر پیشرف  درون ساػوانی

کار  دلزدگی اػ 
 ساػوانی

1 

کوطک کاری  تهای  حه  -تهای  حه عضوی بزر  بودن در سیستن 
کار ساػوانیکار شصصی در   برابر عدم تهای  حه 

کار  تهای  حه 
 شصصی

0 

گسترده در برابر فعالی های فعالی   -شغلی وحدودهای شغلی 
گاهی اػ فرص  -اشتغال ػایی کاریآ نقش  -تغییر شغ  -های 

 اشتغال وداوم -ارتباطیهای شبکه

قاحلی  شغ  
 خابی

36 

 
کدهای حه دسم  آومده در  حه  کارکنماننتماخذ وصماحبه حما ، ومرػیبم کارکنمانونظور تایید 
کدگمغاری و نیزکدگغاری و تحلی  شد. یسنت کدگمغاری حماػ و  حموری فرآخند تحلی  شاو  
کدگممغاریبممود   ۀوقولمم 1وحمموری سممطح اول و  ۀوقولمم37کممد حمماػ و  302، کممه در ایممن فرآخنممد 

 گزارش شده اس . 2وحوری سطح دوم حه دس  آود. نتاخذ این تحلی  در ضدول 
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 تر از ویان ینی حدا ل یک ان راف وعیار پاییننتایج کد گذانی و ونی در اهراد دارای نهره -2جدول 

کرهای محوری سطح  کرهای محوری سطح اول
 دوم

کار ساػوانی کار ساػوانی -عدم تهای  حه ضاحه ضایی شغلی -ضغابی    -اههی  تداوم 
کار  نقش ظبره شدن و وسلط شدن در تداوم 

عدم تهای  حه تغییر 
 شغ 

کاری -اههی  اونی  شغلی اههی   -اههی  درآود ثاح  -ضغابی  ثبات در وحیط 
 ثبات اولوخ  دادن حه ثبات -ثبات ػوانی

گیری عاقالنه -عدم رخسک پغیری  رفتار عاقالنه تصهین 

 ساظتارگرایی اههی  نظن -طهارطوب داشتن

کار اههی   -های عینی در پیشرف هاعتقاد حه ساػ -اههی  درآود -اههی  رضاخ  اػ 
 خادگیری

های اههی  ساػه
 عینی

 
 یوحمور همایوقولمه بروبنمایآنهما  اػ تعرخفیو  تشرخح خنشیگز کدهایاػ  هر خکر اداوه 
کممه تعر حممدین، گممرددیاراجممه وممدوم سممطح   هممایهممر وقولممه بممر اسمماس ظممرده وقولممه خممفصممورت 

 گردد. ویسطح اول اراجه  وحوری کدهایحاص  اػ 
که  -1  باشد:های زیر ویوقوله شاولخودوختانی 
فکمممری و سمممرع  ، ومممالی، ویممم  حمممه اسمممتقالل شممماو  اسمممتقالل شمممغلیاسرررتقالل: . 1-1 

کید  .گاه ویم  حمه شود ویپیشروی اس . در این وقوله بر عدم واحستگی حه ساػوان و افراد تا
کمردن شمغ  قبلمی ومی کارکنمان استقالل شغلی ونسمر حمه رهما  وسبمور »گفم : گمردد. خکمی اػ 

کنممین، شممدخن ی ولممی وممن هنمموػ تممرضیح ویممدم ػوینممه، دوسممتن اداوممش داد، شممرک  را ونحمم  
کممه تمموش اسممتقالل داشممته حاشممن خن طیممزی حاشممه  عممدم اظتیممار ، دلیمم  اخسمماد انگیممزه حممه «.کممار

کاری و اخستادگی بر روی تصهیهات شصصمی  اسمتقالل، کارفروا در حغ  فرد اػ وسهوعه 
خمادی اسم . اسمتقالل فکمری پمیش ػوینمه ی رسمیدن حمه اسمتقالل اسم  اػ دارای  اههی  ز

کممه فممرد وسممق  حاشممد سممرع  ، ایممن رو برضسممتگی ظاصممی بممرای فممرد دارد. در نهاخمم  ػوممانی 
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کار شصصمی کاوم  ، پیشروی در شغ  نیز دس  ظودش اس .  اسمتقالل شمغلی را حمه طمور 
کممار سممببویمم  اختیررار:  3-2 .کنممد ویبممرای فممرد فممراهن  کاومم  در   تحهمم   حممه داشممتن اظتیممار 

گممغارد. ات قمموی در شممغ  فممرد بممر ضممای وممی، تممأثیر. ویمم  حممه اظتیممارشممود ویزورگممویی نکممردن 
کاو  اػ  کاو  برابر حا رضاخ   کمه »شغ  اس . وضود اظتیار  گه خه شغلی داشمته حاشمن  ون ا

کاومم   در «.ظیلممی راضممی هسممتن، اظتیمماراتن دسمم  ظممودم حاشممه کممار شصصممی فممرد حممه طممور 
سممم . ایمممن وزیمممرا تهممماوی داونمممه اظتیمممارات در دسممم  ا ؛دارای اظتیمممار و اسمممتقالل اسممم 

کمار ، عهنی، اظتیارات شاو  داشتن اظتیار در ودیرخ  والی ػوانی و ودیرخ  رخسمک در 
 اس . 
کمردن آػاد بودن حه وعنای آوادگی برای رفمتن و  التزام به آزادی در برابر پایبندی: .1-3 رهما 

کنممار حگممغارد. خکممی اػ  شممراخط اسمم . حنممابراین فممرد قممادر اسمم  حممه راحتممی اوممور وصتلممف را 
کممار و توانممایی تعیممین ، نهودهممای ویمم  حممه آػادی آػادی عهمم  اسمم . آػادی عهمم  در وحممیط 

کماری  کاری حه طور شصصی و وستقالنه سبب ضغابی   اػ دخگمر نهودهما . شمود ویوظاخف 
ی نظممرات در ظممانواده سممهن ومموثری در و بیممان آػادانممهنکممردن ن آػادی عقاخممد اسمم . تحهممی

کنممد. تحهیمم  ، پمرورش ایممن اومر دارد. در آػادی انتصمماب فمرد وایمم  اسمم  تما آػادانممه انتصماب 
که بهن تحهیم  شمده». شود ویوظاخف و حیطه انتصابی سبب سلب آراوش فرد  کاری  ، تو 

کنممد و  اػ سممویی «.آراوممش نممدارم دخگممر فممرد وایمم  اسمم  تمما ایممن آػادی را در بیممان نیممز احسمماس 
ارطوب طممآػادانممه حممه اظهممار نظممر بپممرداػد. آػادی ػوممان نیممز خممک اولوخمم  وهممن اسمم . بممرای فممرد 

کمه آػادانمه خادی نمدارد و وایم  اسم   برناومهاش بمرای انسمام وظماخف شمغلی ػوانی اههی  ز
کار شصصی اس کند. حد ریزی   . اعالی آػادی در 
که شاول وقوله سیالی-2  باشد: های زیر ویذهن 
وطممرح ، بحممه سمماظتار ظمما نداشممتن نسممبی بممودن حممه وعنممای التممزام نسرربی بررودن:  .2-1

 تهایمم ، هممای ػوممانیقممرار نگممرفتن در طممارطوب، و وعیارهممای ظممابضممواحط ، نبممودن اصممول
کار حا افراد دارای ساظتارهای شدخد نداشتن ، کمار سماظتاروند طاق  فرسا بودن انسام، حه 

ودها حمه ضمای پیمروی اػ اپیمروی اػ پیشم، ریزی نبودنبرناوهاه  ، طارطوبیلغت بردن اػ بی
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: ویم  حمه شمود ویهمای زیمر دخمده حمه طمارطوب  حمه صمورت نبمودن پایبندپیاودها اس . آثار 
کممار کارفروممای ، آػاردهنممده بممودن وضممود شممرح وظمماخف شممغلی، تممرک  کممردن حمما  وشممک  پیممدا 

کممه سمماػوان دار نیسمم ، و اهمم  طممارطوب سمماظتاروند کمماری  ظسممته شممدن اػ ، ضممغابی  
کممه سمماظتاروند اسمم . در وقابمم  کارکنممان گرایممی اػ وقولممهسمماظتار، کمماری  هممای برضسممته در 

وقتمی رونمد آدم وشمصص »اس . سنتی اس  و حه وعنای داشتن طارطوب و اههی  نظن 
کنی. برناو  وشصص هسم تونی روش برناوهوی، حاشه قم  ویم  حمه نظمن حقی در «.ریزی 

. حنمابراین ایمن شمود ویگرایی در ایمن افمراد هدفی و برضستگی ساظتارسبب رها شدن اػ بی
کاوال در تضاد حا وقوله کارکنان بیوقوله   ورػ اس . ی نسبی بودن در 

حرکمم  ، رونممد پیشممرف  نشممدن توقممفو، پوخممایی حممه وعنممای درضمما نممزدن پویررای : .2-2
کمار ، وداوم حرک  رو حه ضلو و در ضرخان بودن اس . وضود پوخایی سبب ضغابی  و تداوم 
کارکنمان شود وی خماد حاشمه»گوخمد: ومی. خکی اػ  نمه تنهما ، دوسم  دارم تموی وحمیطن پوخمایی ز

تنهمما اػ طریمم  داشممتن عهممن پوخمما ، هممای تمماػهاخممده کسممب «.ههممه پوخمما حاشممند، وممن پوخمما حاشممن
کمه  ومرػ خمک وسمیر پیشمروندهکارکنان بیشغلی . وسیرشود ویوحق   و حمدون توقمف اسم  

   حد ظاصی اػ ووفقی  در آن وضود ندارد.
گمردد حه ثبمات ومی تهاخلیبیحه ثبات سبب نداشتن اعتقاد عدم تهایل به ثبات:  .2-3

حممممه وحممممیط شممممغلی ثاحمممم  دخممممده  نداشممممتن اعتقمممماد، و نهممممود آن در ثبممممات شممممغلی پممممایین
کممار طممولنی وممدتوممرػ بممی.کارکنان شممود وی ثاحمم  و حقمموق ثاحمم  ندارنممد و در ، تهمماخلی حممه 
کمالن اند تا اػ طری  اخساد تنموا در فعالیم تالش کماری ثبمات را اػ بمین ببرنمد و درآومد  همای 

کارکنان  کنند. خکی اػ  که ویاین خمه ضما شمروا حمه حعضی»گوخد: ویکسب  ها هستن روػ اول 
 «.اوا ون اخنسوری نیسمتن، ههون ضا ویشین و ویرند و حا افتصار تا اون روػ آظر کنند ویکار 
کشف شده در افراد دارای نگرشی ثبات خکی اػ وههترین وقولهوقاب  وقوله در همای های 

کارکنان بی کارکنمان سمنتی اههیم  سنتی اس . بر ظال   ورػ وفهوم اونی  شمغلی بمرای 
کاری ثاح  تماوین ظاصی دارد. اونی  شغلی حه وعنای پاخداری داجن شغ  اس .  شراخط 
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ترضیح ویدم خه وسیرشغلی وشصص و ثاح  را برم »اس  ی اونی  شغلی برای فرد کننده
کار ون ووفم  ویشمن خما نمه که آخا ته این  تما اخنکمه حصموام ، که تهش وعلوم هس . حتونن ببینن 

کممنن خسممک  کممار سممبب ، کممردنوضممود قاحلیمم  ظلمم نرروآونی:  5-2. «ر آفممرخنش و ظالقیمم  در 
کار ضغاب کمه حما اػ بمین رفمتن سرطشمهه. اههی  نوآوری تا انداػهشود ویی  آن  ی ای اس  

کنار وی، ػاخندگی و ظالقی  کار را  کارکنان فرد آن  بیمنن وقتمی ومی»گوخد: ویگغارد. خکی اػ 
کار ظالقانه کنمار، ای توش نهیشه انسام داددخگه هیر  کار را ویمغارم  آػادی و  افمزاخش «.اون 

کار وی کاری سبب افزاخش ظالقی  درآن   گردد.اظتیار فرد در تعیین وظاخف 
انعطا  پمغیری شماو  قاحلیم  تغییمر و انعطما  اسم . قاحلیم   انعطاف پذیری: .5-2

های وصتلف و حنا حه ضمرورت عقاخد در ػوینهو رفتار، تغییر حه وعنای توانایی تغییر تصهین
کارکنان بی کارخشان نیز انعطما  وضمود داشمته حاشمد. نبمود ورػ وای اس .  اند تا در وحیط 

کاری حه وعنای  وقتمی احسماس »اسم . شمراخط رشمدی بمرای فمرد  نبودنانعطا  در وحیط 
کردم دخگه ضای رشدی برای ون نداره، کردم شرک  انعطا  نداره  «.احساس 

که شاول وقوله-3  باشد:های زیر ویاست کام انزشی 
 ظممود هممایحممه دنبممال تحقمم  ارػش، وممرػکارکنممان بممی هررای شخصرری:نقررش انزش .3-1

. در شممود ویهمما حممه صممورت پایبنممدی حممه اعتقممادات دخممده هسممتند. پاخممداری بممر روی ارػش
کممار گمماه هممای فممردی اصمم  و وبنمما اسمم  نممه ارػشارػش، وحممیط  کممه ایممن اوممر  هممای سمماػوانی 

کارساػوانی  کاهش انگیزه  کمه را تما ضمایی ومیهای سماػوان . فرد ارػششود ویسبب  پمغیرد 
اومما درصممورت وضممود تضمماد قممادر اسمم  حمماػ هممن در  ؛اش در تضمماد نباشممدهممای فممردیحمما ارػش

کارکنان  کمه »گوخد: ویساػوان حهاند. خکی اػ  در عین حال ون ظیلی توی ایمن طنمد سمالی 
گیرری:شیوه 2-1 «.ها وصالف بودند ولی واخسادمهام ساػوانبودم حا ارػش  در های تصرهین 
فمرد وایم  اسم  همن درکمار و همن در  گیمری وتعمدد اسم .همای تصمهینورػ شیوهکارکنان بی

گیمری ، آنمی() گیمری در لحظمهتصمهین. های غیرکاری شصصا تصهین حگیردضنبه تصمهین 
کتمماب اسمم . در تصممهین ی ضوانممب و فممرد ههممه، ضوگرانممهگیممری ضسمم  وحممدون حسمماب و 

گیممری . در تصممهینکنممد ویو اػ تهممام ونمماحع اطالعمماتی اسممتفاده  گیممردوممیاطالعممات را در نظممر 
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نمه بمر ، گیمردفمرد براسماس احساسمش تصمهین ومی، حتی حا وضمود شمواهد ونطقمی، احساسی
هممای فممردی دسمم  حممه فممرد  بممر اسمماس اههیمم  ارػش، گیممری ارػشممیاسماس عقمم . در تصممهین

کمه رػشگیمری ومن ههمون اوعیمار تصمهین»گیرد.ویػند و تصهین انتصاب وی همایی هسم  
گرفتممه کارکنممان  در وقابمم  «.گیممرمهمما ویممام و تصممهین وممیبممر اسمماس اون ارػش، قممبال شممک   در 
گسممترده حممه بررسممی و ی تصممهینسممنتی شممیوه گیممری عاقالنممه وطممرح شممدکه در آن فممرد حممه طممور 

گمرفتن و سمنسش ضوانمب وثبم  و ونفمی در تمالش سنسش شراخط وی پرداػد و حما وشمورت 
ظیلمی شمراخط ، ظوام تصمهیهی حگیمرموقتی وی» برسداس  تا حه تصهین عاقالنه و درس  

وممرػ کارکنممان بممیوعنررای پیفرررهت:  1-1. «ظیلممی سممبک و سممنگین ویکممنن، سممنسنرا وممی
هممای عهنممی وعیارهممای سمماػه، بیننممد. اػ دخممد ضاوعممههممای عهنممی وممیپیشممرف  را در سمماػه

داشممتن سمماعات ، شمموند. واننممد داشممتن آراوممشپیشممرف  و عواومم  ووفقیمم  وحسمموب نهممی
خاد کن در برابمر سماعات ، داشتن عزت نف ، تفرخح ز کاری  داشتن آػادی و داشتن ساعات 

خماد. اػ نظمر ایمن افمراد سماػه ارتقما شمغلی و ، همای ومادیهمای عینمی طمون پیشمرف پژوهشی ز
کمماری و سممطح درآوممد، شممتن شممغ  و حقمموق ثاحمم دا، تحصممیلی وممالک ، ویممزان سمماعات 

کارکنان سنتی حه ساػه های عینی در پیشرف  اعتقماد دارنمد. اػ پیشرف  نیس . در وقاب  
، رسمیدن حمه حمالترین پسم  شمغلی، افمزاخش درآومد، پیشرف  حه وعنای درضما نمزدنآنها  نظر

هما و فمراهن بمودن اوکانمات رفماهی در رتافمزاخش تمدرخسی وهما، پیشرف  پله پله در ساػوان
که وا حتونین پس  »کار اس .  پیشرف  خعنی اخنکمه »، «حالتر حگیرخنپیشرف  وقتی هس  

کار درآودش را افزاخش حده  «.آدم حتونه توی 
 باشد:وی زیر هایکه شاول وقوله ییرپذیریتغ-4
در ، وعنمای خمک ضمور نبمودنتنموا حمه ویل به تنوع در برابر عدم تهایرل بره یکنرواختی:  .4-1

کمه سمبب تهایم  فمرد حمه حموػه کمار اسم   کماری ضا نزدن در شغ  و تسدخد وداوم خک  همای 
کارم حوػه هاش وسیع حاشمه». شود ویگسترده  واسمه ایمن هسم  ، اخنکه ویگن دوس  دارم 

کارم تکراری نباشه کارشرح و وضود «.که دوس  دارم  ، نبود فرصم  رشمد، ظاخف شغلی در 



 35 ............................................... کارکنان در ورزب  وسیر شغلی هاینیرش یدهندهشکل ساختارهاییاب  زوینه

کممار سممبب احسمماس خکنممواظتی بممرای فممرد  و وظمماخف شممغلی سممادهانسممام  وانممدن در خممک 
آشنایی حما ، ارتبای حا ساػوانهای وصتلف، . در وقاب  داشتن افکار و رفتار وتفاوتشود وی
کممارنحمموه وضممود رونممد بهبممود ، وضممود اوکممان خممادگیری، ی انسممام وظمماخف شممغلی وتعممدد در 
همای ضدخمد خمادگیری وهمارت،   شمغلیف در خک پسانسام وظاخف شغلی وصتل، وستهر

کاریحه فرد احساس تنوا وی کمه ، دهد. خکنواظتی و نبود تنوا  پیاودهایی را حه ههمراه دارد 
کمار حمه طمور ووقم عبارت گغاشمتن  کنمار  کمار، انمد اػ:  همای عمدم انسمام ظواسمته، تمرک داجمن 
کمار، کارفروا کماراحسماس ظسمتگی و عمدم ، عدم توانایی برای شروا و انسام  ، حضمور فعمال 

کار، احساس رکود کار.، عدم پیشرف  در  : ایمن هراگفودگی نسبت به تیاوت 2-4 دلزدگی اػ 
کنارآودن و پغیرش تفاوت وقوله حه وعنای توانمایی شمنیدن نظمرات وصمالف حما ، هماتوانایی 

کنارآومدن حما تفماوت طرػ تفکر شصصی فرد کمه سمبب  گمرفتن دخمدگاههای ، همااس   در نظمر 
اوا حعد وههتمر ایمن . شود ویستفاده اػ نظرات دخگران ها و انار آودن حا وصالف ک، سایرین
خم  بمرای کمداشتن دخمدگاههای فکمری وتفماوت اػ سمایرین اسم  ، وقوله ه حمه وعنمای واوور

حرکم  و ، ضلموگیری اػ خکنمواظتی، اخساد تفاوت در ضاوعه اس  و سبب پیشرف  ضاوعه
پاسمصگویی حمه ، گیمری سمرخعتصمهین، کسمب اویمد، پوخایی عهنی و فعالیم  عهنمی بیشمتر

کمه وتفماوت فکمر ویکنمیوقتمی ومی». شمود وینیاػها و در نهاخ  ووفقیم   نباخمد فکمر ، بینمی 
که داری اشتباه فکر ویکنمی کمه وتفماوت فکمر ، حاخمد خمه عره بررسمی حکنمی، کنی  شماخد تمویی 

که برای ضاوعه تفاوت اخساد حکنی، کنیوی کمری وتفماوت در ف ساظتارهای «.وقدر شدی 
 تهایم  دخگمران حمه رشمد درون سماػوانی در برابمر تهایم -3شوند: شغ  حه دو طری  نهاخان وی

تالش دخگران حه ونظور خمادگیری علهمی و ارتقمای دانمش -2فرد حه این نوا پیشرف   نداشتن
جرذابیت  1-5. همای دخگمرانای خمادگیری و شمناظ  افکمار و اخمدهفنی در برابر تالش فمرد بمر

ظمواهی تهمام ػنمدگی فمرد را تحم  الشمعاا قمرار داده طلبمی و ضدخمد: ضدخمدهرای جدیردسازه
کممار سممبب رغبمم  و عالقممهاسمم . ضد کارخممد بممودن خممک  . ویمم  حممه شممود ویونممدی فممرد حممه آن 

دهد اػ ضهله: وی  حمه اطالعمات های وصتلفی ظود را نشان ویضدخد طلبی در قالب ساػه
کمه فمرد عاشم  خماد کسمب تسمارب ضدخد حدین وعنا  گیری اطالعمات ضدخمد اسم . ویم  حمه 
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کممه خممک عاومم  اشممتیاقی ضدخممد و تسرحممه ایممن افممراد در  آور در شممغ  اسمم .اوممور ناشممناظته 
کوتاه ون وعهول هر دو سه سمال خمک » کنند ویودت وشاغ  ضدخد را تسرحه فواص  ػوانی 

کارشصصی اػ «.کننخه شغ  ضدخد را تسرحه وی، حار ضدخد بودن همر ، دلی  عالقه وندی حه 
کار شصصی اس   . لحظه 

 باشد:وی زیر هایکه شاول وقوله شادکاوی -5
انممد تمما ههممواره لممغت را حممه عنمموان عنصممری اساسممی در . افممراد وایمم اههیررت لررذت: .1-3

کار را حه ظاطر لغت آن انسمام ومی که خک  کنند  تا ضایی  دهنمد. افمراد ػندگی ظود احساس 
گون سممعی در اخسممماد لممغت در ػنمممدگی ظممود دارنمممد. حممه عنممموان وثممال خکمممی اػ  گونممما حممه طممرق 

کممه ظیلممی لممغت حصممش نیسمم »گوخممد: وممیکارکنممان  کممارایی  کممار تمموی ، ضممهن اخنکممه  وثمم  
کماری خمه ضموری ظمودم را ، ظمودم ویمرم بیمرون، های اداره و ارضمام نهیکنمهحعضی حصش خمه 
ایممن وقولممه حممه وعنممای اولوخمم  دادن حممه شممادی در شررادوانی اصرریل:  2-5 «.کممننسممرگرم وممی

خمماد شممادی و شمماد . ػنممدگی و تممالش شصصممی بممرای اخسمماد شممادی اسمم  حممه دلیمم  اههیمم  ز
هاخش را حا هد  شاد بودن و لمغت بمردن اػ لحظمه انسمام ومیفرد حسیاری اػ فعالی ، بودن
یممن شممادوانی را در وحممیط حممه حمما اسممتفاده اػ راهکارهممای وتعممدد در تممالش اسمم  تمما ا و دهممد

کمار را حمه دلیم  حفم  شمادی رهما  کمه حاضمر اسم   وضود آورد. این اههیم  تما ضمایی اسم  
کنمد» کند. گه اخنسا را ظیلی تحهم   پم  ههمین الن ول ، وونمهومی اون نماراحتی تمو عهمنن، ا
  «.کنن ویرموی
که شاول وقوله -6  باشد:های زیر ویهیجان طلبی 
خسممک  خطرکررردن: .6-1 حممه ضاخگمماه فعلممی و تهایمم  حممه  نبممودن پممغیری حممه وعنممای وفممادارر

کردن شمممراخط، کسمممب ضاخگممماه حمممالتر وشمممصص نبمممودن ، آػادی و آومممادگی بمممرای رفمممتن و رهممما
کممار خممان در خممک  کمماری هیسممانحصممش بممودن فعالیمم  لممغت، احتهممال سممود خمما ز ، آورهممای 

قابم  پمیش بینمی کمه غیمر همایی شمغ ». اسم بینمی و دارای نوسمانات شمدخد غیرقاب  پیش
کممه خممه ضمموری نوسممانات شممدخد داظلممش وضممود داشممته شممغلی »، «هیسممان ػا هسممتند، حاشممند
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کارکنان بی در «.هیسان داره، حاشه پمغیری در افمراد دارای نارخسک ، ورػوقاب  این وقوله در 
کارکنممان دارای نگممرشهممای وسممیرنگممرش کشممف شممد. غالبمما  اػ ، هممای سممنتیشممغلی سممنتی 

کمه رخسمک». کننمد ویپایین بودن ویزان رخسمک پمغیری ظمود صمحب   ام حمال آدومی هسمتن 
العهمم  سممرخع هممای وصتلممف عکمم فممرد وایمم  اسمم  تمما در ووقعیمم  سرررعت: 2-6 «.نیسمم 

صحیح بودن این تصهیهات نیمز وهمن اسم . ، گیریداشته حاشد. عالوه بر سرع  تصهین
، سمرخع نگرفتن. در صورت خمادشود ویخادگیری سرخع اطالعات حه احساس حقا در فرد ونسر 

کار را رها  کمه در انسمام وظماخف شمغلیکنمد ویفرد آن  اش سمرع  العهم  . فمرد وایم  اسم  
کارهما سمر»دهمد. ومیآراومش  اوزیرا این سرع  العهم  حمه ؛ داشته حاشد خع تمر انسمام همر طمی 

   «.ون آروم ترم، بهتر هس ، حشه
 باشد:های زیر ویکه شاول وقوله پویای  تعاولی -7
این وقوله شاو  اههی  رواحمط صمهیهانه و اههیم  برقمراری ارتبمای  ارتباط هعال:. 7-1

کارکنممان بممی، حمما وسهوعممه اسمم . حممه دلیمم  ضممغابی  آشممنایی حمما افممراد ضدخممد وممرػ غالبمما در 
گسممترده دایممره کسممب حیطممه شممود ویای اػ ارتباطممات دخممده ی  گسممتردهکممه ونسممر حممه  ای اػ ی 

گاهی اػ فعالی ، تسربیات دخگران و در نهاخم  آنهما  آشنایی حما تصصمص، های سایر افرادآ
خمماد حاشممهتممرضیح ویممدم دایممره» شممود ویآنهمما  خممادگیری اػ  یررادگیری وسررتهر: 2-7«.ی دوسممتام ز

کارکنان وی .اساسی و پوخا اس ، وی  حه خادگیری خک وی  برضسته ضسم  »: گوخدخکی اػ 
که ون خادم نهیماد ایمن همیر وقم  اػ ػنمدگین ضمدا شمده حاشمهو  «.ضوگری برای دانش هس  

کسممب تسرحممه وممی، تممر شممدن خممادگیریضهمم  غنممی توانممایی تحهمم  شممراخط  رود.فممرد حممه سممراغ 
کاری کماری، تداوم شغ ، رخسک پغیری، سص   پیشمرف  در احسماس ، ضغابی  وحیط 

کممار ه نبممودندلممزد، انسممام وظمماخف ومماػاد، و در ضمما نممزدن نداشممتن رکممود، کممار اػ پیاوممدهای ، اػ 
کاراسممم . حسممترهای خمممادگیریوضممود ضنبمممه وسمممیرهای وتفممماوت خمممادگیری ، ی خمممادگیری در 

که عبارت انسمام وظماخف ، اند اػ: آشنایی حا افراد ضدخد و خمادگیری و خماد دادن حمه آنهمااس  
کمماری حمما هممد  رشممد اطالعممات تصصصممی و غیممر تصصصممیشممرح وسممجولی فراتممر اػ  ، هممای 

که آووػش حصش ضدایی ناپغیر آن اس اشتغال حه فعالی  کاریی  ضموگری ضسم  و، های 
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کممار ی اطالعممات هممای آووػشممی در سمماػوان حمما هممد  رشممد و توسممعهبرگممزاری دوره، وممداوم در 
کردن اطالعات ساػوا، کارکنان کسمب ، نیحه روػ بودن و آحدخ   کمار شصصمی و  راه انمداػی 

کماربرد شصصمی. در افمراد دارای نگمرش شمغلی همای وسمیرتسرحه در آن و خادگیری بمر وبنمای 
، اوا ایمن ویم  حمه خمادگیری حما همد  افمزاخش درآومد شود ویسنتی نیز اههی  خادگیری دخده 

کارکنمممان کمممار و ارتقممما شمممغلی اسممم . در ایمممن راسمممتا خکمممی اػ   کسمممب تصصمممص بمممرای تمممداوم 
که بیشتر اطالعات  را حال ببری و خماد حگیمری تما حتمونی اػ طریم  »: گوخد وی برات وهن هس  

کممه کمماوال در تضمماد حمما  کممه «تمموی شممغل  حهممونی، تممونی حممه دسمم  بیمماریوممی اون تصصصممی 
کارکنممان بممیانگیممزه پررذیرش وسررتولیت شخصرری در انجررام  3-7 وممرػ اسمم .ی خممادگیری در 
گرفتمه ورػ در قبالکارکنان بیوظای :  که حمه عهمده  احسماس وسمجولی  و تعهمد ، انمدکاری 

کار برام لغت حصش بود» کنند وی ایمن وسمجولی  پمغیری و تعهمد  گاه«.وسجولی  پغیری تو 
کمارینداشتن خاحد و  فرد حا وضود عالقه بر وی  و رغب  اولوخ  وی آن را ، و صمر  تعهمد حمه 

کممه وظمماخفانسممام وممی اػ روی عالقممه و حمما ویمم  و رغبمم   اش رادهممد. البتممه فممرد وایمم  اسمم  
وقتمی دوسم  داشمته حاشمی »اسم . زیرا  حا احساس ظشنودی بیشتری  ههمراه  ؛انسام دهد

کاری را انسمام حمدی بمرات دلنشمین تمره تما اخنکمه وسبمور حاشمی و حمه طشمن وظیفمه بهمش ، خه 
کنممی حمم  وفیممد بممودن سممبب تهایمم  و انممرؼی  حررس توانهنرردی و شایسررت ی: 4-7 «.نگمماه 

کردن و نبود آن سبب سرظوردگی  کار  گه» .شود ویبیشتر برای  احساس وفید بودن داشمته  ا
که وفیدتر حاشن، حاشی کنن  کار  اون ح  وفید بودن حه ، توی ظواحن داری فکر ویکنی طی 

ضممروری حمم  وشممکالت و نیاػهممای ، انسممام وظمماخف فراتممر اػ حممد انتظممار «.آدم انممرؼی ویممده
سبب احساس توانهنمدی و نیماػ حمه طنمد حعمدی ، های دشوارووفقی  در ووقعی ، ساػوان
کمار و همن در ػنمدگی هما اند تما اػ تهماوی احعماد و قاحلیم گردد. این افراد وای بودن وی همن در 

کنند. در نهاخ  وضود دخد تک حعدی حه فرد در سماػوان سمبب دلزدگمی ، شصصی استفاده 
کمممار سممماػوانی  همممای ی وحمممدودی اػ توانممماییزیمممرا غالبممما سممماػوانها اسمممتفاده، گمممرددومممیاػ 
: این وقوله حه وعنای لمزوم داشمتن طشمن انمداػ و اههیت چفن انداز 5-7 کارکنانشان دارند.
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، در لحظمممه بمممودن و لمممغت بمممردن اػ ػومممان حمممال در برابمممر عاقبممم  اندخشمممی، دخمممد اسمممتراتژخک
سمماوانی و داشممتن هممد  ضلمموگیری اػ بممی ی حلندوممدت حمماداشممتن برناوممه، هدفهنممدی درکممار

کاری آخنده که برای رسیدن حه اون هد  تالش وی»اس  ی روشن  ، کننوقتی  هدفی دارم 
کار طشن انداػ دارم فمرد  طشن انداػ حه  وشصص شدن وسیر حرکم  شمغلی «.خنی توی اون 

طشمن انمداػ شصصمی فمرد در ػنمدگی اسم . فمرد ، ی دخگمر طشمن انمداػ. ضنبمهکند ویکهک 
کممرده و اػ آن لممغت ببممرد و تهمماخلی حممه عاقبمم  اندخشممی  وایمم  اسمم  تمما در ػوممان حممال ػنممدگی 

توانمایی ومدیرختی  وانرای  وردیریت:ت 6-7 «.در لحظه بودن برای ومن وهمن تمر هسم »ندارد. 
کارکنان بی لیی دارندکمه غالبما ورػ اههی  ظاصی دارد. این افراد توانایی ومدیرخ  حمابرای 

کمار و ومدیرخ  رخسمک ، ومالی، عهنمی، حه صورت ومدیرخ  ػومانی ومدیرخ  شصصمی رونمد 
کار. شود ویدخده  کمار ، اػ سویی دخگر ودیرخ  شصصی روند  . شمود ویسبب ضمغابی  آن 

کارکنان وی کمنن»گوخمد: خکی اػ  کارهما را ومدیرخ   کمه حتمونن ظمودم  کمار عالقمه ، تما ضمایی  حمه 
گمغاری نکمردن اسم . حمه ههمین ضهم  پروا سرواخهودیرخ  رخسک نیز حه وعنای بی «.دارم

که فرد اػ طری  استراتژی ودیرخ  رخسمک دهمی و ػومان ضمرر در خمک ػومان سمود، لػم اس  
 . فعالی  شغلی را تشصیص دهد

 باشد:های زیر ویکه شاول وقوله هعالیت پسندی -8
فمرد وایم  حمه فعالیم  در وشماغ  اجتهاعی در شغل:  -های ا تصادیاههیت سازه .8-1

کارکنممان ای بممرای گممر و وسممیلهپممول تسممهی ، حمما پرسممتیژ شممغلی و درآوممد حالسمم . بممرای ایممن 
هممای دخگممری طمون خممادگیری اههیمم  رسمیدن حممه سمایر اهممدا  وهممن اسم  و خمما درکنممار سماػه

کار و اههی  درآ وی کارکنان سمنتی وطمرح اسم . خاحد. در وقاب  اههی  رضاخ  اػ  ود در 
کارکنمممان بمممی . شمممود وین اوممما وتفممماوت وحسممموب ای وهمممسمممنتی  سممماػهومممرػ و درآومممد اػ دخمممد 

کارکنان بمی ههان که عکر شد در  گماه پمول ، ومرػگونه  اههیم  درآومد در اولوخم  اول نیسم  و 
گونممه ؛گممر داردی خمک نقممش تسممه کارکنممان سممنتی درآوممد اولوخم  اول اسمم . حممه  کممه اوما در  ای 

کار  دلزدگری از  2-8. و حمالعک  شمود ویپایین بودن درآود سبب ناظوشاخندی و دلزدگی اػ 
کارکنان بیکار سازوانی کمار در سماػوان بمی:  زیمرا حمه وسمیر پیشمرف   ؛انمدویم ورػ نسمب  حمه 
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گمممرفتن  درون سممماػوانی عالقمممه کمممار  ندارنمممد. وسمممیر پیشمممرف  درون سممماػوانی حمممه وعنمممای حمممه 
کثر تالش و  همای ومورد نیماػ سماػوان و در نهاخم  ها و توانماییانگیزه ضه  رشد وهارتحدا

کماهش انگیمزه  ارتقا شغلی و رسیدن حه حالترین پس  ساػوانی اس . این طرػ تفکر سمبب 
کممار سمماػوانی  کارکنممان وممیشممود ویبممرای  پیشممرف  تمموی سیسممتن را دوسمم  »: گوخممد. خکممی اػ 

کمه د لػم «.هر طند این سیستن بزر  حاشه، ندارم کارکنمان حه عکر اس   ر حعمد وقابم  خعنمی 
کمممار سممماػوانی وطمممرح اسممم . وطلممموب بمممودن شمممراخط وحیطمممی وقولمممه، سمممنتی ی ضمممغابی  
وضممود ، وضممود صممداق  در بممین ههکمماران، ارضممای نیاػهممای عمماطفی در ارتباطممات، سمماػوان

کارفروا کاری، اوکان ححث و تبادل نظر حا  د سماػوان و ارػشمهندی فمرد اػ دخم، کن بودن فشار 
کممار، ههکمماران کممار، فممراهن بممودن اوکممان آراوممش روحممی و روانممی در  احسمماس ، آراوممش وحممیط 

کمممار کمممافی سمممبب ایمممن ، ارتباطمممات وطلممموب حممما ههکممماران، وفیمممد بمممودن در وحمممیط  حقممموق 
کرررار شخصررری 3-8 .شمممود ویضمممغابی   کمممار در سممماػوان حمممه وعنمممای عضممموی اػ تهایرررل بررره   :

کارکنممان بممی کمماری وایمم  وممرػسیسممتن بممودن اسمم  اومما  انممد عضمموی بممزر  در خممک سیسممتن 
کمردن اسمتقالل و اظتیمارنکوطک حاش کمار حمه  بمودن ارػشمهند، د. وضود وزاخایی طون  فمراهن 

خممماددلیممم  احسممماس تعلممم   کمممار ز کممماری حمممالتر، حمممه  سمممبب ، اشمممتیاق شمممغلی بیشمممتر، انگیمممزه 
کار شصصی  کارساػوانی ارضحی   کارکنان ویشود ویبر  ویمدم خمه  ترضیح» گوخد:. خکی اػ 

کوطیک حاشن ولی داونه اظتیارات و ودیرخ  ون بیشتر حاشه  . «ضای 
گسمممتردهکارکنمممان بمممی  ابلیرررت شرررغلی یررراب :. 8-4 ای اػ ومممرػ حمممه طمممور داجمممن حمممه طیمممف 
کمار ههزومان وانند اشتغال دارند.، های شغلی فعالی  اشمتغال در ، اشتغال حمه دو خما طنمد 
وحمممدود نکمممردن ، شمممغلی وصتلمممف همممایانسمممام فعالیممم ، همممای وصتلمممف سممماػوان حصمممش

تغییمر شمغ  اػ ضهلمه فعالیم  فعالی  شغلی ظود حه خک ساػوان ودر نهاخم  تغییمر شمغ .
کارکنان وی کماری طمون نهمی» :گوخدهای شغلی برضسته اس . خکی اػ  ظموام ایمن سیسمتن 

کمه نهاختما خمک سمال دخگمه حصموام بمرم تموی، را اداوه حدم  تغییر شغ  دادنش برام وزختی نداره 
گسمتردگی فعالیم دلیم   «.خه شرک  و حعدش حصوام بیام بیرون ویم  حمه ، همای شمغلیایمن 
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خماد فمرد ، رفمع نیماػ ومالی، خمافتن ونماحع درآومدی طندگانمه، ی وشاغ  وتعددتسرحه توانمایی ز
افمراد دارای ، برای انسام طندین فعالی  و ناتوانی در واندن در خک شمغ  اسم . در وقابم 

زیممرا تغییممر شممغ  ههممراه حمما  ؛تهمماخلی حممه تغییممر شممغ  ندارنممد، سممنتیی وسیرشممغلی هممانگممرش
کاری طولنی ودت دخده نوعی پرخشان احوالی اس . غالبا در این افراد ساحقه . شمود ویی 

و  دهمممداش اداومممه ی تصصصمممی حمممه فعالیممم  شمممغلیفمممرد وایممم  اسممم  تممما در ههمممان حیطمممه
کممارم را ول ، ای شممدمطممون وممن دخگممه وسمملط شممدم و حرفممه»کنممد. پیشممرف   دوسمم  نممدارم 

 «.ووننحکنن و برم خه ضای دخگه تاػه اػ نو شروا حکنن. ههین ضا وی

 گحری نتحجهبحث و 
سممه سممطح  همما درهداد، و وصمماحبه حمما آنهمما یوممرػ و سممنتبممیکارکنممان انتصمماب پمم  اػ  

کدگممغاری حمماػ. پمم  اػ تسزخممه و تحلیمم  دادهکدگممغاری شممد وحمموری و ، همما در سممه سممطح 
گز 1 خ نهادر  ، گزخنشی کارکنمان بمی خنشمیکد  وقولمه  21کمه شماو   دسم  آومد حمه ومرػدر 

 سممطح دوم حممه دسمم  وحمموری یوقولممه 1نیممز، یکارکنممان سممنتو در  بممود وحمموری سممطح دوم
کشمف شمده در راسمتای همای انسمام شمده حسمیاری اػ وقولمهحه پمژوهش حا نگاهی آود. همای 

اخنکسمون ، ؛ آرتمور3221، 1برخمدن) شغ  ی تغییرظرده وقوله. اػ ضهله بودهای قبلی  پژوهش
گسمممترده در برابممر ی فعالیممم ظمممرده وقولممه، (3222، 2و پرخنگمم  همممای فعالیممم همممای شممغلی 

 هممای ارتبمماطیی نقممش شممبکه( ظممرده وقولممه2660، 3تمموتردل و وود، کلینتممون) شمغلی وحممدود
ک وود، ایبی) ی قاحلی  شمغ ی عهدهوقوله، (2665، و اخنکسون 5؛  پی 2661، 4حات  و ل

کاخسمم  و 2632، حمماتون و وممورفی، هنگممان، ؛  برخسممکو2661، 6بممراخذ اسممتوک) خممابی ؛  ونسممتین 
خنگر و ولکممممموخر، ؛ ومممممارلر2631، ههکممممماران ی پمممممغیرش ظمممممرده وقولمممممه، (2662، 7وودارد حمممممار

                                           
1. Breeden, S. A. 
2. Arthur, M., Inkson, K., &  Pringle, J. 
3. Clinton, M; Totterdell, P & Wood, S 
4. Eby, L. T. , Butts, M. , & Lockwood, A.  
5. Peel, S. 
6. Bridgstock, R. 
7. Marler, J. H.,; Woodard Barringer, M., & Milkovich, G. T. 
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، (2661، ؛ بمممراخذ اسمممتوک2665، والتمممون و ومممالون) وسمممجولی  شصصمممی در انسمممام وظممماخف
ی ضممممغابی  ی عهممممدهوقولممممه، (2660، کلینتممممون و ههکمممماران) ی اظتیمممماری عهممممده وقولممممه
؛ برخسمکو 2661، ؛ ایبمی و ههکماران2636، ؛ وورل2635، رستگار و ههکاران) های ضدخد ساػه

کلینتمممون و ههکممماران2662، ومممارلر و ههکممماران) ی اسمممتقاللوقولمممه، (2660، و ههکممماران ، ؛ 
خممادگیری ، (2665، ؛ والتممون و وممالون2662، وممارلر و ههکمماران) ی قاحلیمم  تغییممروقولممه، (2660

کیلی؛ اسممکرووی 2665، ؛ والتمممون و ومممالون2662، ومممارلر و ههکمماران) وسممتهر ، 1گرانمممورس و حممما
برخسمممکو و ) همممای شصصمممینقمممش ارػش، (2665، و ومممالون والتمممون) ی پوخممماییوقولمممه، (2660

کمار سماػوانیوقوله، (2660، ههکاران کیلی) ی دلزدگمی اػ  گرانمورس و حما ، (2660، اسمکرووی 
 همای عینمی در پیشمرف های عینی پیشرف  و عدم اعتقاد حه ساػهی اعتقاد حه ساػهوقوله
پیم  و ) اضتهماعی در شمغ -همای اقتصمادیی اههیم  سماػهوقولمه، (2661، خذ استوکبرا)

کار و ویم  ، ی دخد نسبی در برابر دخد وطل وقوله، (2665، اخنکسون ودیرخ  شصصی روند 
 (. والتممون و وممالون2660، کلینتممون و ههکمماران) حممه تنمموا در برابممر عممدم تهایمم  حممه خکنممواظتی

که 2665) کسب وهارتافراد بی( نیز وعتقدند  پمغیری های اسمتصدامورػ اػ خادگیری ضه  
تممموان وممی، همممای حممه دسمم  آومممدهدر نهاخممم  حمما توضممه حمممه تهمماوی وقولممه .کننممد ویاسممتفاده 
کردکمه در شمک  ، های حاضر را در قالب عل  خافته نشمان داده شمده  3راهبرد و پیاود تببین 
 اس .

                                           
1. Skromme Granrose, C., & Baccili, P. A. 
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کارکنانهای وسیرشغلی ب ی ن رشساختارهای شکل دهنده .1شکل    ورز در 
 

همای وسیرشمغلی بمیی نگمرشتوان ساظتارهای شک  دهندهحا توضه حه شک  فوق وی
کمه افمراد دارای نگمرش، ومرػ بمودنورػ را در سه دسته عل  بی همای وسیرشمغلی راهبردهمایی 

کرد.، بودنورػ های بیو پیاود کنند ویورػ اػ آن استفاده بی  ورػ بمودنبیعل   طبقه حندی 
 خ ومرػ هممدایبمم یرشمغلیفممرد را حمه سممه  وسکمه کند ویعهمم   یزشمیانگ یهمما کوحرواننمد 
ومرػ و بمیافمراد  شصصمیتی هماییژگمیاػ وتحم  عنموان علم   ایوقولمه 32. وسهوعه کند وی

، اسممتقاللانممد اػ: علمم  عبممارت یممنوممرػ اسمم . ابممی هممایوضممود نگممرش یونشمما و سرطشممهه
کممردن، اههیمم  لممغت، سممرع  التممزام حممه ، هممای شصصممینقممش ارػش، ویمم  حممه تنمموا، ظطممر 

، اظتیمار، حم  توانهنمدی و شاخسمتگی، های ضدخدضغابی  ساػه، آػادی در برابر پایبندی
گشودگی نسب  حمه تفماوت اظتیمار و آػادی اػ ، هما. اسمتقالل و عمدم واحسمتگینسبی بودن و 
هما در انتصماب انمد. در حقیقم  وسهوعمه ایمن وقولمهعواو  انتصاب شغ  و وهارت آووػی

حمه دنبمال وسیرشمغلی  ومرػکارکنمان بمیگمغارد. ومیحسمزایی برضمای تمأثیر  نوا وسیرشغلی فرد
کنممد انکممه ایممن سمه نیمماػ را براخشمم هسمتند  وممرػبممی وسیرشمغلیتنهمما در  اویممال ایمن زیممرا، ارضما 
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کاری، افراد. انددس  خافتنی که نبود تنوا سمبب اند ظواهان تسدخد وداوم و تنوا  تاضایی 
ومرػ وضمود عنصمر تنموا . حا توضه حه اخنکه ویژگی حارػ وسیرهای شمغلی بمیشود ویترک شغ  

گراخش حه وسیرهای شغلی بیحنابراین ؛ اس  سمرع  اػ دخگمر . ومرػ اسم تنوا طلبی عاو  
کارکنان بیعل  بی کمه در انسمام وظماخف شمغلی  کنند ویورػ احساس ورػی اس .  ػومانی 

کممرد.  ػوممانی حممه سممرع  وطلمموب در  پمم وسممتق  حاشممند حمما سممرع  بیشممتری عهمم  ظواهنممد 
. لمغت نیمز اولوخم  ػنمدگی افمراد حگیرنمدورػ قمرار که در وسیرشغلی بی خاحندویشغ  دس  

کمهوای آنها  ورػ اس .بی عمالوه بمر ایمن فمرد حمه  .شمان راه خاحمدوسیرشمغلیدر  لغتهنمدی اند 
کمه لػومهدنبال فعالیم  توضمه حمه اخنکمه ی آن هیسمان و ظطرپمغیری اسم . حما همایی اسم  

کمردن عماولی ، شمود ویورػ حه وضوح دخده بینی ناپغیری در وسیرهای شغلی بیپیش ظطمر 
کارکنان بی که  ورػ حه یکارکنان ب ورػ داشته حاشند.ورػ تهای  حه وسیرهای شغلی بیاس  
همما افممراد را حممه سممه  بممر ارػش پافشمماریهسممتند.  ظمموخش یفممرد هممایدنبممال تحقمم  ارػش

 یبمرا یشمتریب یورػ آػادیب یشغل یرهایدر وس یراز ؛دهدیورػ سوق ویب یشغل یرهایوس
ومرػ حمه ضدخد طلبی و ضدخد ظواهی در وسیرشغلی بیدارند.  یشصص هایاػ ارػش یرویپ

و  خمدضد یکمار وظماخف فمرد ههمواره وشماغ  و وسیرشمغلی یمندر ا زیمرا؛ شمود ویوضح دخده 
کمه وقولمه. کند ویرا تسرحه  خشگاه وتفاوت حا تصصص ظو ی ضمغابی  سماػهوسلن اسم  

کارکنمان بمیتاوین ومی ورػبی های ضدخد حه ظوبی در وسیرهای شغلی ومرػ احسماس گمردد. 
کثر قاحلیم  توانهندی حالیی دارند و کمه اػ حمدا کننمد. همای دوس  دارنمد  ظموخش اسمتفاده 

کثر توانهندیوسیرشغلی بی افمراد . شمود ویفمرد  شدنحعدی  ها و طندورػ سبب ظهور حدا
حنابراین حه دنبال وسیرشمغلی  ؛و دخد نسبی حه اوور دارند پایبند نیستندطارطوب  حهورػ بی

کنممد. عممالوه  هسممتند اػ سمماظتارهای فکممری وتفمماوتی ، آنهمما بممر ایممنکممه ایممن نسممبی  را تمماوین 
که اػ وسیرهای شغلی شناظته شده و وعهول پیمروی ؛ پ دخگران دارند  تهاخلی هن ندارند 

گونه تاکنند و حه دنبال وسیرهای شغلی هستند  کنند. حه   ای وتفاوت عه  
کشممش عهنممیشممد صممرفا عواومم   تبیممینکممه در حصممش علمم   همماییوقولممه تهمماوی  هممایو 
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 یو درونم یعهنم خالتتها ینافراد حه ونظور حالقوه ساظتن ا ین. ااس ورػ بیکارکنان  درونی
انمد راهبردهما عبمارت یمنکننمد. ا یماتیرا حالفع  و عهلآنها  تادارند  یاػن یفعال یحه راهبردها

، ارتبممای فعممال، اصممی  شممادوانی، یریانعطمما  پممغ، گیممری تصممهین هممایشممیوه، نمموآوریاػ: 
هممای ارتبمماطی ایممن افممراد شممبکه .وسممتهر خممادگیریطشممن انممداػ و  اههیمم ، وممدیرخ  توانممایی

که تح  عنوان ارتبای فعال وعرفی شد. گدایمرهآنها  قوی دارند  را ای اػ ارتباطمات تردهسمی 
کارکنممان بممی. ایممن شممبکه سمماػی حممه اخسمماد فرصمم دارنممد کهممک  هممای شممغلی  . کنممد ویوممرػ 

کنممدگی و ، ی توانممایی وممدیرخ عممالوه بممر ایممن وقولممه کممه فممرد اػ طریمم  آن پرا راهبممردی اسمم  
راهبمرد ، طشن انداػ اههی  ی. وقولهکند وی یرخ ود راورػ بی شغلی وسیرهایگستردگی 

کمممه فمممرد اػ طر خگمممرید  . درکنمممد وی یریاػ حمممدکار ضلممموگ یشبممم سممماوانییآن اػ بممم یممم اسممم  
کهمک  یکار یخندهداشتن برناوه حلندودت حه روشن بودن آ ی اػ طر یق حق  کنمد ویفمرد 

کممار   خمماییو پو یتنمموا طلبمم یمماػفممرد حممه ن، وسممتهر خممادگیری یمم . اػ طرشممود ویو سممبب تممداوم 
کمار احسماس درضما  خادگیری ی ورػ اػ طریکارکنان ب یق دهد. در حقیپاسز و وستهر در 
کممه فممرد  ضمماییراهبممرد تمما  ایممن یمم د. اههنممبریومم ینرا اػ بمم خکنممواظتیثبممات و ، ػدن اسمم  

دشمواریفمرد حما  پمغیریراهبرد انعطا   طری . اػ گیردوی شصصیکار  انداػی حه راه تصهین
کنممار بممی شممغلی وسممیرهایدر  بینممی یشپمم یرقابمم غ خطهمما و شممرا راهبممرد  ایممن. آخممدیومموممرػ 
 تغییمر، تصمهین تغییروصتلف حنابر ضرورت  هایینهساػد تا در ػو یورػ را قادر وبیکارکنان 
 ینموآور یاػونمدومرػ نیبم یرشمغلیحمال در وس ید. عهلکمرد و حماػدهنمحده عقاخمد تغییمررفتار و 

و اسممتقالل  آػادی، یممارحممه اظت یراهبممرد نمموآور یمم وممرػ اػ طریکارکنممان بمم یقمم اسمم . در حق
ومرػ یبم یاودهایحه عل  و پ گیریتصهین هاییوهش ی اػ طر وورػ بی وسیرشغلیووضود در 

همما و پیشیممدگیحمما  گیممری تصممهین ییوهسممبک و شمم 0 یمم اػ طرآنها د.نممده یبممودن پاسممز ومم
کنماریبم یشمغل یرهایوسم ینیب یشپ یرقاب غ خطشرا ظمود را  یو عهلکمرد حمال آخنمدومی ومرػ 

کممه فممرد اػ طر یراهبممرد یممزن ی اصمم یشممادوان. کننممد ویحفمم    یمم اهه یمماػآن حممه ن یمم اسمم  
 کنمد وی یسمع یراهبمرد فمرد حمه طمور شصصم یمنا یم اػ طر یق دهد. در حقیلغت پاسز و

کند.  خشظو یرکاریو غ یکار یطرا در وح یشاد سمبب ومرػ حمه یکارکنان ب خ در نهاوارد 
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. کننممد ویوممرػ را ظلمم  بممی شممغلی وسممیرهای، وممغکور یراهبردهمما یمم علمم  عکممر شممده و اػ طر
تهایم  انمد اػ:عبمارت. این پیاودها اس ورػ پیاودهای وسیرشغلی بی، نهود این ظالقی 
کممار شصصممی ، پممغیرش وسممجولی  شصصممی در انسممام وظممماخف، خمممابیقاحلیمم  شممغ ، حممه 

کمار سماػوانی پوخمایی و اههیم  سماػه، وعنمای پیشمرف ، تهایم  حمه ثبماتعمدم ، دلزدگی اػ 
و قابممم   بیرونمممی یضلممموه یاومممدهاپ یمممنا یقممم در حق. اضتهممماعی در شمممغ -همممای اقتصمممادی

، اظتیممار، اسمتقالل، یکمار شصصم خنکمه. حما توضمه حمه اانمدومرػبمی شمغلی وسمیرهایوشماهده 
را  خسمتگیو شا یحم  توانهنمد، شصصمی همایارػش، سمرع ، ضدخمدطلبی، تنموا، آػادی

 یممم و اػ طر یکمممار شصصممم یومممرػ حممما راه انمممداػیکارکنمممان بممم، کنمممد وی ینتممماو خممم در حمممد نها
کمار سماػوان دلزدگمی، یفط خگر. سه  دکنند ویرا ارضا  یاػهان ینوغکور ا یراهبردها  یاػ 
ومرػ یکارکنمان بم، کند وی ینرا تاو یاػهان ینکار در ساػوان حداق  ا خنکهتوضه حه ااس . حا 
کهمک  ورػییب یشوند. راهبردهایکار در ساػوان دلزده ونسب  حه  کمه اػ  کنمد ویحه افراد 
افمراد ههمواره شماغ  بموده  ینا یق . در حقحگیرندقرار  ییدر سطح حال خابیکار ی نظر قاحل
کممار هسممتند و  وتعممددی همماییمم و در فعال خممادآنهمما  در نیممزشممغ   تغییممروشممغول حممه   خممدهد ز

کننمد  یانمد در وشماغلوایم آنها  ین. عالوه بر اشود وی درآومد ، شمغلی پرسمتیژکمه دارای کمار 
خشممانوممرتبط حمما تصصممص  نمموعیحممال و حممه  کممه تحمم  عنمموان  کار  هممایسمماػه اههیمم حاشممد 
کممار وعرفمم یاضتهمماع-اقتصممادی کممار  حممالیی پممغیری وسممجولی آنهمما  ینشممد. ههشنمم یدر  در 
کارآنها  دارند. ظوخش و در قبمال انسمام  پغیرانمد وسجولی ، گیرندیکه برعهده و یدر قبال 
کمه نهمود  یاومدهاییر پگدخحه ثبات اػ  تهای دارند. عدم  حالییوحوله تعهد  وظاخف اسم  

، یینپما یحمه ثبمات حمه صمورت ثبمات شمغل یم عمدم تها یمنفمرد دارد. ا یرشغلیدر وس خادیز
 یم تهاعمدم و  ثاح  شغلی هایی حه فعال ی عدم تها، ثاح  یشغل یطحه وح ی عدم تها

کمه در  پیاومدی، خمایی. پوشمود وی خمدهحه حقوق ثاحم  د ومرػ یکارکنمان بم یشمغلوسیراسم  
، حرکمم  وممداوم، یشممرف عممدم توقممف رونممد پ، انممد تمما درضممانزدندر تممالشآنهمما  .آشممکار اسمم 

کممهوایمم آنهمما  کننممد. خشظممو یرشممغلیبممودن را وارد وس خممانحرکمم  رو حممه ضلممو و در ضر  انممد 
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کمممه در آن توقمممف حمممه طشمممن  ایپیشمممرونده وسمممیر، شمممانوسیرشمممغلی  یصمممورد. وعنمممانحاشمممد 
که در وح یاودیپ یشرف پ  یمن. اشمود وی دخمده یعرضم یشمرف کار حمه صمورت پ یطاس  

کممار یسلسممله وراتبمم یشممرف کارکنممان حممه پ داشممتن شممغ  و حقمموق ثاحمم  ، یارتقمما شممغل، در 
ی.. وم. عمزت نفم  وداشمتن ، آػادی، وسمتهر خمادگیریرا در  پیشمرف آنهما  ندارند. یاعتقاد
 دانند. 
کلی وی حه که نگرشاستنبای  توان طنین طور  ومرػ طیمزی فراتمر های وسیرشغلی بمیکرد 

که در حسیاری اػ پژوهش ؛اػ تحرک فیزخکی اس  همای وسیرشمغلی بمینگرش، هادر حالی 
، 1؛ والتمون و ومالون3222، آرتور و ههکاران) اس ورػ حا ویژگی تحرک فیزخکی شناظته شده 

؛ 2662، 4؛ اختاوممما و ساوپسمممون2660، 3؛ خاواشمممیتا و آنیووممما2660، 2؛ اسمممهی  و شمممرخدان2665
که در 2662، 5کالرک که ، وشاهده شد 3شک  (. ههانطور  ضمایی ضاحه حا نامتحرک ساػوانی 
که ظود تحم تنها خکی اػ پیاودهای بی، عکر شد شغلی عللمی اسم  تمأثیر  ورػ بودن اس  

در تاییمد ایمن وطلمب اخنکسمون و  .شمود ویهمای شصصمیتی افمراد وربموی که بیشتر حه ویژگی
کمه وسیرشمغلی بمی ومرػ حمه عنموان ویژگمی2663) آرتور همای شصصمیتی افمراد در ( نیز وعتقدند 

گرفتمم کممه علمم  بمم یسممهتمموان نتوممی حنممابراین .شممود ویه نظممر   یژگممیو ینمموع بممودن وممرػیگرفمم  
کارکنمان را نسمب  حمه ایمن علم  ، تموان اػ طریم  ومداظالت وسیرشمغلیومی اسم . یشصص
کممرد. دغدغممه کتسممابی و نیممز  وممرػراهبردهممای وسیرشممغلی بممیونممد   ظتنیو آوممو خممادگرفتنیا

کار آووػش  گر حتوانین این راهبردها را حه وتقاضیان و افراد ضوخای  تموان تما ومی، دهیناس . ا
خممادی  یحمما توضممه حممه سمماظتارها سمموق داد. بممودن وممرػپیاوممدهای بممیسممه  را حممه آنهمما  حممد ز
که فهن دق یسهتوان نتیکشف شده و  یبررسم ی ورػ اػ طریب یرشغلیو ضاوع وس ی گرف  

حعمد  خمکه بمر کیمتوان صرفا حما ت یو نه گیردویصورت  ورػییب یاودهایراهبردها و پ، عل 
 .خافمم وفهمموم دسمم   یممنا یم دق ینحممه تببمم یتحممرک سمماػوان یحتمرض خمماوممرػ یبمم یمم ومثال عهن

                                           
1. Walton, S., & Mallon, M. 
2. Smith, T., & Sheridan, A. 
3. Yamashita, M., & Uenoyama, T.  
4. Ituma, A., & Simpson, R.  
5. Clarke, M. 
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کارکنممان ایممن پممژوهش وممی نتمماخذ گممزخنش و اسممتصدام داجممن خمما ووقمم   توانممد وممدیران را در اوممر 
کشفخاری دهد کارکنان بیروحیه، شده. حا توضه حه ساظتارهای  ورػ ساػگار حما وشماغ  ی 

ای اػ افمممراد دارای تممموان در وشممماغ  وممموقتی و پمممروؼهحنمممابراین ومممی؛ ای اسممم وممموقتی و پمممروؼه
همای سمنتی اسمتفاده و در وشاغ  داجن اػ افمراد دارای نگمرشورػ شغلی بیهای وسیر نگرش

همای قاحلیم ، ومرػشمغلی بمیی وسمیرهماکرد. ههشنین حا توضه حمه اخنکمه افمراد دارای نگمرش
کهتمر دطمار وشمکالت بیکماری ومیاستصدام وانبمر  و ، کمانفر) شموندپغیری حالتری دارنمد و 
کاخس  و ههکماران2660، سالیوان و آرتور ؛2663، 1کانتروواختز ، 2طمان و دار؛ 2631، ؛  ونستین 
کمارشغلی حه افراد ی وسیرکه در وشاورهشودتوصیه وی، (2631 ، بیکار و وتقاضیان ضوخمای 
وممرػ شممدن سمموق دهممین تمما حتواننممد حمما افممزاخش تحممرک روان شممناظتی و را حممه سممه  بممیآنهمما 

کار ساػگار شوند.، فیزخکی  حا وعضالت فعلی حاػار 
در  یم عه هماییمینو تب یاوکان بررسم، داظلی هایپژوهش وحدودخ ووضوا و  تاػگی
ک ی توضه حه واهحا را وحق  نساظ .  یرانیضاوعه ا سماظته، نتماخذ خنکمهو ا یفمیپمژوهش 
 یمنا یردر تفسم یریاحتهمال سموگ، کنمد ویپژوهشگر را ومنعک   یشصص هاییریها و تفس
ک هممایخ وحمممدود حممما نظممر حممههمما وضممود دارد. خافتممه پمممژوهش در  ایممن اخنکممهو  یفمممیپممژوهش 
گرفته اس  وحدودی های شرک  گروهخافته، صورت   .تعهمین نیسم  های دخگر قابم ها حه 

گسمتردهشود حنابراین پیشنهاد وی و اػ  بررسمی تمر و نیمز سمایر سماػوانها این پژوهش در ضواوع 
حمما سرپرسممتان و وممدیران ضهمم  شناسممایی افممراد ی دخگممر وصمماحبه واننممد وصمماحبه همما روش

 توضممه یممزن ینقممش عواومم  فرهنگممحممه و  وممرػ اسممتفاده شممودشممغلی بممیهممای وسممیردارای نگممرش
حما اسمتفاده اػ ومرػ بمی وسیرشغلی هایضه  سنسش نگرش خدضد یابزار لػم اس  .شود
ومرػ های وسیرشمغلی بمیتا اػ طری  آن حتوان نگرش شود طراحی، های استصراح شدهوقوله
کارکنان حلکه را  گستردهنه تنها در  کمرد یتردر ضواوع  . واننمد دانشمسوخان و بیکماران بررسمی 
کاو توان ضه وی  کرد.استفاده  ی پژوهش ترکیبیها روشاػ ، هانگرش ینتر ای دق یوا

                                           
1. Kanfer, R., Wanberg, O. L., & Kantrowitz, T. M. 
2. Chan, W., & Dar, O. L. 
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