یادداشت

کارراﻫۀﺷﻐلی

خليﻞ جﻮادیار ،دبیر کمیﺴیون مدیریﺖ آموزشی شورای عاﻟی آموزﺵوپرورﺵ

معلمان ،بهعنوان اصلیترين مهره
از منابع انسانی نظام تعلموتربيت ،بهطور
دائم بايد مورد توجه ،نقد ،بررسی و تبيين
جايگاه قرار گيرند تا به بالندگی شــغلی،
ارتقای جايگاه ،شــأن و منزلت اجتماعی
برســند .معلمی را اگر به طــرز دقيق و
علمی مورد توجه قرار دهيم ،مراتبی فنی،
تخصصــی و مهارتی دارد که الزم اســت
همواره به آنها پرداخته شود .شغل معلمی
در کشورمان ،عالوه بر اهميت ذاتی ،بايد
در مقــررات و قوانين حاکم نيز وجاهت و
اهميت داشته باشد.
رشــد و توســعة ســازمانها ،بهويژه
آموزشوپــرورش ،بدون توجــه به ركن
اساسي نيروي انساني امكانپذير نيست.
همة ســازمانها به عامل نيروي انساني
بهعنوان عاملی كليــدي توجه ميکنند.
مديران سازمان تالش ميكنند در منابع
انساني خود چنان انگيزههايی ايجاد کنند
که آنها ضمن احســاس ســربلندي و
خشنودي از كار در سازمان ،نهايت دانش
تخصصي ،توان و مهارت خود را هم براي
دستيابي به هدفهاي سازمان بهکار گيرند.
يکی از مفاهيم اصلی برای شناسايی هر
شغلی« ،کارراهة شغلی» ترسيمشده برای
1
آن اســت« .کارراهه» يا «مسير شغلی»
همان مسيری است که فرد در هر شغل،
از لحظة شروع تا زمان بازنشستگی ،قدم به
قدم طی و در آن پيشرفت میکند .مسير
شــغلی (نردبان شغلی) شامل روشهايی
اســت که بهواســطة آنها فرد شاغل در
سازمان ،توسعه و پيشــرفت را بهصورت
قدمبهقدم طی و از لحاظ جايگاه شــغلی
ـ مهارتی ترقی میکند .هر مسير شغلی
بايد هدف نيز داشــته باشــد .يعنی فرد
چشماندازی برای خود ترسيم میکند که
در آن يک ِ
واضح از پيش
هدف مشخص و ِ
تعريفشده ،تعيين شــده است .داشتن
هدف بلندمدت و چشمانداز شغلی میتواند
انگيزة کاری را در فرد افزايش دهد.
کارراهة شــغلی اهميت و ضرورت دارد.
کارراهههای شغلی در خوشههای گوناگون،
از ســادهترين جايگاهها و مهارتها آغاز
میشوند که گاهی حتی شايد از ديد فرد
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بسيار ساده و پيشپاافتاده به نظر برسند.
اما اينکه انتخاب شــغل با در نظر گرفتن
کارراهه انجام شود ،در توسعه و پيشرفت
آيندة فرد بسيار اهميت دارد.
ترســيم فراينــد کارراهة شــغلی ،هم
بهصــورت فــردی و هم جمعــی (برای
کارکنان سازمان) قابل اجراست .در واقع،
کارراهة شــغلی نمودار مســير پيشرفت
يا پســرفت يا رکود فرد به تنهايی يا فرد
بهعنوان يک کارمند در سازمان را مشخص
میکند تا بهوسيلة آن اطالعاتی به دست
آورد که کيفيت کاری خود و ســازمان را
بهبود دهد و باالتر ببرد.
نبود کارراهة شــغلی در هر ســازمانی،
آســيبهايی مانند کمبود نيروی انسانی
متخصص ،تعهد کم نيروی انسانی ،نبود
اثربخشی منابع صرفشده برای آموزش و
توسعة نيروی انسانی ،استيصال کارکنان و
احساس بیارزشی آنان برای سازمان را در
پی دارد.
کارراهة شــغلی از جنبــة تأثيرگذاری
احساســات و انگيزههــای افــراد روی
عملکردشان نيز مهم است .برای کارراهة
شــغلی دو معنــای درونــی و بيرونــی
برشمردهاند:
فرايند باال و پايين رفتن احساسات
و انگيزههای فرد نسبت به شغلش ،معنای
درونی آن است .به زبان سادهتر ،اينکه فرد
در طول فرايند کاری خود چه احساساتی
را تجربه میکند و انگيزههايش چطور در

شرايط گوناگون تغيير میکنند .بنابراين،
با تغييــر و جهتدادن اين احساســات
و مشــورت با متخصصان ،فــرد میتواند
عملکرد شــغلی خود را بهبود دهد و در
سازمان خود تأثير بيشتری بگذارد.
معنای بيرونی کارراهة شغلی ،مسير
شــغلی يک فرد در ســازمان اســت .در
واقع ،اين معنای بيرونی است که مبحث
مديريت کارراهة شــغلی را مهم و پررنگ
میکند .اين مديريت فرايندی است که در
آن توسعة مسير شغلی کارکنان طراحی و
براساس نياز و توانمندی سازمان ،عملکرد
و پتانســيل و ترجيحات شــخصی افراد،
طرحريزی و شکلدهی میشود.
چنانچه در قوانين و مقررات باالدستی به
دنبال موضوع مورد بحث باشــيم« ،قانون
مديريت خدمــات کشــوری» ،بهعنوان
اصلیترين آنها ،مــالک خواهد بود .در
دو فصل هشــتم و نهم آن ،در دو عنوان
«انتصاب و ارتقای شغلی» و «توانمندسازی
کارمندان» مطالب مرتبطی آمده است.
مادة  53فصل هشتم اين قانون ،انتصاب
و ارتقای شــغلی کارمنــدان 2را با رعايت
شرايط تحصيلی و تجربی و پس از احراز
شايســتگی و عملکرد موفق در مشاغل

قبلی ،مجاز دانســته است .در مادة  ،54بهمنظور استقرار شايستگی و
ايجاد ثبات در خدمت مديران ،دستگاههای اجرايی به انجام اقداماتی
موظف شــدهاند و در تبصرة  3ذيل اين ماده ،دستگاههای اجرايی به
فراهمسازی امکان ارتقای مسير شغلی ،با توجه به امتيازات مربوطه در
فضای رقابتی برای کلية کارمندان ،موظف شدهاند .بهمنظور برخورداری
معلمــان از اجرای تکاليف مصرح در اين ماده برای دســتگاه اجرايی
(وزارت آموزشوپرورش) ،بايد اذعان کرد ،تاکنون به تنظيم ســاز وکار
برای «کارراهة شغلی معلمان» هيچ توجهی نشده و صرفاً در سالهای
اخير به مبحث ارتقای شغلی و رتبهبندی معلمان در حد انجام تکاليف
قانونی ،بسنده شده است.
مادة  65اين قانون نيز هر يک از مشاغل مشمول اين قانون را براساس
عواملی نظير اهميت و پيچيدگی وظايف و مسئوليتهای سطح تخصص
و مهارتهای مورد نياز ،به طبقاتی با حق شغل مشخص تخصيص داده
و در تبصرة  1ذيل آن ،هر يک از مشاغل را متناسب با ويژگیها ،در پنج
رتبة «مقدماتی ،پايه ،ارشد ،خبره و عالی» طبقهبندی کرده است .طی اين
مسير شغلی را نيز در ادامة همين تبصره بيان کرده است« :شاغالن مربوط
به بدو استخدام در رتبة مقدماتي قرار ميگيرند و براساس عواملي نظير
ابتكار و خالقيت ،ميزان افزايش مهارتها ،انجام خدمات برجسته ،طي
دورههاي آموزشي و ميزان جلب رضايت اربابرجوع ،براساس ضوابطي كه
متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعة مديريت ميرسد،
ارزيابي میشوند و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربة
مربوط ،به سطوح پايه ،ارشد ،خبره و عالي ارتقا مييابند».
بديهی اســت ،تمام اين مطالب را نمیتوان بهعنوان کارراهة شغلی
در معلمی تلقی کرد .ضروری اســت مراجع قانونی در قالب مصوبهای
مشــخص و مجزا ،با توجه خاص به حرفة معلمی ،کارراهة شغلی آن را
تدوين ،تصويب و ابالﻍ کنند .در سالهای اخير فعاليتهايی را برای تهية
«نظام رتبهبندی معلمان» شاهد بودهايم که شايد بخشی از دغدغة نبود
کارراهة شغلی را جبران کند ،ولی مطمئناً جايگزين آن نخواهد شد.
با توجه به پيچيدگیهای موجود در مديريت کارراهة شغلی ،عالوه
بر مسئوليت سازمان در قبال منابع انسانی ،اعم از لزوم برنامهريزیهای
الزم در ايــن خصوص و تدوين کارراهة شــغلی و هدايت کارکنان در
اين مسير ،خود کارکنان نيز بايد در مسير پيشرفت شغلیشان درصدد
پذيرش مسئوليت مديريت بر کارراهة شــغلی خود ،ايجاد و افزايش
انگيزشهای درونی ،و ارتقای توانمندیها نيز برآيند.
بديهی است ،مسيـــر صحيح و عادالنة پيشرفت شغلی میتـــواند
رضايت شغلی افراد ،تـعهد آنها نـسبت به سازمان و مسائلی از ايـن
قبيل را همراه داشته باشد .بنـابراين ،سازمانها بـا ايجاد مسير پيشرفت
شغلی منـاسب بـــرای کارکنان ،نهتنها به پيشرفت سازمان ،بلکه به
پيشرفت افراد نيز کمک میکنند.
پينوشتها

1. Career Path

 .2هرچند به عقيدة نويســنده ،معلمان در جرگة کارمندان تلقی نمیشوند ،ولی چارهای
نيست ،زيرا تنها قانون حاکم در نظام مديريت خدمات کشوری ،همين قانون موجود است.
منابع
 .1خورشيدی ،عباس ( .)13۸9رفتار سازمانی با رويکرد پژوهشی .يسطرون .تهران.
 .2سيد جوادين ،سيدرضا ( .)13۸۸مبانی مديريت منابع انسانی .دانشکدة مديريت دانشگاه
تهران .تهران.
 .3قانون مديريت خدمات کشوری ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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