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Abstract 

Objective: There are several theories proposed on the career development and researchers have 
classified these theories in different categories. Career-related cognitive theory is one of the latest 
categories including two theories: social cognitive theory of career development and cognitive 
information processing. The current study seeks to compare these two cognitive theories of career 
development by identifying the criteria for comparison of theories. 

Methods: The present study is a practical research from goal perspective, is an exploratory survey 
in nature and methodologically is categorized in the field of mixed research. To collect data, a 
sample of 20 academic experts and active managers in human resource management and career 
development were interviewed. 

Results: To execute the research, 34 criteria were identified based on theoretical foundations and 
12 criteria were agreed upon according to experts' opinions; finally, the two theories were 
compared using a fuzzy Delphi technique and those criteria. 

Conclusion: The results showed that social cognition of career development theory mostly 
emphasizes on environment, future, and generalizability respectively, while cognitive information 
processing theory mainly emphasizes on the job, individual, process, and the organization.  
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 چکیده

بندی را در طبقات مختلفی دسته هااین نظریهشده و محققان  های متعددی در خصوص مسیر پیشرفت شغلی مطرحنظریه هدف:

هایی است که مشتمل بر دو نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی و نظریه بندیهای شناختی از جدیدترین دستهنظریه .اندکرده

ت ها، به مقایسه دو نظریه شناختی مسیر پیشرفپژوهش حاضر با شناسایی معیارهای مقایسه نظریهدر طالعات شناختی است. پردازش ا

 پرداخته شده است.شغلی 

های در دسته پژوهشو از نظر روش،  رودشمار میبه اکتشافی و از نوع مطالعات بوده ایتوسعه از نظر هدف، حاضر پژوهش روش:

رده بهره ب دانشگاهی و مدیر فعال در زمینه مدیریت منابع انسانی و مسیر شغلی خبره 02 ، ازهاگردآوری دادهبرای  گیرد.میآمیخته قرار 

 شده است.

شناسایی  و توافق خبرگان معیار با استفاده از فن دلفی فازی 20نظر خبرگان،  بر اساسمعیار و  43 ،مبانی نظری بر اساسها: یافته

 مقایسه شدند.بر اساس آنها یاد شده دو نظریه  ،شد و در نهایت

نگری و ترتیب بر محیط، آیندههای نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی بهتأکیدنتایج نشان داد که بیشترین گیری: نتیجه

  ند.کبیشتری می تأکیدیند و سازمان اپردازش اطالعات شناختی بر شغل، فرد، فر نظریه است، اماپذیری تعمیم

 

پردازش اطالعات شناختی، نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی، خودکارآمدی،  نظریهسیکل پردازش اطالعات شناختی،  :هاکلیدواژه

  .هرم پردازش اطالعات
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 مقدمه

 جادیر ابش هایتیفعال و یزندگ زوایایدر تمام  یمیتحول عظ ،ریهای اخدر دهه فناوری عیسر شرفتیالعات و پتوسعه اط

یکی از آن  ،انجام آن هقرار داده که شغل و شیو تأثیرهای زندگی انسان را تحت جنبه غلباست. این تحوالت ا کرده

 12 ،که طبق تخمین سازمان آموزش آمریکا طوریبه دهند؛یگزارش م محیط کاریتغییر سریع در  ازهاست. آمارها عرصه

درصد از کارکنان  02، به میزان مهارتی نیاز دارند که فقط کنندمیظهور  ویکبیستهای جدیدی که در قرن درصد از شغل

ها که نظرسنجی طوریهاند، بی انسانی نیز نسبت به گذشته تغییر کردههابر این، نیروفعلی قادر به انجام آن هستند. عالوه 

در نظر گرفتن  (. با0222، 2)بنکو و اندرسون است شغلی توسعه مسیر فعلی و مطلوب در بین وضعیت عمیق شکافد یمؤ

های ، اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف و کاهش هزینه(2431 ،سپهوندو )عارف نژاد زدایی شغل هاین تحوالت، رشد پدید

سازگاری  منظوربههای مسیر پیشرفت شغلی (، ضرورت بررسی و بازنگری نظریه2431می و نصرتی، نیا، اسالسازمان )رحیم

 شود.با وضع موجود احساس می

بندی پردازی در خصوص مسیر پیشرفت شغلی و برخی دیگر به طبقهپردازان به نظریهنظریه، برخی رابطهدر این 

های مختلف در زمینه بندی، ظهور دستهآنها اند که حاصل تالشدهاهتمام ورزی های مشترکها بر اساس ویژگینظریه

( و آبتن و 2333) 4ماهان(، پاتون و مک2331) 0بندی اسیپو و فیتزجراردتوان به دستهبرای نمونه می ؛استتوسعه شغلی 

ریه مسیر پیشرفت نظ 23 ضمن شناسایی (. آبتن و همکارانش،0223، 3( اشاره کرد )پاتون و مک ماهان0221همکارانش )

های نظریه»که  شودمی دسته 3 شامل کردند. طبقه عمومیبندی دسته 1و خاص 2آنها را در دو طبقه کلی عمومی، شغلی

و نظریه پردازش  1دو نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی ست وهایکی از آن «شناختی مسیر پیشرفت شغلی

بر نقش شناخت و تفکرات  تأکید(. اشتراک این دو نظریه در 0221، 3آبتن و لینهام)ایگان،  گیردرا دربرمی 1اطالعات شناختی

در سنجش شناخت است  کار رفتهبهدر تعریف انواع شناخت و معیارهای  آنها انتخاب شغل بوده و افتراق فرایندشغلی در 

نوان عامل بسیار مهم در مسیر پیشرفت به ع شناخت (الف ،پژوهش حاضر با در نظر گرفتندر  ،رو نیا از. (0221، 22)پیوندی

ناخت ش در خصوصهای اخیرِ مسیر پیشرفت شغلی به مبحث شناخت )کثرت پژوهش توجه روزافزون پژوهش (بشغلی و 

. از آنجا شودی می، بررسشده ارائهکنون در زمینه مسیر پیشرفت شغلی  دو نظریه شناختی که تا در مسیر پیشرفت شغلی(،

آورد، از رویکرد تری را برای محقق فراهم میها نسبت به مرور انحصاری یک نظریه، درک افزونمقایسه نظریهکه 

؛ به این صورت پذیرفتهمند صورت نظامبهها نظریه مقایسه. ه استشد های شناختی استفادهای برای مطالعه نظریهمقایسه

 منتخبای ها به معیارهآن نظریه تأکیدند و میزان توجه و دو نظریه شناختی بر مبنای معیارهایی با هم مقایسه شدکه  معنا

 ت کهاین اس یاد شدهیی که در زمینه نظری وجود دارد، مرتفع شود. خأل خألهایکی از  ه است کهو تالش شدبررسی شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Benko, & Anderson 

2. Osipow & Fitzgerald 
3. Patton & McMahon 
4. Patton, & McMahon 

5. General CD theories 

6. Specific CD Theories 
7. Social Cognitive Career Theory 
8. Cognitive Information Processing Theory 
9. Egan, Upton, & Lynham 

10. Paivandy 
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( به هر معیار ها)نظریه آنها میزان و شدت توجه کنند؛توجه میهای یکسانی عیارها و شاخصم به هابرخی از نظریه اگرچه

و اطالعات  پردازدمیهای نظری در زمینه مسیر پیشرفت شغلی به مشارکت با پژوهش مطالعه حاضررو،  این متفاوت است. از

 گر،ید سوی از .آوردمیکاربردی مفیدی برای محققان حوزه مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و مدیریت منابع انسانی فراهم 

که  شودیم آنها در استفاده از یمنابع انسان رانیمد یسردرگم موجب ،زه مسیر پیشرفت شغلیدر حو متعدد یهاهیارائه نظر

 ؛ددارنحالت واگرا  گریکدیها نسبت به هینظر یبرخ ،چندگانه هایهنظریعالوه بر  است. برانگیزیتأمل مسئلههمین موضوع 

 به توانیها مهینظر سهیمقابا  از این رو، ؛اندداشتهبه آن ن یتوجه گرید یهاهیکه نظر رندیگیرا در نظر م یعوامل یعنی

و شرایط  سازوکار، این عوامل ایهای مقایسهو با ارائه شاخص دست یافت آنها دهندهو عوامل تشکیل اجزاتر شناخت جامع

 رانیبه مد بنابراین، این پژوهش ضمن توسعه دانش نظری،. شودمین، تبیین امساعد کاربرد آنها در عمل برای متخصص

. با کنند کارآمدتر عمل ،تر استآنها متناسب طیکه با شرا یاهیاستفاده از نظرانتخاب و کند تا در یکمک م یمنابع انسان

 :زیر است هایپرسش ی برایپاسخ یافتن دنبالحاضر به پژوهش، بیان شدهمطالب  به توجه

 یرند؟گهای مسیر پیشرفت شغلی چه معیارهایی را در نظر مینظریه .2

 های شناختی به معیارهای تعیین شده چقدر است؟میزان توجه هر یک از نظریه .0

 پیشینه نظری پژوهش

های فرایندو حوزه از قبیل حافظه، زبان، عملکرد اجرایی و  فراینداست که به چندین  ایاصطالح چترگونه «شناخت»

محیط بیرونی برای کسب دانش و تلفیق و سازگاری  یوجوجست(. شناخت به 0221، 2عاطفی اشاره دارد )فساتیـ  اجتماعی

و این  دهدقرار می تأثیرشده و کاربرد دانش بیرونی را تحت با دانش محیط تلفیق و در مقابل پردازدآن با دانش قبلی می

گذارد. می تأثیراست که شناخت بر آن هایی (. سازمان یکی از عرصه0221، 0زاده و درویششود )رضاییتکرار می چرخه

هایی و مسیر پیشرفت شغلی یکی از زمینه کردمدیران و کارکنان بررسی  دیدگاهتوان از کاربرد شناخت در سازمان را می

مصداق دارد. کاربرد شناخت در تعیین مسیر پیشرفت شغلی به پیدایش دو نظریه  ،است که هم برای مدیران و هم کارکنان

 ( توسعه یافتند.2311، 4اعی )بندورامنجر شد که در بستر نظریه شناخت اجتم

 نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی

پیامد ادغام نظریه گرفته از نظریه شناخت اجتماعی بندورا بوده و نشئت ،نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی

ی و رضایت شغلی است مقاصد شغلی، انتخاب شغلی، عملکرد شغل 3های قلمرو محوردر نظریهشناخت اجتماعی بندورا 

 ای از ارتباطات بین افراد و شغلدنبال ترسیم شبکهای، بهبر عوامل شناختی و زمینه تأکید(. این نظریه با 0221)پیوندی، 

رابطه متقابل بین عوامل فردی، رفتاری و محیطی که کند ( و تالش می0221، 2ولادبوده )لیگوری، بندیکسن و مک آنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fossati 

2. Rezaei-Zadeh, & Darwish 

3. Bandura 

4. Domain-Specific Theories 
5. Liguori, Bendickson, & McDowell 
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(. 0224، 4)لنت و براون کندتبیین  ،در یک زمینه شغلی معین و عملکرد شغلی 0، انتخاب شغلی2شغلی در توسعه مقاصدرا 

کنند میو ابزاری فراهم  دهندمی را تشکیل نظریه این سه متغیر خودکارآمدی، پیامدهای مورد انتظار و اهداف، عناصر اصلی

 (.0221، و همکاران )لیگوری ایفا کنندشغلشان  در تعیینرا آن بتوانند نقش عاملیت خود  به کمکافراد  که

گرا و خودکارآمدی کلی. نظریه شناخت ند از: خودکارآمدی موقعیتادو مفهوم رایج در زمینه خودکارآمدی عبارت

که خودکارآمدی کلی را متغیر درون فردی  طوریبه ؛اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی به ادغام این دو مفهوم پرداخته است

یه نظر بر اساس این نظریه،گیرد. عد انگیزشی شناخت در نظر میگرا را یک بُی( و خودکارآمدی موقعیتشخصیت)

گرای خودکارآمدی متشکل از باورهای فرد است، دائم در حال تغییر بوده و تعامل پایداری با منابع فردی موقعیت

  (.0221، مکارانو ه )خودکارآمدی کلی(، منابع محیطی و عوامل رفتاری دارد )لیگوری

خاص اشاره دارد، پیامدهای  ایتوانایی فرد برای انجام رفتار )عمل( در زمینه دربارهکه خودکارآمدی به قضاوت  حالی در

و مدعی است که افراد زمانی به تدوین اهدافشان پرداخته و  توجه کردهشده آن رفتار )عمل( بینینتایج پیش رمورد انتظار ب

این، در  بر (. عالوه0221، و همکاران شوند که انتظار دریافت پیامدی مطلوب داشته باشند )لیگوریمی نسبت به آن متعهد

رشد و  در جهتاهداف خود را  کهشوند صورت وجود خودکارآمدی باال و پیامدهای مورد انتظار مطلوب، افراد تشویق می

 اذعان(. نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی 0224 ،3توسعه در آن زمینه تعیین کنند )داهلینگ، ملوی و تامسون

ـ  مقاصد فردی و محیطیبر ای و هم زمینهـ  که خودکارآمدی هم در پیامدهای مورد انتظار فردی و محیطی کندمی

واهد ش خکه هر چه خودکارآمدی باالتر باشد، پیامدهای مورد انتظار و مقاصد افزای ؛ به این معناگذاردمی تأثیر ،ایزمینه

طور و عوامل فردی و محیطی به اندوابستهپیامدهای مورد انتظار و خودکارآمدی به یکدیگر  بر اساس این نظریه،یافت. 

د نشوو در نهایت به تدوین اهداف منجر می قرار داده تأثیرغیرمستقیم، خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار را تحت 

 شود.مه، روابط بین این سه عنصر تبیین می(. در ادا0221، و همکاران )لیگوری

 مدل نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی

 2ایهعوامل زمینبا های فردی و رفتاری همراه نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی معتقد است که خصیصه 

باور خودکارآمدی و )پیرامونشان خود و محیط  نسبت بهباور افراد و  (2)شکل  شده )محیطی( به یادگیری تجربی منجر

باورهای خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار بر  سپس، ؛شودساخته می هاهپیامدهای مورد انتظار( بر اساس این تجرب

 (.0221)پیوندی،  انجامدمی 1گذاشته و به تبیین مقاصد مد نظر تأثیرهای مشخصی انگیزه افراد برای مشارکت در فعالیت

که  کند. زمانیدهنده رفتار عمل میکننده و تداومهدایت مانندشود و اهداف د به بسط اهداف منجر میتوسعه مقاص

دارد،  نهاآ توانند فعالیتی را به شایستگی انجام دهند و انجام آن فعالیت نتایج مطلوبی برایافراد به این باور برسند که می

ر منج ،گذاری فرد برای حفظ و افزایش مشارکت در آن اقدامبت و هدفخود به رغ اینشوند که مند میبه آن عمل عالقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vocational Interest 
2. Career Choice 
3. Lent, & Brown  

4. Dahling, Melloy, & Thompson 

5. Contextual Factors 
6. Interest Areas  
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شود که های عملی فرد میباالرفتن مهارت موجبهای بعدی، داده و تالششود. اهداف، تالش فعاالنه فرد را افزایشمی

ات، شود )دافی، برد میپیشرفت عملک موجب در نهایتانجامد و به بازنگری و اصالح خودکارآمدی و نتایج مورد انتظار می

 (.0223، 2آلن و آتین

 

 

 

 . مدل نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی 7شکل 

 (0221)پیوندی منبع: 

 

 نظریه پردازش اطالعات شناختی

 0شرفت شغلیمسئله مسیر پی نظریه پردازش اطالعات شناختی توسط تیمی از محققان دانشگاه ایالت فلوریدا، با رویکرد حل

های رویکرد پردازش اطالعات شناختی در توسعه ریشه .(0221، 3گذاری شد )بازتا، هایدن، لدویتپایه 4گیری شغلیصمیمو ت

مطرح شد، دنبال  2431 در سال 2که توسط رردن و ماینر« متمایز تحویل خدمات»توان در مدل مسیر پیشرفت شغلی را می

یشرفت شغلی، کمک به افراد در تعیین مسیر پیشرفت شغلی و افزایش هدف نظریه پردازش اطالعات شناختی مسیر پکرد. 

(. این 0222، 1ن و پیترسنوست )ریردن، لنز، سمپسآنها گیریمسئله و تصمیم های حلبهبود مهارت و نیز، دقت در انتخاب

این  تأکید، در رفت شغلیهای مسیر پیشدارد و ویژگی منحصر به آن بین نظریه تأکیدنظریه بر احساسات، تفکرات و رفتار 

س ویستن، استرادا، هوارد، دیویـ ای( است )بایرزگیری و اجرا )فردی و برنامهنظریه بر شناخت، احساس، یادگیری، تصمیم

 .(0222، 1و زاالپا

تعهد نسبت به تعیین )انتخاب( مسیر  .2 اند از:که عبارت است گذاری شدهفرض پایه هشتاین نظریه بر مبنای 

 مسئله گیری مسیر پیشرفت شغلی یک فعالیت حلتصمیم .0 ؛ت شغلی بر مبنای تعامل بین تفکرات و احساسات استپیشرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Duffy, Bott, Allan, & Autin 

2. Career Problem Solving 
3. Career Decision Making 
4. Buzzetta, Hayden, & Ledwith 

5. Reardon and Minor 
6. Reardon, Lenz, Sampson, & Peterson 

7. Byars-Winston, Estrada, Howard, Davis, & Zalapa 

 تجربیات
 کسب شده 

 خودکارآمدی

پیامدهای مورد 
 انتظار

 پیشرفت عملکرد عمل اهداف مقاصد

 نهاده افراد

 محیط
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تعیین )انتخاب(  .3 ؛توانایی افراد برای تعیین )انتخاب( مسیر پیشرفت شغلی بر مبنای دانش و شناخت آنان است .4است؛ 

گیری تصمیم .2؛ د رابطه بین خودآگاهی و آگاهی انتخابی را بسنجدتا بتوان نیاز دارد حافظه قوی بهمسیر پیشرفت شغلی 

توسعه  .1 ؛شودبرانگیخته می آنها و توسط دارد تمایل افراد برای فهم خویش و دنیای شغل قرار تأثیرتحت  ،شغلی افراد

 فرایند ،)انتخاب( مسیر شغلی تعیین .1در حال تغییرند.  دائم آنها ی مستمر است؛ زیرا افراد و محیط شغلیفرایندمسیر شغلی 

له، های حل مسئگیری مسیر پیشرفت شغلی به قابلیتتوانایی تصمیم .1 ؛منحصر به فرد و مبتنی بر دانش فردی است

 (.0221گیری فرد بستگی دارد )پیوندی، پردازش اطالعات و تصمیم

هرم پردازش . 2 ند از:ااست که عبارت دهگذاری شپایهزیر بر مبنای دو عنصر اساسی  نظریه پردازش اطالعات شناختی

و  0، آگاهی انتخابی )دانش شغلی(2گیری )خودآگاهیمسئله و تصمیم اطالعات: مشتمل بر سه عرصه اطالعاتی برای حل

 حل فرایند، یک چرخه: این casveعنوان  باای پنج مرحله چرخه. 0و  (2332، 3ن و لنزو)پترسن، سمپساست ( 4شناخت

(؛ 2432ور، فرحبخش و دالآبادی، پور، شفیعشود )قربانگذاری و اجرا میکه شامل ارتباط، تحلیل، ترکیب، ارزش مسئله است

دانیم )هرم پردازش باید ب آنچه (گیری شغلی، شامل: الفمسئله مسیر پیشرفت شغلی و تصمیم مؤثرهای حل فرایندبنابراین، 

، و همکاران نشان داده شده است )بازتا 0شود که در شکل ( میcasveباید انجام دهیم )چرخه  آنچه (اطالعات( و ب

0221). 

 

 
 . هرم پردازش اطالعات و هرم فردی آن4شکل 

 (2330) 2ن، پترسن، لنز و ریردنوسمپس منبع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self-knowledge 

2. Options Knowledge 

3. Cognition 

4. Peterson, Sampson, Reardon, & Lenz 

5. Sampson, Peterson, Lenz, & Reardon 

 

 

 فراشناخت

های عمومی پردازش مهارت

 (CASVE) اطالعات

 آگاهی انتخابی

 )دانش شغلی(
  

 خودآگاهی

 

 

 اندیشیدن

 در مورد

ایمهتصمیم  

 

 درباره نحوهآگاهی  
 امگیریتصمیم 

 اطالع از 

هایم )شغلی(انتخاب  
 

 آگاهی از خودم

 هرم فردی پردازش اطالعات  هرم پردازش اطالعات شناختی

 یند اجراییاعرصه فر

 گیریعرصه مهارت تصمیم

 عرصه دانش
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 پیشینه تجربی پژوهش

بندی لی و خارجی دستهشده در زمینه طرح موضوع شناخت در مسیر پیشرفت شغلی را به مطالعات داخهای انجاماگر پژوهش

با بررسی ادبیات پژوهش مشاهده شد که در زمینه شناخت اجتماعی  .شده در کشور هستیمشاهد فقر مطالعات انجام ،کنیم

وجود دارد که در ادامه شناختی مطالعاتی در زمینه پردازش اطالعات اما انجام نشده،مسیر پیشرفت شغلی در کشور تحقیقی 

 است. به تعدادی اشاره شده

مشاوره گروهی مبتنی بر  تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2430) حسینیان و نژادآبادی، فلسفیشفیع محمدطهرانی،

و  ددانشجویان دانشگاه کرمان پرداختنشغلی  گیریکاهش تفکرات ناکارآمد در تصمیم برشناختی پردازش اطالعات رویکرد

 .کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی باشدبرای ثری ؤتواند روش میشناختی مرویکرد پردازش اطالعات نشان دادند که

بر کاهش  شناختیپردازش اطالعات همشاوره شغلی به شیو تأثیربررسی ( به 2433) اهرخی، عابدی، گرجیش

شناختی در ش اطالعاتزنشان داد که مشاوره شغلی به شیوه پردا آنان یافته. ندپرداخت کاری تحصیلی دانشجویاناهمال

 چندانی ندارد. تأثیرکاری تحصیلی کاهش اهمال

بین نظریه شناخت اجتماعی یک پژوهش در خصوص رابطه  تنها به ،های اطالعاتی خارجیدر پایگاه وجوجستپس از 

انشگاه فلوریدا دکتری در ددر قالب رساله  (0221) که پیوندیدست یافتیم شناختی مسیر پیشرفت شغلی و پردازش اطالعات

گیری شغلی، با مد نظر قراردادن چهار معیار شناختی )تفکرات منفی شغل، خودکارآمدی تصمیم ویاست.  دادهانجام 

 کردبیان  ،ههای دو نظریگیری مسیر شغلی و دلسردی از تردید شغلی( برای ارزیابی ساختخودانگیزشی و تعهد به تصمیم

تفاده بهتر است از یک نظریه خاص اس ،گیری شغلیشناسایی محیط و سطح تصمیم بینی خودکارآمدی،پیش منظوربهکه 

 . شود

 به افراد کارآفرینی مشاوره را برای شناختیاطالعات پردازش ( رویکرد0222) 2شدر مطالعات دیگری دیپلو و همکاران

شناختی برای ز نظریه پردازش اطالعاتاستفاده ا دادنشان  آنها کار بردند. نتایج پژوهشهفعالی باختالل بیش به مبتال

 دهد.مینیازهای شغلی کردن برآورده توانایی بهتری برای آنهابه  و استمناسب  ،فعالی هستندافرادی که دارای اختالل بیش

. ردکدارای اختالل بینایی استفاده  نمعلوال گروهی مشاوره برای شناختیاطالعات پردازش رویکرد ( از0223) 0اسبرن

 و ایحرفه دانش خودآگاهی، شناختی بر فراشناخت،رویکرد پردازش اطالعات استفاده از تأثیر گویایهای پژوهش تهیاف

زان دارای اختالل جانبا منفی شغلی تفکر کاهش و ایحرفه گیریتصمیم وضعیت بهبود برای گیریتصمیم چرخه از استفاده

 شغلی ارائه مشاوره برای گروهی شناختی به عنوان رویکرداطالعات شپژوهش، رویکرد پردازدر این همچنین،  .بینایی است

 شده است.در مراکز مربوط به جانبازان معرفی و پیشنهاد  دید اختالل به مبتال افراد به

 تحصیلی را بررسی کرد. نتایج اول سال شناختی بر توسعه شغلی دانشجویاناطالعات پردازش (، تأثیر0220) 4پری

 مداخله گروه در افکار غیرکارکردی شغلی موجب شده است کهشناختی استفاده از پردازش اطالعات داد اننش مطالعه این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dipeolu, Davies, Smyth, Deutch, Saunders, & Leierer 

2. Osborne 

3. Perry 
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 نسبت بهآموزان نگرانی دانش است کهشده  ها منجریابد. عالوه بر این، استفاده از این مشاوره کاهش یمعنادار طوربه

و در مواجهه با  دبیا کاهش ،با آن مواجه خواهند شدهای شغلی که در آینده های شغلی و تعارضمسائلی چون فرصت

 باشند. های شغلی عملکرد بهتری داشتهفرصت

اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی با متغیرهایی  شناخت نظریه ( به ترکیب0221) 2تامسون، داهلینگ، یوک چین و میلوی

ریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی برای پژوهش، از نظدر این . ندپرداخت استخدام مجدد و بیکاری از قبیل اخراج،

استخدام مجدد متحمل  و هایی که افراد در تجربه اخراجهزینه و فردی هایتفاوت فرد، شناختی متغیرهای اهمیت درک

 ،نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلیاستفاده از  های پژوهش نشان داد کهاست. یافتهشده  شوند، پرداختهمی

 رویکرد مؤثری است. ،شغل توسعه و بهبودبرای  تالش و دادن شغل دست هنگام از

صرع  به المبت مسیر پیشرفت شغلی جوانان گذار درتأثیر شناختی ـ ( به تعیین عوامل اجتماعی0221) 0سونگ و کنر

رد انتظار امدهای موپی خودکارآمدی، که داد نشان پژوهش های. یافتهنداجتماعی پرداخت شناختی شغلی نظریه با استفاده از

 هایکنندهبینیبلکه پیش ،ثرندؤمحیطی عواملی هستند که نه تنها در تعیین مسیر پیشرفت شغلی جوانان م هایحمایت و

 شوند.محسوب مینیز  صرع به مبتال شغلی خوبی برای جوانان

نشان د و کردنعی تجزیه و تحلیل اجتما شناختی هکارآفرینی را با استفاده از نظری ( مفهوم0221) و همکارانش لیگوری

 تجارب کاری، تجربه) ایزمینه /محیطیویژگی زیست و( نژاد جنسیت، عمومی، خودکارآمدی) های فردیکه آورده ندداد

 ارد.گذمی تأثیرپیامدهای مورد انتظار از کارآفرینی  و خودکارآمدی بر یمعنادار طوربه( خانوادگی وکارکسب و کارآفرینی قبلی

دو نظریه شناختی در تعیین و توسعه مسیر پیشرفت شغلی  این اهمیتگویای شده  انجام جموع، بررسی مطالعاتم در

الش زیادی ت کنون شود که تامی مشاهده مسیر پیشرفت شغلیبررسی منابع و آثار علمی مربوط به که با است؛ در حالی

از ه است. تدوین نشد آنها های افتراق و اشتراکده و جنبهدهنشناسایی عناصر تشکیل برایبرای مقایسه این دو تئوری، 

های مسیر پیشرفت شغلی و مقایسه دو نظریه شناختی بر در نظریه مؤثربا شناسایی عوامل  محققان این پژوهش این رو،

  ند.ارا فراهم کردههای بیشتر در این حوزه پژوهش اجرای و زمینه افزوده، برگی به ادبیات موضوع آنها مبنای

 پژوهش یشناسروش

آن  نتایج توانند ازمحققان بعدی می و از آنجا که گیردقرار میپژوهش حاضر در زمره مطالعات آمیخته  تحقیق، نوع از نظرِ  

ها، پژوهش حاضر گردآوری داده هبر اساس طرح پژوهش و از دید نحو .شودمحسوب می ایتوسعه پژوهش ،استفاده کنند

 هایگردآوری داده . برایه استاستفاده شد دلفی فازی همطالعروش از برای گردآوری اطالعات  و بوده از نوع توصیفی

بهره برده ( نفر 1مدیریت منابع انسانی و مسیر شغلی ) هنیزم در باسابقه( و مدیر نفر 24دانشگاهی ) هخبر 02 از پژوهش،

د ششده در زمینه مسیر پیشرفت شغلی پرداخته ی مطرحهابررسی نظریه و به مطالعه اجرای پژوهش، ابتدا برایشده است. 

ت در مسیر پیشرف« شناخت»کردن بندی و تئوریزههایی که به تعریف طبقهنامهها و پایانکتابها، هو در این مسیر مقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thompson, Dahling, Chin, & Melloy 2. Sung, & Connor 
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مقایسه معیار به عنوان معیارهای  20بندی نظر خبرگان، پس از جمع بودند، مطالعه شدند. شغلی کارکنان اشاره کرده

 انجام پذیرفت. آنها ها بر اساسکه تحلیل و مقایسه نظریهشد های مسیر پیشرفت شغلی تعیین نظریه

 روش دلفی فازی

 گروهی از ههای آگاهانمند قضاوتموری نظاآجمع ااین روش ب بودند. (2314) دالکی و هولمرگذار روش دلفی، پایه

و در حوزه مدیریت رواج زیادی ارد دسروکار  آنها هایدیدگاه سازیو همسانسؤال یا موضوعی خاص  همتخصصان دربار

 دادهقرار تخصص دارند، در موضوع  که ینامه در اختیار افرادپرسشصورت به اهداف پژوهشدر این روش،  یافته است.

ود شکیل میتش( نفر 22تا  2) ها، گروه متخصصان دلفیپاسخ و تجزیه و تحلیل ها، سپس برای طراحی سؤالشودمی

یی شناسا هاداشته و هدف آن اکتشافی هکه جنبشود استفاده می ایهای کیفیدر پژوهش. از این روش (2432 ی،انارک ی)نعمت

که استفاده از این روش ممکن  (. از آنجا2431پور، امیری و پورعزت، است )حسنقلی ماهیت و عناصر بنیادین یک پدیده

تلفیق روش سنتی دلفی و به  2312در سال  و همکارانش مریمنجر شود، ای ویژه هسانکارشنا هایاست به حذف نظر

تا  دهدرا مبنای عمل قرار می گیرندهگروه تصمیم هاینظرمیانگین هندسی ، یاد شدهروش  .اهتمام ورزیدند فازی هنظری

 (.2433، پورسنزنوز و حرا تعدیل کند )موسوی، یوسفی عوامل نامناسب و تأثیر مقادیر انتهایی غربال

 از خبرگان (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیادمتغیرهای کالمی )در روش دلفی فازی، اطالعات در قالب  

 شوند.میبه شکل اعداد فازی مثلثی تعریف  2توجه به جدول  اکه ب شودصورت فازی تحلیل میشده و به دریافت
 

 اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی .7جدول

 شده عدد فازی قطعی عدد فازی مثلثی غیرهای کالمیمت

 12/2 (12/2 ,2 ,2) زیاد خیلی

 2102/2 (2/2 ,12/2 ,2) زیاد

 4202/2 (02/2 ,2/2 ,12/2) متوسط

 2102/2 (2 ,02/2 ,2/2) کم

 2102/2 (2 ,2 ,02/2) کم خیلی

 

 (.2433، و همکاران )موسوی اندشده محاسبه 2 هشده با استفاده از رابطاعداد فازی قطعی، 2در جدول 

𝜒 (2رابطه  = 𝑚 +  
𝛽 − 𝛼

4
 

 آید.دست میبه میانگین نظر خبرگانو  میانگین فازی هر مؤلفه 4و  0 هایرابطهبا استفاده از 

𝑎1) (0رابطه 
𝑖 , 𝑎2

𝑖 , 𝑎3
𝑖 ) 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛 = 𝐴𝑖 

 داد خبرگان است.تع nام و 𝑖دیدگاه خبره معرف  𝐴𝑖در این رابطه 
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𝐴𝑎𝑣𝑒 (4رابطه  = (𝑚1, 𝑚2, 𝑚3) = (
1

𝑛
∑ 𝑎1

𝑖 ,
1

𝑛
∑ 𝑎2

𝑖 ,
1

𝑛
∑ 𝑎3

𝑖 )

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 میانگین نظر خبرگان است.  𝐴𝑎𝑣𝑒در این رابطه

 های قبلی و میزان اختالف با دیدگاه سایرنظر با همراه اینامهآوری نظر خبرگان در مرحله اول، پرسشپس از جمع

 هاینظر، اختالف 4تا  2 هایمحاسبه رابطهشود. پس از آوری میجمع بار دیگر آنها هایو دیدگاهشده توزیع خبرگان 

 آید.دست میبه 3مراحل قبل با استفاده از رابطه 

,𝑠(𝐴𝑚2 (3رابطه  𝐴𝑚1) = | 
1

3
[(𝑎𝑚21 + 𝑎𝑚22 + 𝑎𝑚23) − (𝑎𝑚11 + 𝑎𝑚12 + 𝑎𝑚13 )]| 

شود باشد، فرایند نظرسنجی متوقف می( 2/2)خیلی کم  هآستان نظرسنجی کمتر از حد هچنانچه اختالف بین دو مرحل

 (.2413 یی،دایپطهران و معمارزاده ی،اشلقیطلوعی، رسپاسیم)

 های پژوهشافتهی

گذار در تأثیرعامل  43. بر این اساس شدندمطالعات گذشته بررسی و تحلیل  اول پژوهش، ابتدا سؤالمنظور پاسخ به به

های زیادی پژوهش ان،شایان ذکر است که محقق .اندنمایش داده شده 0مسیر پیشرفت شغلی شناسایی شدند که در جدول 

  کرد.اشاره  0م مندرج در جدول توان به دو مطالعه مهبرای نمونه می کردند؛استخراج  آنها و معیارها را ازکرده را بررسی 

 های گذشتهشده از بررسی پژوهش. معیارهای استخراج4جدول

 معیار ردیف
 مطالعات مرجع

 (4114) و همکاران ایگان (4172پاتون و مک ماهان )

   توانایی 2

   نگرش 0

   تمایالت 4

   جنسیت 3

   سن 2

   مهارت 1

   نژاد 1

   جنسی هایگرایش 1

   باورها 3

   سبک زندگی 22

   ناتوانی 22

   هاارزش 20

   دانش شغلی 24
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 4جدول امه اد

 معیار ردیف
 مطالعات مرجع

 (4114) و همکاران ایگان (4172پاتون و مک ماهان )

   شخصیت 23

   خود ادراکی 22

   خصوصیت فیزیکی 21

   وضعیت خانواده 21

   همساالن 21

   های اجتماعیگروه 23

   آموزشی هایؤسسهم 02

   رسانه 02

   محیط کار 00

   های سیاسیتصمیم 04

   های تاریخیرویه 03

   بازار کار 02

   موقعیت جغرافیایی 01

   وضعیت اجتماعی و اقتصادی 01

   جهانی شدن 01

   رفت و برگشت فرایند 03

   تغییر طی زمان 42

   شانس 42

   محتوا محوری 40

   محوری فرایند 44

   محوری فرایندمحتوا محوری و  43

 
ار و در اختیشد ای مبتنی بر معیارهای شناسایی شده از مبانی نظری تهیه نامهپرسش ،در ادامه روند شناسایی معیارها

زیر معیار تعیین شد که به شرح  20در نهایت  ،نظر و جرح و تعدیل معیارها توسط آنها خبرگان قرار گرفت. پس از اعالم

 است:

 )یا سطوح( در مسیر پیشرفت شغلی ابعاد مؤثر ههم ،شدهبیان معیارهای های این حوزه،نظریه اغلبدر : جامعیت .2

یه، معیاری . در هر نظردارند یبیشتر تأکید سازمان دیگر بر برخی بر فرد و برخی برای مثال، گیرند.در نظر نمیرا 

ن، برخی ای د. عالوه برنشودوین میشده و بقیه معیارها مبتنی بر آن ت صورت ویژگی اساسی در نظر گرفتهبه

 دهند.پاسخ می« چگونگی»ال ؤبه سدیگر و برخی « چرا»ال ؤبرخی به س ،«چه»ال ؤها به سنظریه
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تعمیم ها افراد و سازمان هبه همتوان را نمی های این حوزهنظریه برخی ازشده در معرفی ی: معیارهایریپذمیتعم .0

 دیده نشده است. آنها و ارتباط بینمحیط ای افراد، شغل، سازمان و هویژگی ،آنها چون در برخی از داد؛

هر فرد بر اساس کدام بعد یک  نشان دهد معیار و مالک مشخصی که های این حوزه،نظریهدر بیشتر ح: وضو .4

ا رال پاسخ دهند که وقتی فردی شغل دیگری ؤتوانند به این سها نمییعنی نظریه؛ وجود ندارد ،کرده نظریه اقدام

 محیط این شغل را انتخاب کرده یا بر اساس عالقه یا ...؟ تأثیرکند، آیا تحت انتخاب می

پردازند که مسیر پیشرفت شغلی افراد را تحت به بررسی عواملی می های این حوزهمحتوا محوری: برخی از نظریه .3

 پیشرفت شغلی افراد هستند.کننده در مسیر و تعیین مؤثردر پی شناسایی عوامل  آنها دهد.قرار می تأثیر

غلی مسئله مسیر پیشرفت ش گیری و حلتصمیم فرایندبه بررسی  های این حوزه: برخی از نظریهمحوریفرایند .2

شرفت در صدد شناسایی مراحل تعیین مسیر پی آنها دارند. تأکیدانتخاب شغل  فرایندکردن پردازند و بر تئوریزهمی

 شغلی هستند.

به بررسی پیامدها و نتایج فردی، سازمانی و اجتماعی مسیر پیشرفت  های این حوزهز نظریهبرخی ا محوری:نتیجه .1

 پردازند.شغلی می

ای بر مسیر پیشرفت شغلی یا پیامده مؤثرهای این حوزه صرفاً بر عوامل سازی(: برخی از نظریهقابلیت اجرا )جاری .1

 اند.دیدگاهی مطرح نکرده ،مسیر پیشرفت شغلیسازی نحوه تعیین و پیاده خصوصاند و در داشته تأکیدآن 

صرفاً بر زمان گذشته، برخی زمان حال و  های این حوزهتعدادی از نظریه نگری )نگاه به افق زمانی آتی(:آینده .1

 دارند. تأکیدبرخی بر آینده 

کی، روانی، یزیهای فهای فردی )ویژگیویژگی و های مسیر پیشرفت شغلی بر فردبر فرد: برخی از نظریه تأکید .3

 گیرند.در مسیر پیشرفت شغلی افراد را در نظر نمی مؤثرهای جنبه سایردارند و  تأکیدو ...(  شناختیجمعیت

 أکیدتآن بر مسیر پیشرفت شغلی به عنوان عاملی بنیادین  تأثیرها بر محیط و بر محیط: برخی از نظریه تأکید .22

 دانند.ع محیط میالشعادارند و نقش فرد، سازمان و ... را تحت

، های مسیر پیشرفت شغلی معتقدند که مسیر پیشرفت شغلیاز نظریهبرخی (: سازمان به توجهبر سازمان ) تأکید .22

وظایف  ءکه تعیین مسیر پیشرفت شغلی جز ؛ به این معناشودای سازمانی است و درون سازمان تعریف میپدیده

 داند.منابع انسانی سازمان میو آن را یکی از وظایف اصلی مدیران  سازمان است

زیادی  تأکیدها و شرایط و ... آن های مسیر پیشرفت شغلی بر شغل، جذابیتبر شغل: شماری از نظریه تأکید .20

که موجب  دانندمیترین عامل برانگیزاننده افراد در تعیین مسیر پیشرفت شغلی افراد داشته و شغل را اساسی

 غل شده است.شدن توجه به سایر ابعاد شرنگکم

به اهمیت موضوع شناخت در مسیر  نظرمعیار،  خصوصخبرگان در نظر ال دوم، بعد از اجماع ؤبرای پاسخ به س

بندی های اخیرِ مسیر پیشرفت شغلی به بررسی این موضوع )شناخت( و با توجه به طبقهگرایش پژوهش و پیشرفت شغلی

نون در ک ای شناختی مسیر پیشرفت شغلی، دو نظریه شناختی که تاهشده توسط آبتن و همکارانش در خصوص نظریهارائه
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در اختیار در مسیر پیشرفت شغلی  مؤثرعامل  20با در نظر گرفتن ، اینامهپرسششده، طی  زمینه مسیر پیشرفت شغلی ارائه

در  عامل 20هر یک از به یاد شده  توجه دو نظریه شناختی میزان هدربار خبرگان دیدگاهبر این اساس،  .خبرگان قرار گرفت

اجماع نظری خبرگان طی  دست آمد که در نهایتبهلیکرت از طریق متغیرهای کالمی و با رویکردی فازی  هگانپنج مقیاس

 انجام پذیرفت. مرحله سه

 خبرگاننظرسنجی نتیجه 

در نتایج آن که کردند توافق شده مقایسه معیار  20 را بر اساس دو نظریه شناختی ،سه گام طی اندر این قسمت محقق

 ادامه تشریح شده است.

در اختیار اعضای  های شناختی مسیر پیشرفت شغلیبرای نظریه معیار 20ای شامل نامهپرسش، نخست در مرحله

 نامهپرسش هر معیار در قالب متغیرهای کالمی مندرج در هدرخواست شد نظرشان را دربار آنها گرفت و از گروه خبره قرار

میانگین فازی هر یک ، 4و  0 هایاول و با استفاده از رابطه همرحل نامهپرسشدست آمده از با توجه به نتایج به .بیان کنند

 .(4)جدول  دست آمدها بهاز مؤلفه

 

 های خبرگان پس از نظرسنجی نخستمیانگین دیدگاه. 4 جدول

 مؤلفه

 نظریه شناخت اجتماعی 

 مسیر پیشرفت شغلی

 زش اطالعات شناختی نظریه پردا

 مسیر پیشرفت شغلی

 میانگین فازی مثلثی
زدایی میانگین فازی

 x شده
 میانگین فازی مثلثی

زدایی میانگین فازی

 xشده 

 32/2 (42/2, 12/2, 12/2) 32/2 (41/2, 12/2, 11/2) جامعیت 2

 32/2 (42/2, 12/2, 12/2) 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) تعمیم پذیری 0

 41/2 (40/2, 21/2, 10/2) 01/2 (02/2, 31/2, 12/2) وضوح 4

 32/2 (43/2, 13/2, 13/2) 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) محتوا محوری 3

 43/2 (01/2, 24/2, 11/2) 03/2 (21/2, 30/2, 11/2) محوری فرایند 2

 01/2 (02/2, 31/2, 12/2) 01/2 (02/2, 31/2, 12/2) نتیجه محوری 1

 42/2 (02/2, 22/2, 12/2) 21/2 (22/2, 01/2, 24/2) قابلیت اجرا 1

 42/2 (02/2, 31/2, 12/2) 41/2 (40/2, 24/2, 11/2) آینده نگری 1

 24/2 (22/2, 12/2, 12/2) 22/2 (31/2, 11/2, 12/2) بر فرد تأکید 3

 42/2 (02/2, 22/2, 12/2) 43/2 (01/2, 24/2, 11/2) بر محیط تأکید 22

 32/2 (42/2, 12/2, 12/2) 41/2 (40/2, 24/2, 11/2) بر سازمان تأکید 22

 32/2 (42/2, 21/2, 10/2) 41/2 (40/2, 24/2, 11/2) بر شغل تأکید 20
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 .محاسبه شده است 2و  4های هترتیب از طریق رابطزدایی، بهمیانگین فازی مثلثی و عملیات فازی، 4 جدولدر 

در نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی به معیار  نظر خبرگان ، بیشترین توافقشودمشاهده میگونه که همان

در خصوص نظریه پردازش اطالعات شناختی  .اختصاص دارد« قابلیت اجرا»نظر به معیار  و کمترین توافق« بر فرد تأکید»

نتیجه »معیار در مورد  افقو کمترین تو «بر فرد تأکید» در مورد معیار خبرگاننظر  توافقبیشترین مسیر پیشرفت شغلی نیز، 

 است. «محوری

 بهای نامهپرسشطی خبرگان،  با دیدگاه سایر آنها دوم نظرسنجی، نظرهای قبلی هر خبره و میزان اختالف هدر مرحل

و  2 هایکمک رابطهاول به هدوم، همانند مرحل هشده در مرحلهای ارائهنتایج شمارش پاسخ .اعضای گروه خبره ارسال شد

های اول و مرحله میزان اختالف، 3 . همچنین در جدولنمایش داده شده است 3 که نتایج آن در جدول ندل شدتحلی 4

 . مشخص شده است 3با استفاده از رابطه دوم 

 

 . نظرسنجی مرحله دوم2جدول 

 مؤلفه

 نظریه شناخت اجتماعی مسیر 

 پیشرفت شغلی

 نظریه پردازش اطالعات شناختی 

 مسیر پیشرفت شغلی

 نگین فازی مثلثیمیا

ی
از

ن ف
گی

یان
م

ی
دای

ز
 

ده
ش

 
X 

و 
ل 

 او
له

رح
ف م

ال
خت

ا

وم
د

 

 میانگین فازی مثلثی

ی
از

ن ف
گی

یان
م

ی
دای

ز
 

ه 
شد

X
 

و 
ل 

 او
له

رح
ف م

ال
خت

ا

وم
د

 

 21/2 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) 21/2 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) جامعیت 2

 21/2 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) 21/2 21/2 (22/2, 12/2, 2/2) پذیریتعمیم 0

 23/2 20/2 (31/2, 12/2, 31/2) 22/2 41/2 (40/2, 21/2, 10/2) وضوح 4

 22/2 21/2 (22/2, 12/2, 2) 21/2 21/2 (30/2, 11/2, 30/2) محتوا محوری 3

 21/2 32/2 (42/2, 12/2, 12/2) 21/2 42/2 (22/2, 12/2, 2/2) محوری فرایند 2

 22/2 02/2 (23/2, 43/2, 13/2) 22/2 21/2 (02/2, 22/2, 12/2) نتیجه محوری 1

 24/2 42/2 (02/2, 22/2, 12/2) 23/2 03/2 (22/2, 42/2, 12/2) قابلیت اجرا 1

 20/2 42/2 (02/2, 22/2, 12/2) 24/2 33/2 (21/2, 43/2, 13/2) نگریآینده 1

 21/2 13/2 (11/2, 30/2, 2) 22/2 21/2 (30/2, 11/2, 30/2) بر فرد تأکید 3

 23/2 01/2 (02/2, 31/2, 12/2) 21/2 32/2 (24/2, 11/2, 30/2) بر محیط تأکید 22

 22/2 20/2 (31/2, 12/2, 31/2) 24/2 33/2 (42/2, 12/2, 12/2) بر سازمان تأکید 22

 21/2 21/2 (22/2, 12/2, 22) 22/2 43/2 (30/2, 11/2, 30/2) بر شغل تأکید 20

 
 خصوص نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلیدهد، اعضای گروه خبره در ینشان م 3 گونه که جدولهمان

 و در خصوص نظریه پردازش اطالعات شناختی مسیر پیشرفت شغلی در معیارهای 20و  22، 1، 2، 3، 0، 2معیارهای در 
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اول و دوم در این  هایهمرحل نظر اختالفدست آمده برای رقم به. از آنجا که اندرسیدهنظر  به وحدت 22و  1، 1، 2، 0، 2

شود و فقط برای چهار متوقف می یاد شدهمعیارهای  هنظرسنجی دربار ،است ترکوچک (2/2)خیلی کم  همعیارها از آستان

برای نظریه پردازش  20و  22، 3، 3، 4معیار  2در زمینه نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی و  22و  3، 1، 4معیار 

در هر دو نظریه   1 آمده برای معیاردستامتیاز بهبا توجه به اینکه یابد. میتی مسیر پیشرفت شغلی ادامه اطالعات شناخ

 .گرفت، این معیار از نظرسنجی حذف شد خیلی کم قرار هدامنشناختی در 

یر پیشرفت برای نظریه شناخت اجتماعی مس 22و  3، 1، 4چهار معیار شامل  نامهپرسشنیز  سوم و پایانی در مرحله

ا بطراحی شد و همراه برای نظریه پردازش اطالعات شناختی مسیر پیشرفت شغلی  20و  22، 3، 3، 4و پنج معیار  شغلی

له در حلیل فازی این مرحنتایج ت .خبرگان قرار گرفت در اختیار بار دیگرقبلی هر فرد و دیدگاه سایر خبرگان،  هاینظر

 .درج شده است 2جدول 

 ی مرحله سوم. نظرسنج4جدول 

 مؤلفه

 نظریه شناخت اجتماعی مسیر 

 پیشرفت شغلی

 نظریه پردازش اطالعات شناختی 

 مسیر پیشرفت شغلی

 میانگین فازی مثلثی

ی
از

ن ف
گی

یان
م

ی 
دای

ز

ه 
شد

X له
رح

ف م
ال

خت
ا

ی 
ها

 

وم
س

و 
م 

دو
 

 میانگین فازی مثلثی

ی
از

ن ف
گی

یان
م

ی 
دای

ز

ه 
شد

X له
رح

ف م
ال

خت
ا

ی
ها

 

 
وم

س
و 

م 
دو

 

 22/2 21/2 (31/2, 12/2, 31/2) 20/2 41/2 (40/2, 21/2, 10/2) وضوح  4

 24/2 20/2 (22/2, 12/2, 2)    محتوا محوری  3

    24/2 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) آینده نگری  1

 23/2 12/2 (11/2, 30/2, 2) 20/2 21/2 (24/2, 11/2, 2) بر فرد تأکید 3

 24/2 21/2 (31/2, 12/2, 31/2) 21/2 33/2 (30/2, 11/2, 30/2) بر سازمان تأکید 22

 22/2 21/2 (22/2, 12/2, 22)    بر شغل تأکید 20

 
از دست آمده از مقدار به های دوم و سومنظر خبرگان در مرحله دهد، میزان اختالفنشان می 2 طور که جدولهمان

نظر خبرگان در خصوص معیارهای مطرح شده  عاجما کنندهبیان این مطلب، .استتر کوچک( 2/2) حد آستانه خیلی کم

 شود.مینظرسنجی در این مرحله متوقف  ، از این رواست

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 20شناختی با نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی با توجه به مقایسه نظریه پردازش اطالعات ،هدف این پژوهش

که این دو نظریه منشأ یکسانی دارند )نظریه شناخت اجتماعی بندورا(،  وجودی خبرگان است. بادیدگاه معیار اتخاذ شده از 



 234 های شناختی مسیر پیشرفت شغلیواکاوی تئوری

 

 ردهنام بیک پژوهش به مقایسه دو نظریه در کنون فقط  تا مشخص شد توسط محققان، شدهانجامی هایبررسپس از 

 متفاوت است. ها در آن با معیارهای این پژوهش معیارهای استفاده شده برای مقایسه نظریه کهشده پرداخته 

 باد. دارن تأکیدو بر نقش شناخت در تعیین مسیر شغلی افراد  اندشده ارائههر دو نظریه در زمینه مسیر پیشرفت شغلی 

دارند، نظریه شناخت اجتماعی، مسیر پیشرفت شغلی را بر مبنای معیارهایی چون  تأکیدهر دو نظریه بر شناخت  نکهیا

نظریه پردازش اطالعات شناختی بر  که یحال درکند، ار، مقاصد و اهداف تئوریزه میخودکارآمدی، پیامدهای مورد انتظ

 أکیدت اتخاذشده هایی و انتخاب شغل و همچنین آگاهی در مورد تصمیمریگمیتصم فراینددانش فرد درباره خود و شغل، 

 کند.تئوریزه می آنها داشته و مسیر پیشرفت شغلی را بر مبنای

در  گیری و تعیین مسیر پیشرفت شغلیهر دو نظریه، شناخت را به عنوان عامل بسیار مهم در تصمیم که آنجا از (الف

، از کنندهای اصلی انتخاب شغل قلمداد مینظر گرفته و باورها، اهداف، مقاصد شغلی و درک افراد از خود و شغل را مالک

پردازند افراد می گیری و انتخاب شغلیلی بر نحوه تصمیمهای شناختی مسیر پیشرفت شغنظریه جامعیت یکسانی برخوردارند.

 أثیرتیادگیری و کسب تجربه بر مسیر پیشرفت شغلی و انتخاب شغلی افراد  فرایندکه شناخت از طریق  کنندمیو بیان 

بیشتر  ،رو تبیین این رابطه از طریق مفاهیمی چون خودکارآمدی، شناخت فردی و شغلی است، از این درصددگذاشته و 

که نتایج نشان طوریی بر این رابطه است، بهدییتأهای این پژوهش نیز محور دارد تا نتیجه محور. یافته فرایندرویکرد 

 نیست )حذف معیار(. یاد شدهدهد نتیجه محوری، معیاری برای دو نظریه می

  ، محتوا محوری،رییپذمیعمتمعیارهایی چون  جنبهاین مطلب است که دو نظریه از  گویایهای پژوهش یافته (ب

(. هر دو نظریه بر شناخت، یادگیری 21/2یکدیگر دارند )حداکثر اختالف  هشباهت زیادی ب ،بر سازمان تأکیدقابلیت اجرا و 

 همحتوا ب جنبهرو از  پردازند، از اینهایش میهای خود و همچنین شغل و ویژگیها و قابلیتتوانایی نسبت بهفرد  درکو 

کنند کردن مسیر پیشرفت شغلی استفاده مییکسانی برای تئوریزه کمابیش. از آنجا که هر دو مدل از مفاهیم اندشبیهیکدیگر 

قابلیت تعمیم و  برند،کار میبه)شناخت، اهداف، مقاصد( و ابزارهایی را بر مبنای این مفاهیم تدوین و در تعیین مسیر شغلی 

ی که در هرم گیرتصمیم فرایندشناخت مسیر پیشرفت شغلی از طریق تدوین یکسان است. نظریه  کمابیش آنها اجرای

و روش اجرای مسیر  فرایندبه تدوین ( casveشناختی )پردازش اطالعات چرخه و است شده دادهپردازش اطالعات نشان 

بر اساس مقاصد،  دفتدوین ه فرایندپردازد و نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی نیز از طریق پیشرفت شغلی می

. ادبیات مسیر پیشرفت شغلی مبین دو دسته کندرا تعیین میمسیر پیشرفت شغلی  ،پیامدهای مورد انتظار و خودکارآمدی

 اعتقاد داردمحور )مدیریت مسیر پیشرفت شغلی( است که یک دسته سازمان ؛مسیر پیشرفت شغلی است در خصوصنظریه 

گر فردمحور دسته دی کند.ی آموزشی و ... تدوین هادورهراد را با توجه به سابقه، توانایی، سازمان باید شرایط توسعه شغلی اف

 یش فعالعهده سازمان بگذارد و باید نق رفرد نباید مسیر شغلی خود را ب در آن، ریزی مسیر پیشرفت شغلی( کهاست )برنامه

 اهداف و مقاصد خود را بر ،افرادقید شده است که ریه دو نظدر هر در تعیین مسیر شغلی خود بر عهده بگیرد. از آنجا که 

 یکسانی دارند. تأکید، هر دو نظریه بر سازمان کنندیممبنای انتظاراتشان از پیامدهای دریافتی از سازمان بنا 

کند که طی ی را برای تعیین مسیر پیشرفت شغلی ترسیم میفرایند ،نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی (ج



 4، شماره 71، دوره 7431فصلنامه مدیریت دولتی،  231

 

گیری به تصمیم چرخه مراحل اینطی ترتیب شود و معتقد است افراد بهبیان می (casveشناختی )پردازش اطالعات چرخه

مفهومی، شناختی و ذهنی برای  فرایندبه تعیین  که نظریه شناخت اجتماعی پردازند، در حالیو تعیین مسیر شغلی خود می

 ؛ندکپیروی مییاد شده از مدل  ،ذهنی افراد در تدوین مسیر پیشرفت که مدل کندمیو بیان  پرداختهمسیر پیشرفت شغلی 

از نظریه شناخت اجتماعی  محورترفرایندگیرند، ولی نظریه شناخت اجتماعی را در نظر می فرایندرو هر دو نظریه  از این

 مسیر پیشرفت شغلی است.

ن بهتری از تبیی یاد شدهشود که نظریه می موجبمحور بودن نظریه پردازش اطالعات مسیر پیشرفت شغلی فرایند (د

افراد )همکارانشان( بتوانند دلیل  سایرشان ارائه دهد و مدیران منابع انسانی و رفتارهای افراد در زمان تعیین مسیر شغلی

شان ن های پژوهش در این زمینهدر آن را شناسایی کنند. یافته مؤثرانتخاب مسیر شغلی فرد را بهتر درک کرده و عوامل 

تواند رفتارهای افراد در شناختی بهتر میرا در خود دارند، نظریه پردازش اطالعات« وضوح»دهد با اینکه هر دو نظریه می

 تعیین مسیر شغلی را تبیین کند.

افراد چگونه مسیر  دهند کهنشان میمحور دارند و  فرایندرویکرد  ،های شناختی مسیر پیشرفت شغلینظریه( ف

گیرند. نظریه شناخت اجتماعی مسیر رو افق زمانی حال و آینده را در نظر می کنند، از اینی خود را تعیین میپیشرفت شغل

شان از خود و پیامدهای مورد را با توجه به باورهای خود افراد مسیر پیشرفت شغلی کند کهمیپیشرفت شغلی اظهار 

دارد و از آنجا که افراد ممکن است اهداف خود را تغییر  تأکیدد افراد کنند. این نظریه بر اهداف و مقاصانتظارشان تعیین می

از نظریه  محورترفرایندشناختی ، نظریه پردازش اطالعاتبیان شد قبالًطور که . همانداردمعطوف به آینده  یدهند، رویکرد

رویکرد معطوف به زمان  شود،مربوط میزمان حال  هبیشتر ب آن فرایند چونشناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی است و 

 حال دارد که نتایج پژوهش نیز مبین این موضوع است.

دست آوردن دانش و فهم از طریق تفکر، تجربه و حواس گفته هب فرایندیا شناخت به عملکرد فکری و ذهنی فرد  ه(

شود که از مشاهده می ،شناختی های شناختی فردگرا هستند. با مراجعه به هرم پردازش اطالعاترو نظریه ، از اینشودمی

 در خصوصیک طرف، ادراک از خود و شغل در مبنا و پایه هرم شناختی قرار دارد و از طرف دیگر، فراشناخت )شناخت 

این نظریه بر شناخت مشهود است. در خصوص نظریه  تأکیدبنابراین  گیرد،میهرم قرار  رأسهای اخذ شده( در تصمیم

نهاده  و در نظر گرفتن شدهمیترسبا مشاهده مدل  .رفت شغلی نیز همین موضوع مصداق داردشناخت اجتماعی مسیر پیش

شویم، اما از آنجا که نظریه پردازش متوجه فردگرا بودن نظریه مذکور می ،کسب شده و خودکارآمدی هایهافراد، تجرب

کرده، همچنین مقاصد، اهداف و عملکرد  دتأکیهرم پردازش اطالعات شناختی بر فرد  رأساطالعات شناختی در پایه و در 

تواند فردی و جمعی باشد، میزان فردگرایی نظریه پردازش اطالعات شناختی مد نظر در نظریه پردازش اطالعات شناختی می

 بیشتر از نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی است و نتایج پژوهش حاضر نیز تأییدی بر این گزاره است.

بر مبنای دو عامل اصلی  ، این مدلشوده در مدل شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی مشاهده میک طورهمان و(

در شناخت افراد  مؤثر، محیط یکی از عوامل یاد شدهنظریه در  واقع درند از: نهاده افراد و محیط. اگذاری شده که عبارتپایه

مستقیم  هایهشناخت و تجرب .2ند از: اکه عبارت شودمیفردی در نظر گرفته  هایهدو منبع برای شناخت و تجرب و است
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رفتار دیگران توسط  ها وهطور غیرمستقیم و از طریق مشاهده تجربو دانشی که به هاهتجرب (فردی )همان نهاده افراد( و ب

مدل پردازش اطالعات در  که در حالی .دارد تأکیدبر محیط  یادشدهبنابراین نظریه  .شود )محیط(مشاهده و ادراک می ،فرد

به محیط توجه  طور مستقیمکرده و به تأکیدشود که نظریه پردازش اطالعات شناختی بر فرد و شغل مشاهده می ،شناختی

به محیط توجه دارد و  casve فرایندنظریه پردازش اطالعات شناختی در زمان پردازش اطالعات توسط فرد و در  کند،نمی

، ولی میزان توجه آن نسبت به نظریه شناخت اجتماعی مسیر کندمحیط توجه  همدل مذکور بکه  شودمیاین عامل باعث 

. در مقابل، با توجه به آنچه بیان شد کنداین موضوع را تأیید مینیز حاضر های پژوهش که یافته باشدپیشرفت شغلی کمتر 

 ی بر شغل داردبیشتر تأکید پیشرفت شغلینظریه شناخت اجتماعی مسیر  در مقایسه بانظریه پردازش اطالعات شناختی 

 گذارد.نیز بر این گزاره صحه میحاضر های پژوهش شده برای هر نظریه قابل مشاهده است و یافتههای ترسیمکه در مدل

بر مبنای نظریه شناخت اجتماعی بندورا  هر دو نظریهکه  دهد با وجودیهای این پژوهش نشان میطورکلی، یافتهبه

نشان دو نظریه این های ها و تفاوتشباهت 4شکل در برای درک بهتر، هایی دارند. اختالف با یکدیگر، انداری شدهگذپایه

 داده شده است.
 

 

 های شناختی مسیر پیشرفت شغلی. مقایسه نظریه4شکل 

 

ات شناختی، فردمحور که نظریه پردازش اطالع یابیمدرمیهای هر نظریه، و ویژگی شدهمشخصهای با توجه به تفاوت

 ،در جوامعی با فرهنگ فردگراانتظار داریم  رو ، از اینمحور استنظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی سازمان و
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اشته باشد و دکاربرد بیشتری نسبت به نظریه شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی نظریه پردازش اطالعات شناختی 

یر نظریه شناخت اجتماعی مس ،باشد ترین مطلب است که هرچه سبک مدیریت آمرانها گویایپژوهش های برعکس. یافته

ریت مشارکتی سبک مدی هنگامی کهو برعکس و  استسازگارتر  نظریه پردازش اطالعات شناختی نسبت بهپیشرفت شغلی 

ین متوجه است. همچن کاراتر شناخت اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی در مقایسه بانظریه پردازش اطالعات شناختی  ،باشد

ناخت نظریه ش نسبت بهپردازش اطالعات شناختی  ،شویم که هر چه کارکنان از سطح بلوغ باالتری برخوردار باشندمی

 . کاربرد بیشتری دارد اجتماعی مسیر پیشرفت شغلی

توان می همچنین بیان شده پرداخته شود؛های آتی به بررسی روابط پژوهششود در میدر این زمینه پیشنهاد 

چون فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و بلوغ همنظر گرفتن عواملی  با در را های شناختیهر یک از نظریه سنجیِامکان

های مسیر پیشرفت شغلی با توجه که به بررسی سایر نظریه شودیم. عالوه بر این، به محققان پیشنهاد بررسی کردکارکنان 

 های مسیر پیشرفت شغلی فراهم شود.نایی برای مقایسه بهتر نظریهبپردازند تا مب گانه 20به معیارهای 

ی از ه تعداد زیاددکه درک صحیح و جامع در زمینه مدیریت مسیر شغلی در گرو مطالعه گستر باید گفتدر نهایت 

ر گیرد. مد نظر قرا دهای مهم مطالعه حاضر بایهای مطرح شده در این حوزه است که به عنوان یکی از محدودیتنظریه

یگر این توان محدودیت مهم دهای مختلف مسیر پیشرفت شغلی با یکدیگر را نیز میعدم امکان بررسی و مقایسه تئوری

  ترین محدودیت این پژوهش بود.در دسترس نبودن خبرگان و ترکیب آنان، مهمپژوهش در نظر گرفت. 

 منابع
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 -3 (،22)2 ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی .بر کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی (،CIP) رویکرد پردازش اطالعات شناخت

02. 

 های امنیت اطالعات سازمانی با استفاده از روش دلفیشناسایی ریسک(. 2433) کبرپور، احسن ضا؛یوسفی زنوز، ر ریسا؛موسوی، پ

 .213 -214(، 2)1 ناوری اطالعات،مدیریت ف .فازی در صنعت بانکداری

در  یمنابع انسان یعالمدل ت ی(. طراح2413) میرمهردادیی، دایپ غالمرضا؛ طهران، معمارزاده باس؛ع ی،اشلق یطلوع اصر؛ن ی،رسپاسیم

 .04-2 ،(11)02 ،های مدیریت()پژوهش تیریمد یپژوهندهیآ. یفاز یدلف کیبا استفاده از تکن رانیا یدولت یهاسازمان

 یجمهور یمایس :یمورد کارشناسان )مطالعه دگاهیاز د ونیزیتلو خبر تیریمناسب مد یالگو هئ(. ارا2432) اوودد ی،انارکینعمت
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