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 چکیده

شگرفی در اشتغال  تأثیر یشغل یرمس یو سازگارپذیری استخدامهای مهارتان بر این باورند که نظرصاحب
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 أتیه یبا نظر اعضا نامهپرسش شکلی ییروا. شد یگردآور نامهپرسشابزار با استفاده از ها داده. شدند نشیگز
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 لیاز تحلبا استفاده ها داده. شد دییو تا یابیارز( 79/1تا  01/1 نیدر دامنه بنامه )پرسش یاصلهای اسیمق
. دشدن پردازش AMOSو  SPSS یهاافزارنرمبا کمک  یساختارهای معادلهسازی و مدل یکانون بستگیهم
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نشان سازی مدلهای یافته. دارد یشغل ریمس مادو اعت یکنجکاو، کنترل، ینگران یعنی یشغل ریمس یسازگار
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 قدمهم
و پرچالش  ریدر جهان متغ مردمکه  نیا یبرا
مشکالت و ، بتوانند از پس فشارها امروز

 و به ندیشده و نشده برآ بینیپیشهای یریرپذییتغ
به  ازین، پاسخ دهند یبه طور اثربخشها آن
دارند که از آن ای ویژههای ییو تواناها یستگیشا

های و مهارت یشغل ریمس یبه سازگار توانمی جمله
، 4112، کاسیساو) اشاره کردپذیری ستخداما

به  دیجد یکارهای طیو محها شغل(. 4169
های یریرپذییدارند که بتوانند با تغ ازین یکارکنان

، یفنهای بر مهارت وافزون ندیایکنار ب عیسر
هم داشته ای افتهیتوسعه پذیری استخدامهای مهارت
 (. 4110، نگیو س نگیس) باشند

 هیفناورانه و سرما یبا عرضه نوآور یعال آموزش
در گذار به اقتصاد ای ماهر نقش برجسته یانسان

 یادیزهای ینگران کنیول. کندمی فایا انیدانش بن
 یدانش آموختگان برا یستگیو شا یدرباره آمادگ

و  ریآنان در اقتصاد متغهای کاربرد مهارت، استخدام
، کالت و همکاران) دوجود دار وریبهرهآن بر  تأثیر

بزرگ  تیجمع یاشتغال برا جادیامروزه ا(. 4162
، یدانش آموختگان نظام آموزش ژهیبه و، کارانیب

و  رانیگ میتصمی دغدغه ترینمهمو ترین یاصل
و  جادیا، یکاریرفع معضل ب. کشور استریزان برنامه

و  یو خوداشتغال ییاشتغال زا یراه کارها تیتقو
و  تیبه ترب ازین، جامعه عهحرکت به سمت توس

را دو  ستهیکارآمد و شا، نیآموزش افراد کارآفر
آن است  انگریآمار موجود ب. ده استچندان کر

 یدانش آموختگان کشاورز نیدر ب یکاریب تیوضع
بنا بر گزارش . استتر ها بیشرشته گرینسبت به د

در  یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس
های دانش آموختگان رشته یکاریبنرخ  6976سال 

به نقل از ) درصد بوده است 42حدود  یکشاورز
 یکیباورند که  نیصاحبنظران بر ا(. 6979، یپورآتش
 یدانش آموختگان کشاورز یکاریب یاصل لیاز دال

پذیری و استخدامای حرفههای بودن مهارت نییپا
 ی؛ پورآتش6972، و همکاران یگیعلم ب) باشدمی آنان

 نیدر ا( 4167) و همکاران یاوکول(. 4167، یزمانو 
روزافزون بازار کار  یکه به رغم تقاضا ندیگومی باره

 به نظر، و کاردان ستهیدانش آموختگان شا یبرا
کار  یروین لیتکم یهنوز هم برا انیکارفرما رسدمی

دانش تر بیش خود با مشکل رو به رو هستند چرا که
در حال  یکشورها در یآموختگان نظام آموزش عال

های و بدون مهارت ستندینپذیر توسعه استخدام
از  یاریبسچنین . همباشندمی انیماکارفر ازیموردن
 را دارند که هیگال نیا یتجارهای و شرکت عیصنا

و ای حرفههای مهارت یدانش آاموختگان داراتر بیش
 . ستندینپذیری استخدام

 رییتغ، بارز جهان کار و اشتغال یژگیو امروزه
با  دیبا، کار در بازار نهیافراد به منظور انجام به. است

 یکارهای و با فرهنگ ندیایکنار بها یریرپذییتغ
کارگر موفق به  ایکارمند  کی. متفاوت سازگار شوند

، مختلف در شغل خود فیمنظور رقابت و انجام وظا
که  نیا یبرا. ردیفرا بگ ار یدیجدهای مهارت دیبا

و  رییحفظ و تغ، شغل مناسب کی افتنی ییفرد توانا
 یآن را داشته باشد و به زندگ زیآم تیتوسعه موفق

 یدارا دیبا، بدهد یخود معن یو شخص یکار
 ییحال توانا نیو در ع یرفنیو غ یفنهای مهارت
 ریمتغ تیماه، گریبه عبارت د. باشد یسازگار

، رانیو مد انیشده تا کارفرما عثبا یکارهای طیمح
های به درک و بهبود مهارت شیاز پ شیب

کارکنان  یشغل ریمسپذیری قو انطباپذیری استخدام
بر داری تأثیر معنی یژگیو نیا. بدهند تیاهم

 طیدر مح تیمربوط به کار مانند موفق یامدهایپ
 یشغل نهیشیو پ یشغل تیرضا، یشغل یریدرگ، یکار

 (. 4164، ؛ زاچر4164، یلیو پروف کاسیساو) دارد
 ریمس یاز مفهوم سازگار، ریاخهای سال در

توسعه  یبرا یمنبع ضرور کیبه عنوان  یشغل
پاسخ مثبت و مناسب به ، یشغل ریمس زیآم تیموفق

و رفاه  یشغل ریدر حوزه کار و مس یاریبسهای چالش
؛ 4162، یچان و ما) شده است ادی، افتهیبهبود 

به عنوان  یشغل ریمسپذیری انطباق(. 4162، زاچر
 تیکه با ظرف شودمی قلمداد یچند بعد یساختار

 زیآم تیموفقهای و انتقال رییدر جهت تغ افراد ریمتغ
 که یبه طور(، 4110، کاسیساو) ارتباط دارد

 ریمسپذیری انطباق یکه دارا یگفت فرد توانمی
 فیو تکال فیاز عهده وظا یاست به خوب یشغل
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و  یعیسم) دارد یو با آنان سازگار دیآ یبرم یرشد
پذیر افراد انطباق، گریبه عبارت د(. 6971، همکاران

 خود را بر عهده یشغل یرهایتوسعه مس تیمسئول
ناخواسته آماده هستند و های تیموقع یبرا، رندیگمی

رادلف و ) کنندمی یرا بررس نیگزیجاهای احتمال
( 4169) کاسیاز نظر ساو(. 4169، همکاران

 ییارویرو یآمادگ یبه معن یشغل ریمسپذیری انطباق
های حضور در نقش، بینیپیش رقابلیغ فیبا وظا

های یریرپذییبا تغ عیسر یمبهم و سازگار یکار
 یکه ابعاد سازگار کندمی دیتاک یو. باشدمی یکار
 هستند که یمیخودتنظهای ییتوانا یشغل ریمس
به کار ها شغل ریمتغ تیدر پاسخ به ماه توانندمی

 یگفت که سطوح باال توان، مینینابراب. گرفته شوند
تا به رغم  زاندیانگ یفرد را برم، یشغل ریمس یسازگار
کار خود را به ، و مشکالت همراه با شغلها چالش

 . کند تیریانجام دهد و مد یخوب
 یها، منبع6یشغل ریمسگرایی سازه هینظر در
که  کنندمی کمک ییراهبردها لیبه تشک یسازگار

خود  یسازگار یرفتارها تیهدا یافراد از آنان برا
به عنوان  هامنبع نیا یعنی. کنندمی استفاده

هستند  یقدرت یهامنبع ای یمیتنط-خود یراهبردها
های مفهوم خود در نقش سازندمی که افراد را قادر

اصالح و سرانجام اجرا ، را توسعه دهندشان یشغل
خود را خلق کنند  یکار یزندگ لهیوس نیتا بد، کنند
، و همکاران تیفوگ) را بسازندشان یشغل ریو مس
 کیرا به عنوان  یشغل یسازگارچنین (. هم4114

در نظر پذیری استخدام یبخش از سازه روانشناخت
جامعه  گرین که امروزه دیبا توجه به ااند. گرفته

و سفارش شده  یمیدا یشغل یتقاضاها یپساصنعت
احتمال افراد ، کندنمی نیرا تضم یکار تیجمع یبرا

به  اریاخت ایدارد که شغل خود از سر اجبار تری شیب
، طیشرا نیدر ا. دهند رییتغ یاقتصاد یخاطر فشارها

 هداشته باشند که به آنان اجازهایی مهارت دیافراد با
 ریگوناگون و متغهای تیدهد به سرعت با موقع

بهتر کنار  یکارهای سازگار شوند و با نقل و انتقال
 ریمس یسازگار(. 4164، و همکاران ریروس) ندیایب

شغل مناسب را  کیکردن  دایشانس پ تواندمی یشغل
رفاه  یو حت یشغلهای تیموفق جهیدر نت، بهبود دهد

، یرسچی؛ ه4110، ابرهارتونگ و ت) دهد شیرا افزا
منابع ، به طور خالصه(. 4119، کوفی؛ اسکور4161
های تیبه عنوان صالح دیبا یشغل ریمس یسازگار

در نظر گرفته شوند که  یو روانشناخت یمیخودتنظ
سازگار بودن را با هدف های راهبردها و اقدام

. دهندمی سازگار شکلهای به هدف یابیدست
 یمنبع روانشناخت هارشامل چ یشغل ریمس یسازگار

، کاسیساو) است یشغل ریگذار مسهای یستگیشا ای
 یعنی) یشغل ریدغدغه مس ای ینگران(. 4169؛ 4112
 یو آماده شدن برا ندهیفرد نسبت به آگیری جهت

نبود دغدغه ، یآتهای و چالشها یریرپذییتغ، فیوظا
 ینیو بدب یتفاوتبی منجر به مسئله یشغل ریمس

 یعنی) یشغل ریکنترل مس(، شودمی ندهینسبت به آ
فرد هنگام شناسی فهیو وظپذیری تیمسئول زانیم

 یکنترل شغل نده؛یآ یشغل ریو توسعه مس لیتشک
 دیتزلزل و ترد، یمیتصمبی مشکل افتهیتوسعه ن
 یشغل ریمس یکنجکاو(، کندمی جادیرا ا ندهیدرباره آ

و  ندهیآ یشغلهای کاوش خود و فرصت یعنی)
و ها خود بر نقش تأثیر یدرک چگونگ یبرا اقیاشت
به  تواندمی یشغل ریمس ینبود کنجکاو ؛یکار طیمح

تصور  زیدر مورد جهان کار و ن یو ناآگاه یساده لوح
 ریو اعتماد مس.( نادرست در مورد خود منجر شود

 ییو باور به تواناها آرمان وستهیپ یریگیپ) یشغل
حل ، یشغلهای درآوردن هدف تیخود در به واقع

و موفق شدن در ها غالب شدن بر بازدارنده، مشکالت
منجر به  یشغل رینبود اعتماد مس نده؛یآ یشغل ریمس

 ندهیشدن به آ کیو ترس از نزد ییکمرو، یبازدار
از ای مجموعه یچهار منبع روانشناخت نیا(. شودمی
 یهستند که افراد برا یشغل ریمسهای یستگیشا

های طیدر مح زیآم تیقموف ییو رهگشا تیهدا
 هامنبع یبه عبارت. رندیگمی به کار دهیچیناآشنا و پ

 تیریمد یکه افراد را براهستند هایی ییتوانا ای
 . کنندمی کمک یشغل ریمس یگذارها
انجام درست و  یبرا رانیمد، دیعصر جد در

مشکالت  یبرا حلراهکردن  دایمسئوالنه کارها و پ
کردن  دایدارند و پ ازیتوانمند ن یبه کارکنان، ممکن

، انجام امور یآنان براسازی کارکنان خوب و آماده
. باشدمی انیو کارفرما رانیمد یدل نگران ترینمهم
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در کار و  نظرمورد های مهارت نیب، در واقع
وجود  یقیاستخدام شکاف عم انیمتقاضهای مهارت

افراد  دهندمی حیو نهادها ترجها داشته و سازمان
علم ) کار را استخدام کنند یو آماده برا دهیآموزش د

رابطه اسکات و  نیدر ا(. 6972، و همکاران یگیب
و  یکه مدارک علم کنندمی انیب( 4167) همکاران

 تیکفا انیکارفرما یبرا ییهابه تن گرید یتخصص
های مهارت یدارا دیو دانش آموختگان با کنندنمی
، چالش نیپاسخ به ا یبرا. هم باشند یگرید یاضاف

 یبرا یفیک یبه عنوان مفهومپذیری موضوع استخدام
، یریاستخدام پذ. شد ادشنهیمعظل پ نیحل ا

های تا دانش و مهارت کندمی را قادر انیدانشجو
را کسب کنند و نگرش خود را در  یتخصصو  یعموم
و  یآنان را در زندگ شرفتیپرورش دهند که پ یجهت

به پذیری واژه استخدام. کند نیتضمشان ندهیشغل آ
ها، از دستاوردها شامل مهارتای مجموعه یمعنا

 شوندمی است که موجب یفردهای یژگیدرک و و
داشته باشد و  تیخود امن یفرد در شغل انتخاب کی

جامعه و ، یکار طیمح، در سود رساندن به خود
(. 4114، تیو نا ورکی) اقتصاد موفق باشد

به آن دسته از پذیری استخدامهای مهارت
، کردن شغل دایپ یاشاره دارد که براهایی مهارت

، نسونیراب) هستند یضرور، آنحفظ و انجام درست 
پذیری استخدامهای مهارت، گریبه عبارت د(. 4111

 ازیمورد ن یرفنیو غ یعمومهای یستگیبه شا رهاشا
سطح  ایبدون توجه به نوع ها شغلی انجام همه یبرا

در ها مهارت ترینمهمشغل دارد که به عنوان 
، جو) باشندمی مطرح 46سده  یکارهای طیمح

به ( 4169) ییدگازمن و چو(. 4164، پاچاژانگ و 
های مهارت کندمی انیب( 4114) 4نقل از دست

کار ، ارتباطاتهای شامل مهارتپذیری استخدام
و  ریزیبرنامه، یتیریخود مد، حل مسئله، یگروه

و  ینیو کارآفر وستهیپ یریادگی، یفناور، یسازماند ه
با چنین ها هممهارت نیا. باشدمی کسب و کار

، یدیکلهای از جمله مهارت گریدهای عنوان
های هارتم، یزندگهای مهارت، یمحورهای مهارت

، یکلهای مهارت، یدیکلهای یستگیشا، یاساس
و  یضرورهای مهارت، 46سده های مهارت

در  کنیشده اند؛ ولگذاری نام، قابل انتقالهای مهارت
 داده حیترجپذیری استخدامهای صنعت واژه مهارت

( 4119) مک آردل و همکارانی بنابر گفته. شودمی
 تیفعال یکنشگرا برا افتیره کیپذیر افراد استخدام

 و هال سونیمورچنین . همرندیگمی شیدر بازار در پ
حرکت و جا به پذیری که استخدام افتندیدر( 4114)

 نیهم در درون سازمان و هم برا ها شغل نیب ییجا
های مهارت، نیبنابرا. کنندمی یآسانگرها سازمان

به کارکنان کمک کنند تا  توانندپذیری میاستخدام
گوناگون وفق دهند و های یریرپذییرا با تغ دشانخو

های طیمح یازهایکه مناسب ن یکارهای ییتوانا
حمزه و ، النیکاز) دهند شیهستند را افزا یکار

 (. 4117، رکربا
است کارکنان  جیکه امروزه را نیا لیدل به
 یشغل ییرا تجربه کنند و جابه جا یمختلفهای شغل

درک و ، مرسوم استشان یکار یدر خالل زندگ
در ارتباط با  یشغل ریمس یسازگار نهیشناخت زم

رابطه  نیا. ارزشمند استپذیری استخدامهای مهارت
که با  یاددانش آموختگان و افر یبرا تواندمی ژهیبه و

کننده کمک، انتقال از دانشگاه به کار رو به رو هستند
که  یکرد افراد انیب توان، مینیبنابرا. باشد

به  توانند، میدارند یبهترپذیری استخدامهای مهارت
 یدر هر مکان کار یتیبا هر موقع یطور کارآمدتر

کسب  ونیسیبنابر گزارش کم. سازگار شوند ریمتغ
کردند  یمحققان سع( 4116) 9یضرورهای مهارت

را در  انیپاسخگوپذیری استخدامهای سطح مهارت
حل مسئله و کار ، ارتباطاتهای رابطه با مهارت

سه دسته مهارت را  نیا انیکارفرما. بسنجند یگروه
ها مهارت ترینمهمبه عنوان ای هبه طور گسترد

اند کرده یهنگام استخدام دانش آموختگان معرف
های و به عنوان مهارت( 4110، سونیاوآرچز و د)

به  انیدانشجو یبرا ژهیبه و نیادیبنپذیری استخدام
 یتقاضاها نیتام یمنظور توانمند ساختن آنان برا

های مهارتاند. مد نظر قرار داده یکار طیمح
مانند صحبت ای ژهیوهای شامل مهارت یارتباط

گوش کردن و درک ، و مشخص حیکردن به طور صر
اطالعات و ارتباطات  میتسه، کردن یهمدرد، کردن

حل مسئله از های مهارت. باشدمی یرکالمیغ
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 ( 4169، گازمن و همکاران) پژوهش یمفهوم یالگو -4نگاره 

اطالعات ممکن تا  یمشکالت و گردآور ییشناسا
به حل مسئله  توانندکه می یهای عملحلراه نیتدو

های کار . مهارتردیگ یجامعه کمک کنند را در برم
های کار کردن به صورت شامل مهارت یگروه
متفاوت، کار کردن های نهیافراد با زم گریبا د یگروه

از گروه،  یو هم به عنوان عضو یصورت انفرادهم به 
از  یها را به عنوان عضوکه چگونه نقش نیدرک ا

 جی(. نتا4161)لک،  باشدکرد، می فیگروه تعر
نو ی نهگی -کشور پاپوا  انیدانشجو نیدر ب قیتحق

 ریمس یسازگار نیداری بی معنینشان داد که رابطه
دارد. نکته پذیری وجود های استخدامو مهارت یشغل
دار یی معنرابطه قیتحق نیتوجه در ا انیشا

 ریمس یبا چهار بعد سازگار یهای کار گروهمهارت
چنین (. هم4169، ییبود )دگازمن و چو یشغل

اند که ( گزارش کرده4161راسول و همکاران )
 یپذیری در کمک به افراد براهای استخداممهارت
ند و مهم هستهای یریرپذییبا تغ یسازگار
 . دهندبهبود می یکار طیرا در مح یهای شغلفرصت
و پژوهش  یشد، بررس انیتوجه به آنچه ب با

 یهای مؤثر بر بهبود و توسعه سازگارعامل رامونیپ
های . پژوهشباشدمی یالزم و ضرور، یشغل ریمس

؛ 4169و ونگ،  نیانجام شده )ت نهیزم نیدر ا یچند
روند  نی( و ا4169؛ رادولف و همکاران، 4164زاچر، 

ان شد با توجه یطور که بهم چنان ادامه دارد. همان
پذیری و های استخداممهارت نیب یبه ارتباط مفهوم

انتظار داشت که  توانمی یشغل ریمس یسازگار
پذیری بتوانند به افراد کمک های استخداممهارت

 یکارهای یریرپذییبا تغ یکارآمدتر کنند تا به طور
سازگار دهند، که در اقتصاد امروز رخ می شماربی

؛ راسول و همکاران، 4169، ییچوشوند )دگازمن و 
 نیمبنا، هدف ا نی(. بر ا4169و ونگ،  نیی؛ ت4161

های مهارت نیی برابطه یپژوهش، بررس
 نیدر ب یشغل ریمس یپذیری و سازگاراستخدام
 یهای کشاورزدانشکده یکشاورز انیدانشجو
. با توجه به باشدو اراک می نایس یهای بوعلدانشگاه

پژوهش  نیهای اهدف ریزهای شهای باال، پرسبحث
 :کندمی فیرا توص
 یپذیری و سازگارهای استخداممهارت نیب ای( آ6

 داری وجود دارد؟رابطه معنی یشغل ریمس
پذیری امهای استخدمجموعه مهارت انی( در م4
تأثیر را  نیکمتر کیتأثیر و کدامترین شیب کیکدام 
های دو مجموعه مهارت نیرابطه ب جادیدر ا

 دارد؟ یشغل ریمس یپذیری و سازگاراستخدام
شده مدل پژوهش به  ادیهای پرسش یمبنا بر

 (. 6شده است )شکل  نیتدو ریشکل ز

 روش پژوهش
نظـر از ، یکمـ دمـانیبـه لحـاظ د ـقیتحق ـنیا

ها داده یو از نظـر روش گـردآور یهـدف کاربـرد
تن  6911پژوهش  یاسـت. جامعه آمار یدانـیم

سال سوم و چهارم مقطع  یکشاورز انیدانشجو
و دانشگاه اراک  نایس یدر دانشگاه بوعل یکارشناس

 نیدر ا 6971-79 یلیبود که در سال تحص
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به  یمختلف کشاورزهای شیها در گرادانشگاه
 (.N=6911اشتغال داشتند ) لیتحص

استفاده  ینسبتای از روش طبقهگیری نمونه یبرا
و  یجدول کرجسی هیبر پا یحجم نمونه آمار. شد

 یریاما به منظور جلوگ، شد نییتن تع 479، مورگان
 جینتاتر بیشپذیری میو تعمها نامهپرسشاز افت 
 نیبها به نسبت دانشگاه نامهپرسش 921، پژوهش
های نامهپرسش نیشد که از ب عیتوز انیدانشجو
 هیتجز یمبنا نامهپرسش 946تعداد ، شده یگردآور
نفر از دانشگاه  672) قرار گرفتند یآمارهای لیو تحل
 شکلی ییروا(. نفر از دانشگاه اراک 641، نایس یبوعل

و  جیگروه ترو یعلم تایه یبا نظر اعضا نامهپرسش
 نیا. شد دییتأ نایس یدانشگاه بوعل یآموزش کشاورز

مشتمل بر دو  یفردهای یژگیافزون بر و نامهپرسش
. پژوهش بود یاصل یرهایسنجش متغ یبخش برا

 هیگو 46با که پذیری استخدامهای مهارت، اول
 نیشیپهای یبررسنظری و های یافتهبرگرفته شده از 
حل مساله و کار ، یارتباطهای مهارتدر سه بخش 

رحمان و ) مورد سنجش قرار گرفتند یوهگر
؛ ون 4161، و همکاران ی؛ رامول4166، همکاران

(. 4169، ییو چو ازمن؛ دگ4161، محمد و همکاران
یا  خواسته شده بود تا سطح موافقت انیاز پاسخگو

 فیط یبر روها هیاز گو کیخود را با هر  مخالفت
( کامال مخالف تا کامال موافق) یپنج سطح کرتیل
 اسیمق نیا یبرا یبیترت یآلفا بیضر. کنند انیب

از سه بخش  کیهر  یدرون ییروا. بود 79/1برابر 
به  زین یله و کار گروهاحل مس، یارتباطهای مهارت

، دوم. بود 04/1و  04/1، 97/1برابر با  بیترت
 آنهای مؤلفهسنجش که برای  یشغل ریمس یسازگار
 نیا. استفاده شد 4یشغل ریمس سازگاری اسیاز مق

کشور  69 یبا همکار 4164که در سال  اسیمق
ساخته شد  کاسیساو ارکم یجهان به سرپرست

 یسازگاری سویهپرسش است و چهار  44 یدارا
، کنترل، را که عبارتند از دغدغه یشغل ریمس

و  کاسیساو) کندگیری می، اندازهو اعتماد یکنجکاو
را به خود  گویه 1 اسیمق ریهر ز(. 4164، یپروفل

 خواهد تامی پاسخ دهندگاناز اختصاص داده است و 
مورد های خود در هر یک از زمینههای یتقابل یزانم

 کرتیلای درجه 2بر روی یک طیف ، پرسش
 بیضر(. 4164، یو پروفل کاسیساو) کنند مشخص

 نیب اسیمق نیا یکشور برا 69 نیکرنباخ در ب یآلفا
را در  اسیمق نیا. بوده است ریمتغ 71/1تا  09/1

 یابیترجمه و اعتبار( 6979) و همکاران یصالح رانیا
 نیا یرانیکرنباخ فرم ا یآلفا بیکرده است و ضر

پژوهش  نیدر ااند. گزارش کرده 76/1را  اسیمق
 ریز یبود و برا 71/1برابر  اسیکل مق ییروا
 یکنجکاو ،99/1کنترل ، 11/1 ینگرانهای اسیمق

 . به دست آمد 97/1و اعتماد  06/1
پژوهش با استفاده از های داده لیو تحل هیتجز

های معادله یابیمدلو  یکانون بستگیهم لیتحل
 AMOSو  SPSS افزارنرم یریو با به کارگ یساختار

 . انجام گرفته است

 جینتا
درصد از  96پژوهش نشان داد که  جینتا

درصد را  47را دختران و  یمورد بررس انیدانشجو
محل ، کسب شده جیبنابر نتا. دهندمی لیپسران تشک

شهر و ( درصد 2/01) انیپاسخگوتر بیش سکونت
روسـتا ( درصد 2/69هفتم از آنان  کیبه  کینزد

 نس نیانگیم، قیتحقهای افتـهیبـا توجـه بـه . بـود
 جینتا یبررسـ. سال بـود 27/46 انیپاسـخگو

درصد از  64کـه  دهـدمی نشـان یفیتوص
 42از  شیب، باشندمی شاغل یمورد بررس انیدانشجو

که در حال حاضر بدون شغل  یدرصد از افراد
شغل  یدارند پس از دانش آموختگ شیگرا، هستند

حدود ، کنند نشیرا گز یمرتبط با کشاورز یدولت
با هر ای به استخدام در هر اداره شیراگدرصد  46
کردند که  انیدرصد هم ب 49دارند و  یکار نهیزم

جدول اند. باره نگرفته نیدر ا یمشخص میهنوز تصم
 بستگیهم بیو ضر اریانحراف مع، نیانگیم 6شماره 

. دهدمی را نشان قیتحق یرهایمتغ نیب رمنیاسپ
 نیب یرابطه مثبت شودمی که مشاهده طورهمان

 یارتباطهای با مهارت یشغل ریمس یسازگار
(116/1p< ،96/1r= ،)116/1) حل مسئلهp< ،

44/1r= ،)کار گروهی (116/1p< ،97/1r= ) و
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 پژوهش یرهایمتغ انیم بستگیهمو  اریانحراف مع، نیانگیم -4جدول 
 M SD 4 2 3 1 1 1 1 4 1 متغیر

         6 71/1 76/4 نگرانی -6

        6 49/1** 97/1 62/9 کنترل -4

       6 20/1** 22/1** 97/1 07/4 کنجکاوی -9

      6 19/1** 24/1** 21/1** 07/1 14/9 اعتماد -4

     6 09/1** 02/1** 90/1** 97/1** 10/1 11/9 ( کلی) سازگاری-2

    6 96/1** 99/1** 46/1** 42/1** 41/1** 04/1 69/4 ارتباط -1

   6 14/1** 44/1** 46/1** 91/1** 94/1** 94/1** 09/1 41/4 حل مسئله -9

  6 90/1** 19/1** 97/1** 90/1** 41/1** 99/1** 47/1** 77/1 41/4 کار گروهی -0

 6 07/1** 71/1** 00/1** 46/1** 44/1** 47/1** 94/1** 91/1** 04/1 99/4 ( کلیپذیری )استخدامهای مهارت-7

** p<. 001 
 

 یسازگار وپذیری استخدامهای مهارتمتغیرهای  یکانون بستگیهم لیتحلهای آزمونی نتیجه -2جدول 
 یشغل یرمس

 سطح معنی داری F آزادیهای خطای درجه درجه آزادی فرضیه مقدار تقریبی آزمون

 111/1 102/1 6110 64 446/1 اثر پیالری

 111/1 990/9 770 64 497/1 اثر هتلینگ

 111/1 499/9 79/009 64 901/1 المبدای ویلکز

     464/1 بزرگترین ریشه روی

 
، >116/1pپذیری کلی )های استخداممهارت

46/1r=.اسیرمقیهر چهار ز یبه طور کل ( وجود دارد 
پذیری های استخدامبا مهارت یشغل ریمس یسازگار

 یهای ارتباط، حل مسئله و کار گروهمهارت یعنی
 دارند.  یبستگی مثبتهم

های رابطه مجموعه مهارت یبررس یبرا
با ( یله و کار گروهاحل مس، ارتباطپذیری )استخدام
، ینگران) یشغل ریمس یسازگار سویگانی مجموعه

 بستگیهم یلتحلاز ( و اعتماد یکنجکاو، کنترل
 نیا نیکه ب دادندنشان ها تهیاف. استفاده شد یکانون

جدول . وجود دارد یمشترک زیچه چ ریدو دسته متغ
چهار  یمدل کانون یابیارز یبرا که دهدمی نشان، 9

ی نشان داد که رابطه و انجام شد رهیآزمون چندمتغ
 یکانون ریبا متغ یاستخدامهای مهارت یکانون ریمتغ

دار یمعن p =116/1در سطح  یشغل ریمس یسازگار

 یشاخص المبدا یعنیشاخص ترین جیرا. باشدمی
 به دست آمد 90/1ارتباط  نیا یبرا( λ) کلزیو
(116/1=p ،49/9=F .)یشغل ریمس یسازگار نیبنابرا 

. ددارداری معنی ارتباطپذیری استخدامهای با مهارت
را  یانسیمقدار وار لکزیو یکه المبدا نیبا توجه به ا

-λ نیبنابرا، شودنمی نییکه با مدل تب دهدمی نشان

، پایه نیبر ا. دهدمی اندازه اثر مدل را نشان 1
برابر با  لیتحل نیا یاثر تابع کانونی اندازه

 انسیاندازة اثر مقدار وار. است 90/1-6=44/1
است که مدل کامل  ریدو دسته متغ نیمشترک ب
 مدل به دست آمده، نیبنابرا. آن است نییقادر به تب

را  ریمتغ هدو دست نیمشترک ب انسیوار از درصد 44
به های تابعهای یژگیو، 4جدول . کندمی نییتب

 . دهدمی نشان را یکانون لیدست آمده از تحل
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 یشغل یرمس یو سازگارپذیری استخدامهای مهارت یرهایمتغ یکانون بستگیهم لیتحلی خالصه -3جدول 
 بستگیهممجذور  کانونی بستگیهم انباشتهدرصد  درصد مقدار ویژه شماره تابع

6 4964/1 429/79 429/79 414/1 464/1 

4 1129/1 122/4 910/77 191/1 111/1 

9 1167/1 176/1 611 144/1 114/1 

 
 متغیرهای تحقیق اول یتابع کانون یبرا یکانون بستگیهم لیتحلهای یافته -1جدول 

 ( %) مجذور ضریب ساختاری یب ساختاریضر یب کانونیضر متغیر

 4/49 107/1 429/1 نگرانی

 2/20 912/1 911/1 کنترل

 0/97 196/1 621/1 کنجکاوی

 4/04 760/1 911/1 اعتماد

 9/24 990/1 649/1 ارتباطات

 9/79 711/1 169/1 حل مسئله

 2/06 719/1 944/1 کار گروهی

 
، شودمی مالحظه 4که در جدول  گونههمان
، 464/1 بیتوابع به ترت یکانون بستگیهممجذور 

درصد  61که کمتر از  یتوابع. است 114/1و  111/1
کنار گذاشته شوند و  دیبا ندینما نییرا تب انسیوار

درصد از  46تابع اول ، نیبنابرا. ستندین ریقابل تفس
و  شودمی ریتفسو  کندمی نییمشترک را تب انسیوار

 یاصل یۀفرض یبررس. شوندنمی ریتفس گریدو تابع د
های و مؤلفه یشغل ریمس یابعاد سازگار) پژوهش
 لیتحل قیاز طر( یریاستخدام پذهای مهارت

که  طور. هماناست پذیرامکان یکانون یرهایمتغ
پژوهش ی هیفرض، دهدمی نشان 9جدول های داده

و  یکنجکاو، کنترل، یو عامل نگران شودمی دییتأ
 یدارا یحل مسئله و کار گروه، اعتماد با ارتباط

 . هستندداری ی معنیرابطه
و ، یساختار بیضر، اسـتاندارد بیضـر 2 جـدول

 را نشان( شـده نیـیتب ـانسیوار ـای) مجذور آنان
 یکـانون بیجدول ضـرا نیدر ا. دهدمی

استانداردشده  ونیرگرس بیاستانداردشده همانند ضرا
را در  ریمتغ تیو اهماند ونیرگرس ـلیدر تحل

 یرهایمتغ ییشناسا یبرا. دهنـدمی مجموعـه نـشان
 هیتوص، یکانون یـرهایمتغ ایها معنادار در مجموعه

 بیضرا یداراهای ریبه متغ دیکه فقط با کنندمی

توجه کرد و آنان را تر بیش و 91/1 یباال یکانون
نشانگر ، یساختار بیدر جدول فوق ضرا. نمود ریتفس
 مجموعه خودش یکانون ریبا متغ ریهر متغ بستگیهم
، نشان داده شده 2جدول  رکه د طور. همانباشـدمی

 یسازگار ریهر چهار متغ یبرا یکانون بیوزن ضرا
وزن ترین شیاست و ب یدر حد متوسط یشغل ریمس

در چنین . همباشدمی اعتماد ریهم مربوط به متغ
 ریهر سه متغ، یریاستخدام پذهای رابطه با مهارت

 نیهستند هرچند که کمتر یوزن متوسط یدارا
و  یارتباطهای به مهارت طمربو یکانون بیضر

حل های هم مربوط به مهارت بیضرترین شیب
 یکانونتابع تر بیش نیبنابرا. باشدمی مسئله
های به مهارت تواندپذیری میاستخدامهای مهارت

نکته قابل ذکر آن که مهارت حل . حل مسئله برگردد
 ارتباطاتهای با مهارت سهیدر مقا( 169/1) مسئله

 یکانون بستگی( هم944/1) یگروه ارو ک( 649/1)
 دهندمی نشانچنین هم جینتا. نشان داد ییباال اریبس

 ژهیبه وپذیری استخدامهای مهارت یرهایکه متغ
 ریدر چهار متغ انسیوار نییحل مسئله به تب

 ی: نگرانکنندمی کمکداری معنی به طور یسازگار
و ( %0/97) یکنجکاو(، %2/20) کنترل(، 4/49%)
 (. %4/04) تماداع
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 یشغل ریمس یسازگارکننده بینیپیشبه عنوان پذیری استخدامهای مهارت -2نگاره 

 یپذیری بر سازگارهای استخدامتأثیر مهارت
  یهای ساختاریابی معادله: مدلیشغل ریمس

، یبستگی کانونهم لیتحلتر یجزئ نییهدف تب با
تر بیش یبررس یبرا یهای ساختاریابی معادلهاز مدل

های استفاده شد. شاخص یبرازش مدل ساختار
ها را به برازش نشان دادند که مدل مورد آزمون، داده

مدل را  توانمی نیو بنابرا کندبرازش می یخوب
؛ X2/df=40/6؛ X2=497/67: )رفتیپذ

702/1=GFI 774/1؛=CFI 776/1؛=TLI ؛
774/1=IFI 190/1؛=RMSEAییکویهای ن( شاخص 

پذیری به های استخدامکردند که مهارت دییبرازش تا
تأثیر دارند  یشغل ریمس یداری بر سازگارطور معنی

(116/1=p، 47/1=r.) بستگی چندگانه مربع نشان هم
پذیری قانطاب انسیدرصد از وار 44داد که مدل 

(. 2R=44/1؛p=116/1) کندمی نییرا تب یشغل ریمس
نشان  4شکل ، یبستگی کانونهم لیتحل جیهمانند نتا

( و ارتباط 71/1های حل مسئله )که مهارت دهدمی
در  انسیوار نییکمک را به تبترین شی( ب09/1)

چنین . همکنندپذیری میهای استخدامسازه مهارت
 ی( و کنجکاو00/1) ادنشان داد که اعتم جینتا
در  انسیوار نییکمک را به تبترین شی( هم ب02/1)

 . کنندمی یشغل ریمس یسازه سازگار

 گیرینتیجهبحث و 
های مهارت یرابطه یپژوهش بررس نیا هدف
 جینتا. بود یشغل ریمس یبا سازگارپذیری استخدام

های توسعه مهارت تیاز اهم یبررس نیا

 ریمس یافراد به منظور بهبود سازگارپذیری استخدام
به  جینتا، گریبه عبارت د. کندمی تیآنان حما یشغل

 هک یکسان گذارندمی باور صحه نیدست آمده بر ا
بینی پیشهستند پذیری استخدام یسطوح باال یدارا
را هم به دست  یسازگارهای یکه برتر شودمی

 نیا جینتا(. 4114، و همکاران تیفوگ) اورندیب
که  کندمی دییرا تا نیشیپهای یبررس جیپژوهش نتا

 یسازگار، یریاستخدام پذهای مهارت دهندمی نشان
، ییو چو دگازمن) کنندبینی میپیشرا  یشغل ریمس

نشان دادند که سطوح  جینتا یبه طور کل(. 4169
و  زهینه تنها انگپذیری استخدامهای مهارت یباال
(، یشغل ریمس ینگران) یشغل ندهیآ یفرد برا شیگرا

و تجارب  یشغل ریاو در قبال مسپذیری تیمسئول
 یبرا طیو کاوش مح( یشغل ریکنترل مس) یکار

 شیرا افزا( یشغل ریمس یکنجکاو) یشغلهای فرصت
در  یمنجر به بهبود اعتماد وچنین هم بلکه، دهدمی

 ریهمراه با مسهای و چالشای حرفه فیانجام وظا
ها افتهی نیا. شود( مییشغل ریاعتماد مس)اش یشغل

 یهمخوان( 4169) ییدگازمن و چو قیتحق جیبا نتا
 یعنیاست که دو مهارت مهم  یادآوریالزم به . دارد

 یسازگار بینیپیشدر  یحل مسئله و کار گروه
، گریبه عبارت د. داشتند یینقش به سزا یشغل ریمس

دو  نیبا ا توانمی را عمدتا یشغل ریمس یسازگار
و  کاسیساو، نهیزم نیدر ا. دسته مهارت فعال نمود

کار  ای یتجربه زندگ کنندمی انیب( 4117) همکاران
فرد را  یگداستان کوتاه درون قصه زند کی دیجد

 طیشرا کیکه فرد چگونه درون  نیا. دهدمی شکل
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، ابدیانطباق  یتجربه کار ای یتجربه زندگ، مشخص
دلکورسو ) حل مسئله آنان دارد یبه راهبردها یبستگ

 یشغل ریمس یسازگار، نیافزون بر ا(. 4166، و رفاس
کامال در درون ( ها یستگیباورها و شا، نگرش) فرد

با های از آنان از رابطه یبخش لکهب، فرد قرار ندارند
 ینگرش و باورها. ابندیمی توسعه ایو  لیتشک گرانید

ارباب رجوع و ، رانیمد، همکاران، خانواده یاعضا
بر  یهمگها دولت و رسانهها، سازمان، انیمشتر

مرتبط های میافراد در رابطه با تصم ینگرش و باورها
دلکورسو و ) گذارندتأثیر می یشغل ریرفه و مسبا ح

 (. 4166، رفاس
موجود به  یقاتیتحق اتیپژوهش به ادب نیا

 که نینخست ا. کندمی مختلف کمکهای روش
توسعه  یدر کشورها نیشیپهای پژوهشتر بیش

پژوهش درک و شناخت ما  نیو ااند انجام شده افتهی
کشور در حال  کیشده در  یبررسهای را از رابطه
که پژوهش حاضر  نیدوم ا. دهدمی شیتوسعه افزا

 ریمس یو سازگارپذیری استخدامهای مهارتی رابطه
امر از  نیکه ا کندمی دییرا به طور کامل تا یشغل

 یشغل ریمس قیتحق اتیمهم در ادبهای جمله مسئله
 جینتا(. 4169، ییدگازمن و چو) است 46در سده 

های توسعه مهارت تیپژوهش اهم نیا
 را روشنها در دانشگاه یو سازگارپذیری استخدام

، آموزش قیاز طر توانمی راها مهارت نیا. کندمی
 یدرسهای برنامه. و مشاوره توسعه و بهبود داد تیترب
های کنند بلکه مهارت دیتاک یتنها بر دانش فن دینبا

 نیدر ب دیهم با یو ارتباط یکار گروه، حل مسئله
 رایز، و رواج داده شود ختهیبرانگ انینشجودا

، کنندمی کار خوبها که در گروه یانیدانشجو
و حل کنند  تیریرا مدها مشکالت و مسئله توانندمی

 ای لیدر رابطه با تحص یبهتر یارتباط یو راهبردها
(. 4117، اوتمن و همکاران) رندیکارشان به کار گ

های مهارت نیکه ب کندمی انیب( 4111) کرانمر
مورد های کسب شده در مدرسه و دانشگاه با مهارت

. وجود ندارد یو کار تطابق و تناسب خدامدر است ازین
 وارد بازار کار یدانش آموختگان هنگام نیبنابرا
موجود و های شغل رشیبه دنبال پذتر بیش شوندمی

که شغل مورد نظر خود را  نیدردسترس هستند تا ا

 یدر طول دوره شغل لیدل نیمبه ه. کنند نشیگز
 برندمی رنجشان خود و شغل نیخود از عدم تناسب ب

آموزش  نیبنابرا(. 4164، و ترااوکا یوشیناکا، تاکاس)
 یو سازگارپذیری استخدامهای و توسعه مهارت

به دانش  یانیکمک شا تواندمی یشغل ریمس
 ریمس یسازگار زانیم، بدون شک. آموختگان کند

 یافراد تنها به دارا بودن چهار منبع آن بستگ یشغل
از  کیاز هر  استفاده ییبر تواناتر بیش بلکه، ندارد

مربوط به هر های تیو دخالت در فعال هامنبع نیا
(. 4164، کوان و همکاران) دارد یکدام از آنان بستگ

در  یآموزش ینهادها شودمی شنهادیمبنا پ نیبر ا
 ژهیبه و انیدانشجوپذیری استخدامهای بهبود مهارت

 یآموزشهای آنان با روشی حل مسئلههای مهارت
 یراهبرد شغل کی یاجرا، یشغلهای مشاوره، مختلف

فوق های تیفعال یاجراچنین هم و یدر برنامه درس
رحمان و ) را داشته باشند یبرنامه دقت و تالش کاف

 ریراهبرد مس کی یو اجرا نیتدو(. 4166، همکاران
 ریمسهای تا به هدف کندمی به افراد کمک یشغل
 یشغل ریمس یراهبردها. ابندیخود دست  یشغل

توسعه و های تا فرصت سازدمی اثربخش افراد را قادر
را کشف کنندو از آنان به هنگام مناسب  شرفتیپ

جستجو و (. 4161، یونگ و مک الور) بهره ببرند
های همراه با مهارتها فرصت ییشناسا

 افراد را قادر افتهیمناسب و توسعه پذیری استخدام
خود  یارو ک یشخص یتا در طول زندگ سازدمی

دگازمن و ) داشته باشند یبهتر یشغلهای انتخاب
 یشده برا شنهادیپهای از روش یکی(. 4169، ییچو

 یو سازگارپذیری استخدامهای توسعه مهارت
، یورزکارهای منظم و هدفمند دوره، یجد یبرگزار

 اینهادها ها، در شرکت یمهارت آموز ای یکارآموز
 یکه براها دوره نیدرا. مربوطه استهای سازمان
سال آخر در کشور  یکشاورز یکارشناس انیدانشجو

 طیشرا توانندمی انیدانشجو، شودمی هیما هم ارا
جهان کار را تجربه کنند و با نقاط قوت و  یواقع

ها دوره نیآنان در ا. آشنا شوندتر بیش ضعف خود
خود پذیری بهبود استخدام یکه برا ابندیدر توانندمی

هایی تیو فعالها بر چه مهارت ینظر دانشافزون بر 
 یآموزش ینهادهاچنین . همتمرکز کنندتر بیش دیبا
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 یشغلهای مداخله یو اجرا یبا طراح توانندمی
و ها به بهبود مهارت یتوسط متخصصان توسعه شغل

آنان  یشغل یو سازگارپذیری استخدامهای یژگیو
، نهیمز نیدر ا گریتوجه د انینکته شا. کمک کنند

 نیا. دانشگاه و صنعت است نینبود ارتباط مؤثر ب
راه خود ها، بخش نیاز ا کیباعث شده که هر  ییجدا

آگاه  دیآنچنان که با گریکدی یازهایرا بروند و از ن
اند. آن گام برنداشته نیدر راه تام جهینباشند و در نت

. وجود دارد یادیزهای بحث نهیزم نیدر ا
های مؤسسه، طرف کیاز  اورندب نیان بر انظرصاحب

 ینینرم و کارآفرهای مهارت هیدر ارا یآموزش عال
 یاستخدام دانش آموختگان در اقتصادها یالزم برا

، یهارواند )موفق نبوده، امروز یو رقابت دهیچیپ
 سیگران در تدر و آموزش( 4116، ؛ استاز4116
خود مهارت و  یخارج از حوزه تخصصهای مهارت
؛ دالهارپ و 4117، و همکاران یبار) رندندا یآمادگ

 انیکارفرما، گرید یاز سو(. 4117، همکاران
خود را به طور شفاف و مشخص  ازیمورد نهای مهارت

روزنبرگ و اند )منتقل نکرده یبه بخش آموزش عال
و آموزش  تیترب یو صنعت هم برا( 4164، همکاران

خاص خود  تیهر بخش مسئول یدانش آموختگان برا
(. 4112، ی؛ هارو4116، هولمس) نکرده است فایرا ا
 نهیباورند که نبود زم نیاز صاحبنطران بر ا یبعض

 نفعان یذ نیدر بها درک مشترک از مهارت
. است یمشکل بزرگ( صنعت و دانشجوبان، دانشگاه)

کمبود مشارکت ها، گروه نیا نینبود درک مشترک ب
به (، 4164، لتونیو ه نویپلگر) کرده است دیرا تشد

دهندگان  هیارا، انیکارفرما"که ادعا شده است  یحد
 یهم زندگ یمواز یآموزش و جوانان در فضاها

 یکی، نیبنابرا(. 4164، مورشد و همکاران) "کنندمی

و پذیری بهبود استخدام یالزم براهای از اقدام
، بازار کار یبرا یدانش آموختگان و آمادگ یسازگار

بخش صنعت و  نیب بطهکاهش فاصله و بهبود را
 . دانشگاه است

هم بود که در هایی تیمحدود یدارا، پژوهش نیا
. در نظر قرار گرفته شوند توانندمی ندهیآهای یبررس

بوده  یعاز نوع مقط یبررس نیکه ا نیبا توجّه به ا
های معادله یابیاستفاده از الگو نیبنابرا، است

 شنهادیپ. رساندنمی را به اثبات تیعل یساختار
و پذیری استخدامهای مهارت نیرابطه ب شودمی

طرح  کیبا استفاده از  یشغل ریمس یسازگار
پژوهش  نیاهای داده. شود یبررس یطول یپژوهش

 نامهپرسشهستند و با استفاده از  یگزارش-خود
 بیآن است احتمال ار یکه به معنااند شده یگردآور

شد در حد  یاگر چه سع. روش مشترک وجود دارد
 انسیوار گریدهای و مسئله بیاحتمال ار، امکان

پادساکوف و  یشنهادهایاز پ یرویروش مشترک با پ
 تواننمی یکاهش داده شود؛ ول( 4119) همکاران

. حذف کرد یکل روش مشترک را به بیاحتمال ار
 یسع ندهیآهای که پژوهش شودمی شنهادیپ نیبنابرا

 یهامنبعخود را با استفاده از های کنند تا داده
( مانند مصاحبه و مشاهده) ندکن یچندگانه گردآور

روش مشترک حذف  بیروش احتمال ار نیتا به ا
 . شود

 ها نوشت پی
1- Career Construction Theory 
2- DEST 
3- Secretary's Commission on Achieving 
Necessary Skills (SCANS)  
4- Career Adapt-Ability Scale (CAAS)  

 هامنبع
مشاوره های هینظر(. 6971) نیمیس، انینیمحمدرضا و حس، یعابد ران؛یا، فاطمه؛ باغبان، یعیسم

 . اصفهان دانشگاه یاصفهان: انتشارات جهاد دانشگاه. "تکامل انتخاب شغل ریمس"یرشغلیمس
اعتبار و ، یساختار عامل یبررس(. 6979) سایپر، لفروشانیو ن رانیا، محمدرضا؛ باغبان، یرضوان؛ عابد، یصالح

 . 11-47(، 61) 4، یتیترب گیریاندازه نامه(. فصلCAAS) یشغل ریمسپذیری انطباق اسیمق ییروا
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 یلیتحص زهیاشتغال در انگهای نقش مهارت(. 6972) نایس، و صاحبدل نایروم، یریام ر؛یام، یگیب علم
 0، یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد نامه(. فصلره) ینیامام خم یمرکز آموزش عال یکشاورز انیدانشجو

(99 ،)14-47 . 
 

Archer, W., & Davison, J. (2008). Graduate employability: What do employers think and want? 

London: Council for Industry and Higher Education (Available from: www. ciheuk. 

com/docs/PUBS/0802Grademployability. pdf)  

Ashford, S. J., & Taylor, S. M. (1990). Adaptation to work transitions: An integrative approach. 

In K. M. Rowland & G. R. Ferris (Eds.), Research in personal and human resources 

management, 8. (pp. 1–39) Greemwich, CT: JAI Press 

Barrie, S., Hughes, C. & Smith, C. (2009). The national graduate attributes project: integration 

and assessment of graduate attributes in the curriculum, final report, Australian Learning and 

Teaching Council, Sydney.  
Chan, S. H. J., & Mai, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover 

intentions. Journal of Vocational Behavior, 89, 130-139. doi:10.1016/j. jvb. 2015.05.005 

Collet, C., Hine, D., & du Plessis, K. (2015). Employability skills: perspectives from a 

knowledge-intensive industry. Education+ Training, 57 (5), 532-559.  
Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: Best intentions and mixed outcomes. 

Studies in Higher Education, 31 (2), 169–184.  
De Guzman, A. B., & Choi, K. O. (2013). The relations of employability skills to career 

adaptability among technical school students. Journal of Vocational Behavior, 82 (3), 199-

207.  
De laHarpe, B., Radloff,A., Scoufis,M., Dalton, H., Thomas, J., Lawson, A.,David, C. and 

Girardi, A. (2009), “The B-factor project: understanding academic staff beliefs about 

graduate attributes”, final report, Australian Learning and Teaching Council, Sydney 

Del Corso, J., & Rehfuss, M. (2011). The role of narrative in career construction theory. Journal 

of Vocational Behavior, 79 (2), 334–339, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2011.04.003.  
DEST (2002). Employability skills for the future, a report by the Australian Chamber of 

Commerce and Industry and the Business Council of Australia for the Department of 

Education. Canberra: Science and Training.  
Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, 

its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65 (1), 14–38.  
Hartung, P. J., & Taber, B. J. (2008). Career construction and subjective well-being. Journal of 

Career Assessment, 16 (1), 75–85.  
Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7 (2), 

97-109.  
Harvey, L. (2005). Embedding and integrating employability. New Directions for Institutional 

Research, 2005 (128), 13-28.  
Hirschi, A. (2010). Swiss Adolescents’ Career Aspirations: Influence of Context, Age, and 

Career Adaptability. Journal of Career Development, 36 (3), 228–245.  
Holmes, L. (2001). Reconsidering graduate employability: the graduate identity approach. 

Quality in Higher Education, 7 (2), 111-119.  
Ju, S., Zhang, D., & Pacha, J. (2012). Employability skills valued by employers as important for 

entry-level employees with and without disabilities. Career Development for Exceptional 

Individuals, 35 (1), 29–38, http://dx. doi. org/10.1177/0885728811419167.  



 ... هایمهارت یرابطه یبررس 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 431 

Kazilan, F., Hamzah, R., & Baker, A. B. (2009). Employability skills among students of 

technical and vocational training centers in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9 

(1), 147–160.  
Leke, D. K. (2010). Vocational education and training in secondary schools: investigation into a 

VET model for Papua New Guinea. Unpublished 

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2007). Employability during 

unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of 

Vocational Behavior, 71, 247–264, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2007.06.003 

Morrison, R. F., & Hall, D. T. (2002). Career adaptability. In D. T. Hall (Ed.), Thousand Oaks, 

CA: Sage 

Mourshed, M., Farrell, D., & Barton, D. (2013). Education to employment: Designing a system 

that works. McKinsey Center for Government. Available at: http://mckinseyonsociety. 

com/education-to-employment/report/ (accessed 16 June 2014).  
Okolie, U. C., Nwosu, H. E., & Mlanga, S. (2019). Graduate employability: How the higher 

education institutions can meet the demand of the labour market. Higher Education, Skills 

and Work-Based Learning.  
Othman, H. B., Sulaiman, A. B., Masrom, N. R. B., & Buntat, Y. B. (2009). The Instillation of 

Employability Skills through Problem Based Learning Model at Malaysia’s Higher 

Institution. Kuala Lumpur: Unpublished.  
Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (2012). Education for Life and Work: Developing 

Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. National Academies Press, 

Washington, DC.  
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method 

biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. 

Journal of Applied Psychology, 88 (5), 879.  
Pouratashi, M., & Zamani, A. (2019). University and graduates employability: Academics’ 

views regarding university activities (the case of Iran). Higher Education, Skills and Work-

Based Learning.  
Rahman, S., Mokhtar, S. B., Yasin, R. M., & Hamzah, M. I. M. (2011). Generic skills among 

technical students in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3713–3717, 

http://dx. doi. org/10.1016/j. sbspro. 2011.04.361.  
Ramuli, A., Nawawi, R., & Pau Chun, M. P. (2010). Employees’ perception of employability 

skills needed in today's workforce among physiotherapy graduates. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 7 (C), 455–463, http://dx. doi. org/10.1016/j. sbspro. 2010.10.062.  
Rasul, M. S., Ismail, M. Y., Isamil, N., Rajuddin, M. R., & Abd Rauf, R. A. (2010). 

Development of employability skills assessment tool for manufacturing industry. Journal 

Mekanikal, 30 (6), 48–61 (http://jurnalmekanikal. fkm. utm. my/UserFiles/file/e…)  

Rosenberg, S., Heimler, R., & Morote, E. S. (2012). Basic employability skills: a triangular 

design approach. Education+ Training, 54 (1), 7-20.  
Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S., Maggiori, C., & Dauwalder, J. P. (2012). Career Adapt-

Abilities Scale in a French-speaking Swiss sample: Psychometric properties and 

relationships to personality and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 80 (3), 

734–743, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2012.01.004.  
Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of 

relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal 

of Vocational Behavior, 98, 17–34.  



 4314 ، بهار14شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 431   

Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown, & R. W. 

Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 

42–70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.  
Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent, & S. D. Brown 

(Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 147–

183) (2nd Ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons 

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). The Career Adapt-Abilities Scale: Construction, 

reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational 

Behavior, 80 (3), 661–673, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2012.01.011.  
Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., et al. 

(2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of 

Vocational Behavior, 75 (3), 239–250, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2009.04.004.  
Scott, F. J., Connell, P., Thomson, L. A., & Willison, D. (2019). Empowering students by 

enhancing their employability skills. Journal of Further and Higher Education, 43 (5), 692-

707.  
Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (2001). Skills and task for jobs. A 

SCANS Report for America 2000. Washington, D. C. U. S. Department of Labour.  
Singh, G. K., & Singh, S. K. (2008). Malaysian graduates' employability skills. Unitar E - 

Journal, 4 (1), 15–45 (http://ejournal. unitar. edu. 

my/articles/GurvinderMalaysianGraduate_1. pdf)  

Skorikov, V. B. (2007). Continuity in adolescent career preparation and its effects on 

adjustment. Journal of Vocational Behavior, 70 (1), 8–24.  
Stasz, C. (2001). Assessing skills for work: two perspectives. Oxford Economic Papers, 53 (3), 

385-405.  
Takase, M., Nakayoshi, Y., & Teraoka, S. (2012). Graduate nurses' perceptions of mismatches 

between themselves and their jobs and association with intent to leave employment: A 

longitudinal survey. International Journal of Nursing Studies, 49 (12), 1521–1530, http://dx. 

doi. org/10.1016/j. ijnurstu. 2012.08.003 

Tien, H. L. S., & Wang, Y. C. (2017). Career Adaptability, Employability, and Career 

Resilience of Asian People. InPsychology of Career Adaptability, Employability and 

Resilience (pp. 299-314). Springer, Cham.  
Wan Mohamed, W. A., Omar, B., & Romli, M. F. R. (2010). Developing problem solving skills 

for lifelong learning through work-based learning among community college students. 

Journal of Technical Education and Training, 2 (1), 1–8.  
Weng, Q., & McElroy, J. C. (2010). Vocational self-concept crystallization as a mediator of the 

relationship between career self-management and job decision effectiveness. Journal of 

Vocational Behavior, 76 (2), 234–243, http://dx. doi. org/10.1019/j. jvb. 2009.10.  
Yorke, M. and Knight P. T. (2004), Embedding employability into the curriculum. Learning and 

Employability Series, Retrieved March 05, 2005, from LTSN Generic Centre Web site: 

http://www. heacademy. ac. uk/resources/publications/learningandemployability 

Zacher, H. (2014). Individual difference predictors of change in career adaptability over time. 

Journal of Vocational Behavior, 84, 188–198. Doi: 10.1016/j. jvb. 2014.01.001.  
Zacher, H., & Ambiel. R., & Noronha, A. P. P. (2015). Career adaptability and career 

entrenchment. Journal of Vocational Behavior, 88, 164-173. doi:10.1016/j. jvb. 2015.03.006 

Robinson, J. P. (2000). What are employability skills? The Workplace, 1 (3), 1–4.  



 No 48, Spring 2019 

 138 JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH 

 

 

Relationship between Employability Skills and Career Adaptability among 

Agricultural Students of Bensina and Arak Universities, Iran 

S. Karimi 

Assistance professor, Department of Agricultural Extension and 

Education, Bu-Ali Sina University, Iran.  

 

Abstract 

Scholars behieve that studnets’ employability skills and career adaptability have a significant 

effect on thier stable employment in the future. Accordingly, this correlation-casual study was 

conducted to investigate the relationship between employability skills and career adaptability 

among agricultural students. The study population was 1300 senior bachelor agricultural 

students of Bu-Ali Sina University and Arak University in the academic year 1396-1397. 

According to the table of Krejcie and Morgan, 341 of them were selected through proportional 

stratified sampling. A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was 

approved based on the opinions of faculty members at Bu-Ali Sina University. A pilot study 

was conducted to determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values 

for the main scales of the questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 

0.93). The collected data was analyzed using Canonical Correlation Analysis and Structural 

Equation Modeling techni que by the help of SPSS and AMOS software. The results showed 

that there is a significant positive relationship between employability skills and career 

adaptability. Notably, problem solving skills were significantly related to the four sub-scales of 

career adaptability (career concern, career control, career confidence and career curiosity). The 

results of structural equation modeling showed 24 percent of the career adaptability variance 

could be explained by employability skills. The results of the study reveal the importance of 

developing students' employability skills in order to strengthen their career adaptability.  
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Corresponding Author: S. Karimi 

Email: skarimi@basu.ac.ir 
Received: 28/04/2019;  Accepted: 17/06/2019 


