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 خالصه مدیریتی

و اشتغال آنهاست. اشتغال در    ی انسان  یهاهیمناسب از سرما   ی مندمختلف، بهره  ی از اهداف کالن توسعه در کشورها  ی کی

است و در   ی اقتصادی و اجتماع یی برای توسعه و شکوفا  یو بزهکاری، و راه تیدر برابر فقر، محروم  یمانع  ، یسطح اجتماع

به مسئله    دی جدی  کردهایاز رو  یکی شود.  یآنها م  یشأن فردی و اجتماع   شیافراد و افزا  تیظرف   ییسطح فردی، باعث شکوفا

و بسترهای الزم برای اشتغال است که مفهوم    ها تیبر ظرف   ی (، نگاه مبتنست ایرشتهانی ل مطالعات م اشتغال )که حاص

 از آن متولد شده است. ری« یپذ»اشتغال

تحصیل افراد  بیکاری  نرخ  بودن  باالتر  ما،  جامعه  سیاستدر  ویژه  توجه  کل،  بیکاری  به  نسبت  مقوله  کرده  به  را  گذاران 

دانشاشتغال مسئله  آموخپذیری  این  برای حل  راهکاری  یافتن  دنبال  به  پیوسته  و  است  کرده  جلب  عالی  آموزش  تگان 

دارند. ارتباط    دی کشور تأک  ک ی رقابت و رفاه    جهیو در نت   یانسان  هیسرما  تیفیدر ک   یها بر مشارکت آموزش عال دولتهستند.  

  یشده که آموزش عال   د یها تأکپژوهش  نیموردبحث قرار گرفته است. در ا  ات ی در ادب  نیز  و اشتغال   ی عال   الت یتحص  نیب

العمر  مادام  ی ریادگ ی و    انیدانشجو  ی هاو مهارت  ها ییآموختگان با استفاده از توسعه توانادانش  ی ریپذاشتغال  ی ارتقا  ت یمسئول

 را بر عهده دارد.  

هاست. این  قابلیت  و  هاویژگی  شرایط،  عوامل،  از  ایمجموعه  دارای  که  است  چندوجهی   مفهومی  پذیریاشتغالاز طرف دیگر  

های مختلف  های مختلف و از دیدگاهآن شکل گرفته به روش  حولها سال از گفتمان آکادمیکی که  مفهوم با گذشت ده

پذیری بر  الای از ادبیات مربوط به اشتغبخش عمده های مختلفی برای آن ارائه شده است.و مدلشده  توصیف و تبیین  

  به که    انجام شده دیدگاه کارفرمایان  باره  درنیز  های استخدام، خودکارآمدی و هوش هیجانی تمرکز دارد. مطالعاتی  مهارت

پذیری  کند. مطالعات پیشین در زمینه اشتغالمی  اشارهآموختگان  های شخصی در میان دانشموارد کمبود مهارت و ویژگی

اند؛ مرور ادبیات این حوزه بیشتر بر نقش مؤسسات آموزش عالی در  پذیری تمرکز کردهغالهر یک بر ابعادی از مفهوم اشت

آموختگان نیز در  های شخصی دانشاست. با این حال، بازار کار و ویژگی  آموختگان تأکید داشتهپذیری دانشایجاد اشتغال

  پذیری اثرگذار است.زمینه اشتغال

پذیری پرداخته شده تا رویکردها و اقدامات مختلف درباره  ادبیات مربوط به مسئله اشتغال  از این رو در این پژوهش به مرور

اشتغال مفهوم  به  مربوط  تعاریف  ابتدا  بخش،  این  در  شود.  ارزیابی  مسئله  مهارتاین  سپس  برای پذیری،  موردنیاز  های 

های  اند. در نهایت مدلرد بررسی قرار گرفتههای پیشین، موشده در پژوهشگیریِ مطرحهای اندازهپذیری و شاخصاشتغال

اشتغالارائه برای  اشتغالشده  اولیه  ترکیبی  مدل  پژوهش،  انتهای  در  و  بیان شده  این حوزه  پذیری  ادبیات  از  که  پذیری 

 شود.  استخراج شده، ارائه می

 

 پذیری مفهوم اشتغال

اشتغال ساده  نسخه  دهه  اولین  از  دهه    1900پذیری  اوایل  مفهوم    1950تا  و  آمد  پدید  متحده  ایاالت  و  انگلستان  در 

توانند  ( کسانی که نمی1شوند:  پذیری دوگانه یعنی افراد به دو دسته تقسیم میپذیری دوگانه شکل گرفت. اشتغالاشتغال

 1950  ی هادر دههتوانند به کار گرفته شوند.  کسانی که توانمند هستند و می(  2به کار گرفته شوند و نیاز به کمک دارند و  

ها  و بر شکاف بین نیازهای بازار کار و دانش، نگرش شد  فیاستخدام تعر یافراد برا یی عنوان توانابه ی ریپذاشتغال 1960و 
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های شغلی نیاز دارند تا  د به بیش از مهارتبه این نتیجه رسیدند که افرا  1970های افراد تأکید شد. در اواخر دهه  و مهارت

قابل های  هحوزتوانند به  هایی که می« یا مهارت1انتقال های قابلد. در این زمان مفهوم »مهارتن عرضه باشبه کارفرمایان 

 مختلف کاری منتقل شوند، مطرح شد.

پذیری تعاملی.  پذیری ابتکاری و اشتغال؛ اشتغالپذیری اضافه شدها بعدی تا امروز دو مفهوم دیگر به مفاهیم اشتغالدر دهه

صورت  ها، دانش افراد و میزان ارتباطات و شبکه آنها بوده و بهها، نگرشپذیری ابتکاری صحبت از ترکیب مهارتدر اشتغال

رمایان را  گذاران و کارف شود و سیاستتری را شامل میانداز وسیعپذیری تعاملی چشمکلی متمرکز بر فرد است. اشتغال

های فردی،  پذیری نه تنها باید تعامل ویژگیهای اشتغالگیرد. سیاستپذیری دربرمینفعان مشترک در اشتغالعنوان ذیبه

ای دیگر مانند شرایط و تقاضاهای بازار کار، موقعیت بازارهای کار، ترجیحات کارفرمایان و  ای از عوامل زمینهبلکه مجموعه

 هدف قرار دهد. سایر موانع اشتغال را 

تر شده و از یک مفهوم دوگانه ساده به مفهومی  ای پیچیدهطور فزایندهپذیری با گذشت زمان بهدر مجموع مفهوم اشتغال

 گیرد.تبدیل شده که عوامل داخلی فردی و عوامل خارجی بازار را در نظر می

 

 پذیری تعاریف اشتغال

اندرکاران قرار گرفته و در چندین رشته از جمله  گذاران، محققان و دستپذیری موردتوجه بسیاری از سیاستمفهوم اشتغال

پذیری ترکیبی  است. در برخی از تعاریف، اشتغال  شده  شناسی درباره آن مطالعههای شغلی، آموزش، مدیریت و روانپژوهش

  ، نگهداری آن و در صورت نیاز های فرد که به او در رسیدن به شغل مطلوب، ها، دستاوردها، ادراک و ویژگیاست از مهارت

 کند. جایی شغلی کمک میجابه

پذیری مبتنی بر  ( از اشتغال2011پذیری با درج عوامل بیرونی توسعه یافت. تعریف دی کویپر و دی ویت )تعریف اشتغال

ایش اشتغال(  تأثیر عوامل درونی )برای مثال آموزش فردی برای افزهای شغلی موجود است که تحتادراک فردی از فرصت

 و عوامل بیرونی )شرایط اقتصادی و ساختار بازار کار( قرار دارد و شامل توانایی دستیابی به شغل و حفظ آن است.  

کنند: توانایی  گونه تعریف میپذیری را این( اشتغال2020)   2در نهایت در یکی از آخرین تعاریف این مفهوم، پیتان و مولر 

برای کسب دانش، مهارتدانش ایجاد مشاغلی که  ها و نگرشها، ویژگیآموختگان  برای دستیابی، حفظ و  های موردنیاز 

 کار است.  آموختگان از بازار  پذیری شامل تصورات و باورهای دانشها موفق شوند. در واقع اشتغالتوانند در آنمی

 

 پذیری های اشتغالمدل

مدل پژوهش،  پیشینه  مطالعه  اشتغالدر  مختلف  تعاریف  های  و  مفهوم  بررسی  در  که  طور  همان  شدند.  بررسی  پذیری 

های مختلفی است و عوامل زیادی در آن تاثیرگذار هستند. عمده  پذیری هم مشاهده شد، این مسئله شامل جنبهلااشتغ

»عوامل فردی«، عوامل مربوط به »موسسه آموزش عالی« و عوامل »عرضه و تقاضای بازار کار«  این عوامل در سه دسته  

 
1 Transferable skills 
2 Pitan & Muller 
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پذیری موثر تواند در بهبود مسئله اشتغالشوند. فعال بودن هر کدام از این سه جنبه در جایگاه خود، میبندی میطبقه

 دهد. باشد و همسو بودن آنها با یکدیگر، این تاثیرگذاری را افزایش می

 

 شده در این پژوهشمدل اولیه ارائه

 شود. شده در ادبیات، تدوین شد. این مدل در شکل زیر مشاهده میهای مطالعهای با ترکیب مدلدر این پژوهش، مدل اولیه

  ی فرد  یها یژگیو بازار کار در نظر گرفته است. و  ی از سه عامل فرد، مؤسسه آموزش عال  یرا تابع  یریپذپژوهش، اشتغال  نیا

همچون    ییهایژگ یو  یاست. مؤسسه آموزش عال   یشناخت روان  یهایژگ یو و  یفردنیب  ،یشناختتیجمع  ات یشامل خصوص

توسعه    ی ریادگی  ،یموضوع   ی هادانش، درک و مهارت  زانی م   ، یعموم  ی هاتمهار  ، یجانیهوش ه   ، یو زندگ  یتجربه کار 

بازار    نیعرضه و تقاضا در ا  یهارویبازار کار شامل ن  تی. در نهاکندیعرضه م   انیرا به دانشجو  یاجتماع  تیو حما  یشغل

 است.

پرسشنامه استاندارد  شوند و از آنها برای آزمون مدل و طراحی  هایی تعریف میتمامی ابعاد موجود در این مدل، با زیرشاخص

 شود. مربوط استفاده می

 

 

 پژوهش  ات یشده با توجه به مرور ادبارائه  اولیه مدل



 

7 
 

 مقدمه 

برد که موجب  اجتماعی، نهادی و تکنولوژیک نامطمئنی رنج میویکم، دنیای کار از یک وضعیت اقتصادیبا آغاز قرن بیست

هات به مفهوم  تغییرات زیادی در زمینه اشتغال شده است. این تغییرات در مدیریت مشاغل در بازار کار منجر به افزایش توج

و روسیر اشتغال برناود، گورنت  اجتماعی آن شده است )گیلبرت،  کاربردهای  و  اشتغال2015،  1پذیری    عنوان بهپذیری  (. 

سیاست در  جدید  حوزه،  راهکاری  این  پژوهشگران  اعتقاد  به  است.  شده  مطرح  مرتبط  فرایندهای  هدایت  و  گذاری 

قرار    مبتنی بر دانش ها و تفکر بازار در اقتصاد  آموختگان موضوعی است که باید محور اصلی سیاستپذیری دانشاشتغال

ن، سرمایه انسانی یا میزان برخورداری آن از دانش است و در آن  ترین ثروت هر سازمامهم  مبتنی بر دانش گیرد. در اقتصاد  

الگوی اشتغال از کارگران یدی و کارکنان دفتری به کارگران دانشی تغییر خواهد یافت )نادری مهدیی، زلیخائی سیار و  

های  ید و اجرای مهارتهای جدفناوری  کارگیری به(. بنابراین، کارکنان دانشی یا نیروی کار ماهر که توانایی  1394پویا،  

به    مبتنی بر دانش های جدید را داشته باشند، رکن اساسی اقتصاد  برداری از ایدهکارآفرینانه، خلق نوآوری و تولید و بهره

 آیند.  حساب می

پرداخته می مفهوم  این  بررسی  به  فصل  این  در  رو  این  اشتغالاز  مفهوم  به  مربوط  تعاریف  نخست،  پذیری، سپس  شود. 

  پذیری بررسی شده برای اشتغالهای ارائهگیری و در نهایت مدلهای اندازهپذیری، شاخصبرای اشتغال  موردنیاز های  مهارت

 .  شودپذیری که از ادبیات این حوزه استخراج شده، ارائه میدر انتهای این فصل مدل اولیه از اشتغال شده و

 

 

 پذیری تاریخچه اشتغال

اشتغال اقتصاد،  و اسمیت پذیردر علم  )اهرِنبرگ  ارتباط دارد  نیروی کار  تقاضای  با  نقطه2002،  2ی  از  در  (.  نظر کارفرما، 

وری صورتی که شغلی برای شرکت یا سازمان ارزشمند باشد، شخصی باید آن شغل را پیدا کند. این ارزش اساساً از نظر بهره

روابط اجتماعی و جو اجتماعی نیز ممکن است برای  شود. مالحظات مربوط به  گیری مییا از نظر کیفیت محصول اندازه

 (.2007، 3یک کارمند ارزشمند باشد )تومه

کردند. این واقعیت،  تغذیه می  ها از آنها  استثمارشوندگانی بودند که کارخانه  نوعیبهو    هکارگران ماهر نبود  ، در قرن نوزدهم

به نوشتن »کاپیتال« و »مانیفست کمونیست«    4کارل مارکس  اقتصاددانان کالسیکی چون آدام اسمیت،  را  ترغیب کرد. 

های رسمی و غیررسمی(  ها )مانند آموزش، یادگیری، مهارتکردند که برخی از ویژگیمارشال، پیگو و کینز نیز تصور می

 در افزایش ارزش کارگران نقش دارد. 

های موردنیاز برای کارگران با  ای از شایستگیاز کار، مجموعه (1964) 5تحلیل علمی فردریک تیلور ،در ابتدای قرن بیستم 

خود راهنمای استخدام افراد بود. از این    خودیدر سازمان را مشخص کرد. این تجزیه و تحلیل به  هاآنتوجه به جایگاه  

 
1 Guilbert, Bernaud, Gouvernet & Rossier 
2 Ehrenberg & Smith 
3 Tome 
4 Karl Marx 
5 Frederick Taylor 
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راد با  زیادی برای اف   شغلی  های شایستگی را ایجاد کرد. تحلیل تیلور کاربردی بود و تقاضایاولین پروفایل  توانطریق می

شده  پس از آن، تحلیل تیلور با مطالعات انجام  کمی برای افراد با تحصیالت باال ایجاد کرد.  شغلی  تحصیالت پایین و تقاضای

طور  (. به 1980،  2های اجتماعی و فنی سازمان اصالح شد )وودوارد روابط انسانی و رابطه بین جنبه  باره در  1توسط التون مایو

 های مهم آکادمیک توسعه منابع انسانی را بنا نهاد.مطالعات پایهکلی، این 

های  پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد منابع انسانی در ایاالت متحده آمریکا و اروپای غربی با تعریف دقیق رابطه بین توانایی

دستمزد و اشتغال توسعه یافت    نظرهنقطآمده در بازار کار از  دستافراد، تحصیالت، آموزش، سابقه کار و بهداشت و نتایج به

شود )بانفور  عامل اصلی اشتغال در اقتصادهای پیشرفته در نظر گرفته می  عنوان بهبا این حال، امروزه دانش    (.1993،  3)بکر

ادوینسون زمینه مدیریت دانش، دانش  2004،  4و  تعریف دانش است. در  نحوه  اساسی  اینجا، یک مشکل    عنوان به(. در 

هستند.    دهی شدههای سازمانشود. از این منظر، اطالعات، دادهفهم در نظر گرفته میشده یا اطالعات قابلاطالعات هضم

رمایه انسانی دارند بلکه از سرمایه فکری نیز برخوردار هستند.  کنند نه تنها سهایی که دانش را مدیریت میافراد و سازمان

نیز   اجتماعی  یادگیری، تجربه کار(، سرمایه عاطفی و سرمایه  انسانی )آموزش،  فکری شامل سرمایه  افراد، سرمایه  برای 

پذیری به عوامل  الها و مشتریان است. در پایان باید فرض شود که اشتغها، سرمایه فکری شامل روالشود. برای شرکتمی

 (.  2007)تومه،  شود میاصطالح »دانش«  جایگزین ای بستگی دارد کهبسیار زیاد و پیچیده

 

 

 پذیری توسعه مفهوم اشتغال

پذیری از طریق هفت مرحله عملیاتی در طی این قرن پیش رفته که در ادامه  د مفهوم اشتغالکن( بیان می2001)  5گیزر 

 گیرد. میمورد بحث قرار 

 

 6پذیری دوگانهاشتغال

پدید آمد که    1950تا اوایل دهه    1900پذیری در کشورهای انگلستان و ایاالت متحده از دهه  اولین نسخه ساده اشتغال

شوند و باید  کار گرفته بهتوانند بین افرادی که نمی؛ یعنی دوگانگی مرتبط با کارکنان توانمند بیان شد  عنوانبهاین مفهوم 

شوند، تمایز قائل شدند. این  کار گرفته    بهتوانند  ( و کسانی که می2004،  7ها کمک شود )دی گریپ، ون لوو و سندرز آن  به

شوند )کسانی که توانایی کار ندارند و نیاز به  های اجتماعی برای افرادی که بیکار میتمایز ابزاری بود برای تأمین کمک 

(.  2001)گیزر،    در ککمک می  پذیریاشتغال  برای بهبود   به بازار کارافراد توانمند    به بازگشت   حال عین  در    و  کمک دارند( 
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افرادی که می دسته  به  افراد  که  است  این  رویکرد  این  بر  آنانتقاد  و  نمیتوانند  که  تقسیم  هایی  استخدام شوند،  توانند 

 شوند. بازار کار نیز در این سیستم در نظر گرفته نشده است. می

 

 1پزشکیپذیری اجتماعی اشتغال

پذیری در ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و تعدادی  پزشکی در زمینه اشتغالرویکرد اجتماعی  1950در طول دهه  

طور خاص  از کشورها توسعه یافت. تمرکز بر موقعیت بازار کار معلولین از جمله معلوالن جسمی، ذهنی یا اجتماعی بود. به

در نظر گرفته شد. توجه بیشتر به    ابتکارعملیی مانند کمبود بینایی، شنوایی، توانایی حرکتی، توانایی استدالل و  هاجنبه

ها برای استخدام این افراد  شرکت  این افراد محروم به دلیل کمبود نیروی ماهر در دوره پس از جنگ بود که منجر به تالش

وبیش دارای قابلیت اشتغال ارزیابی کند و با توجه است که افراد را کم  اد کردهپذیری مقیاسی ایجشد. این نسخه از اشتغال

 (.  2001)گیزر،   شودپذیری یا جبران خدمات افراد اقدام شده برای بهبود اشتغالبه کمبودهای مشخص

 

 پذیری های نیروی انسانی برای اشتغالسیاست

توانایی افراد برای استخدام تعریف شد. این نسخه عمدتاً در ایاالت    عنوانبه  پذیریاشتغال  ،1960و    1950های  در دهه

بود. بار دیگر بر شکاف بین    حرکتیجسمی و    هاینقص  متحده آمریکا توسعه یافت. تمرکز بر روی کمبودهای اجتماعی و

ی در اینجا صرفاً برای اهداف اقتصاد  پذیرهای افراد تأکید شد. ارتقای اشتغالها و مهارتنیازهای بازار کار و دانش، نگرش

ها در طول زندگی کاری متمرکز بودند. به بر نگرش کارکنان نسبت به اشتغال و خودادراکی آن گذاران سیاستکالن بود و 

،  2اند، حمایت کرد )بزویدنهوتخود را از دست داده  نفساعتمادبهتوان از ورود مجدد بازار کار برای کسانی که  این ترتیب می

2011 .) 

 

 3در جریان   پذیریاشتغال

  ابتکارعمل عمدتاً در کشور فرانسه توسعه یافت. در این دوره، تمرکز بر    در جریان  پذیریاشتغال  د، رویکر1960طی دهه  

های خاص معطوف شد. این رویکرد عمدتاً در سمت  خاص بر چگونگی پیدا کردن سریع کار توسط گروه  طوربهجمعی و  

پذیری در  (. اشتغال2001تقاضا، بر سهولت دسترسی افراد بیکار به اشتغال در اقتصادهای محلی و ملی تأکید دارد )گیزر،  

های  های شخصی افراد به دانش و مهارتتمرکز از نگرش  1970. از سال  از یافتن شغل است  کارجو  انتظار   عنوانبهاین مرحله  

های اساسی شغلی، دانش  اند شامل شناسایی امکانات و مهارتشغلی تغییر یافت. عواملی که در این زمینه نقش داشته

به این نتیجه رسیدند که افراد    1970ضعیت اشتغال عمومی بود. در اواخر دهه  وموقعیت فرد در بازار کار و آگاهی از    ربارهد

د. از آنجا که یافتن شغل در رکود اقتصادی آن زمان  ن باش  عرضهکارفرمایان قابل  بههای شغلی نیاز دارند تا  به بیش از مهارت
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هایی  « یا مهارت1انتقال های قابل»مهارت  دشوار بود، اشتغال یا حفظ شغل برای افراد بسیار مهم شد. در این زمان مفهوم

 (.2011های مختلف کاری منتقل شوند، مطرح شد )بزویدنهوت، توانند به زمینهکه می

 

 پذیری در عملکرد بازار کار  اشتغال

گیری  ندازهاالمللی توسعه یافت و بر نتایج قابلپذیری در عملکرد بازار کار در سطح بین، مفهوم اشتغال1970در اواخر سال  

متکی بر سرمایه انسانی متمرکز شد. این اقدامات عموماً شامل احتمال شاغل شدن، مدت زمان احتمالی مشاغل    ،بازار کار

 (.2011از نظر ساعت کار و دستمزد احتمالی بود )بزویدنهوت، 

 

 2پذیری ابتکاری اشتغال

مقارن و بر پایان شغل، عدم تداوم شغل و تغییرات    1980پذیری ابتکاری با ادبیات توسعه منابع انسانی در دهه  اشتغال

ها و  سریع شغلی و موقعیت شغلی متمرکز بود. بر این اساس، این رویکرد با حمایت از توسعه موفقیت شغلی، توسعه نگرش

و دستیابی به مشاغل    وجوجستمهم هستند و همچنین ایجاد انگیزه در    هایی که برای دستیابی به موفقیت شغلی مهارت

پذیری  منظور انعطافرا به  انتقال قابلهای تأکید کرد. بنابراین، افراد باید مهارت  ابتکارعملداشتن  ها بر  بهتر در سایر شرکت

پذیری را  ( این نسخه اشتغال2001(. گیزر )2005،  3کنند )مک کوئید و لیندسی  کسب در عملکردهای شغلی  جاییجابهو  

فردی مهارت  بازاریابیِ» انباشتی  اجتماعیمی  «4های  و  انسانی  با سرمایه  به  گیری میاندازه  داند که  انسانی  شود. سرمایه 

در حالی که سرمایه اجتماعی به اندازه و کیفیت شبکه    ،دانش، مهارت و توانایی یادگیری در بین سایر افراد اشاره دارد

دهد  ین رویکرد نشان میگذاری در آن است. بنابراین، ادهی و سرمایهشود که شخص قادر به سازمانپشتیبانی مربوط می

ها و ارتباطات  تمندی از مهارپذیرترین فرد کسی که با استفاده از مدل کارآفرینی قادر به ایجاد اشتغال با بهرهکه اشتغال

ها و دانش افراد را برای ها، نگرشتبدیل شد که مهارت  5پذیری فردی متعاقباً به فراویژگی خود است. این مفهوم اشتغال

 (.2011کند )بزویدنهوت، ایجاد ارزش در بازار کار ترکیب می

 

 6پذیری تعاملیاشتغال

و  شود  تری را شامل میانداز وسیعپذیری تعاملی چشماشتغال  ؛ بر فرد استمتمرکز    یپذیری ابتکاردر حالی که اشتغال

ابعاد تعاملی و جمعیپذیری دربرمینفعان مشترک در اشتغالذی  عنوانبهو کارفرمایان را    گذارانسیاست در دهه    گیرد. 

اشتغال  1990 به  مربوط  مباحث  اشتغالبه  که  است  شده  ادعا  شد.  وارد  به  پذیری  مربوط  حدی  تا  فرد  یک  پذیری 

از    موردتوجه قرار گرفته و فراترپذیری سایر افراد در بازار کار است. تقاضا برای نیروی کار به صورت محلی و ملی  لاشتغا
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(. 2001دهد )گیزر، پذیری را نشان میماهیت نهادی اشتغال این،ند و کنکه بازار کار را هدایت می  ستقوانین یا نهادهایی

ای دیگر  ای از عوامل زمینههای فردی، بلکه مجموعهپذیری نه تنها باید تعامل ویژگیهای اشتغالاز این منظر، سیاست

انع اشتغال را هدف قرار دهد  مانند شرایط و تقاضاهای بازار کار، موقعیت بازارهای کار، ترجیحات کارفرمایان و سایر مو

 (.  2005کوئید و لیندسی، )مک 

 

تر شده و از یک مفهوم  ای پیچیدهفزاینده  طور بهپذیری با گذشت زمان  از مطالب فوق مشخص است که مفهوم اشتغال

در دو  ن حال  گیرد. با ایدوگانه ساده به مفهومی تبدیل شده که عوامل داخلی فردی و عوامل خارجی بازار را در نظر می

پذیری مطرح شده که در ادامه به این تعاریف  تعاریف اشتغال  درباره ای  های گستردهبحث و جدل  ،در ادبیات دهه اخیر  

 شود.  پرداخته می

 

 پذیری تعاریف اشتغال

بینی  پیشتغییرات مستمر و غیرقابل  بابیشتری    نفساعتمادبهپذیری یک منبع فردی است که به افراد کمک کند تا با  اشتغال

پذیری این موارد را در نظر دارد که افراد چه  پذیری نباید با اشتغال اشتباه گرفته شود. اشتغالد. اشتغالنبازار کار مواجه شو

 (.2017، 1گذارد )دی فابیوکنند و چه عواملی بر این ادراک اثر میمی درکهای شغلی را  فرصت

های به خدمت  « تشکیل شده و بنابراین مربوط به توانایی3« و »توانایی 2از کلمات »اشتغال   در زبان انگلیسی پذیریاشتغال

اندرکاران قرار گرفته و در چندین رشته  ، محققان و دستگذارانسیاستبسیاری از    موردتوجهگرفته شده است. این مفهوم  

  ،ای بودنرشتهاست. نتیجه این بین  شده  درباره آن مطالعه  شناسیروانیت و  های شغلی، آموزش، مدیراز جمله پژوهش

ادبیات رشته از تفسیرها و معیارها در  ادبیات دشوار است    .های مختلف استانبوهی  این مفهوم در  بر  این رو، تسلط  از 

تعدد این مفهوم با یک سیر تاریخی  (. در ادامه سعی بر این است تا تعاریف م2014،  4)وانهرک، دی کویپر، پیترز و دی ویت

 مطرح شود.

توانایی یافتن شغل، حفظ آن و یافتن شغل جدید در صورت لزوم، بر    عنوانبهپذیری را  ، اشتغال(1998)  5درهیالژ و پوال

ویژگی بین  تعامل  مثالاساس  )برای  شخصی  مهارتمهارت  های  شغلی،  مدیریت  رویکرد  وجوجستهای  های  شغلی،  ی 

 کنند.  های بازار کار( تعریف میای )برای مثال ویژگیزمینه هایویژگی استراتژیک( و 

های شخصی  ها، ادراکات و برخی ویژگیای از دستاوردها، مهارتآمیخته  عنوانبهپذیری را  اشتغال  (4200)  6یورک و نایت 

کرده دانشاند  تعریف  میکه  قادر  را  تعریف  ،سازدآموختگان  این  در  تأمل  با  شوند.  کهمی  استخدام  دریافت  کسب    توان 

ها را برای سهم مثبت در اقتصاد  کند تا به موفقیت شغلی دست یابند و آنآموختگان کمک میاشتغال به دانش  ی هامهارت
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 توانمند سازند.  

ون   راشود. این مفهوم  پذیری محسوب میگیری اشتغالاز عوامل مهم جهت  آموختگاندانشعالوه بر منابع فردی، نگرش  

پذیری سازمان  های کارکنان نسبت به مداخالت با هدف افزایش انعطافست: نگرشه اکرد  به شرح ذیل بیان  (2004)  1دام

پذیری اغلب به معنای تغییر در وضعیت کار فعلی  پذیری کارکنان است. مداخالت اشتغالاز طریق توسعه و حفظ اشتغال

ها هستند و  مشاغل یا دپارتمان  پذیری مجبور به تغییر محتوای کار،کارکنان است. به عبارت دیگر، کارکنان برای اشتغال

 های توسعه و آموزش مشارکت کنند.  باید در برنامه

پذیری به ظرفیت و تمایل کارکنان برای کنند: اشتغالتعریف می  گونهاینپذیری را  اشتغال  (2004و همکاران ) دی گریپ

  و واکنش به آنها   یط کار )عوامل تقاضا(بینی تغییرات در وظایف و محجذاب ماندن در بازار کار )عوامل عرضه(، با پیش

 شود. ها( تسهیل میها )نهادهاشاره دارد که توسط ابزارهای توسعه منابع انسانی در دسترس آن

پذیری افراد با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان در نوسان  دارند که اشتغالبیان می  (2003)  2براون، هسکت و ویلیامز 

ای نسبی است. زمانی که مشاغل بیشتری نسبت به متقاضیان وجود داشته باشد، کیفیت  تغال سازهدر واقع قابلیت اش  ؛است

این،    اهمیت کمتری دارد،  های متقاضیانو مهارت بر  از مشاغل است. عالوه  بیشتر  به زمانی که تعداد متقاضیان  نسبت 

  موردنظربلکه به نحوه مقایسه فرد با سایر متقاضیان شغل    ،پذیری افراد نه تنها به تأمین الزامات شغلی کارفرمایاناشتغال

شانس نسبی کسب و حفظ انواع مختلف شغل تعریف  عنوانبهپذیری را شود. بر این اساس، این محققان اشتغالمربوط می

 های فردی است.  پذیری ایستا نیست و مربوط به تفاوتکنند. طبق این تعریف، اشتغالمی

های خاص  بر مبنای ادراکات فردی از جنبهدهند که  ارائه میپذیری  تعریفی از اشتغال  (2006)  3هجنون در هج و ون در  

انعطافبینی، بهینهپذیری مانند تخصص شغلی، پیشاشتغال نیازهای  سازی،  بین  پذیری شخصی، حس شرکتی و تعادل 

مربوط به درک    سازیبهینهو    بینیپیش  .مربوط به هر گونه تجربه کار فردی است  تخصص شغلی .  است  ایشخصی و حرفه

سازگاری با انواع تغییرات    به قابلیت  پذیری شخصی انعطاف  . کنندپذیری فردی را تقویت  توانند اشتغالاینکه چه عواملی می

مربوط به تحقق  تعادلمربوط به احساس تعلق به سازمان است و  حس شرکتی .در بازار کار داخلی و خارجی مربوط است

 شود.  نیازهای فردی و سازمانی )برای مثال تعادل خانواده و کار یا تعادل زمان کار و استراحت( مربوط می

محور را معرفی کرده است.  و رویکرد آینده  موردنیازهای  پذیری مفهوم پایداری، اهمیت شایستگیالتعریف بعدی از اشتغ

شده برای دستیابی به شغل مناسب و پایدار در رابطه با  توانایی ادراک  عنوانبهپذیری را  ، اشتغال(2007)  4راثول و آرنولد

های افراد در  محور به مهارتبخشی از یک رویکرد آینده  عنوانهبپذیری  اند. اشتغالتعریف کرده  فرد های  سطح شایستگی

دانستند  را شامل چهار مؤلفه می پذیری ( اشتغال2007های بازار کار اشاره دارد. راثول و آرنولد )گویی فعال به چالشپاسخ

در    نفس اعتمادبهتحصیلی و  )تعهد به مطالعات و عملکرد    باورهای مربوط به خودکه هر یک از دو جنبه تشکیل شده است:  

تواناییمهارت و  فردی(؛  ها  تحصیلی(؛    باورهای مربوط به دانشگاه خودهای  رشته  دانشگاه در  و شهرت  )درک وضعیت 

های بازار کار برای افراد دارای صالحیت در رشته تحصیلی(  )وضعیت و اعتبار و خواسته باورهای مربوط به رشته تحصیلی
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 های موجود در بازار کار(.  )برداشت فرد از وضعیت بازار کار  و آگاهی فردی از فرصت  وضعیت بازار کارباورهای مربوط به  و  

اشتغال  (2008)  1کوئتزی  تعریف  فراشایستگیدر  مفهوم  از    )قابلیت  2ها پذیری،  آگاهی  خودشناسی،  رفتاری،  سازگاری 

از نظر این محقق، افراد عامل اصلی در مدیریت مسیرهای  .  ( را ارائه دادنفس عزتگیری شغلی، احساس هدف داشتن و  جهت

سازد در  شود که فرد را قادر میها به رفتارهایی اطالق میدر فراشایستگی  قابلیت سازگاری رفتاریشغلی خود هستند.  

ی فرد اشاره  هاها و شایستگیبه آگاهی از خود و منافع، ارزش خودشناسی . پذیر و سازگار باشدانعطاف ، های مختلفزمینه

به آگاهی   احساس هدف داشتن  .دهی به توسعه شغلی فرد اشاره داردگیری شغلی به آگاهی از جهتاز جهت آگاهی  .دارد

 به معنای داشتن ارزش مثبت از خود است. نفسعزت .شود از داشتن یک هدف شخصی برای رسیدن به آن اطالق می

دانند که دارای سه بعد است:  می  شناختی روانیک سازه    عنوانبهپذیری را  ، اشتغال(2008)  3فیوجیت، کینیچی و آشفورت

های  ای، قابلیت سازگاری شخصی و سرمایه انسانی. این ابعاد برای تسهیل شناسایی در بازار کار و ایجاد فرصتهویت حرفه

یک کارمند »من    عنوانبهها است، اینکه  رمانمربوط به تجربه کار و آ  ای هویت حرفهکنند.  افزا عمل میشغلی به صورت هم

باشم«.  که هستم« و »می توانایی  قابلیت سازگاری شخصیخواهم چه کسی  به  به تغییر ویژگیمربوط  های  ها و تمایل 

نگرش دانش،  )مانند  بهها، مهارتشخصی  به خواستهها(  بهتر  پاسخ  و  انطباق    سرمایه انسانیهای محیطی است.  منظور 

دیده می  عنوانبه فرصتشود که میمجموعه عواملی  آموزش، تجربه تواند در  مانند سن، تحصیالت،  های شغلی و رشد 

 های شناختی تأثیر بگذارد.ای و تواناییحرفه

پذیری مبتنی بر  ( از اشتغال2011پذیری با درج عوامل بیرونی توسعه یافت. تعریف دی کویپر و دی ویت )تعریف اشتغال

عوامل درونی )برای مثال آموزش فردی برای افزایش اشتغال(    تأثیرتحتهای شغلی موجود است که  ز فرصتادراک فردی ا

 ساختار بازار کار( قرار دارد و شامل توانایی دستیابی به شغل و حفظ آن است.   و و عوامل بیرونی )شرایط اقتصادی

های  یک فراویژگی در نظر گرفته که در آن افراد با مهارت، دانش و ویژگی  عنوانبهپذیری را  اشتغال  (2011بزویدنهوت )

توانند  هستند. چنین افرادی به این دلیل که می  متغیر   خاص به بهترین وجه قادر به سازگاری با محیط سازمانی و شغلیِ

هایشان  ی باالیی دارند، به تواناییها و ارتباطات خود برای یافتن شغل استفاده کنند، خودمحور هستند، هوش هیجاناز مهارت

های فرهنگی و اجتماعی مختلف را دارند، فعال و برای تغییر آماده هستند. انتظار  اعتقاد دارند، قابلیت انطباق با موقعیت

 رود این افراد برای کارفرمایان مطلوب و در شغل خود موفق باشند.  می

های شخصی، معنای کار  بر اهمیت ارزش  ( 2016) 4درویلت آبما و ون درکلینک، بولتمن، بردورف، شوفلی، زیجلسترا،ون

پذیری پایدار بدین معناست که کارکنان در  دند. اشتغالکرپذیری پایدار را معرفی  و رفاه افراد تأکید کردند و مفهوم اشتغال

حرفه زندگی  میطول  بای،  ازتوانند  استفاده  قابلیتمجموعه  ا  از  فرصتای  به  آن  غلی ش  هایها  یابند.  دست  ها  ملموس 

از طریق کار، ضمن حفظ سالمتی و رفاه خود، سهم    خواهند داشت تااین امکان را    ، شرایط الزم  مندی از با بهرههمچنین  

ها تسهیل کند و از طرف دیگر  ای داشته باشند. این امر از یک طرف نیاز به زمینه کاری دارد که این کار را برای آنارزنده

 طلبد.  ها را میبرداری از این فرصتنگیزه برای بهره نگرش و ا
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کنند:  تعریف می  گونهاینپذیری را  با تأکید بر تجربه کاری و دورنمای آینده شغلی، اشتغال  (2016)  1لو پرستی و پلویانو 

های  منبع شخصی که افراد در طول زندگی کاری خود با هدف افزایش موفقیت شغلی، اهمیت دادن و متعهد ساختن تجربه

حرفه آینده  تجسم  و  گذشته  شایستگیکاری  کسب  مهارتای،  و  شبکهها  ارتقای  ارزشمند،  و  های  رسمی  مرتبط  های 

( بیان  2016دهند. لو پرستی و پلویانو )های مسیر شغلی توسعه میتها و محدودیی فرصتوجوجستغیررسمی شغلی،  

ای و  به آگاهی افراد از تجربه حرفه  هویت شغلی و خودمدیریتی (  1پذیری چهار مؤلفه اساسی دارد: )دارند که اشتغالمی

، مربوط به  ایتوسعه حرفه  سرمایه انسانی و (  2شود؛ )ها اطالق میآن  ها از اهداف فعلی و آینده شغلیتوانایی درک آن

های کاربردی جدید برای افزایش مشاغل فعلی  های فردی برای توسعه دانش و مهارتشده و توانایی  های کسبشایستگی

ها با هدف بهبود سرمایه اجتماعی اطالق  ها و تواناییبه مجموعه نگرش   سازیسرمایه اجتماعی و شبکه(  3و آینده است؛ )

هایی که برای توسعه ها و تواناییبه آگاهی از زمینه و اطالعات خارجی در رابطه با نگرش  محیطی  نظارت(  4د و )شومی

 مسیر شغلی مهم است، اشاره دارد.

کنند:  تعریف می  گونهاینپذیری را  نیز اشتغال  (2020)  2پیتان و مولردر نهایت در یکی از آخرین تعاریف از این مفهوم،  

برای دستیابی، حفظ و ایجاد مشاغلی   موردنیاز های ها و نگرش ها، ویژگیرای کسب دانش، مهارتآموختگان بتوانایی دانش

 از بازار کار است.   آموختگاندانشپذیری شامل تصورات و باورهای ها موفق شوند. در واقع اشتغالدر آنتوانند میکه 

 

 آموختگاندانشپذیری  اشتغال

به  آموختگاندانشپذیری  اشتغال کار در دهه گذشتهو  بازار  به  کار  به  آماده  افراد  اصلی سیاست،  ویژه عرضه  های  کانون 

ها بر مشارکت آموزش عالی در کیفیت سرمایه انسانی و در نتیجه رقابت و رفاه یک  کارفرمایی و دولت بوده است. دولت

است که انتظار    مبتنی بر دانشمان با حرکت به سمت اقتصاد  همز  ، کشور تأکید دارند. این تمرکز بیشتر بر رشد دانشجویی

های فردی و خالقیت مناسب را داشته باشند تا بتوانند با پیچیدگی  ها، ویژگیرود افراد یا کارکنان دانشی، دانش، مهارتمی

گسترده در ادبیات موردبحث قرار گرفته    طوربههمیشگی اقتصاد جهانی کنار بیایند. ارتباط بین تحصیالت عالی و اشتغال  

با استفاده از توسعه    آموختگاندانشپذیری  ها تأکید شده که آموزش عالی مسئولیت ارتقای اشتغالاست. در این پژوهش

بر   پذیری منجر به تأکید العمر را دارد. تحوالت بیشتر در زمینه اشتغالهای دانشجویان و یادگیری مادامها و مهارتتوانایی

سازگار و    آموختگان دانششود.  های عمومی کلیدی شده که برای موفقیت افراد در شغل خود بسیار مهم ارزیابی میمهارت

است، به    انتقال قابلهای عمومی را که از طریق مشاغل مختلف  های خاص باید مهارتپذیر، عالوه بر توسعه مهارتانعطاف

 (.  2011دست آورند )بزویدنهوت، 

های عمومی، توافقی وجود  برانگیز است و درباره ماهیت و تعریف مهارت و ویژگیهای عمومی، موضوعی بحثمهارتمفهوم  

عمومی به    هایو مهارت  ها یک چیز نیستندها و ویژگیکنند که مهارت( تصریح می2009)  3گرین، همر و استار ندارد.  

های عمومی متناسب با  ها یا ویژگیاهد حاکی از آن است که مهارتنیست. عالوه بر این، شو  انتقالقابلهای  مهارتمعنای  

ناقص است. در    هامهارتشمول بودن  . بنابراین، فرض جهانندستهشده  ارائه  هایآموزش   تأثیرتحتو به شدت    بودهزمینه  
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برای افراد مختلفی که مسئولیت ایجاد    آموختگاندانش  موردنیاز های عمومی  رسد که لیست مهارتهمین راستا به نظر می

های عمومی  مهارت  برای  قبول(. بنابراین ممکن است یافتن معیار قابل2006،  1نتایج را دارند، معنای متفاوتی دارد )باری 

 توسط افراد دشوار باشد.   شده کسب

آیا  ارزیا اینکه  خیراشتغال  آموختگاندانشبی  یا  هستند  آیا    ،پذیر  که  دارد  این  به  موردتوجه    هایویژگی  آنها،بستگی 

  عنوانبهنه تنها    ، یک کل  عنوانبه  آموختگاندانش(. اشتغال  2008،  2یا -هوی و لی  - یا خیر )یا  نددهنمایش می  را  کارفرمایان 

دیده    نیز  های تعاملیهای گسترده مانند مهارتنمایش گذاشتن مهارتبه  توانایی    بلکه  ،نتیجه دانش مربوط به رشته و حرفه

هایی است که  ها، دانش و تواناییمهارت  ، در واقع آن دسته ازآموختگاندانشهای عمومی  (. ویژگی2008شود )کالرک،  می

های  ها در زمینهآورند. این قابلیتها خارج از دانش محتوایی رشته خود دارند و بعد از دانش آموختگی به دست میآن

را به    آموختگاندانشهای  ( ویژگی2000)  3(. بودن، هارت، کینگ، تریگول و واتس2006اجرا هستند )باری،  مختلف قابل

 کنند: صورت ذیل تعریف می

شایستگی  آموختگان دانشهای  »ویژگی مهارتشامل  ادراکها،  و  میها  توافق  دانشگاهی  جامعه  یک  که  است  کند  هایی 

دهند و در نتیجه سهمی را که  مطلوب در طول مدت حضورشان در مؤسسه آموزش عالی توسعه می  طوربه  آموختگاندانش

هایی را  گاهی اوقات چنین ویژگی  دهند. در گذشته،یک شهروند داشته باشند، شکل    عنوانبهتوانند در حرفه خود و  می

 کردند«. دانشگاه فرض می  آموختگاندانشهای ویژگی دربارهموضوع درک ضمنی 

دهد و بنابراین جذابیت  را افزایش می  آموختگاندانشپذیری  های خاص مربوط به رشته، اشتغالهای عمومی و مهارتمهارت

ای از  مجموعه  عنوانبهعمده   طوربهنباید    آموختگاندانشهای  این حال ویژگی  برد. باها را برای کارفرمایان بالقوه باال میآن

ها به افراد کمک  های انسانی دیده شود. این ویژگیانواع خاصی از ویژگی  عنوانبهها و دانش دیده شود، بلکه باید  مهارت

 (.2011)بزویدنهوت،   کار گیرندهاند، بمستمر آموخته طوربههایی را که کند تا دانش و مهارتمی

آماده در  ضروری  گامی  را  عالی  آموزش  میدانشجویان،  شغل  آوردن  دست  به  برای  خود  قابلیت  سازی  اگر  حتی  دانند. 

پذیری، اشتغال را تضمین نکند، دورنمای افراد برای به دست آوردن شغل نسبت به دیگران در بازار کار را افزایش  اشتغال

ها، خصوصیات ذاتی و دستاوردهای  کارفرمایان فعلی به ویژگی  ، اما مدرک آغاز کار است  (. اخذ2008دهد )کالرک،  می

 (. 2005، 4دیگر در بین دانشجویان نیاز دارند )یورک و هاروی 

( نایت  و  می2007یورک  بیان  ویژگی(  )مهارتکنند  دیگران  با  تعامل  توانایی  دارند.  تأثیر  استخدام  در  شغلی  های  های 

ویژگیبین اما  است،  ارزشمند  شرایطی  هر  در  قابلفردی(  بالفاصله  که  نیستندهایی  به  )  مشاهده  تمایل  و  نوآوری  مانند 

های شخصی برای موفقیت در  ( با بیان اینکه ویژگی1995)   5هستند. اسکات   دارای ارزشنیز    (یادگیری در انجام یک کار 

های  کند که ویژگیرود. اسکات تأکید میاست، حتی فراتر از این میای و رسمی  تر از مدارک حرفهسازمان پساصنعتی مهم

دیگر   ، های تخصصی است. این بارتر از حوزه تخصصی، مدارک خاص، تسلط بر دانش تخصصی یا حتی مهارتشخصی مهم

به ترکیبی    های شغلیپذیری بیش از کسب دانش و مهارت فنی است. اصطالح ویژگیبر این واقعیت تأکید دارد که اشتغال
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های  ها با محیطو سازگاری فعاالنه آن کارگیریبههایی اشاره دارد که برای ها و مهارتها، نگرشاز خصوصیات ذاتی، ارزش

 (. 2011متغیر مهم است )بزویدنهوت، 

پذیری  . اشتغالپذیری پایدار استپذیری فوری و اشتغاللدر ادبیات، اشتغا  آموختگاندانشپذیری  از اشتغالدیگر  دو تعریف  

به خواسته توانایی رسیدن  یا  آمادگی  به  تکمیلی  فوری  آموزش  به  نیاز  بدون  دارد    آموختگان دانشهای محل کار  تأکید 

آمادگی کار را داشتن مهارت، دانش، نگرش و    ،( مطابق با این تعریف2009)  1(. ماسون، ویلیامز و کارنمر 2006)واتس،  

سرعت بعد از شروع اشتغال به اهداف سازمانی دست  دهد بهاین امکان را می  آموختگاندانشد که به  ن داندرک تجاری می

هایی است که افراد باید از آن برخودار باشند تا بتوانند استخدام شوند  یابند. اگرچه این تعریف شامل طیف وسیعی از ویژگی

ار به کسب شغل اول معطوف نیست. بلکه به اشتغال  پذیری پایددارند. با این حال، اشتغال  مدتکوتاهگیری  اما هنوز جهت

تر  های گستردهتوجه دارد. برای انجام این کار، افراد برای موفقیت در کار خود نه تنها به یک سری ویژگی  بلندمدتپایدار در  

ها را  پذیری پایدار آنای داشته باشند که اشتغالگونهههای الزم برای مدیریت توسعه شغلی را بنیاز دارند، بلکه باید ویژگی

 (.  2006در طول زندگی حفظ کند )واتس، 

 

 پذیری رویکردهای مربوط به اشتغال

 گیرد:پذیری یعنی رویکرد فردی و رویکرد انتقادی موردبررسی قرار میدر ادامه دو رویکرد مربوط به اشتغال

 

 رویکرد فردی 

پذیری بر یافتن  گیرد. اشتغالپاسخی برای نیاز به اشتغال در نظر می  عنوان بهپذیری را  ، اشتغالشناسیروانادبیات حوزه  

برای ورود به بازار کار( متمرکز است و این به توانایی برخی افراد برای    موردنیاز های  شغل اول )آموزش و کسب شایستگی

پذیر تقسیم  پذیر و غیراشتغالها در اشتغال به اشتغالافراد را بر اساس توانایی آن  ،بعدیاشتغال اشاره دارد. این رویکرد یک 

پذیری افراد را برای کاهش بیکاری به دلیل  گذاری در افزایش اشتغال(. این امر لزوم سرمایه2004کند )ون در هجن،  می

کند )اینسا، گونزالس و  ل برجسته میی شغوجوجستصالحیت از طریق مداخالت در ترکیب آموزش و  باکمبود کارکنان  

 آموختگان دارد.  پذیری دانشطور که بررسی شد این رویکرد، نگاهی فردی به بحث اشتغال (. همان2016، 2اینستا 

ها و رفتارهای فردی و حفظ یا تغییر شغل شخص در همان شرکت یا شرکت دیگر متمرکز  بر شایستگی  شناسیرواندیدگاه  

هایی را کسب کند که منجر به  داند؛ زیرا او باید صالحیتای شغل خود میفرد را مسئول توسعه حرفه  است. این دیدگاه،

های آموزش و یادگیری را مطالبه کنند  فرصت ، ها حق دارند از شرکتدر حالی که از طرف دیگر آن  .شودها میاشتغال آن

 (. 2016)اینسا و همکاران، 

ها را  شود که آنگذاری اجتماعی حاصل میی افراد در نتیجه یک سرمایهپذیراشتغالکند که شرایط  این دیدگاه فرض می

کنند؛ زیرا این سازه  استفاده می آور« (. محققان اخیراً از اصطالح »فرد تاب2008کند )کالرک،  قادر به تحقق این شرایط می
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کند که چگونه بخشد و تأکید میرا ارتقا میسازگاری رفتاری، شناختی و عاطفی    های فردی است که قابلیتشامل ویژگی

بلکه فعاالنه است و بدان معناست    ، سازگاری منفعل نیست  ، این قابلیت  .شوندافراد از نظر تعاملی با شغل خود سازگار می

  ( عرضه یا تقاضاخواه  )  بر شرایط بازار کار   ، های فردیها عالوه بر ویژگی(. آن2015،  1که فرد تمایل به سازگاری دارد )هنکام 

است )اینسا و همکاران،    مهم کند،  پذیر میها فرد را اشتغالکنند. از دیدگاه فردگرایی، تشخیص اینکه کدام ویژگیتأکید می

2016 .) 

پذیری دارند. از یک طرف نقش  اشتغال  یهای متفاوتی در ارتقامسئولیت  ،بر اساس این اصول ایدئولوژیک، دولت و جامعه

عدم  جلوگیری  ،دولت اصالح  برای  تالش  آموزش  اشتغالیا  دیگر،  طرف  از  بود.  خواهد  رسمی  آموزش  طریق  از  پذیری 

ترین آموزش را در کنار همه  غیررسمی با هدف کمک به افراد با تحصیالت کمتر برای یافتن شغل در بازار کار، باید مناسب

امعه مدنی با حمایت از نهادهای واسطه، افزایش  عوامل اجتماعی دیگر در نظر بگیرد. در نهایت، آموزش غیررسمی و ج 

ایجاد سازمان بودجهمشارکت شهروندان، ترویج  مالی و  آزاد، نقش اجتماعی  های جدید و تأمین  برای  برای مشاغل  تری 

 (.  2016کند )اینسا و همکاران، کنند، اتخاذ میها آن را تسهیل نمیتوسعه منابع فردی که دولت

پذیری  منظور افزایش انعطافهای جدید بهتر با خواسته ها برای انطباق سریعه سازمانی بر نیاز سازماناز طرف دیگر، دیدگا

های  های توسعه، آموزش و حفظ مهارتو مزیت رقابتی متمرکز شده است. این به معنای تأکید بر الزام شرکت در ارائه فرصت

اشتغال از  ایجاد سطحی  و  برای سوعمومی پیشرفته  پیترز،  پذیری  و  )وانهرک، کویپر  بقا است  و  (. دیدگاه  2014دآوری 

سازی، افزایش رقابت و تغییرات  المللیسازی، بینهای گذشته مربوط به جهانیپاسخی به تغییرات دهه  عنوانبهسازمانی  

 (.  2016تکنولوژیکی پدیدار شد )اینسا و همکاران، 

سازی  های منابع انسانی برای بهینهبا روش  انگیزش کارکنانبرو هستند:  ها با دو هدف کامالً متفاوت روبنابراین، سازمان

(. مورد نخست امکان کنار آمدن با تغییرات  2011و ون در هجن،    2)دی وُس، دی هاوو   حفظ کارکنان  وعملکرد سازمان  

(. این ریسک نیز وجود دارد که کارکنان در خارج  2009،  3سازد )ساالنُوا و لورنسفعلی در محل کار و بازار کار را فراهم می

تر، تمایل به تغییر آزادانه  های گستردههای دیگر، مهارتها این فرصت را دارند که گزینهاز سازمان نیز ارتقا یابند، زیرا آن

ها است؛ این بدان  ی از آنمند بهره  منظور بهها ترکیب هر دو امکان  بین وظایف را امتحان کنند. بنابراین، معضل سازمان

پذیری به موضوع اصلی  مانند. بنابراین، اشتغالمعنا است که کارکنان برای ادامه و یادگیری انگیزه دارند، اما در شرکت می

 (. 2011، 4جدید بین کارفرما و کارکنان تبدیل شده است )ون در هجن و بیکر شناختی روانقرارداد 

 

 رویکرد انتقادی 

روی اشتغالاخیراً،  از  رابطه سیاستکردی  بازار در  علیه عقالنیت ظاهری  را  انتقادی  گفتمانی  های  پذیری مطرح شده که 

ارائه می آن  بر  این دیدگاه همچنین مفهومکارگری غالب  را  اشتغال  دهد.  برای عملکرد    موردنیاز ویژگی    عنوانبهپذیری 

به اقتصادهایی که  قرار    و تحت فشارهای شدید رقابتی قرار دارند، مورد سرعت در حال تغییر هستند  اثربخش در  انتقاد 
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(. بنابراین، تنها محاسبات معتبر اجتماعی در محیط کار از طریق منطق تجاری  2015،  1دهند )بیلی و اینگیمونداردوتیرمی

ها  شغلی به شایستگی  هایشود. بر این اساس، بازار هنوز فرآیندهای تولید و تغییرات اصلی از صالحیت و مهارتتعریف می

 (.  2016کند )اینسا و همکاران، پذیری را کنترل میو اشتغال

های فردی یک سازه اجتماعی است که از یک طرف مبتنی بر  ها یا شایستگیکند که صالحیتدیدگاه انتقادی بیان می

کند. این دیدگاه  عی کمک میسلسله مراتب طبقاتی است و از طرف دیگر به تولید و مشروعیت تمایز و محرومیت اجتما

زدایی، نیروهای بازار را تحریک  مقررات  - اثر هستند و یک اقدام عمومی با آزادسازیهای شغلی بیمعتقد است که سیاست

امنیت شغلی و تهدید به اخراج را پنهان  ای، خشونت ساختاری بیکاری، عدمهای شغلی و آموزش حرفهکند. سیاستمی

ها مبتنی بر جزمی بودن ارزش و مسئولیت  کند که این سیاستاین، این دیدگاه خاطر نشان می  ساخته است. عالوه بر

(.  2016دهد )اینسا و همکاران،  های برابر را ارتقا میسازگاری و فرصت  پذیری، قابلیتشخصی آموزش است، بنابراین اشتغال

تحمیل    عنوانبه و نه    ،ایها از نظر توسعه فردی و حرفهینکند که همه ابه همین ترتیب، این دیدگاه این واقعیت را نقد می

 شود.  خارجی ارائه می

های  سازی ویژگیدیدگاه انتقادی قصد دارد تا پیامدهای این گفتمان را در حفظ نظم اجتماعی غالب که اساس آن شخصی

هر یک از کارکنان است، مشخص نماید و از این طریق به کارفرما آزادی بیشتری در انتخاب کارکنان اعطا کند. ارکان این  

دو   اشت  نظرنقطهرویکرد  دارد:  مکمل  اما  و    عنوانبهپذیری  غالاصلی  نابرابری  برای  های  سیاست  عنوانبهتوجیهی 

ساالری است. این  های مختلف فردی در جامعه از دیدگاه شایستهپذیری بازار کار. مفهوم این امر توجیه موقعیتانعطاف

مشروعیت بخشیدن به  دهد. این تالش برای  کمبود فردی به جای ریسک اجتماعی نشان می  نظرنقطهمفهوم بیکاری را از  

های  های دستمزدی نیز تسری یافته و تاکتیکی برای اعمال قدرت در بازتولید نابرابریها در بازار کار به نابرابرینابرابری 

 (.  2016شود )اینسا و همکاران، شغلی می

سیاستانعطاف کار پذیری  اشتغال  ،های  رویکرد  این  پیامد  ادومین  انتقادی  دیدگاه  است.  منعکس  پذیری  طریق  چهار  ز 

کاری منسجم نیست؛ این رویکرد    ،ای از مسیرهای آشفته زندگیکند که ایجاد یک پروژه حرفهاین دیدگاه ادعا می  :شودمی

هایی که در  دیده یا آنپذیری متخصصین آموزشانداز اشتغالکند؛ چشمهای جدیدی از کنترل اجتماعی را معرفی میمدل

پذیری یک  شغلی شامل اشتغال ناپایدار است. بنابراین، اشتغال  ریزیگیرد و برنامهدر نظر می  ،تندهای مدیریتی هسموقعیت

بخشد و به بازتولید  های اجتماعی و مرتبط با کار را مشروعیت میسازه اجتماعی است؛ مفهوم کلیدی آن است که تفاوت

 ( 2016د )اینسا و همکاران، کنپذیری بازار کار را تسهیل میکند و انعطافاجتماعی کمک می

ای خود  حرفهرض اصلی رویکرد فردی این است که یک فرد مسئولیت شغل اجتماعیف توان گفت که پیشکلی می  طوربه

انتقادی، دیدگاه فردی را تجزیه کرده و نقش آن را در حفظ وضعیت موجود تحلیل   را بر عهده دارد. در مقابل رویکرد 

ای از عوامل فردی و خارجی  کننده ترکیب پیچیدهدهد که چگونه اشتغال منعکسکرد نشان میکند. بررسی این دو روی می

پذیری را در  مؤثر بر پویایی بازار کار یا تنش بین عامل و ساختار است. رویکرد فردی، دیدگاه مبتنی بر فرد برای اشتغال

 گذارد.   پذیری است و این مفهوم محدود را کنار میاشتغال  کند که فراتر ازگیرد؛ در حالی که رویکرد انتقادی ادعا مینظر می
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 پذیریهای مفهوم اشتغالویژگی 

ای )شامل سرمایه انسانی، سرمایه  سازی شده است. این سه بعد شامل ابعاد سرمایهپذیری از طریق سه بعد مفهوماشتغال

سرمایه   فرهنگی،  سرمایه  مهارتشناختیرواناجتماعی،  سیگنال،  )مدیریت  شغلی  مدیریت  و  (،  خودمدیریتی(  بُعد  های 

 اند. هشد(. در ادامه هر یک از این ابعاد بررسی 2015، 1ای است )ویلیامز، دُد، اتسیل و راندال زمینه

 

 سرمایه

و منجر به افزایش احتمال دستیابی به نتایج مثبت  شده  چیزی که یک فرد در اختیار دارد، تعریف    هر   عنوانبهسرمایه  

ها  های فرد هستند که خواستهویژگی  ،عد های اصلی این بُشود. ویژگیاقتصادی یا سایر نتایج شخصی مربوط به حوزه کار می

: انسانی،  است  عد به چهار دسته تقسیم شده بُ(. این  2015کشد )ویلیامز و همکاران،  یا عملکرد را در محیط کار بیرون می

 .اندمورد بررسی قرار گرفته هااین دسته. در ادامه هر یک از شناختیرواناجتماعی، فرهنگی و 

 

 سرمایه انسانی

که فرد در اختیار دارد و در فرآیند تولید سهیم هستند. این سرمایه  شود  گفته میهایی  اطالعات و مهارت  بهسرمایه انسانی  

پذیری را از نظر  عد، اشتغالشوند. این بُ می تعریفگذاری در این نوع سرمایه توان از افراد جدا کرد. آموزش و سرمایهرا نمی

ها یا  )مانند دانش جدیدترین تکنیک   ها ها و دانش در دسترس آنارائه عملکرد مازاد برای کارفرما از طریق ارتقا مهارت

پذیری از این بعد مربوط به  کند. بنابراین اشتغالتواند منجر به سود اقتصادی شرکت شوند( تبیین میافزارهایی که مینرم

دهد تا برای نقش شغلی مطلوب خود تالش کنند )ویلیامز و  میزانی از سرمایه انسانی است که به افراد این امکان را می

 (.2015مکاران، ه

 

 سرمایه اجتماعی 

تبدیل به سرمایه  که قابلتعریف شده است  الزامات یا ارتباطات اجتماعی    عنوان به(  2008) 2سرمایه اجتماعی توسط بوردیو

اقتصادی  اقتصادی هستند. سرمایه اجتماعی اشتغال افزایش سرمایه  برای  افزوده روابط موجود  ارزش  از طریق  پذیری را 

ای است که کارمند بالقوه دارای  کند. از دیدگاه این بُعد، قابلیت اشتغال درجهتیجه استخدام یک فرد تبیین میشرکت در ن

 تواند برای افزایش عملکرد در محل کار مورد استفاده قرار دهد. ارتباطات اجتماعی است و می

 

 سرمایه فرهنگی

های فردی تصور و  تقویت ویژگی  عنوانبه هایی اشاره دارد که فرد آن را تجربه کرده است و  سرمایه فرهنگی به موقعیت

تواند به سرمایه اقتصادی  (. این سرمایه همچنین در صورت نیاز می2008شود )بوردیو، منجر به عملکرد در محیط کار می
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ها، عادات و رفتار اجتماعی کارفرما و  اثربخشی تناسب بین ایده  نظر نقطهاز  پذیری را  تبدیل شود. سرمایه فرهنگی اشتغال

های کاری  کند. شباهت یا تناسب زیاد فرهنگی، انگیزه زیادی را برای مشارکت در روشرفتارهای کارکنان بالقوه تبیین می

 کند.افراد فراهم می پذیریمورد انتظار شرکت، تالش برای دستیابی به اهداف و در نتیجه افزایش اشتغال

 

 ناختیشسرمایه روان

مربوط به نقاط مثبت نیروی    شناختیروانافراد است. سرمایه    شناختیروانهای  مربوط به ظرفیت  شناختیروانسرمایه  

گیری شود، توسعه  تواند برای بهبود عملکرد در محیط کاری امروزی اندازهاست که می  شناختیروانهای  انسانی و ظرفیت

بُعد از سرمایه شامل وضعیت2002،  1بد و به صورت اثربخشی مدیریت گردد )التانس یا ،  نفساعتمادبههایی مانند  (. این 

به اشکال    شناختی روانشناسی است. سرمایه  های شخصیتی مانند وظیفهآوری، ارزیابی شخصی مثبت و ویژگیامید، تاب

شده تبیین  نظر توانایی افراد در ارائه عملکرد مطلوب در نقش ارائهپذیری را از نقطهشود و اشتغالقبلی سرمایه اضافه می

 کنند.  می

 

 مدیریت شغلی 

حاکیبررسی شغلی    ها  مدیریت  اهمیت  اشتغالمؤلفه  عنوانبهاز  از  میای  نشان  اهمیت  این  است.  که  پذیری  دهد 

هایی فراتر از عملکرد در یک نقش شغلی مشخص و همچنین نقش  ها و مهارتشایستگی نظرنقطهپذیری را باید از اشتغال

 اهداف شغلی در ترسیم اشتغال مورد انتظار یک فرد در نظر گرفت.  

دستیابی    منظور بهپذیری از نظر شایستگی یک فرد در هدایت بازار کار  های اصلی این بعد مربوط به تبیین اشتغالیویژگ

های آموزش و اشتغال مرتبط است. در اینجا بین دو جنبه مدیریت شغلی تمییز  به اهداف شغلی فردی با استفاده از فرصت

 داده شده است: مدیریت سیگنال و خود مدیریتی.

 

 مدیریت سیگنال 

دهنده است، برای مثال متقاضی شغل که  سیگنالینگ از سه جنبه اصلی تشکیل شده است: اولین جنبه مربوط به سیگنال

تواند به نفع طرف مقابل باشد. دوم جنبه مربوط به سیگنال است که اطالعات مثبت  دارای اطالعات خصوصی است که می

نشا به طرف مقابل  را  ارزشمند  و  ن مییا منفی  ایرلند  به گیرنده است )کانلی، سرتو،  دهد. سرانجام، جنبه سوم مربوط 

 (. 2011، 2ریوتزل

توسعه می فرآیندهای سیگنالینگ  بعد،  این  نقش مهارتدر  و  فرصتیابد  برای شناسایی  و دانش الزم  به ها  های مربوط 

پذیری از این بعد مربوط به توانایی فرد در  شتغالشود. اها را شامل میسیگنالینگ و درک نحوه ارائه مؤثر این سیگنال

 کند.  شان نزدیک میموردنظرها را به اهداف شغلی های انتخاب و استخدام است که آنهدایت و تعامل با فرصت

 
1 Luthans 
2 Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 
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 های خود مدیریتی مهارت

(.  2009،  1اشاره دارد )برایجستاک ها، عالیق و اهداف خود  ها، تواناییبه درک و ارزیابی فرد از ارزشخودمدیریتی  های  مهارت

کند که در آن فرد اشتغال را مشاهده کند. این مسائل نحوه برخورد  ای را فراهم میها، عالیق و موارد دیگر زمینهاین ارزش

عد هویت  کند. در این بُبرای دستیابی به آن و فرآیندهای سیگنالینگ را مشخص می  موردنظرها با دنیای کار و نتایج  آن

قبول شغلی و ابزارهای دستیابی به این اهداف را بر مبنای  غلی قرار گرفته است. در حالی که هویت شغلی، اهداف قابلش

یابد و اهمیت ارزیابی دقیق  در این زمینه توسعه میخودمدیریتی عد کند، بُهای فردی مشخص میها و انگیزهعالیق، ارزش

 د. شوهای شخص را شامل میها و ارزشتوانایی

گذارد. این  ها با دنیای کار تأثیر میهای فردی است که بر نحوه ارتباط آنعد، عناصر احساسی و ارزشویژگی اصلی این بُ

ایجاد انگیزه   منظور بهسرمایه    کارگیری بهبرای توسعه یا    موردنیاز های موجود در زمینه کاری و اقدامات  نوبه خود بر فرصتبه

پذیری حاصل از این بُعد مربوط به دستیابی به اهداف شخصی و رضایت شغلی  گذارد. بدین لحاظ اشتغالدر فرد تأثیر می

 های موجود است. کارکنان از طریق تناسب این اهداف با فرصت

 

 زمینه

های اصلی این  دهند. ویژگیتشکیل میهای شغلی را  های پیرامونی است که فرصتعد مربوط به رویدادها و سیستماین بُ

عد  این بُ  در   پذیری گذارد. بنابراین، اشتغالشده از یک فرد تأثیر میمطالبه  هایسرمایهانواع  عد شرایط بیرونی است که بر  بُ

عد نشان  مربوط به تناسب بین نیازهای فعلی فرد و کارفرما در مقایسه با تناسب سایر افراد متقاضی این نقش است. این بُ

 (.  2015مختلف سرمایه در هر سناریوی استخدام متفاوت است )ویلیامز و همکاران،  انواعدهد که چگونه وزن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bridgstock 
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 پذیری های اشتغالها و شاخصمهارت

 .پذیری شده استهای اشتغالها و شاخصدر این بخش مروری بر مهارت

از چارچوب    آن،برای طراحی    کهپذیری تعیین کرده  گیری اشتغالهای اندازهچارچوبی را برای تعیین شاخص  (2020)  1بِهله

پذیری را در سه دسته،  ، اشتغال(2005کوئید و لیندسی )چارچوب مک ( استفاده شده است.  2005کوئید و لیندسی )مک 

چارچوب با بخش آموزش عالی و در    این  رای انطباقکند: عوامل فردی، عوامل شخصی و عوامل بیرونی. ببندی میطبقه

»عوامل بیرونی« به دو عامل  در چارچوب بهله  نظر گرفتن حجم باالی کاری که برای حمایت از دانشجویان انجام شده،  

 اند.های حمایتی توانمندساز« و »بازار کار« تقسیم شده»سیستم

اشتغال بهله،  چارچوب  بهدر  سازهپذیری  برعنوان  فردی،    ای  شرایط  فردی،  عوامل  است:  شده  مطرح  عامل  چهار  پایه 

 گذارند. (. این چهار عامل مستقل از هم نیستند و بر یکدیگر اثر می1-2های حمایتی توانمندساز و بازار کار )شکل سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Behle 

 ( 2020بهله )  یریپذاشتغال یر یگاندازه  یها: شاخص 1- 2شکل 
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 عوامل فردی

 آموخته است؛ برای مثال: خود دانشجو یا دانش ههای متمایز دیگری که مرتبط بها و جنبهها، دانش، نگرشمهارت

 ؛ )مانند سن، جنس، طبقه اجتماعی، ملیت و قومیت(   شناختیجمعیتمشخصات  •

 ؛ (محورانتقال و موضوعقابل ی هاها، دانش و شایستگیاز جمله مهارت)ها  ها، دانش و شایستگیمهارت •

 ؛ وضعیت رفاهی و سالمتی •

 و  ها و دانش خود( شده و خودکارآمدی )ادراک دانشجو از مهارتپذیری درکاشتغال •

 تجربه اشتغال در گذشته، سازگاری و قابلیت انتقال. •

 

 شرایط فردی 

شغل و پیشرفت در    حفظ و    یافتن بر شانس او برای    آموخته را احاطه کرده است و مستقیماًشرایطی که دانشجو یا دانش

 گذارد؛ مانند:ثیر میأآن ت

 ؛ مسئولیت مراقبت از کودک یا فرد سالمند •

 آموخته؛دانشفرهنگ کاری مانند ارائه آموزش کارفرما به  •

 ؛ های مالی، فرهنگی و اجتماعیسرمایه •

 و ونقل( ای )از نظر در دسترس بودن مسکن و حملعوامل منطقه •

 .راجعه بالقوه از کارفرمایان، دسترسی به مَشبک •

 

 های حمایتی توانمندساز سیستم

 کنند؛ مانند: های حمایتی که حمایت از افراد و کارفرمایان را تسهیل میهای بازار کار خصوصی و دولتی و آژانسواسطه

 ؛ دسترسی به اطالعات فعلی و آینده بازار کار )بخشی، شغلی، جغرافیایی( •

 ؛ های انطباق شغلیروشدسترسی به  •

 و  ی شغلیوجوجستهایی برای های شغلی و حمایتدسترسی به راهنمایی •

 آموختگان.پذیری دانشجویان و دانشانجام ابتکاراتی برای افزایش اشتغال •

 

 بازار کار 

 آموختگان؛ مانند: دانشها برای همه دانشجویان و عرضه و تقاضای شغلی و جغرافیایی و در دسترس بودن فرصت

 ؛ المللیعرضه و تقاضای بازار کار محلی، ملی و بین •

 ؛ ها )هنجارها(، مقررات و عوامل نهادیعملیات •
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 ؛ های پیشرفتفرصت •

 ؛ وقت و موقتهای شغلی پارهمیزان فرصت •

 ؛ های کاری تحصیالت تکمیلیدر دسترس بودن برنامه •

 و فرایندهای گزینش کارفرمایان( های جذب و استخدام و عوامل مرتبط )مانند روش •

 . های تبعیضی کارفرمایانشیوه •

 

ها بتوانند  آموزش عالی ارائه داده است تا از طریق آن  مؤسسات ( عالوه بر ارائه این چارچوب، ابتکاراتی نیز برای  2020بهله )

های مختلف و  هاست که از مطالعه پژوهشای از فعالیترا افزایش دهند. این ابتکارات، مجموعه  پذیری دانشجویاناشتغال

بررسی  هایی برای  استخراج شده است. سپس بر اساس این ابتکارات، شاخص  این پژوهشمتناسب با چارچوب پیشنهادی  

 پذیری افراد معرفی شده است. ها بر اشتغالتأثیر آن

پذیری )متناسب با چارچوب پیشنهادی(  ها بر اشتغالثیر آنأگیری تهای اندازهای از شاخصلیست این ابتکارات و خالصه

 آورده شده است. 1-2در جدول 
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 ( 2020)  بهله  در پژوهششده ی معرف یریپذاشتغال یها: شاخص 1-2جدول 

 شرایط فردی  عوامل فردی  ابتکارات
سیستم حمایتی 

 توانمندساز
 عوامل بازار کار

های  ها و ماژولدوره

 آموزش عالی 

انتقال و  های قابلمهارت

محور و کسب موضوع 

 دانش و مدرک 

- - - 

 یادگیری کارآفرینی

انتقال و  های قابلمهارت

محور و کسب موضوع 

 دانش

 - منفعت شبکه 
اندازی خوداشتغالی، راه

 وکار جدید کسب

 المللی های بینتجربه 

های زبانی، آگاهی  مهارت

های  فرهنگی، شایستگی

های حل  جهانی، مهارت

 مسئله، سرمایه تحرک

 ها؛ شبکه 

خصوص شبکه معتبر به

بین کارفرمایان  

 المللیبین

شبکه بالقوه از  

کارفرمایان، دسترسی  

 به مَراجع

ازار گسترش جغرافیایی ب

 کار

راهنمایی شغلی و  

ی  وجوجستحمایت در 

 شغلی

شده،  پذیری درکاشتغال

خودکارآمدی،  

ی شغلی و  وجوجست 

 های مصاحبه مهارت

افزایش ارتباط   ها؛ شبکه 

 با کارفرمایان 

دانش از بازار کار بخشی  

 و مشاغل، آگاهی 

افزایش آگاهی درباره  

 کارفرمایان بالقوه

 برنامهفوق های فعالیت
افزایش مجموعه 

 ها، تجربه عملی مهارت

گسترش شبکه ارتباطی 

 با دانشجویان
 - ها ردهارتباط با هم

های کاری،  تجربه 

کارآموزی، مشارکت  

کارفرما، بازدید از محل  

 کار

های  کاربرد مهارت

شده، توسعه  کسب

انتقال  های قابلمهارت

 جدید 

 ها؛ شبکه 

افزایش ارتباط با  

 کارفرمایان

ها از مشورت و مرجع 

 ها همکاران و سرپرست

آگاهی درباره کارفرمایان  

بالقوه، دسترسی به  

 های خالی داخلی ظرفیت

 کار داوطلبانه 

های  کاربرد مهارت

شده، توسعه  کسب

انتقال  های قابلمهارت

 جدید 

افزایش ارتباط   ها؛ شبکه 

 با کارفرمایان 

ها از مشورت و مرجع 

 ها سرپرستهمکاران و 

آگاهی درباره کارفرمایان  

بالقوه، دسترسی به  

 های خالی داخلی ظرفیت

شهرت موسسه آموزش 

 عالی 

مؤسسه آموزش عالی  

جایگزینی برای  عنوانبه

ها، دانش و نگرش مهارت

 کند. عمل می

- - 
فرایندهای غربالگری  

 کارفرمایان
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پذیری  گیری اشتغالهایی برای اندازه، شاخص CareerEDGEپذیری بر اساس مدل اشتغال (2013)  1پوول، کوآلتر و سیول 

کند. این چارچوب را »پروفایل توسعه  دقت همه پنج عامل مدل را منعکس میشده بههای تعیین. آیتماندافراد تدوین کرده

پذیری دانشجویان طراحی  آموزش عالی و ارزیابی اشتغال  مؤسسات اند که برای استفاده در  گذاری کرده« نام2پذیری اشتغال

  پذیری های مختلف اشتغالخواهد به جنبهکه از دانشجویان میاست  شده است. این چارچوب شامل پرسشنامه خوداظهاری  

 آمده است:  2-2ند در جدول  اه( تدوین کرد2013پوول و همکاران ) که  هاییعوامل و آیتم امتیاز دهند. خود

 ( 2013ول و همکاران )وپ در پژوهش یریپذاشتغال یها: شاخص 2-2جدول 

 هاآیتم عوامل 

 های جدید سازگاری با موقعیت هوش هیجانی و خودکنترلی 

 ی های برقراری ارتباط کالممهارت 

 خود   توانایی تشخیص احساسات

 توانایی تشخیص احساسات دیگران  

 های جدید  ارائه ایده 

 توانایی توجه به جزئیات  

 های جدید پذیرا بودن نسبت به ایده 

 ها آمادگی قبول مسئولیت تصمیم

 توانایی ارائه دادن 

 فعالیت تیمی 

 ثر احساسات ؤتوانایی کنترل م 

 مدیریت اثربخش زمان  های مطالعهعملکرد تحصیلی و مهارت 

 اش از عملکرد تحصیلی  فرد  رضایت

   یشغل  هایخواسته   با  یلیعملکرد تحصانطباق  

 ریزی های سازمانی و برنامه مهارت 

 مستقل عمل کردن

 آموختگیبعد از دانش   موردنظریافتن شغل   یادگیری توسعه شغلی

 برای تضمین موفقیت شغلی    هاییراهیافتن  

 کاری    موردنیازیافتن اطالعات  

 شناسایی مدل کاری متناسب با شخصیت  

 ای شناسایی نیازهای زندگی حرفه

 سطح توانایی محاسباتی   های حل مسئلهمهارت 

 توانایی حل مسائل  

 های اطالعات و ارتباطات توانایی کار با فناوری 

 های کاری مرتبط  تجربه تجربه کار و زندگی

 ها برای کارفرمایان تشریح ارزش بالقوه تجربه 

 

 
1 Pool, Qualter & Sewell 
2 Employability Development Profile 
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اند.  ای پرداختههایی بر اساس عوامل شخصی و زمینهبه توسعه مدل و تعیین شاخص  (2017)  1الوارز، میگوئنس و کابالرو 

 شان است. پذیریها در توسعه مدل بر روی درک دانشجویان از اشتغالتمرکز آن

اش مرتبط است. این  رد درونیشود که با رویکدر این پژوهش، عوامل شخصی به درکی که فرد از خودش دارد، گفته می

دلیل انتخاب این عوامل،    .های عمومی، عملکرد تحصیلی، شرایط فردی و ارتباطاتنفس، مهارتاند از: اعتمادبهعوامل عبارت

شده    مطرحشده تأثیرگذار هستند،  پذیری ادراکاجزای کلیدی که در توسعه اشتغال  عنوانبه  این است که در ادبیات اینها 

نفس«،  شوند. عوامل فردی شامل »اعتمادبهبندی میعوامل به دو دسته »عوامل فردی« و »محیط شخصی« تقسیم  است. این

 های عمومی« و »عملکرد تحصیلی« و محیط شخصی شامل »شرایط فرد« و »ارتباطات« است.  »مهارت

شده او تاثیر بگذارد.  پذیری ادارکلشود، ممکن است بر اشتغاای که از محیط اطراف و شرایط فرد ناشی میعوامل زمینه

 شوند.  در این پژوهش، این عوامل به دو دسته »سازمانی« و »اجتماعی« تقسیم می

عوامل سازمانی شامل اعضای هئیت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو و کادر آموزشی آن، و عوامل اجتماعی شامل  

رساندن    بهاز تعهد هیئت علمی    ست می« به معنی درک دانشجوعوامل مربوط به بازار کار است. عامل »اعضای هیئت عل 

اشتغال به  ادراک  دانشجویانش  آنپذیری  برنامه  ، هاشده  فعالیتاز طریق  برنامهریزی  که  تکمیل  های درسیهایی  را  شان 

ود، آموزش برای  های فردی و کار تیمی در خکند تا با توسعه کیفیت ویژگیها به دانشجویان کمک میکند. این فعالیتمی

برای ورود به بازار آماده شوند. عامل »کادر آموزشی« به درک دانشجو از عملکرد    نویس رزومهمصاحبه شغلی و نوشتن پیش

 ها اشاره دارد.صورت کلی کمک به آنها به انتقال دانش به آنها و به سرپرست

 تدوین شده است. 3-2شده در جدول ذیری ادراک پگیری اشتغالهایی برای اندازهشده، شاخصبر اساس مدل طراحی

 
1 Alvarez, Miguens & Caballero 
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 (2017پائوال الوارز و همکاران ) یری گاندازه  یها: شاخص 3-2جدول 

 نمونه  هازیرشاخص  هاشاخص

 های عمومی مهارت 

 های جدید  سازگاری با موقعیت سازگاری 

 ها به دیگران  توضیح ایده ابراز 

 سایر افراد درک نیازهای  احساسات 

 قانع کردن دیگران   مذاکره 

 رضایت از عملکرد تحصیلی  عملکرد تحصیلی

 توانایی انجام کار با استفاده از توانایی و تجربه  نفس اعتمادبه 

 امکان ساعت کاری منعطف    شرایط شخصی 

 پیدا کردن شغل از طریق ارتباطات  ارتباطات 

 علمیاعضای هیئت 

 وکارکسب های  پروتکل 

 هایی برای چگونگی آمادگی شغلیدوره

 آمادگی برای مصاحبه شغلی 

 نویس رزومهنوشتن پیش

 بحث و گفتگو با کارفرمان در دانشگاه  انطباق

   مؤسساتها/کارآموزی در سازمان کمک به اشتغال

 کمک اساتید دانشگاه   کادر آموزش 

 وجود تقاضا در بازار  بازار کار 

 اطمینان از پیدا کردن شغل  شده پذیری ادراک اشتغال 
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آموختگان را بررسی کرده و در ادامه مدلی کیفی برای  پذیری دانشها و عوامل مؤثر بر اشتغالویژگی  (2015) 1سو و ژانگ 

پذیری  تخدام کارفرمایان برای اشتغالاند. در این پژوهش با الگویی از معیارهای اسپذیری افراد ارائه دادهگیری اشتغالاندازه

 ها و دانشجویان نیز اشاره کردند.پیدا کردند و همچنین به رویکرد دانشگاه

 دهد. شده بر اساس معیارهای کارفرمایان را نشان میهای استخراج، شاخص4-2جدول 

 ( 2015در پژوهش سو و همکاران ) یریپذاشتغال یها: شاخص 4-2جدول 

 ها آیتم ها شاخص

 توانایی تخصصی  ویژگی شخصیتی سطح اول
فردی و  توانایی بین

 برقراری ارتباط 

های عملی و  تجربه 

 توانایی حل مسئله
 ویژگی شغلی 

 سطح دوم

های  شایستگی

 شناختیروان 
 ابتکارعمل تجربه عملی برقراری ارتباط کالمی دانش تخصصی 

 تجربه کارآموزی  فردی های بینمهارت حل مسائل تخصصی  ظاهر جذاب
احساس 

 مسئولیت 

 درک دیگران مدرک تخصصی مرتبط  کیفیت اخالق 
توانایی پیدا کردن  

 حل راه
 وفاداری

 - - کار تیمی  - -

 

مسئولیت، توانایی تحمل فشار و  نفس، احساس  بندی شامل اعتمادبهویژگی شخصیتی: موارد کلیدی رفتاری در این دسته

 توانایی مقاومت در برابر ناامیدی است.

هدف،    شناسایی توانایی تخصصی: این آیتم مرتبط با توانایی انجام کار تخصصی است. موارد کلیدی رفتاری شامل توانایی  

 ریزی استراتژیک است.  برنامه اجرایانجام تحلیل و قضاوت و همچنین 

رقراری ارتباط: به معنی توانایی کار تیمی است و بر روی درک و کنترل مسائل احساسی و روابط کاری  فردی و بتوانایی بین

 ، رهبری در کار تیمی است.یپذیر، انعطافاستقالل کاریکند. موارد کلیدی رفتاری شامل کید میأت

کند، به هدف  های عملی و توانایی حل مسئله: مربوط به انجام یک وظیفه است و به معنی این است که فرد اقدام میتجربه 

کارگیری دانش جدید، برقراری  محوری، بهرساند. موارد کلیدی رفتاری آن شامل نتیجهرسد و آن وظیفه را به پایان میمی

 به بحران است. واکنش، درک منطقی و ، سواد اطالعاتی، دقت کاملمناسبارتباط 

 

 
1 Su & Zhang 
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که رویکردی    نداهارائه دادآزمون قضاوتی موقعیتی  از  اعتماد با استفاده  ابزاری معتبر و قابل  ( 2014)  1زکریا، یاتیم و ایشمایل 

 پذیری را در خود دارد.اشتغال یهاگیری مهارتجدید برای اندازه

ای«، »مهارت کارآفرینی«،  گیری برای عوامل »مهارت برقراری ارتباط«، »اخالق و اصول حرفهآیتم اندازه  12این ابزار، شامل  

با    مقطعی  مطالعاتپذیری بر اساس  اشتغال  یهااست. انتخاب مهارت  « کیفیت شخصیت»»تفکر انتقادی در حل مسئله« و  

را    پوشانی هم  ن د که بیشتریدن پنج مهارتی برگزیده ش  و   هدف انجام گرفتهای گذشته و در نظر گرفتن مخاطبان  پژوهش

 دهد.پنج مهارت را نشان میاین  گیری مربوط به هر یک از های اندازهشاخص 5-2داشتند. جدول 

 ( 2014و همکاران ) ا یدر پژوهش زکر یریپذاشتغال یها: شاخص 5-2جدول 

 گیریاندازهشاخص  پذیریهای اشتغالمهارت

 اضطراب برقراری ارتباط مهارت برقراری ارتباط 

 تمایل به سخت کار کردن ای اخالق و اصول حرفه

 مهارت کارآفرینی 

 نیاز به کسب موفقیت

 پذیری ریسک 

 نوآور بودن 

 مکان کنترل

 کیفیت شخصیت 

 نیاز به کسب موفقیت

 پذیریانعطاف

 اشتیاق 

 مکان کنترل

 انتقادی در حل مسئلهتفکر 
 توانایی توصیفی

 توانایی تفکر 

 

 
1 Zakaria, Yatim & Ismail 
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اینستا  زاکاریز و کوردوبا  ناوارو،  پژوهش خود  (2018)  1لینارس اینسا، گونزالز  اشتغال  ، در  ارزیابی  برای  پذیری  مقیاسی 

گیری  پذیری و همچنین با بهرهگیری اشتغالاند. آنها با مطالعه ادبیات و بررسی معیارهای موجود برای اندازهمعرفی کرده

 های موردنظرشان را تعریف کردند. شد، شاخصاستفاده می 2های اجتماعی ادغام کار از ابزارهای ارزیابی که در شرکت

 اند از:ها عبارتپذیری مرتبط است. این ویژگیویژگی شخصیتی که به ارزیابی اشتغال  3  منجر شد به یافتنها یج بررسینتا

 تمایل )برای توسعه خود و سازگاری با تغییرات(  •

 منابع )سرمایه انسانی و اجتماعی(  •

 فردی در تعامل با کارفرمایان و مدیران( تقاضاها )ظاهر شخصی و رفتار بین •

این    در ترکیب  با  قابل  13ویژگی،    3نهایت  اشتغالشاخص  برای  شدند:  توجه  انتخاب  شایستگیاستقامتپذیری  های  ، 

شایستگی یادگیری  تحصیلی،  تخصصی،  وظیفه،    نحوههای  مدیریت  زمان،  مدیریت  مهارتابتکارعملیادگیری،  های  ، 

 های شخصی و تجربه کاری. ، مراقبتخاص ایهای حرفه، اراده و تمایل به کار کردن، مهارتاستقاللاجتماعی، 

مشاهده  قابل  6-2آیتم که در جدول    35اند. در انتها این  آیتم تبدیل شده  35گیری به  شاخص برای اندازه  13سپس این  

 اند از: عامل عبارت 5. این ه استشد پذیری تقسیمعامل موثر بر اشتغال 5است، در 

 عوامل حمایتی اشتغال  •

 اشتغال ریسک  •

 رفتارهای کاریابی  •

 خودکنترلی  •

 خودآموزی •

 

 
1 Llinares-Insa, Gonzalez-Navarro, Zacarés, CórdobaI-ñesta 
2 Work Integration Social Enterprises (WISE) 
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 ( 2018پذیری در پژوهش لینارس اینسا و همکاران ) های اشتغالها و آیتم : شاخص 6-2جدول 

 هاآیتم  هاشاخص

 دستیابی به اهداف  عوامل حمایتی اشتغال 

 رغم مخالفت دیگران اعتماد داشتن به نظرات خود علی

 خودآغازگری 

 ریزی و طراحی برنامه عملی خوبتوانایی برنامه 

 مشارکت و اشتیاق زیاد برای انجام کار

 نفس داشتن عزت 

 خودکارآمدی 

 به تصمیمات و اقدامات   پذیری نسبتمسئولیت 

 گرایی عمل

 مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن 

 پیگیری و سرسختی در انجام کار 

 گیری و حل مسئلهداشتن ابتکار عمل و قدرت تصمیم

 خستگی از انجام کارهای روزمره و روتین ریسک اشتغال 

 های روزانهایجاد تنوع و تغییر در برنامه

 نداشتن پشتکار و استقامت در انجام کارهای سخت 

 نگذراندن آموزش کافی

 نداشتن تجربه کافی

 تر برای کار موردنظر ای حرفه وجود افراد  

 رها کردن کارها در لحظات آخر 

 دیر شروع کردن کارهای اجباری 

 دهی وظابفنداشتن توانایی سازمان 

 عدم توانایی در تمام کردن کارهای روزانه 

 رفتارهای کاریابی  

 )امتیاز معکوس( 

 نداشتن ظاهر مناسب 

 وجوی شغلیهای جست ناآگاهی از راه 

 توانایی بیان خود و برقراری ارتباط با دیگران   نداشتن

 نفس کمبود اعتمادبه 

 سرد شدن و زود دل  کار  یوجو جست   نداشتن پشتکار در

 نداشتن توانایی و دانش الزم در حرفه خود 

 خودکنترلی 

 )امتیاز معکوس( 

 ضعف در کنترل خشم

 آزار دیدن از برخی مسائل 

 زود عصبی شدن 

 قی بداخال

 هاپرسیدن و درخواست آموزش دیدن درباره ندانسته  خودآموزی 

 مند به یادگیری در حوزه کاری خود عالقه 

 تغییرات  داشتن رویکرد یادگیرندگی نسبت به
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 پیشینه پژوهش 

خارجی و داخلی  پذیری در ادبیات  های مربوط به اشتغالدر این بخش پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و مدل

 مطرح شده است. 

 

 پیشینه خارجی

اشتغال  (2002)  1هاروی، الکی و موری  »افزایش  عنوان  با  را  اشتغالپژوهشی  دادند.  انجام  تنوع«  شناخت  پذیری  پذیری، 

.  شودبرای دستیابی به شغل و حفظ آن مربوط می  آموختگاندانشپذیری به تمایل  ویژگی افراد است. در اصل مفهوم اشتغال

پذیری یک نتیجه نیست بلکه  ها شود؟ اشتغالهایی را دارند که منجر به اشتغال آنویژگی  آموختگاندانشبه بیان دیگر، آیا  

کنند.  گیری میبتوانند شغلی کسب کنند، اندازه  آموختگاندانشپذیری را از این منظر که  یک فرآیند است. میزان اشتغال

غل مناسبی دارد یا خیر به عوامل مختلفی بستگی دارد که داشتن مهارت و آمادگی برای  ش  آموختهدانشبا این حال، اینکه  

های شخصیتی همگی در  پذیری تنها یک عنصر آن است. خصوصیات فردی از جمله سن، جنس، قومیت و ویژگیاشتغال

بنابرا بگذارد.  تأثیر  بر یک بخش خاص  نیز ممکن است  اقتصادی  تأثیر دارد. عوامل  اشتغالاستخدام  پتانسیل  پذیری  ین 

 د( متمایز است.کنن تعدیل میآن را واقعی فرد )موضوعی که عوامل بیرونی   رشد( از اشتغالمسئله )

توان  پذیری نمییک مؤسسه آموزش عالی اشتباه گرفت. از اشتغال  آموختگان دانشپذیری را نباید با میزان اشتغال  اشتغال

استفاده   مؤسسه  خود  به  اشاره  اشتغال  ؛کردبرای  مؤسسه  مییک  مؤسسه  یک  نیست.  اشتغالپذیر  پذیری  تواند 

یک مؤسسه   آموختگاندانشها را افزایش دهد. نرخ اشتغال  پذیری آنهایی اشتغالو ویژگی  داده را توسعه   آموختگاندانش

 استفاده است.  پذیری تنها برای افراد قابلپذیری نیست. اشتغالمعیار اشتغال

آموزش عالی است. این    مؤسساتپذیری در  های اشتغالیک شاخص عملکردی خام از فعالیت  آموختگاندانشنرخ اشتغال  

فعالیت بین  ارتباط مستقیم  این معنا است که یک  استخدام  به  و  نهادی  گلوله    آموختگاندانشهای  وجود دارد: رویکرد 

بر اشتغال  2-2شکل    ، جادویی تأثیرگذار  از عوامل  این حال، مؤسسه آموزش عالی تنها یکی  با  پذیری  را مشاهده کنید. 

کمک کند،    آموختگاندانشی که مؤسسه آموزش عالی ممکن است به دانش، مهارت و تجربه  است. در حال  آموختگاندانش

میآن همچنین  اشتغال  ها  نرخ  کنند.  استفاده  دستمزد  با  و  داوطلبانه  کار  جمله  از  زندگی  دیگر  تجربیات  از  توانند 

آموزش عالی، شرایط ورود به  مؤسسه    درسی شامل ترکیبی از موضوعات    ، ای از عواملهمچنین مجموعه  آموختگاندانش

 است.وقت وقت و پارهترکیبی از دانشجویان تمام و دوره کارشناسی 

 

 

 
1 Harvey, Locke & Morey 
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 پذیری: مدل گلوله جادویی اشتغال2- 2شکل 

 

خالصه شده است. این شکل     2-2و کسب یک شغل مناسب در شکل    آموختگاندانشعوامل ارتباطی توسعه خصوصیات  

مؤسسه    در شده  پذیری ارائههای توسعه اشتغالباید با فرصت  آموختگاندانشبینانه از مدل گلوله جادویی است.  نمایش واقع

ها در نتیجه تجربه آموزش  برنامه دارند؛ برخی از آنهای فوقهمچنین فعالیت  آموختگاندانشآموزش عالی درگیر شوند.  

 دیگر خارج از آن است. توسعه اشتغال بر سه عامل متمرکز است: عالی و برخی 

o پذیریهای اشتغالتوسعه ویژگی 

o 1های مدیریت شغلی و خودارتقایی توسعه مهارت 

o تمایل به یادگیری و تأمل در آن 

 

کند؛  پذیری را تشویق می، فرآیند آموزشی که توسعه اشتغالنخستگذارند:  پذیری تأثیر میسه فرآیند اصلی بر اشتغال

پذیری تا حدودی  های توسعه اشتغالها. عالوه بر این، فرصت، تفصیل تجربیات و تواناییسوم دانشجو و    ، خودتأملیِدوم

مطالعه    تأثیرتحت زمینهمیقرار    آموختگاندانشحوزه  از  برخی  زمینهگیرد.  سایر  از  بیشتر  برنامه  ارتقاهای  در    یها 

یا نیاز به    شوند می  پذیری های خاص اشتغالتوسعه ویژگیتسهیل    منجر به  یا به این دلیل که  ؛ پذیری نقش دارنداشتغال

 
1 self-promotional 
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پذیری اغلب برای دانشجویان در  اشتغالدر توسعه    تفصیلو    تأمل،  مشارکتتعامل با دنیای کار دارند. به همین ترتیب،  

 نگاه کنید.   3-2است. به شکل  های شغل آسانزمینه

ها  است. اگرچه شرکت آموختگاندانشهای استخدام کارفرما یکی از عناصر اصلی فرآیند اشتغال  های استخدام. شیوهشیوه

کنند، با این  معیارهای انتخاب بسیار مشابه استخدام میرا با استفاده از  آموختگاندانش ،های متفاوتها و دغدغهبا فعالیت

 حال فرآیند کار همیشه به همان شفافیت ظاهری نیست.  

 

 
 ( 2002در پژوهش هاروی و همکاران )  آموختگاندانش پذیری : مدل توسعه اشتغال 3- 2شکل 
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پذیری، چارچوبی را برای تعبیه آن در برنامه درسی معرفی کردند. تعریف  تعریف اشتغال  عالوه بر  (2003نایت و یورک )

ها، ادراکات و  مهارت)  ای از دستاوردهاگیرد: مجموعهای نقل شده و امروزه نیز مورد استفاده قرار میگسترده  طوربهها  آن

ها، نیروی  خود آنو    هخود موفق شد  بی غل انتخا، در مشاشوندشود افراد بیشتری شاغل  که باعث می  ( های شخصیویژگی

پذیری و یادگیری خوب رابطه تنگاتنگی وجود  ها اظهار داشتند بین اشتغالد. آنشونکار، جامعه و اقتصاد از آن منتفع می

نشان    4-2پذیری ترکیبی از چهار مؤلفه مرتبط با اشتغال است. مدل این پژوهش در شکل  دارد و تأکید داشتند که اشتغال

 داده شده است.

o درک موضوع رشته و نحوه کار در سازمان. 1درک . 

o کلی زندگی. طوربههای ماهرانه مربوط به تحصیل، اشتغال و . شیوه2های ماهرانهشیوه 

o  ایده خودیادگیری3باورهای کارآمدی به  کارآمدی مربوط  باورهای  و پیشرفت  4.  امکان خودسازی  و  ، خودباوری 

 است.

o  دربرمی5فراشناخت را  تأمل  و  یادگیری  نحوه  خودآگاهی،  است.  اثربخشی  مکمل  شامل  .  فراشناخت  گیرد. 

 دهد.  است و یادگیری مستمر را ارتقا میمسئله های یادگیری، تفکر و حل استراتژی

پذیری بر مبنای علمی  اشتغال  دربارهها این مدل را در تالش برای ایجاد تفکر  ند که آنکن( بیان می2003نایت و یورک )

اند. نایت و  ها و از طریق شواهد و تئوری تحقیقاتی توسعه دادهآموزش عالی با توجه شرایط آن  مؤسساتو به درخواست  

د  ن کند و تأکید میندهپذیری در برنامه درسی ارائه مینحوه تعبیه اشتغال  بارهبرای تفکر دررا    USEM( مدل  2003یورک )

نحوه    بارهد تا درنکن نفعان باید در نظر گرفته شود. همچنین ما را تشویق میکه نیازهای دانشجویان، کارفرمایان و سایر ذی

تأمل کنیم و این امر را به توسعه دانش    دهد،های درسی که کارآمدی و فراشناخت دانشجویان را توسعه میارزیابی برنامه

 به زمینه عملی هستند، منتقل کنیم.   انتقال قابلای که های حرفهمربوط به موضوع درسی و مهارت

 

 
1 Understanding 
2 Skillful practices 
3 Efficacy beliefs 
4 Self-learning 
5 Metacognition 
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 ( 2003شده در پژوهش نایت و یورک ): مدل ارائه 4-2شکل 
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سیول  و  اشتغال  (2007)  1پول  »کلید  عنوان  با  پژوهشی  اشتغالدر  از  کاربردی  مدل  یک  توسعه  پذیری  پذیری: 

پذیری بودند. این مدل، از تحقیقات موجود در زمینه  « به دنبال ارائه یک مدل ساده و کاربردی از اشتغالآموختگاندانش

مورد بحث قرار گرفته و    ،موجود در مدلپذیری  پذیری و تجربه محققان توسعه یافته است. عناصر مختلف اشتغالاشتغال

پذیری برای  تواند برای توضیح مفهوم اشتغالها در مدل بر اساس تحقیقات موجود توجیه شده است. این مدل میجایگاه آن

 شود. کار گرفته بهویژه دانشجویان وارد به این حوزه و بهافراد تازه

توجهی از  ها کامالً ضروری هستند و نبود یک مؤلفه به میزان قابللفهطراحی مدل بیانگر این ادعا است که هر یک از مؤ

درجهمی  آموختگان دانشپذیری  اشتغال از  کاهد.  این    پوشانیهمای  و  دارد  وجود  اجزا  از  برخی  ارائه    پوشانی همبین  در 

نیستند؛ زیرا    پوشانیهمهای دارای  ها تنها بخشکه این  شوداستدالل میتصویری مدل منعکس شده است. با این حال،  

 دهد.  در نقاط مختلف رخ می پوشانی هماین 

مؤلفه  5-2مدلی که در شکل   اشتغالارائه شده است،  اصلی  نشان  های  را  بین عناصر مختلف  تعامل  پذیری و همچنین 

در سطح    .مدل هستندهای سازنده این  که برگرفته از سرواژه  شودگرفته می  CareerEDGE  ااصطالحبه این مدل،  دهد.  می

و ارزیابی تجربیات    تأملبعد از آن،  و    وجود دارد دسترسی و توسعه    منظور بهایجاد فرصت برای دانشجویان    پایین این مدل، 

 شود. پذیری میو در نتیجه اشتغال نفسعزتو  نفساعتمادبهمنجر به پیشرفت در سطوح باالتر یعنی کارآمدی، 

 
1 Pool & Sewell 
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 ( 2007پذیری در پژوهش پول و سیول )تغال: عناصر اصلی مدل اش 5-2شکل 

 

 شود:در ادامه اجزای مدل بررسی می

به موضوعات درسی میزان دانش، درک و مهارت عموماً  1های مربوط  است.  مدل  در  اصلی  مفاهیم  از  یکی  بخش  این   .

کسب شود و بنابراین    ی، مدرک شدهعمیق مطالعه    طوربههای ورود به تحصیالت عالی این است که یک رشته خاص  انگیزه 

 
1 Degree subject knowledge, understanding & skills 
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  ؛ندکنمی  ارزیابی   لدوره تحصی  شان در را بر اساس میزان موفقیت  آموختگان دانش. کارفرمایان،  به دست آیدیک شغل خوب  

 هاست.  شاید به این دلیل که این تنها معیار در دسترس آن

های عمومی  اصطالحات مرتبط با مهارت  بارههای زیادی درپذیری بحث. در ادبیات مربوط به اشتغال1های عمومی مهارت

های عمومی آن دسته از  «. مهارتانتقالقابلهای  های کلیدی« یا »مهارتهای اصلی«، »مهارت»مهارت؛ مانند  وجود دارد

های آموزش عالی یا  به زمینه  صورت گستردهتوانند یک رشته تحصیلی را پشتیبانی کنند و بههایی هستند که میمهارت

مهارت از  برخی  منتقل شود.  کار  امحل  کارفرمایان  دارند  های عمومی که  پرورش دهند،    آموختگاندانشنتظار  در خود 

 . مدیریت زمان و  پذیری، قابلیت سازگاری، کار تیمی، تمایل به یادگیریاند از: خالقیت، انعطافعبارت

.  های نرم و شایستگی صحبت شدهای مختلف از شخصیت گرفته تا مهارتنام  های متمادی تحت. سال2هوش هیجانی

 ها به وجود آمد: هوش هیجانی.  ری از این استعدادهای انسانی صورت گرفت و اصطالح جدیدی برای آنتسرانجام درک دقیق

  مان شناخت احساسات خود و دیگران، ایجاد انگیزه در خود و مدیریت احساسات در خود و روابطهوش هیجانی، توانایی  

رسد  کند، بنابراین به نظر میوایل کودکی رشد نمی. از آنجا که هوش هیجانی از نظر ژنتیکی ثابت نیست و تنها در ااست

 توانند آن را تدریس کنند. آموزش عالی می مؤسسات توانند یاد بگیرند و چیزی است که افراد می

بیشترین شانس را در تأمین مشاغل داشته باشند الزم است که در    آموختگان دانش. برای اینکه  3یادگیری توسعه شغلی 

کمک   آموختگاندانشهایی است که به  آموزش ببینند. یادگیری توسعه شغلی شامل فعالیت  ، زمینه یادگیری توسعه شغلی

ها انگیزه  ، به آندهند(شان توجه واقعی نشان  بتوانند به کارهای موردعالقه  ها ای که آنگونههب)  شوند  کند تا خودآگاهمی

بازارهای کار انجام    ربارهها همچنین باید بیاموزند که چگونه بهترین تحقیق را دها باشد. آنبدهد و متناسب با شخصیت آن

ها قرار دارد، چگونه خود را به کارفرمایان احتمالی معرفی کنند و همچنین  هایی در اختیار آندهند تا دریابند که چه فرصت

 شغل خود تصمیم بگیرند.  درباره

هستند.  بیشتری  دارای امنیت شغلی    ،هایی که سابقه کاری ندارندبا سابقه کار نسبت به آن  آموختگاندانش.  4تجربه کاری 

آورند، مهم است.  همچنین در نظر گرفتن تجارب گسترده زندگی که بسیاری از دانشجویان با خود به آموزش عالی می

 د. کننتنظیم را که چگونه تجربه زندگی و تجربه کاری   شدهاین اطالعات به دانشجویان داده   بنابراین الزم است که 

ها بعید  هایی برای تأمل و ارزیابی تجربیات یادگیری قبلی بسیار مهم است. بدون این فرصت. ایجاد فرصتتأمل و ارزیابی

  پذیری خود را توسعه ای اشتغالکه در چه زمینه  رسد که یک دانشجو کامالً به این موضوع توجه داشته باشدبه نظر می

ریزی توسعه شخصی ابزاری مناسب برای تأمل و ارزیابی  داده و برای پیشرفت بیشتر باید چه کارهایی را انجام دهد. برنامه

 کند: در این زمینه است. این ابزار به دانشجویان در موارد ذیل کمک می

شان  های مربوط به اشتغال و خودآگاهیریزی، ثبت و منعکس کنند که مهارتبرنامهای گونههرا بشان تجربیات •

  توسعه یابد.

 . کاربرد داردهای جدید در محیطشان انتقالقابلهای  چگونه مهارت •

 
1 Generic skills 
2 Emotional intelligence  
3 Career learning development 
4 Experience (work & life) 
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 ها انجام دهند.بینانه را بر اساس افزایش دانش آنهای شغلی مناسب و واقعبرنامه  •

 کند.میای آینده را برای کارفرمایان مشخص ر مدیریت توسعه حرفهد  شان پتانسیل اشتغال و توانایی •

داده میرا می  نفساعتمادبه.  نفساعتمادبه تعمیم  بیرون  به دنیای  دانست که  از    نفساعتمادبهشود.  توان روشی  معموالً 

قابل فرد  رفتار  و  رویه  با  طریق  افراد  است.  اطمینان  نفساعتمادبهمشاهده  با  را  خود  هستند  دهند.    قادر  نشان  خاطر 

 . استهای خاص یک صفت یا چیزی است که مختص موقعیت نفساعتمادبه

بخش  نفسعزت.  نفسعزت از  اشتغالیکی  در  مهم  است.  های  می  نفسعزتپذیری  افراد  نشان  موفقیت  که سطح  دهد 

 ها نسبت به خودشان است.  احساسات آن تأثیرتحت

 

ای از »کلید« تکامل یافته است. این نسخه تصویری از مدل، روشی  با تصویر استعاره  CareerEdge، مدل  6-2  در شکل 

دهد که این کلید انتخاب و امنیت شغلی است که در  پذیری است و نشان میمفید و کاربردی برای تبیین مفهوم اشتغال

 دارند.آموختگان فرصت دستیابی به رضایت و موفقیت را  آن دانش

 ( 2007پذیری در پژوهش پول و سیول )ای اشتغال: مدل استعاره 6-2شکل 
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با عنوان »ویژگی  (2009برایجاستاک ) فارغپژوهشی  نادیده گرفتههای  افزایش اشتغالالتحصیلی که  از طریق  ایم:  پذیری 

شود؛ که تعامل کاری، یادگیری  توانایی ایجاد شغل تعریف می  عنوانبه های مدیریت شغلی« انجام داد. مدیریت شغلی مهارت

مدیریت میو سایر جنبه را  زندگی  فردی در طول  زندگی  و  های  فردی  رفاه  نظر  از  شغلی  مدیریت  مزایای  اگرچه  کند. 

شد اقتصادی  وری و کارآمدی برای رهای مدیریت شغلی در افزایش اشتغال، بهرهاجتماعی تأیید شده است، اما تأثیر مهارت

ارائه مدل  دارد.  مهمی  شکل  نقش  در  می  7-2شده  مهارتپیشنهاد  کدام  که  اشتغالکند  افزایش  برای  پذیری  ها 

 است:بررسی شده  اساسی دارد. اجزای این مدل در ادامه    یمهم هستند و اینکه چگونه مدیریت شغلی نقش   آموختگاندانش

شغلی اشتغالمدیریت  حداکثرسازی  برای  ی.  و  پذیری  ارزیابی  تأملی،  روندهای  در  مشارکت  برای  مستمر  فرآیند  ک 

های اساسی و  و ایجاد شغل است که بر مبنای برخی از ویژگیخودمدیریتی  هایی برای  گیری با استفاده از مهارتتصمیم

گیرد. مدیریت  های عمومی و خاص در دنیای کار انجام میعوامل ذاتی برای دستیابی اثربخش، نمایش و استفاده از مهارت

های استراتژیک کار  گیریبینانه و مهم از نظر شخصی، شناسایی و مشارکت در تصمیمشغلی شامل ایجاد اهداف شغلی واقع

کلی،    طوربههای یادگیری، شناخت تعادل کار و زندگی و درک روابط گسترده بین کار، اقتصاد و جامعه است.  و فرصت

 شود. به دستیابی و حفظ شغل نیز می مدیریت شغلی شامل فرآیندهای مربوط

اشتغالمهارت مهارتپذیریهای  به  مستقیماً  می  گفتههایی  .  که  آن  بهشود  هستند.  مرتبط  شغل  حفظ  و  از  کسب  ها 

  های شامل شایستگیهای مدیریت شغلی  برای عملکرد در یک موقعیت کاری و مهارت  موردنیازهای عمومی و خاص  مهارت

ها  پذیری ضروری هستند؛ زیرا آنها و دانش مدیریت شغلی برای اشتغال. مهارتاندتشکیل شده  خودمدیریتی و ایجاد شغل

 خته شوند.ها، چه میزان، به چه روشی، چه زمانی و در کجا آمونقش مهمی دارند که کدام مهارت

دهند.  های شغلی را تشکیل میآمیز مهارت. پیشایندهایی هستند که زمینه رشد موفقیتهای ذاتیخصایص بنیادی و ویژگی

 مرتبط است.  آموختگاندانششواهدی وجود دارد که برخی از این صفات با نتایج نسبتاً خوب اشتغال  

های درسی دانشگاه برای رفع نیازهای خاص شغلی گنجانده شده  سنتی در برنامه  طوربهها  . این مهارتهای خاصمهارت

 گیرد.  ت میئهای خاصی نش ها یا زمینهها، رشتهها از حوزهاست. این مهارت

ها  ها، سیاستپذیری در دانشگاههای اشتغالها، مهارتهستند. این مهارت  انتقال قابلهای  مهارت  همان .  های عمومیمهارت

ویژگی می  آموختگاندانشهای  و  شامل  مهارت  یید أموردتای  گسترده  طوربهکه    شودرا  این  است.  گرفته  شامل  قرار  ها 

 هایی مانند کار با فناوری، ارتباطات کتبی و شفاهی، کار تیمی و ریاضیات است.  مهارت

رک و ارزیابی فرد از خودشان مربوط  به د  ، ها، عالیق و اهدافها، تواناییشها از نظر ارز. این مهارتهای خودمدیریتیمهارت

شده بین  خوانی ادراکهمخودمدیریتی  های  ها با مفهوم هویت شغلی ارتباط تنگاتنگی دارند. مهارتشود. این شایستگیمی

 هاست. های شغلی آنهای فرد و نقشجنبه

ز اطالعات مربوط به مشاغل، بازارهای  های مربوط به یافتن و استفاده ا های ایجاد شغل مهارت. مهارتهای ایجاد شغلمهارت

های شغلی برای دستیابی به  برداری از فرصتو همچنین بهره شغل حفظ  تضمین ویابی، کار و دنیای کار و سپس موقعیت

 پیشرفت و سایر نتایج مطلوب است. 
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 ( 2009برایجاستاک ) شده در پژوهش : مدل ارائه 7- 2شکل 

 

 

در زمینه دنیای جدید کار«    آموختگاندانشپذیری  پژوهشی با عنوان »توسعه و ارزیابی معیار اشتغال  (2011بزویدنهوت )

از ویژگی  کند معرفی میاجتماعی    - ای روانی سازه  عنوانبهرا  پذیری  اشتغال  ه و در آن، انجام داد نمایانگر ترکیبی  ها  که 

شود و تناسب فردی  های متغیر میها( است و باعث سازگاری فعال در محیطها و مهارتها، نگرش)خصوصیات ذاتی، ارزش

نوعی سازگاری فعال است که    ، پذیریدهد. بنابراین اشتغالبرای اشتغال و احتمال دستیابی به موفقیت شغلی را افزایش می

پذیری  رود شخصی که اشتغالو تحقق بخشند. انتظار می  کنند های شغلی را فعاالنه شناساییکند فرصتکمک می  به افراد

 راحتی با دنیای در حال تغییر انطباق پیدا کند و در نتیجه در حرفه خود به موفقیت دست یابد.  به یی دارد، باال

مبنای    عنوانبه تواند  و بنابراین می  شدهای موفقیت شغلی تلقی  های کلیدی بریکی از شایستگی  عنوانبهدر واقع، سازگاری  

به  کار گرفته    بهاشتغال   افکار در واکنش  رفتارها و  افراد در تغییر احساسات،  توانایی  به تمایل و  شود. سازگاری مربوط 

بخشی از سازگاری    بینی، گرایش به یادگیری، گشودگی، منبع کنترل درونی و خودکارآمدی های محیط است. خوشخواسته
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و تحقق بخشند. سازگاری    کرده  های کار را شناساییشوند تا فرصتیکپارچه می  ،هستند و از نظر شناختی و عاطفی در فرد

یافته در سازمان باشد، در پاسخ به تقاضاهای جدید محیطی،  کند بدون اینکه منتظر آموزش رسمی و توسعهبه فرد کمک می

های  مداوم به دنبال فرصت  طوربهسرعت توسعه دهند و  های جدید را بهباید مهارت  آموختگاندانشکند.    بهبودخود را  

 زیادی با تغییر شغل داشته باشند. سازگاری   این معنا که به ؛ شغلی جایگزین باشند

  عنوان بهد )چه  هایی باید بر سازگاری فعال در زمینه شغلی فرپذیری، مؤلفهسازی بیشتر اشتغالبر این اساس، برای مفهوم

شود مشابه پژوهش  پذیری استفاده میدانشجو و چه در محل کار( تأثیر گذارد. معیارهایی که برای شناسایی ابعاد اشتغال

از ابعاد ذیل   آموختگاندانشپذیری ( است. بر اساس یک بررسی گسترده از ادبیات، مدل اشتغال2004و همکاران ) فاگیت

پذیری شامل  برای اشتغال  که  های شخصی( ویژگی3( شایستگی فرهنگی و )2( خودمدیریتی شغلی؛ )1تشکیل شده است: )

شغلی، فعال بودن    پذیریآوری شغلی، انعطافپذیری، تابگیری کارآفرینانه، جامعهخودارزیابی اصلی مربوط به شغل، جهت

 دهد. شده در این پژوهش را نشان میدل ارائهم 8-2و گشودگی برای تغییر. شکل 

 

 ( 2011شده در پژوهش بزویدنهوت ) : مدل ارائه 8-2شکل 
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 ( مطرح شده است: 2011توضیحات مربوط به مدل پژوهش بزویدنهوت ) 7-2در جدول 

 

 (2011شده در پژوهش بزویدنهوت ): توضیحات مدل ارائه 7- 2جدول 

 آموختگاندانشپذیری  مدل اشتغال

 تعاریف  پذیری زیرابعاد اشتغال پذیری ابعاد اشتغال

خودمدیریتی  محرک 

 شغلی

آوری منظم اطالعات مربوط تمایل به مدیریت فعاالنه شغل از طریق جمع  -

خود و محیط خارجی از جمله دنیای باره  افزایش دانش در  منظوربهآن    به

 کار است.

های مختلف اشاره  شخص در درک و کار مؤثر با افراد در گروهبه تأثیر یک   - شایستگی فرهنگی 

 دارد.

 

 

ی شخصی  اه ویژگی

 پذیری برای اشتغال 

خودارزیابی اصلی مربوط 

 به شغل

 است باالتریک ویژگی گسترده و مرتبه  ،خودارزیابی اصلی مربوط به شغل

( هوش 4( خودکارآمدی و )3( منبع کنترل؛ )2؛ )نفسعزت(  1و شامل )

های اساسی است که افراد در رابطه با  و مربوط به ارزیابی  شودمینی هیجا

 دهند. ارزشمندی خود در زمینه شغل انجام می

پذیری، نیاز به موفقیت، بندی نوآوری و خالقیت، تمایل به ریسک به اولویت  گیری کارآفرینانه جهت 

های موجود در فرصت برداری از  تحمل ابهام و تمایل به استقالل در بهره

 محیط شغلی اشاره دارد. 

به معنای گشودگی در برقراری و حفظ ارتباطات اجتماعی و استفاده از  پذیری جامعه

 های رسمی و غیررسمی به نفع شغل فرد است. شبکه 

قابلیت   آوریتاب آوری شغلیتاب از  باالیی  درجه  که  است  شخصی  ویژگی  یک  شغلی 

انعطاف به   نفساعتمادبهپذیری،  سازگاری،  توجه  بدون  را  شایستگی  و 

 کند.  شرایط نامطلوب شغلی تسهیل می

نقش اشاره دارد فعاالنه در  های  گیری در جهت  تعاملگرایش فرد برای  به   فعال بودن 

خودآغاز برای تغییر و بهبود وضعیت خود یا  نگر و  و متضمن اقدام آینده

 فرد است.

های  به میزان رجوع افراد به تجربیات جدید و تمایل به در نظر گرفتن ایده گشودگی برای تغییر

 جدید اشاره دارد.  
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پذیری پایدار  پذیری پایدار« انجام دادند. اشتغالپژوهشی با عنوان »ارائه مدلی برای نظارت بر اشتغال  (2012)  1کران و ویورز

پذیری  قابلیت کارکنان برای مشارکت سالم، حیاتی و مولد در کار تا زمان بازنشستگی تعریف کرد. اشتغال  عنوانبهتوان  را می

های دولت است. این مدل داشبورد اشتغال  و آینده امری حیاتی است. تقویت آن در اولویت سیاست  امروزپایدار برای اقتصاد  

گیری  اندازههای استخدامی پایدار کارفرمایان را قابلکند و سیاستپذیری پایدار را مشخص میپایدار است که نحوه اشتغال

کارفرمامی و  کارکنان  نظارتی  اطالعات  از  داشبورد  این  میسازد.  استفاده  عناصر  یان  که  است  مدلی  اساس  بر  و  کند 

 نشان داده شده است.   9-2کند. مدل این پژوهش در شکل پذیری پایدار را توصیف میاشتغال

 ( 2012شده در پژوهش کران ویورز ): مدل ارائه 9- 2شکل 

 

  مؤسسات پذیری« به دنبال ارائه چارچوبی برای  در پژوهشی با عنوان »تعریف و توسعه رویکرد اشتغال  (2013)  2کوله و تیبی

آموزش عالی باید موارد ذیل را در نظر   مؤسساتپذیری، های مؤثر اشتغالآموزش عالی بودند. در توسعه و اجرای استراتژی 

توانند  توانند آن را عملی کنند، چگونه دانشجویان میپذیری چیست، چگونه میها از اشتغالداشته باشند: اینکه تفسیر آن

نظارت کرد. برای پشتیبانی از    آن  توان بر پیشرفت های موجود چیست و چگونه میو شکاف  ها درگیر این امر شوند، روش

 
1 Kraan & Wevers 
2 Cole & Tibby 
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پذیر نیاز دارند که بتوانند از آن برای بحث، تأمل، اقدام و ارزیابی  ها به یک چارچوب انعطافآموزش عالی، آن  ؤسساتم

 دهد. شده در این پژوهش را نشان میپذیری ارائهچارچوب اشتغال 10-2استفاده کنند. شکل 

 

 ( 2013شده در پژوهش کوله و تیبی ): مدل ارائه 10- 2شکل 

 

کار گرفت. در ادامه به هر یک  ه  پذیری هستند، بتوان برای تمامی افرادی که درگیر در فرایند اشتغالچارچوب را میاین  

 شود:های این مدل پرداخته میاز مؤلفه

 نفعان . ایجاد و تعریف یک نقطه مرجع مشترک با همکاران و ذیبحث و تأمل: 1مرحله 

 فعان به چه معناست؟ ن تان و ذیپذیری برای شما، تیماشتغال .1

ها از نحوه رسیدگی به آن در  انتظارات آن  ؟ پذیری را تعریف کرده استآیا مؤسسه آموزش عالی اشتغال ▪

 دوره آموزشی چیست؟ 

 و از آن استفاده کرد؟  داشت  پذیری سازمانی وجود دارد که بتوان به آن دسترسیآیا استراتژی اشتغال ▪

 موردنظر ها و رفتارهای  ویژگی  ،هاها، نگرشها، شایستگیمهارت  آیا مؤسسه آموزش عالی دانش، تجربیات،  ▪

 را شناسایی کرده است؟  آموختگاندانش



 

48 
 

 نفعان شما چه کسانی هستند؟ذی ▪

ها آگاهی  پذیری آننحوه حمایت و تقویت اشتغالباره  تان از انتظارات دانشجویان درآیا شما و همکاران ▪

 دارید؟ 

  آموختگاندانشپذیری  اشتغال  باره ای درانتظارات کارفرمایان یا نهادهای حرفهتان از  آیا شما و همکاران ▪

 آگاهی دارید؟ 

 تواند از شما حمایت کند؟ چه کسی می ▪

 

 پذیری را بررسی کنید. های اشتغالها و فعالیتمسئولیت .2

های  برنامه، فعالیتهای فوقپذیری را بررسی کرد؟ از طریق برنامه درسی، فعالیتتوان اشتغالچگونه می ▪

 ها؟ درسی مشترک یا همه این

 توان در سطح گروه پشتیبانی کرد و آن را توسعه داد؟ پذیری را میچه عناصری از اشتغال ▪

 شوند؟پذیری درگیر میدانشجویان چگونه در اشتغال ▪

 آیا روندی برای تعامل مؤثر کارفرمایان در نظر گرفته شده است؟ ▪

 پذیری آگاهی دارید؟ برای پشتیبانی از فرایند اشتغالآیا از نحوه مدیریت شغلی  ▪

 

 ، سؤاالت ذیل را مطرح کنید: 1شده در مرحله . با استفاده از نقاط مرجع مشخصمرور و ترسیم: 2مرحله 

 پذیرفته شده است در موارد ذیل تأمل کنید: 1با استفاده از تعریف/ مدلی که در مرحله  .1

 مناسب است؟  ، بندی و تمرکزدانشجویان و پیشرفت در دانشگاه، آیا زمانبا توجه به نیاز   ▪

 شود؟های مناسبی دنبال میآیا روش ▪

 کار را در بین مؤسسه آموزش عالی به اشتراک گذاشت؟   ،توان به صورت اثربخشآیا می ▪

 

 کنید؟ پذیری بررسی میچگونه برنامه درسی را برای اشتغال .2

 ها تهیه شده است؟ها و ویژگیمانند دانش، مهارت آموختگاندانشلزامات  آیا در حال حاضر لیستی از ا ▪

 پذیری در برنامه درسی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی مشخص است؟ آیا اشتغال ▪

 شود؟ پذیری در نتایج یادگیری دوره آموزشی منعکس میچگونه اشتغال ▪

 شود؟ پذیری چگونه ارزیابی و تأیید میاشتغال ▪

 شود؟ گیری میپذیری چگونه اندازهتأثیر اشتغال ▪

 

 خود را افزایش دهند؟ پذیریدانند چگونه اشتغالآیا دانشجویان می .3

 پذیری صریح است یا ضمنی؟ پذیری خود آگاه هستند؟ آیا اشتغالآیا دانشجویان از نحوه افزایش اشتغال ▪

 در اختیار بگیرند؟پذیری را شوند که فرآیند اشتغالآیا دانشجویان تشویق می ▪

 است؟ انتقال قابلها  دانند که چگونه یادگیری آنآیا دانشجویان می ▪
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 های خارجی حضور داشته باشند؟توانند به صورت اثربخش در طیف وسیعی از محیطآیا دانشجویان می ▪

 توانند پیشرفت خود را ارزیابی کنند؟ آیا دانشجویان می ▪

 

 خللی وجود دارد؟  مهیدات، آیا در ت .4

 کنید؟ آیا از حمایت همکاران در مؤسسه آموزشی استفاده می ▪

 دهید؟ می مشارکترا در برنامه درسی  کار تیمی چگونه، چه زمانی و تا چه اندازه  ▪

 ها را برای کار با طیف وسیعی از افراد پرورش داد؟توان هوش هیجانی دانشجویان و توانایی آنچگونه می ▪

 

 ها، اقدامات و نتایج به فعالیت 2. تبدیل مرحله  اقدام: 3مرحله 

 را بر طرف کرد؟  2و  1توان خأل مشخص شده در مراحل چگونه می .1

 کنید؟ بندی و تعبیه میچگونه این موارد را بررسی، اولویت ▪

 های زمانی است؟ ها شامل چه بازهاین ترتیب ▪

 چه کسی مسئول خواهد بود؟  ▪

 بود؟نتایج پیشنهادی چگونه خواهد   ▪

 کنید؟گیری میچگونه پیشرفت را کنترل کرده و تأثیر آن را اندازه ▪

 

 ها را به اشتراک گذاشت و به آن دسترسی پیدا کرد؟ توان بهترین روشچگونه می .2

 دهید؟کنید که چه کاری انجام میرسانی میچگونه به دیگران اطالع  ▪

 کنید؟ چگونه عملکرد خوب خود را اعالم می ▪

 کنید؟ ا در انتشار کارهای خوب دخیل میآیا دانشجویان ر ▪

 دهند؟ توانید متوجه شوید که دیگران چه کاری انجام میچگونه می ▪

  

 تواند شما را حمایت کند؟ چه کسی می .3

 های موجود در مؤسسه آموزش عالی خود آگاهی دارید؟ آیا از فعالیت ▪

 کند؟ دانشجویان کمک میبرنامه چقدر به ارتقا های برنامه درسی و فوقفعالیت ▪

 گیری تأثیر، تسهیم و نتایج تحقیق . اندازهارزیابی: 4مرحله 

 پذیری دارید؟ اشتغال دربارهتا چه اندازه رویکرد مشخص، منسجم و جامعی   .1

 چه شواهدی برای این کار دارید؟ ▪

 پذیری آگاهی دارند؟آیا دانشجویان از رویکرد شما در زمینه اشتغال ▪

 کنید؟ های خارجی را درگیر میکارآفرینان و سازمانآیا شما   ▪
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 چه شواهدی دارید که کار شما اثربخش است؟ .2

 معیارهای موفقیت شما چیست؟ ▪

 گیرید؟ چه بازخوردی از دانشجویان می ▪

 گیرید؟ نفعان میچه بازخوردی از طرف ذی ▪

 گیرید؟از همکاران چه بازخوردی می ▪

 

 کنید؟تأثیر را چگونه ارزیابی می .3

 کنید؟ های آنالین استفاده میهای کانون، پرسشنامهها، گروهاز نظرسنجی آیا ▪

 گیرانه است؟این فرآیند تا چه اندازه سخت ▪

 کنید؟ رسانی در عمل استفاده میچگونه از بازخورد برای اطالع ▪

 

 

آموختگان آموزش عالی«  پذیری دانشدر پژوهشی با عنوان »توسعه مدل عملی پایدار اشتغال  (2015)  1رئوفی، بیکر و رشید

های یادگیری مربوط به یک رشته تحصیلی  های استخدام بودند که  از جنبهبه دنبال توسعه یک مدل عملی پایدار از مهارت

که هر    استفاده کند. این مطالعه در سه دانشگاه  ها  پذیری از آنهای اشتغالچارچوبی برای توسعه پتانسیل  عنوانبهخاص  

آوری شده  ساختاریافته جمعهای نیمهانجام شده است. اطالعات با استفاده از مصاحبهداشتند،  سه شرکت چندملیتی    یک

ست. مدل  پذیری ارائه داده اهای اشتغالبینانه از نظر مهارتاست. این مطالعه مدلی مبتنی بر کار، با نتایج مشخص و واقع

شود تا دانشجویان آموزش عالی  کار گرفته    بهتواند برای ایجاد یک برنامه آموزش عالی مبتنی بر کار و مهارت  پشنهادی می

ای  کند تا طیف گستردهها کمک می. همچنین این مدل به آندرباره یادگیری در محل کار بیشتر تامل کنندرا ترغیب کند  

  آموختگاندانشپذیری  نوعی به اشتغالها بهها را ایجاد کنند که در نهایت هر یک از آنشها و ارزنگرشها،  از دانش، مهارت

شده در این مقاله همچنین شکاف مهارتی ایجادشده بین تقاضای اشتغال و سطح آمادگی تحصیلی  کند. مدل ارائهکمک می

 دهد. را پوشش می آموختگاندانش

نوعی شامل عناصر مربوطه و ضروری است که  ارائه شده است. این مدل به  11-2وهش در شکل  شده در این پژمدل ارائه

های استخدام دست یابند. مدل پیشنهادی در این پژوهش،  باید به سطح مطلوب مهارت  آموختگاندانشدهد  اطمینان می

ر ادامه توضیح مختصری از عناصر این  دهد. دهای به هم مرتبط را نشان میپذیری و همچنین مؤلفهعناصر اساسی اشتغال

 مدل ارائه شده است: 

پذیری، شناسایی حیطه موضوعی برای یک  دهندگان آموزش عالی در زمینه اشتغال. نخستین گام برای ارائهحوزه مطالعه

است که می کارگ زمینه خاص  آموزشی،  امکانات  یادگیری شامل  مانند محیط  عوامل خارجی  گرفتن  نظر  در  با  اه/  توان 

 آزمایشگاه، موارد آموزشی آن را توسعه داد. 
 

1 Rufai, Baker & Rashid 
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و فرصتاشتغال توسعهپذیری  مطالعه،    .های  موضوع  حیطه  به  توجه  می  مؤسسات با  عالی  دادن  آموزش  قرار  با  توانند 

های یادگیری را برای دانشجویان فراهم کنند. این مدل تأکید بیشتری بر اعضای هیئت  فرصت  ،هایی در برنامه اصلیبرنامه 

های فعلی و چگونگی ساختاردهی و عملکرد محیط کار دارد.  نیازها و همچنین آگاهی از روشعلمی دانشگاه با آموزش پیش

پذیری  های اشتغالحاصل شود دانشجویان فرصتهای آموزشی استفاده کنند تا اطمینان  ها باید از طیف وسیعی از روشآن

های عمومی، هوش هیجانی، تجربه کاری و پیشرفت شغلی  پذیری یا مهارتهای اشتغالمانند دانش و فهم موضوعی، ویژگی

 دهند.  را توسعه می

  خاب د که دانشجویان آن را انتکن یک رشته خاص تحصیلی مشخص می  رادانش و فهم موضوع مطالعه. این مهارت   •

 .آورندبه دست میو در نهایت یک مدرک تحصیلی عالی کنند میعمیق مطالعه  طوربه، کرده

های عمومی  باید مهارت  آموختگان دانشو فهم موضوعی،    ی های خاص دانش های عمومی. عالوه بر مهارتمهارت •

 ها را کسب کنند.در برخی از زمینه

  ، دیگران برای ایجاد انگیزه و مدیریت احساسات خود و روابطهوش هیجانی. توانایی شناخت احساسات خود و   •

 شود.  هوش هیجانی شناخته می عنوانبه

مؤلفه • از  دیگر  یکی  شغلی.  توسعه  است.  یادگیری  شغلی  توسعه  یادگیری  مدل،  این  در  موجود  مهم  های 

ت نیاز داشته باشند. تنها  اند برای موفقیهای شغلی را که انتخاب کردهممکن است برخی از جنبه  آموختگاندانش

 کنند.  و نسبت به آن عالقه پیدا می یها از شغل خود آگاه با این کار است که آن

ارزش بیشتری قائل    آموختگان دارای تجربه کاری، برای دانش  دهد که کارفرمایان تجربه کاری. مطالعات نشان می •

 هستند.  

های الزم، درک دانش  مهم است؛ زیرا دانشجویان عالوه بر مهارتتأمل و ارزیابی. تأمل و ارزیابی در این مدل بسیار   •

  آموختگاندانشهای یادگیری قبلی نیاز دارند.  هایی برای تأمل و ارزیابی تجربهبه فرصت  ، های مربوطو ویژگی

انجام  اند و برای توسعه بیشتر به  احتماالً به این موضوع توجه ندارند که در توسعه اشتغال خود چقدر پیش رفته

 چه کارهایی نیاز دارند. 

خودکارآمدی   • قابلیت  عنوانبهخودکارآمدی.  به  برای  اعتقاد  الزم  اقدامات  انجام  و  سازماندهی  برای  فردی  های 

موقعیت میمدیریت  تعریف  آتی  تأثیر  های  افراد  عملکرد  و  انگیزه  احساس،  تفکر،  نحوه  بر  خودکارآمدی  شود. 

 گذارد.  می

خودکارآنفساعتمادبه • می  عنوانبهمدی  .  دیده  است،  اعتقادی  قابلیت  دارای  خاصی  شرایط  در  فرد  که  شود 

برای پیشرا می  نفساعتمادبه به جهان خارج دانست.  توان روشی  امر  این  که    نفساعتمادبهبینی  چیزی است 

 ینان خاطر نشان دهند. قادرند خود را با اطم   نفساعتمادبهتواند از طریق رویه و رفتار فرد مشاهده شود. افراد با  می

دهد که سطح  نشان می  نفسعزت  .به احترام به خود و احساس باارزش بودن مرتبط است  نفسعزت.  نفسعزت •

.  بین هستند()افرادی که در ارزیابی خودشان واقع  خودشان است   درباره ها  احساس آن  تأثیرتحتموفقیت افراد  

ترین  اصلی  نفسعزتدر اینجا  و موفقیت وجود دارد.    نفس عزتبستگی مثبت بین  که هم  حاکی از آن استشواهد  

  درباره نیز    آموختگاندانش،  نفسعزتپذیری شناخته شده است؛ زیرا با دستیابی به سطح باالیی از  عامل اشتغال

 شوند.بین خواهند بود و به یادگیری متعهد میدستاوردهای خود واقع
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)گذار   ای پذیری: مرور و دورنمای تحقیق« انجام دادند. انتقال حرفهپژوهشی با عنوان »اشتغال (2015گیلبرت و همکاران )

اجه  عمده نگرانی کشورهایی است که با شرایط نامطلوب اقتصادی مو  ، ، اشتغال و بازنشستگیاز دانشگاه به محیط شغلی(

ها از دنیای کار  پذیری یک چالش علمی برای درک بهتر رابطه بین مسائل کارجویان و انتظارات آنهستند. سازه اشتغال

پذیری ارائه شده است. سه دیدگاه اصلی )دولتی و آموزشی، سازمانی و فردی(  است. در این مقاله مروری بر مفهوم اشتغال

از  شناسایی  قابل  ،فرد نیستندکه منحصربه اتخاذ یک رویکرد یکپارچه سیستمی و تفسیر وسیع  این مرور، اهمیت  است. 

 نشان داده شده است. 12-2شده در این پژوهش در شکل کند. مدل ارائهپذیری را برجسته میاشتغال

دهد. ادبیات  میهای گذشته را نشان  پذیری طی سالتوجهی در مطالعات مربوط به اشتغالمروری بر ادبیات، افزایش قابل

( نیاز به توسعه یک مدل پیچیده  3پذیری و )گیری اشتغال( نحوه اندازه2پذیری، )( تعریف اشتغال1این امکان را داده تا )

های  های دولتی و آموزشی در نظر گرفته شود. نخست، در سطح مفهومی تعاریف و مدلاز افراد، الزامات سازمانی و سیاست

پذیری یک اتفاق نظر وجود  جنبه چندبعدی اشتغال  بارهمتناقض بودن، مکمل یکدیگر هستند. درپذیری بیش از  اشتغال

های اشتغال با هدف حمایت از  دارد. در بسیاری از مطالعات، مسئولیت شغلی کارکنان با همکاری کارآفرینان و سیاست

علی  آموختگاندانشپذیری  اشتغال بوده است.  بسیار همراه  واقعیت،  این  از محققان رغم  انتخاب    ی کهی  را  فرد  بر  تمرکز 

کنند.  ها و پیامدهای سیاسی تأکید میندرت بر نقش جنبهگیرند، اما بهکنند، اغلب سازمان و زمینه را نیز در نظر میمی

و  اشتغال فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  زمینه  یک  در  اشتغال  حفظ  یا  مناسب  شغل  یک  به  دستیابی  امکان  به  پذیری 

های دولتی و آموزشی است.  های سازمانی و سیاستژیکی اشاره دارد و این امر نتیجه تعامالت بین فرد، استراتژی تکنولو

بیشتر مطالعات   نمی  بُعددوم، در سطح تجربی  نظر  را در  نظر اگیرند و همچنزمان  به  ارزیابی خود متکی هستند.  به  ن 

)برای مثال ارزیابی چندگانه(، این امر محقق شود. در ادامه سه    رسد که اتخاذ یک دیدگاه طولی و رویکرد چند روشیمی

 شود.دیدگاه اصلی این مدل بررسی می

اشتغال آموزشی  و  دولتی  مشارکتپذیریجنبه  مجموعه  اولین  سیاست.  بر  علمی  آموزشهای  و  دولت  پرورش  وهای 

اشتغال توسعه  آن  هدف  و  است  متمرکز  مختلف  سیاستکشورهای  است.  آموزشهپذیری  و  دولت  از  ای  باید  وپرورش 

کوید  شوند، حمایت کند. مک پذیر محسوب میاند و اغلب آسیبای افرادی که از بازار کار کنار گذاشته شدههای حرفهمهارت

ها و شرایط فردی و عوامل خارجی )اجتماعی، نهادی و اقتصادی(  پذیری از ویژگیکنند اشتغال( بیان می2005)  1و لیندسی 

  عنوان به 2پذیری تعاملی شود. این دو محقق بر اشتغالگذارد، ناشی میبر توانایی یک شخص برای یافتن شغل تأثیر میکه 

ها در  ای متمرکز شدند. در نتیجه آنهای فردی، شرایط شخصی، شرایط بازار کار و سایر عوامل زمینهتعامل پویای ویژگی

های  ها و ویژگیکنند که با هم تعامل دارند: عوامل فردی )مهارتلی را حفظ میعد اصپذیری خود سه بُساختار جامع اشتغال

رفاه،  پذیری، مشخصات جمعیتاشتغال و  و  وجوجستشناختی، سالمتی  قابلیت سازگاری  (، شرایط  جایی جابهی شغلی، 

ونقل، سرمایه مالی و اجتماعی( و عوامل  های مراقبتی، فرهنگ کار، دسترسی به منابع حملشخصی )شرایط خانه، مسئولیت

بخشی از    عنوانبههای شغلی و عوامل استخدام، عوامل پشتیبانی  خارجی )عوامل تقاضا در بازار کار، اقتصاد کالن، ردیف

پذیری ارائه شده است و تنها به عوامل فردی محدود  سازی مفهوم اشتغالسیاست اشتغال(. این چارچوب نظری برای شفاف

 شود.  نمی
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2 Interactive employability 



 

54 
 

های علمی، رویکرد سازمانی را در پیش گرفته است. تغییر در محیط  . مجموعه دوم مشارکتپذیریجنبه سازمانی اشتغال

جهانیحرفه تکنولوژیک،  مستمر  )تحوالت  توسعه ای  به  مجبور  را  مشاغل  و...(  جدید  قوانین  مشتری،  نیازهای  سازی، 

پذیری کارکنان  ها باید اشتغالکند. به همین منظور، شرکتمی  1ای وظیفهپذیری  پذیری، قابلیت سازگاری و انعطافرقابت

پذیری را برای توصیف نگرش کارکنان نسبت  گیری اشتغال( مفهوم جهت2004خود را ارتقا دهند. از این منظر، ون دام )

کار گرفت. ابعادی که  ه  نان بپذیری کارک پذیری سازمان از طریق توسعه و حفظ اشتغالبه مداخالت با هدف افزایش انعطاف

پذیری  های اشتغالشود نگرش نسبت به تغییر در وضعیت کار و نگرش نسبت به رشد شخصی است. فعالیتگیری میاندازه

ی فعال  وجوجستردیف شغلی داخلی،    دربارهروز نگه داشتن فرد  شامل توسعه دانش و تجربه کاری، مدیریت شغلی، به

 پذیری فردی است.  های فعال برای اشتغالای و تالش های توسعهت کار فرد، مشارکت در فعالیتها برای تغییر وضعیفرصت

افراد متمرکز است و زمینه را تا حدودی یکپارچه  . گروم سوم مشارکتپذیریفردی اشتغال  جنبه  بر  های علمی اساساً 

توانایی ادراک    عنوان بهپذیری را  فردی، اشتغال  سازد. به دنبال رویکردهای آموزشی، اتخاد دیدگاهی با محوریت ادراکمی

ها ابعاد خارجی وضعیت  کنند. آنهای فردی تعریف میشده برای دستیابی به اشتغال پایدار متناسب با سطح شایستگی

 بازار کار دائمی، شهرت دانشگاه و رشته تحصیلی را از بُعد داخلیِ خودباوری متمایز کردند.  

 

جنبه دولت بررسی  اشتغالهای  فردی  و  سازمانی  آموزشی،  و  میی  نشان  اشتغالپذیری  که  میدهد  معانی  پذیری  تواند 

قرار گیرد:    موردتوجهموردقبول مختلفی داشته باشند و تنها محدود به لیستی از ابعاد نیست. در عوض باید از دو محور  

رد با محوریت فردی و مورد دوم  انداز خُک چشمکالن با محوریت جامعه تا ی   ی اندازهایی با طیفی از چشمنخست، دیدگاه

شود که بعد فرهنگی نیز  یک فرآیند پویا. عالوه بر این، ادعا می  عنوانبهیک خصیصه یا    عنوانبهمربوط به تغییر ماهیت  

 پذیری پوشش داده شود.  کامل پیچیدگی اشتغال طوربهباید در نظر گرفته شود تا 
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 (2015شده در پژوهش گیلبرت و همکاران ): مدل ارائه 12- 2شکل 

 

 

پذیری دانشجویان فناوری اطالعات در کشور ویتنام«  در پژوهشی با عنوان »افزایش اشتغال  (2016)  1تانگ و وونگسُروات 

شاخصه شناسایی  دنبال  اشتغالبه  آنهای  اثر  بررسی  و  ویتنام  کشور  در  اطالعات  تکنولوژی  دانشجویان  بر  پذیری  ها 

آموزش عالی در این کشور    مؤسسات از  آوری شده  های جمعپذیری ادراک شده بودند. این مطالعه بر مبنای دادهاشتغال

های زبان انگلیسی،  تکنولوژی اطالعات در کشور ویتنام توسط مهارت آموختگاندانششده پذیری ادراکبوده است. اشتغال

مهارتمهارت نرم،  برنامههای  کیفیت  سازگاری،  قابلیت  اطالعات  های  تکنولوژی  تالش  مؤسساتهای  به  و  مربوط  های 

پذیری، مدت  های شغلی و اشتغالشود. همچنین نتایج نشان داد که تجربه کاری، شایستگیتعیین می ی شغلی وجوجست

 
1 Thang & Wongsurawat 
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را کوتاهوجوجستزمان   برای  می  ی کار  اما تالش  بیشتر می  وجوجستی کار، مدت زمان  وجوجستکند،  کند. مدل  را 

 نشان داده شده است.   13-2شده در پژوهش در شکل ارائه

 ( 2016شده در پژوهش تانگ و وونگُسروات )ارائه   : مدل13- 2شکل 

 

های فردی و زمینه« انجام  : نقش سرمایه، ویژگیآموختگاندانشاشتغال    دربارهپژوهشی با عنوان »بازنگری    (8201)  1کالرک

ها تبدیل شده است. در پاسخ به فشارهای فزاینده از سوی  به موضوع اصلی در دانشگاه  آموختگاندانشپذیری  داد. اشتغال

اند که  ها طیف وسیعی از پیامدهای یادگیری مبتنی بر مهارت عمومی را اتخاذ کردههای کارفرمایی، دانشگاهها و گروهدولت

را افزایش دهد. عالوه بر    آموختگاندانشپذیری  الگیرند، اشتغهای تحصیلی قرار میرود، هنگامی که در برنامهانتظار می

های کارآموزی، قرار گرفتن  ، دورهآموختگاندانشپذیری  ها در حال حاضر با هدف افزایش اشتغالاین، بسیاری از دانشگاه
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برنامهدر محیط کار و مطالعات بین ادبیا های خود قرار دادهالمللی را در  با مرور گسترده  این مقاله  پذیری  ت اشتغالاند. 

های فردی، رفتارهای  عد اصلی است: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، ویژگیدهد که شامل شش بُچارچوبی را توسعه می

اشتغال ادراکفردی،  اشتغالپذیری  مفهوم  تبیین  و  کشف  به  کمک  برای  ابعاد  این  کار.  بازار  عوامل  و  پذیری  شده 

در ادامه به بررسی  و    دهد شده در این پژوهش را نشان میمدل ارائه  14-2شده است. شکل  کار گرفته  به  آموختگاندانش

 شود.اجزای این مدل پرداخته می

کند.  را تضمین نمی  اشتغال   اما   شود، مهم شناخته می  آموختگان دانشیری  پذ. سرمایه انسانی برای اشتغالسرمایه انسانی

همچنان  اند. با این حال،  از دانشگاه به محل کار بحث کردهانتقال  قابلهای عمومی  مهارت  بارهبسیاری از محققان در  همچنین 

انتقادی یا مهارت، تف مسئلههای عمومی )مانند حل  سازی بخش مهمی در آموزش عالی است. شایستگیمهارت های  کر 

ها را تشکیل  های هویت آنرود و پایهانتظار می آموختگاندانشباالتری است که از    سطح های تفکریِتیمی( بیانگر مهارت

پذیری  های مهم اشتغالهمراه هستند. بنابراین، سرمایه انسانی یکی از مؤلفهنیز  با تخصص شغلی    ها این شایستگیدهد.  می

 است.   گانآموختدانش

دهد طبقه اجتماعی، نوع دانشگاه و نوع مدرک تحصیلی بر نتایج شغلی  . شواهدی وجود دارد که نشان میسرمایه اجتماعی

های اصلی سرمایه اجتماعی بر جریان اطالعات شغلی و بنابراین بر امنیت  یکی از مؤلفه  عنوانبهسازی  د. شبکهنگذارتأثیر می

 گذارد.  شغلی تأثیر می

حذف    آموختگاندانشپذیری  ها و رفتارهای فردی تا حد زیادی از گفتمان اشتغال. نقش ویژگیها و رفتارهای فردیویژگی

شود. برای مثال قابلیت  یکی از عوامل موفقیت شغلی شناخته می  عنوانبه شناسی روانشده است، اما در ادبیات مدیریت و 

سازی  کند تا با تغییر و تحوالت مداوم کنار بیاید در حالی که سازگاری و بهینهپذیری به فرد کمک میسازگاری و انعطاف

چالش برای  آمادگی  موفقیتبه  شغلی  پیامدهای  نتیجه  در  و  آینده  کاری  میهای  کمک  با  کندآمیز  فردی  رفتارهای   .

 طور بهگذارد.  پذیری عینی و ذهنی تأثیر میشغلی یا رفتارهای مرتبط با شغل در ارتباط است و بر اشتغالخودمدیریتی  

مهارت مهارتکلی  دسته  دو  به  مدیریت  مهارتخودمدیریتی  های  های  میو  تقسیم  شغلی  مهارتسازی  های  شوند. 

ها، استعدادها، عالیق و تعادل بین زندگی و کار اشاره  ها، تواناییها، نگرشارزش  نظرنقطهبه آگاهی شخصی از  خودمدیریتی  

یابی و پیشرفت کنند. اگرچه متغیرهای شخصیتی در  کند تا در دنیای کار راهسازی شغلی به افراد کمک میدارد. مهارت

ی شغل،  وجوجستپذیر نسبت به ازگار و انعطافتوان افراد را به داشتن نگرشی س طول زندگی نسبتاً پایدار هستند، اما می

 های حیاتی مرتبط با شغل تشویق کرد. شغلی و دستیابی به مهارتخودمدیریتی 

ادراک کارکنان از داشتن فرصت شغلی در بازار کار داخلی یا    عنوان بهشده  پذیری ادراک. اشتغالشدهپذیری ادراکاشتغال

شده، تعامل بین عوامل شخصی و عوامل ساختاری را در نحوه ارزیابی افراد از  پذیری ادراکشود. اشتغالخارجی تعریف می

رویکرد   و  کار  بازار  در  خود  موفقیت  میوجوجستشانس  نظر  در  شغل  اشتغالی  همچنین  ادراگیرد.  با  کپذیری  شده 

 پذیر و سازگار پیوند خورده که همگی برای موفقیت در بازار کار کنونی حیاتی هستند.های فعاالنه، انعطافرفتار

است.    پذیری تبدیل شدهبه یک عامل اصلی موفقیت در اشتغال  آموختگاندانش. عوامل بازار کار برای  متغیرهای بازار کار

ها شده است. این امر منجر  بسیاری از رشته آموختگاندانشبه عرضه بیش از حد با این حال گسترش آموزش عالی منجر 

را    آموختگاندانشبرای یافتن اولین شغل خود وقت بیشتری را صرف کنند و اشتغال کم،    آموختگاندانشبه این شده که  

واجد    آموختگاندانشدهد که حتی  هایی کند که به مدارک عالی نیاز ندارد. وضعیت فعلی نشان میمجبور به پذیرش شغل
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التحصیلی شغل مناسب پیدا نکنند یا ممکن است نیاز به قبول  شرایط و دارای قابلیت شغلی نیز ممکن است پس از فارغ

پذیری  پردازی از اشتغالتری از انتظارشان داشته باشند. بنابراین هر ایدهینشان یا در سطح پایشغلی خارج از حیطه تخصصی

های شغلی در  باید نقش عوامل بازار کار در تعیین نتایج اشتغال هم برای اشتغال اولیه و هم برای فرصت  آموختگاندانش

 را در نظر داشته باشد.  بلندمدت 

نوبه خود  شده افراد و بهپذیری ادراکها، رفتارهای فردی بر اشتغالعی، ویژگیخالصه، سرمایه انسانی، سرمایه اجتما  طوربه

گذارد. بازار کار  ی شغل چه هنگام ورود به بازار کار و چه در زمان تغییر شغل تأثیر میوجوجستبر چگونگی جلب افراد در  

معیار    عنوانبه  آموختگاندانشپذیری  بر اشتغال  شده تأثیر دارد؛ در عین حال، عوامل بازار کار پذیری ادراکفعلی بر اشتغال

گیرد، پیامدهای عملی برای  را دربرمی  آموختگاندانشپذیری  گذارد. این ابعاد که در مجموع اشتغالموفقیت شغلی تأثیر می

به دانشجویان  ها نقش مهمی در کمک  کند. دانشگاهایجاد می  ( ها، کارفرمایان و نهادهای دولتیافراد، دانشگاه)  نفعان ذی

های درسی  توان از طریق برنامههای مربوط به مدرک را میها، دانش و شایستگیبرای ایجاد سرمایه انسانی دارند. مهارت

 طراحی شده آموزش داد.  

 ( 2018کالرک )شده در پژوهش : مدل ارائه 14- 2شکل 
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نفعان آموزش  پذیری: مروری با رویکرد امروزی برای ذیپژوهشی با عنوان »اشتغال  (2017)  1اسمال، شاکلوک و مارچانت

انجام دادند.   اقتصادی    مؤسساتعالی«  برای مشارکت در پایداری رشد  تا دانشجویانی  فشار هستند  آموزشی عالی تحت 

آماده کار هستند و هم  ی را که هم  آموختگاندانشپرورش دهند. بدین ترتیب، وظیفه بخش آموزش عالی این است که  

پذیری،  به بازار کار عرضه کنند. این مقاله از طریق شناسایی شواهد موجود در رابطه با اشتغال  ، پذیری را دارندتوانایی اشتغال

با اشتغالترکیب مدل از دیدگاه  و بررسی عوامل اشتغال  آموختگاندانش  پذیری، موانع اشتغالهای اصلی مرتبط  پذیری 

 کند.  کمک میآموختگان پذیری دانشبه اشتغالکارفرما 

مند هستند.  فردی متناسب با سازمان، توانایی انجام کار و تمایل به کار سخت عالقههای بینکارفرمایان بیشتر به مهارت

برای موفقیت در محل کار    آموختگاندانشاده شده است.  نشان د  15-2پذیری در شکل  شده برای اشتغالاین عوامل تعیین

ای به دانش محتوایی  های با فرهنگ مختلف و چندوظیفهها برای موفقیت در تیمهای اولیه نیاز دارند. آنبه بیش از مهارت

مهارتقابل و  مهارتتوجه  اطالعات،  تکنولوژی  انعطافهای  تفکر،  وهای  تغییرات  با  سازگاری  برای  های  مهارت  پذیری 

 (. 2006، 2لوتو و بارینگتون - فردی نیاز دارند )کاسنربین

پذیری  اشتغال  های مختلف تئوریک، ادبیات پژوهشی و بازار اشتغال امروزی، تعریفی دیگر ازبنابراین، با در نظر گرفتن مدل

های فردی و انطباق  ها و ویژگیدانش، مهارت  کارگیریبهدر بازار کار،    وجوجستبرای    نفساعتمادبهارائه شده است: ظرفیت  

 ها.  های خارجی و سایر محدودیتها به کارفرمایان، ضمن در نظر گرفتن محدودیتها با زمینه اشتغال، نمایش آنآن

 ( 2017شده در پژوهش اسمال و همکاران ) : مدل ارائه 15- 2شکل 

 
1 Small, Shacklock & Marchant 
2 Casner-Lotto & Barrington 
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پذیری در بین دانشجویان دوره کارشناسی در  پژوهشی با عنوان »مطالعه مفهومی ارتقای اشتغال  (2017)  1آناس و حمزه 

اندازهای توسعه منابع انسانی  پذیری در چشمهای یادگیری مبتنی بر کار« انجام دادند. فراگیری موضوعات اشتغالمحیط

پذیر  از طریق ارائه آموزش انعطاف   آموختگاندانشای  های زیادی برای تحقق نیازهدر سراسر جهان اهمیت یافته است. برنامه 

پذیری طراحی شده است. در این مقاله یک مدل مفهومی از عواملی  آموزش عالی و همچنین افزایش اشتغال  مؤسسات در  

نی  های کاری مبتنی بر یادگیری افزایش دهند، ارائه شده است. مدل مفهومی مبتپذیری را در محیطتوانند اشتغالکه می

 CareerEDGEپذیری با استفاده از مدل  یادگیری مبتنی بر کار و اشتغال  درباره بر یک مرور گسترده از تحقیقات گذشته  

اشتغال عنصر  شش  عبارتاست.  هیجانی،  پذیری  هوش  موضوعی،  دانش  میزان  تجربه،  شغلی،  توسعه  یادگیری  از:  اند 

و یک مؤلفه از مرور ادبیات به مدل    CareerEDGEهای عمومی و حمایت اجتماعی. در این مقاله پنج مؤلفه از مدل  مهارت

ی پیشین شرح داده شد. در ادامه مؤلفه حمایت اجتماعی  هادر پژوهش  CareerEDGEهای مدل  اضافه شده است. مؤلفه

 نشان داده شده است.   16-2شود. مدل این پژوهش در شکل توضیح داده می

مدل  ایمؤلفه  حمایت اجتماعی در  که  اشتغال  CareerEDGEست  به  عامل  این  حال،  این  با  است.  نشده  پذیری  لحاظ 

ای است که با پیشرفت در آموزش و پرورش و توسعه گر یک عامل زمینهکند. حمایت اجتماعی نمایاندانشجویان کمک می

شغلی همراه است. روابط حمایتی بین همتایان، خانواده و معلمان مزایایی را برای همه طرفین یعنی دانشجویان و کارآفرینان  

و همچنین    رشتهانتخاب  معمول دانشجویان برای راهنمایی در    طوربهکند.  آموزش عالی فراهم می  مؤسساتو همچنین  

همچنین حمایت همتایان در محیط  و آموزش عالی  مؤسسات کنند. حمایت شغل خود به بزرگساالن و دوستان اعتماد می

ها برای تحقق پتانسیل خود  های ارزشمند و تشویق آنمهارت  نقش مهمی در هدایت دانشجویان برای کسب  ،یادگیری

دهد. برای یک  جانبه بین دانشجو، مؤسسه آموزش عالی و کارفرما را پیشنهاد میهمکاری سه  ،دارد. یادگیری مبتنی بر کار

ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه( در نظارت بر  آموزش عالی )به  مؤسسات دانشجو، کیفیت شرکت در برقراری ارتباط بین  

شود و تصریحی برای تأمین منابع  ن داده میرسد. در طول کار، انتصابات شغلی به کارآموزاها بسیار مهم به نظر میآن

تواند بر نتیجه انتصاب شغلی تأثیر زیادی داشته  است. در اینجا، حمایت اجتماعی از طرف همتایان و سرپرست می  موردنیاز

 ها نقش دارد.  پذیری آنباشد. همچنین حمایت اجتماعی در افزایش اشتغال

 

 
1 Anas & Hamzeh 
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 ( 2017و حمزه ) شده در پژوهش آناس: مدل ارائه 16- 2شکل 

 

 

نسیم  و  »  (2018)  1سگال  عنوان  با  پژوهشی  اشتغالساختاری  سازی  مدلدر  پیشایندهای  از  کلی  پذیری  تفسیری 

اشتغال  آموختگاندانش بر  که  بودند  عواملی  از  تحلیل کیفی  و  تجزیه  ارائه  دنبال  به  اطالعات«  فناوری  بخش  پذیری  در 

پذیری ضرورت دارد.  گذارد. این امر با توجه به افزایش شکاف اشتغالدر بخش فناوری اطالعات تأثیر می  آموختگاندانش

اشتغال بر  تأثیرگذار  اصلی  ا  آموختگاندانشپذیری  عوامل  از  از  این،  بر  عالوه  است.  شده  استخراج    سازی مدلدبیات 

استفاده شده   ای بین پیشایندها تفسیری کلی برای استخراج یک مدل ساختاری و تجزیه و تحلیل رابطه زمینهساختاری

بی در  سلسله مرات طوربهپذیری و هفت پیشایند آن لآوری شده، هشت مؤلفه از جمله اشتغاهای جمعاست. بر اساس داده

های فناوری اطالعات  متقاضی شغل در بخش  آموختگاندانشها به  رود این یافتهشدند. انتظار می  سازی  مدلچهار سطح  

 
1 Sehgal & Nasim 
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های مختلف  دهد که اهمیت حوزهاین امکان را می  آموختگاندانشها به  آموزش عالی کمک کند. این یافته  مؤسساتو  

آموزش    مؤسساترا شناسایی کنند. همچنین   ها و احتمال افزایش اشتغال پذیری آندانش و مهارت تأثیرگذار بر اشتغال

های تدریس  های آموزشی و روشهای کارفرمایان را شناسایی کنند و دورهتوانند خواستهعالی با استفاده از این مدل می

 نشان داده شده است.   17-2شکل شده مستخرج از ادبیات در ها هماهنگ کنند. مدل ارائهخود را همزمان با انتظارات آن

اشتغال زمینه  در  ادبیات  کیفی  مهارتبررسی  و  مهارتپذیری  و  دانش  از  وسیعی  دامنه  بیانگر  برای  ها  که  است  هایی 

توان از ادبیات چنین استنباط کرد  اهمیت دارد. عالوه بر این، در زمینه فناوری اطالعات می  آموختگان دانشپذیری  اشتغال

های خاص حوزه  ها است، مهارتهای نرم که یکی از نیازهای اصلی اکثر بخشهای اساسی یا مهارتمهارتکه عالوه بر  

 شوند:گذارد. عوامل موجود در این مدل در ادامه بررسی میتأثیر می آموختگاندانشپذیری نیز بر اشتغال 1مطالعه 

خت در نظر گرفته شود و حاکی از دانش و مهارت اصلی  های سمهارت  عنوان بهتواند  های فنی می. مهارتهای فنیمهارت

های فنی  ها در صورت لزوم است. مهارتآن  کارگیری بهها در آگاهی از تغییرات تکنولوژی و  یک فرد به همراه توانایی آن

 شامل دو مورد ذیل است: 

های تکنولوژیک یا به سادگی با  دانش فنی، شایستگی اصلی، مهارت  عنوانبههای فنی. همچنین  دانش تخصص ▪

می تعریف  آن  اجزای  کردن  سختمشخص  دانش  شامل  تخصصی  دانش  میزان  نرمشود.  )سیستم  افزار،  افزار 

های طراحی  نویسی( و توسعه و نگهداری سیستم )تحلیل سیستم، روشهای برنامهها، شبکه ارتباطی و زبانعامل

 است.و توسعه( 

مهارتمهارت ▪ این  تکنولوژی.  مدیریت  اهداف  های  به  دستیابی  برای  اطالعات  تکنولوژی  استقرار  به  مربوط  ها 

های جدید، درک روندهای  توانایی یادگیری تکنولوژی  عنوانبهوکار است. دانش مدیریت تکنولوژی اطالعات  کسب

 شود.  تکنولوژی توصیف می کارگیریبهتکنولوژیکی و توانایی 

 

وکار و صنعت مربوط به یک شرکت  ای خاص کسب. دانش سازمانی شامل دانش مربوط به یک حوزه وظیفهدانش سازمانی

 وکار است.خاص و همچنین محیط کلی کسب

های عمومی  پذیری یا مهارتهای اشتغالهای نرم، مهارتمهارت  عنوانبهها  . این مهارتهای شخصی و بین فردیمهارت

های شخصی به توانایی فردی در شناخت و  پذیری هستند. مهارتکننده اشتغالشوند و عوامل اصلی تعییننیز شناخته می

گران است. در بخش  برای کار اثربخش با دی  موردنیازهای  بیانگر مهارتفردی  بینهای  شود و مهارتمدیریت خود اطالق می

 اند از: فردی عبارتهای شخصی و بینمهارت تکنولوژی اطالعات، ویژگی

های ارتباطی شامل ارتباط با اعضای تیم، مدیریت ارشد، کاربران نهایی، مشتریان و  های ارتباطی. مهارتمهارت ▪

 شرکای تجاری است.  

های منطقی برای  حلو تفکر انتقادی. ویژگی کار متخصصان تکنولوژی اطالعات نیاز به راهمسئله  های حل  مهارت ▪

مسائل از طریق استفاده از تکنولوژی دارد. بنابراین، متخصصین این رشته ملزم به انجام تفکر منطقی و تأملی،  

 دهد.  را افزایش می های مستدل هستند. تفکر انتقادی توانایی حل مسائلها و ارائه قضاوتتلفیق ایده

 
1 Domain-specific skills 
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های جدید برای رویکردهای  های تفکر خالقانه به توانایی نوآوری و ایجاد ایدههای تفکر خالقانه. مهارتمهارت ▪

 وکار اشاره دارد.  مختلف به مسائل متنوع کسب

مایش رفتارهای  ها و نفردی به توانایی کار در گروههای کار تیمی و بینفردی. مهارتهای کار تیمی و بینمهارت ▪

 های ارتباطی اشاره دارد.  فردی و قابلیتبین

 ( 2018شده در پژوهش سگال و نسیم ): مدل ارائه 17- 2شکل 

 

مهارت که  شد  مشخص  ادبیات  مرور  مهارتدر  فنی،  و  های  فردی  اصلی  فردی  بینهای  پیشایندهای  سازمان  دانش  و 

دهند.  در سطح کالن هستند. این متغیرهای مستقل بیشتر متغیرهای خُرد را تشکیل می  آموختگاندانشپذیری  اشتغال

های فنی،   گذارد؛ یعنی دو متغیر خُرد مهارتپذیری و هفت متغیر مستقل که بر آن تأثیر میهشت مؤلفه شامل اشتغال

تفسیری کلی موجود در  ساختاری  ی  سازمدلو متغیر دانش سازمانی در  فردی  بینهای فردی و  چهار متغیر خُرد مهارت

 های اصلی است:گیریاند. موارد ذیل نتیجهقرار گرفته  18-2شکل 

و دانش  فردی  بینهای فردی و  های فنی، مهارتکند که مهارتهای این پژوهش، گزاره اساسی را تکرار مییافته .1

 عات هستند.  در بخش تکنولوژی اطال آموختگاندانشپذیری سازمانی پیشایندهای اشتغال
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متخصصین  دهد که  تفسیری کلی نشان میساختاری  سازیمدلهای تحقیق از طریق روش  اعتبارسنجی اولیه سازه .2

 اند.  ها در چهار سطح تقسیم شدهاند. این مؤلفهدهکرتأییده شده را بررسیهشت مؤلفه 

 کنند.عمل میپذیری  پیشایندهای متغیر وابسته یعنی اشتغال عنوانبههفت متغیر مستقل  .3

ترین نیروهای محرک  مهم عنوانبه های ارتباطیهای مدیریت تکنولوژی و مهارتهای فنی، مهارتدانش تخصص .4

 پذیری شناخته شده است.  مؤثر بر اشتغال

های کار تیمی و بین  های تفکر خالقانه، دانش سازمانی، مهارتهای فنی، مهارتشش مؤلفه یعنی دانش تخصص .5

 گذارد.  و تفکر انتقادی یک فرد تأثیر میمسئله حل   های ارتباطی بر مهارتای تکنولوژی و مهارتهفردی، مهارت

ها رابطه انتقالی دارند؛ در حالی که سایر عوامل  های مدیریت تکنولوژی با این مهارتهای ارتباطی و مهارتمهارت .6

 تأثیر مستقیم دارند.  
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 ( 2018تفسیری کلی در پژوهش سگال و نسیم )  -ساختاری سازی مدل : 18- 2شکل 
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زویکهورست و  لویجن  اشتغال  (2020)  1کروول،  مدل  »توسعه  عنوان  با  پژوهشی  آموزش  در  برای  فرآیندی  پذیری 

پذیری با تمرکز بر  توسعه اشتغال  منظوربههای آموزشی  شغلی« به دنبال ارائه مدلی از ارزیابی و انطباق برنامهخودمدیریتی  

سازی از ماهیت  در شغل خود بودند. این مدل چندین دیدگاه و مفهومخودمدیریتی  برای    آموختگاندانشتوانمندسازی  

ازد. یکپارچگی عناصر مختلف بر اساس تحقیقات موجود و تجربه س پذیری و توسعه آن را با یکدیگر یکپارچه میاشتغال

  طور بهنشان داده شده است؛    19-2پذیری فرآیندی در شکل  اندرکاران حوزه آموزش بوده است. مدل آموزش اشتغالدست

.  کندیکنند، توصیف م دنبال می  آموختگاندانشپذیری  آموزش عالی برای توسعه اشتغال  مؤسساتکلی فرآیندی را که  

کند و مبنای مدل این پژوهش است. یک سطح دیگر  را منعکس می  CareerEDGEشده در این پژوهش مدل  مدل ارائه

دهد و به مدل اضافه شده است.  های ارائه مطالب را نشان میهای یادگیری است که روشمربوط به انواع مختلف فرصت

کنند.  سازی میهای یادگیری مطالب را درونیدر طی فرصت  آموختگاندانشتأمل و ارزیابی به فرآیندهایی اشاره دارد که  

دهنده  گردد و نشانهای پیامدی اتخاذ میشود که برای انعکاس سازهشغلی می  یهاای از شایستگیاین امر منجر به مجموعه

توانند کارآمدی مداخالت را ارزیابی کنند. سرانجام،  آموزش عالی می  مؤسسات در حرفه خود است و  خودمدیریتی  توانایی  

پذیری فرآیندی روبرو شوند و در یک بازار  را قادر سازد تا با اشتغال  آموختگان دانشهای شغلی باید  توسعه این شایستگی

ِفلِش  مؤسساتشغلی پویا قرار گیرند. وظایف نهادی   ابتدا  های بین هر سطح نشان  آموزش عالی در  داده شده است. در 

ها از طریق یک فرصت یادگیری محتوای خاصی  آن.  کنندآموزش عالی محتوای آموزشی مربوطه را مشخص می  مؤسسات 

کنند و در نهایت شایستگی شغلی این دانشجویان  سازی آن را برای دانشجویان تسهیل میدهند، سپس درونیرا ارائه می

د.  شوبررسی می  کنند. در ادامه عناصر مختلف این مدل   گیریاندازهپذیری را  توانایی اشتغال  نمایند تا میزان را ارزیابی می

های یادگیری،  های قبلی مورد بررسی گرفته است، در این بخش فرصتاز آنجایی که برخی از اجزای این مدل در پژوهش

   شود.بررسی میهای شغلی سازی و شایستگیدرونی

سازی  دهد. سطح درونیکه برای دانشجویان رخ می  داده هایی را نشان  جنبه  ،. دو سطح باالیی مدلدانشجویانسازی  درونی 

سازی محتوای آموزش تسهیل  آموزش عالی باید برای دانشجویان در جهت درونی  مؤسسات دهد که  هایی را نشان میفعالیت

 پذیری است. ساسی برای توسعه اشتغالنیاز اتأمل و ارزیابی و پیش عنوانبهسازی کنند. درونی

ذکرشده است: اینکه این مدل دانشجویان را    دهنده دو الزام برای مدلِ های شغلی نشان. شایستگیهای شغلیشایستگی

قابلهمچنین این مدل شاخصسازد تا مسیرهای شغلی خود را مدیریت کنند و  قادر می گیری نتایج را برای  اندازههای 

ارائه میارزیابی مداخ امکان    دهد. الت  بر  فرآیندی  این رویکرد نشان میاستخودمدیریتی متمرکز  رویکرد  دهد که در  . 

شش شایستگی شغلی در    .شودشان تاکید  هایپذیری باید بر توانایی افراد برای تشخیص و توسعه ویژگیآموزش اشتغال

اند از:  دهد. سه دسته شایستگی شغلی عبارتها را نشان میاین شایستگی  8-2بندی شده است. جدول  سه دسته طبقه

 تاری.  ارتباطی، تأملی و رف 

پذیری در یک برنامه آموزشی در صورتی مفید خواهد بود  . ارزیابی و انطباق پتانسیل توسعه اشتغالهای یادگیریفرصت

یعنی    نشان دهد. این موضوع در سطح سوم  همکه مدل نه تنها آنچه را که از دست رفته بلکه جاهایی را که در برنامه نبوده  

شده است. برای افزایش توانایی مدل در پشتیبانی از ارزیابی و انطباق    ش ارائهپژوهمدل  در  های یادگیری  فرصت  بخش

آموزش عالی مشخص   مؤسسات های مختلف یادگیری را برای شود تا فرصتهای آموزشی، سطحی به مدل اضافه میشیوه

 
1 Krouwel, Luijn & Zweekhorst 
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واحدهای یادگیری    هایی موجود در برنامه درسی؛ دوم، کند. سه نوع فرصت یادگیری شناسایی شده است: نخست، فرصت

درسی و    های یادگیری در برنامههای یادگیری مرتبط با کار. فرصتپذیری و سوم، فرصتبه اشتغال  1شده مرتبط و چفت

چفتفرصت یادگیری  که  های  است  مواردی  شامل  اثربخشی،    طوربهشده  منظر  از  هستند.  آموزش  از  بخشی  معمول 

های یادگیری چفت شده برای سازگاری با روش  تر هستند؛ در حالی که فرصتهای یادگیری در برنامه درسی مطلوبفرصت

شود که تجربه تنها زمانی ارزشمند است که از طریق  بیان می  گونهاینترند. در یادگیری مبتنی بر کار  آموزشی مناسب

ها،  های مربوطه حاصل شود؛ زیرا در این صورت است که منجر به تجمیع یا اصالح مهارتدرگیر شدن در گفتمان و فعالیت

ویژگی یا  میدانش  بلکه  ها  نیست،  ارزشمند  لزوماً  کار  بر  مبتنی  یادگیری  بنابراین  توسعه  فرص  عنوانبهشود.  برای  تی 

 شود.  پذیری تلقی میهای مرتبط با اشتغالشایستگی

 

 های شغلی: شایستگی 8-2جدول 

 تعریف  شایستگی ابعاد 

 

 ارتباطی

 های شخصی به بازار کار داخلی و خارجی ها و مهارتارائه و انتقال دانش، توانایی 2پروفایل شخصی

ارزش سازیشبکه  از  حرفهآگاهی  یک  های  اهداف  ای  به  شبکه  این  گسترش  توانایی  و  کاری  شبکه 

 مرتبط با شغل 

 ها با توجه به حرفه شخصی خود ها، عالئق و انگیزهتأمل در ارزش  تأمل در انگیزه تأملی 

 های مربوط به حرفه شخصی خودتأمل در نقاط قوت، نقاط ضعف و مهارت ها تأمل در ویژگی

 

 رفتاری

 های مرتبط با کار و شغل در بازار کار داخلی و خارجیفعاالنه فرصتی وجوجست  ی شغلوجوجست 

اثرگذاری فعاالنه بر فرآیندهای یادگیری و فرآیندهای کاری مربوط به حرفه شخصی با   کنترل شغلی

 ها  ریزی و نحوه تحقق آن تعیین اهداف و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bolt-on 
2 Self-profiling  
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 ( 2020شده در پژوهش کروول و همکاران ) : مدل ارائه 19- 2شکل 
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 پیشینه داخلی

پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت  »واکاوی اشتغالدر پژوهشی با عنوان    (1394نادری مهدیی و همکاران ) 

جنسیتی ویژه  پذیری دانشجویان سال آخر در یک مرکز آموزش عالی تک حضور زنان در بازار کار« به دنبال واکاوی اشتغال

ناسی بودند. مدل  زنان یعنی دانشگاه نهاوند بودند. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان سال آخر مقطع تحصیلی کارش

 نشان داده شده است. 20-2شده در این پژوهش در شکل ارائه

 

 
 ( 1394شده در پژوهش نادری مهدیی و همکاران ): مدل ارائه 20- 2شکل 

 

مؤلفه د اساسی خالصه کرد:  عتوان در نُه بدهنده آن را میپذیری یا به عبارتی، اجزای تشکیلکننده اشتغالهای تبیینمؤلفه

  موردنیازهای عمومی  مهارت مؤلفه دوم  .شودای خاص مربوط میدر حرفه  آموختگاندانشبه دانش و مهارت تخصصی    اول

مهارت  آموختگاندانش این  است.  کار  بازار  به  ورود  زیرمؤلفهبرای  از  خودمختاری،  ها  مستقل/  کار  خالقیت،  مانند  هایی 
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گیری، توانایی  ، ارتباط شفاهی و نوشتاری با مخاطبان مختلف، پذیرش مسئولیت و توانایی تصمیمهای کار گروهیمهارت

بهرهبرنامه  توانایی  از تکنولوژیریزی، هماهنگی و سازماندهی،  مؤلفه   .شودمیتشکیل    آگاهی تجاری  و  های جدید گیری 

یکی    عنوان بهاست که    آموختگاندانش  شخصیهای  ویژگی  مؤلفه چهارم  .است  آموختگاندانشمربوط به تجربه کاری    سوم

و  از صالحیت خودکارآمدی  مانند  زیرابعادی  شامل  مؤلفه  این  است،  شده  شناخته  کار  بازار  به  ورود  برای  ضروری  های 

ت  های اشتغال و زندگی(، هوش هیجانی )توجه به احساسات دیگران و تأثیرا)اطمینان از مواجهه با چالش  نفساعتمادبه

های جدید(، تحمل استرس )توانایی حفظ  ها(، سازگاری )توانایی پاسخگویی مثبت به شرایط در حال تغییر و چالشآن

 مؤلفه   .کارایی تحت فشار( و تمایل به یادگیری )تعهد به یادگیری مستمر برای برآوردن نیازهای اشتغال و زندگی( است

ها را مهارت ارزیابی تعریف  این دارایی  کارگیری بهاز آنچه دارد و چگونگی  های ارزیابی است، میزان آگاهی فرد  مهارت  پنجم

ها و دانش مرتبط  یابی خود از نظر مهارتها و نیز جایگاهها، ارزشای، تواناییکنند. به عبارت دیگر، تشخیص عالقه حرفهمی

  عنوانبهیادگیری توسعه شغلی است که    آموختگاندانشپذیری  اشتغال  ششم  مؤلفه   .با اشتغال را مهارت ارزیابی گویند

های آموزشی و پرورشی نظام آموزش عالی به آن توجه شود. در برخی  اشتغال باید در برنامه  موردنیاز های  یکی از مهارت

ها  شود و منظور از آن شناخت محیط کار، هوشیاری در برابر فرصتهای مدیریت شغلی گفته میمنابع به این مؤلفه مهارت

های  پذیری مهارتاشتغال  هفتم  مؤلفه   .انتقال استقابلهای  گیری و مهارتهای تصمیمها، مهارتگیری مؤثر از آنو بهره

ی  وجوجستهای  مهارت  هشتم  مؤلفه.  معرفی خود به کارفرماست. آنچه اهمیت دارد، توانایی دستیابی به شغلی خاص است

ی رسمی یا منابع اطالعاتی،  وجوجستگیری مؤثر از خدمات  های مناسب است. در این خصوص، بهرهشغل یعنی یافتن شغل

بهرهآگ از شبکهاهی و  از کاریابیگیری مؤثر  برای پیدا کردن شغل مناسب میهای غیررسمی اطالعات، استفاده  تواند  ها 

باشد نهم .  سودمند  دانشجویان اشتغال  مؤلفه  به شبکه  ،پذیری  دسترسی  شامل  که  است  اجتماعی  حمایتی  سرمایه  های 

به شبکه فردی، دسترسی  و  و غیررسمیخانوادگی  تعداد، گستره و جایگاه تماس  های رسمی  های  های شبکهاجتماعی، 

 .  شودمیغیررسمی 
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در کشور بر اساس    مبتنی بر دانشدر پژوهشی با عنوان »راهکارهای توسعه اشتغال    (1398جمشیدی، عالی و بافنده زنده )

ند. تحقیق حاضر از نظر هدف  وددر کشور ب  مبتنی بر دانشروش داده بنیاد« به دنبال بررسی راهکارهای توسعه اشتغال  

بنیاد برای ساخت  ای و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه دادهتوسعه  -کاربردی 

 در کشور بهره گرفته شده است.   مبتنی بر دانشن راهکارهای توسعه اشتغال تبیی منظوربهمدل مفهومی 

عنوان مقوله محوری انتخاب شده که خود دارای  دهد که مقوله اشتغالِ مبتنی بر دانش به بخش کیفی این پژوهش نشان می

های  ان و افزایش شغل از مقولهآموختگآموختگان و افزایش شغل بوده است. اشتغال دانشدو مقوله فرعی یعنی اشتغال دانش

 گر مناسب به آن دست یافت. رود با وجود شرایط علی، بستر، زمینه و شرایط مداخلهفرعی است که انتظار می

 نشان داده شده است.  21-2شده در این پژوهش در شکل مدل ارائه

 (1398شده در پژوهش جمشیدی و همکاران ): مدل ارائه 21- 2شکل 
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حکیم و  تسلیمی  )درویشان،  مهارت  (1398زاده  مدل  »طراحی  عنوان  با  اشتغالپژوهشی    آموختگاندانشپذیری  های 

های کوچک و متوسط استان تهران(« انجام دادند. یکی از مواردی که امروزه در  آموزش عالی کشور )نمونه موردی: بنگاه

 های سال  در  است.  بازار این در  فعالیت برای موردنیاز  هایمهارت زونروزاف دهد، اهمیت  روشنی نشان میبازار کار خود را به

 حصیالت ت  دارای افراد و شودمی بیکاری نرخ کاهش  باعث تحصیالت سطح افزایش که شد می مشاهده همیشه گذشته 

 آمارهای  و  است  کرده تغییر زمان  طول  در موضوع این اما  .اندداشته خود زندگی دوران طول  در بیشتری درآمد باالتر،

 است. این رفته باالتر جامعه در عمومی بیکاری نرخ  از دانشگاهی آموختگاندانش بیکاری نرخ که دهندمی نشان موجود

 با  ابتدا پژوهش،  این در  .گیرد قرار  موردتوجه کار بازار  در فعالیت برای موردنیاز هایمهارت  مبحث تا  شد باعث موضوع

 سخت،  مهارت گروه سه پایه بر مدل این .شد استخراج پژوهش اولیه  مدل پذیری،اشتغال حوزه  در ادبیات مرور از استفاده

 بازار  در  فعال های شرکت  از برخی کارآفرینان  و استخدام  و جذب مسئوالن با آن  اساس بر سپس   .شد ایجاد  شناختی  و نرم

 ورود برای آموختگاندانش موردنیاز اصلی هایمهارت عنوانبه  بازار  فعاالن دید از شد. هفده مهارت اصلی که انجام مصاحبه

های  نشان داده شده است. مؤلفه  22-2شده در این پژوهش در شکل  مدل ارائه  .شدند استخراج بودند، کار  بازار  در فعالیت و

 اند:این مدل در ادامه بررسی شده

استخراج    آموختگاندانشپذیری  های مهم در زمینه اشتغالمهارت  عنوانبهدر این گروه سه مهارت    .های شناختیمهارت

 شده است:

 توانایی  با نزدیکی فرد، ارتباط یک  برای زبان از استفاده تواناییسواد )توانایی استفاده از زبان برای انتقال مفاهیم(.   ▪

 از مفاهیم دریافت  توانایی فرد  شود که می باعث و  دارد دیگر افراد  از  اطالعات  دریافت  و منسجم  تفکر برای  فرد  یک

 و تجزیه برای فرد  ذهنی توانایی دهندهنشان عمالً مهارت، این  .داشته باشد را دیگران به مفاهیم انتقال  و دیگران

 .است وی کردن برقرار  ارتباط توانایی  و تحلیل

 از استفاده و جدید جذب اطالعات توانایی میزان چه تا  فرد یک  که دهدمی مهارت نشان فهمیدن یک موضوع. این ▪

 دوره در جدید اطالعات جذب در فرد یک  توانایی کارآموزی، موضوع و مهارت این دارد. انتخاب را کار  محیط در آن

 .است کارفرمایان برای هااولویت از  یکی آن، از  پس و همچنین کارآموزی

 که اطالعاتی  از باید بتواند کار  بازار در  فرد  که  داشتند  بیان  کارفرمایانتوانایی استفاده از اطالعات )سواد اطالعاتی(.   ▪

 خوبیبه و  کند رصد خوبیبه را  های شغلی موقعیت بتواند فرد  که  شودمی باعث کار این  .کند استفاده  آورد می دست به

 .سازد هموار کار  بازار در خود رشد برای را راه  شرایط، تحلیل با

 

 استخراج شدند.   آموختگاندانشپذیری های مهم در زمینه اشتغالمهارت عنوانبهدر این گروه، نُه مهارت   .های نرممهارت

های خود در بازار کار را داشته  الزم است آمادگی برای تجربه آموخته  آموختهدانشآمادگی برای تجربه کردن. فرد   ▪

 باشد.

 با وجدانی. فرد باوجدان فردی است که بر اعمال خود، کنترل درونی دارد.  ▪

کند، در  فردی که توانایی برخورد اخالقی و رویکرد اخالقی به مسائل را دارد، با دیگران محترمانه برخورد میاخالق.   ▪

 دارد. خوبی خود را در بازار کار فعال نگه میبه و کند هنگام مشکالت خطوط اخالقی را حفظ می
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ها کنار  ت که یک فرد باید بتواند با آنهای سخت اسگیریهای پیچیده و تصمیمتعادل روانی. بازار کار پر از تنش ▪

 بیاید.

 های مهم است.کوشی. توانایی یک فرد برای تالش مداوم و عدم انتظار نتایج زود هنگام یکی از ویژگیپشتکار و سخت ▪

ها تمایل  آماده نیستند تا مسئولیت یک کار و عواقب آن را بپذیرند. آن  آموختگاندانشپذیری کارفرمایان.  مسئولیت ▪

 ها مسئولیتی در قبال عواقب انجام آن نداشته باشند.  ها گفته شود و آندارند تا کار از طریق مقام مافوق به آن

 های کار در بازار کار، نظم و انضباط است.نظم و انضباط. یکی از بایسته ▪

رک متقابل، توانایی انتقال  های چندگانه او در زمینه دکار تیمی. توانایی یک فرد در انجام کار تیمی، نشان از مهارت ▪

 پذیری و نظم و انضباط او دارد. مفاهیم، توانایی جذب مفاهیم، اخالق، مسئولیت

 پذیری ارتباط دارد.  هایی همچون آمادگی برای تجربه کردن و مسئولیتبا مهارت نفساعتمادبه. نفساعتمادبه ▪

 

 اند. برای فعالیت در بازار کار شناخته شده موردنیاز های مهارت عنوانبهدر این گروه پنج مهارت  .های سختمهارت

شده. توانایی یک فرد برای آغاز کردن یک کار و انجام آن تا پایان نیازمند این است که  توانایی اجرا و اتمام کار محول ▪

 یک پیش ببرد.  بهیک فرد بتواند بر کل کار اشراف داشته باشد و فرآیند انجام آن را یک 

 های واقعی به دانشجویان بهبود بخشید. توان به وسیله ارائه پروژهتوانایی انجام کار در محیط کار. این تمایل را می ▪

های جدید. دنیای آینده، دنیای استفاده از ابزارهای جدید است و الزم است که  توانایی استفاده از ابزارها و فناوری ▪

 را داشته باشند. ها توانایی استفاده از آن آموختگاندانش

های خود را به  باید بتواند توانایی  آموختهدانشهای خود. کارفرمایان معتقد بودند فرد  توانایی ارائه و نمایش توانایی ▪

 فهم باشد، ارائه دهد.ای که برای بازار کار قابلگونههبازار کار ب

در صورت داشتن    آموختگاندانشن معتقد بودند های مختلف. کارآفریناهای خود در محیطتوانایی استفاده از توانایی ▪

 های خود برای حل مسائل در محیط کار استفاده کنند.توانند از دانستهاین مهارت می
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(1398شده در پژوهش درویشان و همکاران ) : مدل ارائه 22- 2شکل   
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 مدل اولیه پژوهش 

نهایت مدل ادبیات پژوهش    ی در  به مرور  ارائه  23-2در شکل  تدوین و  با توجه  این  نشان داده شده است. مدل  شده در 

و آناس و حمزه  (2018کالرک )(، 2015(، گیلبرت و همکاران )2007های پژوهش پول و سیول )پژوهش ترکیبی از مدل

در نظر    پذیری را تابعی از سه عامل فرد، مؤسسه آموزش عالی و بازار کاراشتغال( است. مدل اولیه این پژوهش،  2017)

ویژگی است.  فردی شامل خصوصیات جمعیتگرفته  بینهای  ویژگیشناختی،  و  روانفردی  است. مؤسسه  های  شناختی 

ویژگی عالی  کارآموزش  تجربه  همچون  مهارتهایی  هیجانی،  هوش  زندگی،  و  و  ی  درک  دانش،  میزان  عمومی،  های 

کند. در نهایت بازار کار شامل  های موضوعی، یادگیری توسعه شغلی و حمایت اجتماعی را به دانشجویان عرضه میمهارت

 های عرضه و تقاضا در این بازار است.  نیرو

اشتغالفرد فردی،  دیدگاه  در  توانایی  .  عنوان  به  سطح  ادراکپذیری  با  متناسب  پایدار  اشتغال  به  دستیابی  برای  شده 

های فردی  بعد ویژگی  دو   ،شده این پژوهش(. در مدل ارائه2015شود )گیلبرت و همکاران،  های فردی تعریف میشایستگی

 شامل موارد ذیل است: 

جمعیتویژگی .1 ویژگیهای  شامل  قومی،  شناختی.  گروه  جنسیت،  )سن،  شخصی  وضعیت  های   ،)... و  سالمتی 

...( و شغل )سطح شایستگی،   و  منابع مادی )خانه، درآمد، موقعیت جغرافیایی   ،).. و  خانوادگی )متأهل، مجرد 

 کیفیت آموزش و ...( 

ی شغلی  وجوجستنفس، شخصیت،  شناختی. شامل فعال بودن، خودکارآمدی، هویت شغلی، عزتهای روانویژگی .2

 و... است.  

 

 شود:پذیری بررسی می. در ادامه نقش مؤسسات آموزشی در فرآیند اشتغاللیمؤسسه آموزش عا

اینکه   .1 و  کاری  تجربه  برای  کارفرمایان  است.  مهم  بسیار  کارفرمایان  برای  اشتغال  یا  کاری  تجربه  کاری.  تجربه 

را تقویت    نفس خودکار گیرند، اعتمادبهه  توانند تحصیالت خود را در دنیای شغلی بآموختگان چگونه میدانش

مهارت همچنین  و  ویژگیکنند  و  اشتغالها  آنهای  )جکسون پذیری  هستند  قائل  ارزش  دهند،  افزایش  را  ، 1ها 

2016 .) 

دهنده بلوغ یک  هایی است که باید در نظر گرفته شود؛ زیرا نشانهوش هیجانی. مدیریت احساسات یکی از جنبه .2

آموخته در حین کار ممکن است با احساسات مختلفی  (. دانش2014،  2ها است )پادی فرد در مدیریت موقعیت

های شخصی بداند. عالوه بر این، توانایی کنترل خشم،  عنوان ویژگیها را بهرو شود و کارفرما این شایستگیهروب

ن  تعارض و احساسات منفی بر رفاه سالم تأثیر مثبت دارد. رشد هوش هیجانی در اوایل کودکی با تشویق والدی

ای مناسب در مدیریت احساسات، هوش هیجانی خود را تقویت کرده و  شود. دانشجویان با داشتن پایهآغاز می

عنوان آمادگی برای دنیای شغلی تقویت کنند. هوش هیجانی نه  ها را بهانگیزه همیشگی خود را دارند تا مهارت

شود  کار گرفته میه  کرد فرد در زندگی نیز بتنها برای اشتغال دانشجویان بلکه برای شکل دادن به درک و عمل

 (.   2017)آناس و حمزه، 

 
1 Jackson 
2 Paadi 
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تواند از مطالعه هر حوزه پشتیبانی  شود که میهایی گفته میهای عمومی به مهارتهای عمومی. مهارتمهارت .3

به مجموعه و  زمینهکند  از  قابلای  کار  و محیط  عالی  آموزش  دانشهای  کارفرمایان،  است.  با  آموختگانتقال  ان 

خود،    باره هایی مانند یادگیری دردهند. فعالیتهای خاص ترجیح میهای عمومی رشدیافته را در حوزهمهارت

  ینحوه دستیابی به یک وظیفه یادگیری، نظارت بر ادراک از خود و ارزیابی فراشناختی در ارتقا  درباره ریزی  برنامه 

 (.2005، 1و اسِستهای عمومی دانشجویان بسیار مهم است )مورلند مهارت

های موضوعی. انگیزه واقعی دانشجویان برای ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی  میزان دانش، درک و مهارت .4

دوره دلیل  است.  به  مناسب  شغل  یافتن  و سرانجام  تحصیلی  رشته خاص، کسب مدرک  یا  موضوع  های خاص 

گیرند  متقاضی شغل در نظر می بارهم قضاوت درشایستگی آکادمیک اولین ترجیحی است که کارفرمایان در هنگا

 (. 2007)پول و سیول، 

های الزم را ببینند. یادگیری  آموختگان باید در زمینه یادگیری توسعه شغلی آموزشیادگیری توسعه شغلی. دانش .5

  های مدیریت شغلی خود را توسعه دهند. کند تا خودآگاهی از فرصت و مهارتتوسعه شغلی به افراد کمک می

های الزم  دهنده مهارتدنیای شغلی اطالعات کسب کنند و فرآیند یادگیری نشان  بارهتوانند دردانشجویان می

 (. 2009، 2لوین، ترجول، تیلر است )اسمیت، برووکس، لیچنبرگ، مک 

ای است که با پیشرفت در آموزش و پرورش و توسعه حمایت اجتماعی. حمایت اجتماعی نمایانگر یک عامل زمینه .6

شغلی همراه است. روابط حمایتی بین همتایان، خانواده و معلمان مزایایی را برای همه طرفین یعنی دانشجویان  

طور معمول دانشجویان برای راهنمایی در انتخاب  کند. بهو کارآفرینان و همچنین مؤسسات آموزش عالی فراهم می

کنند. حمایت مؤسسات آموزش عالی همچنین  یدانشکده و همچنین شغل خود به بزرگساالن و دوستان اعتماد م

های ارزشمند و تشویق  مهارت  حمایت همتایان در محیط یادگیری نقش مهمی در هدایت دانشجویان برای کسب

جانبه بین دانشجو، مؤسسه آموزش عالی  ها برای تحقق پتانسیل خود دارد. یادگیری مبتنی بر کار همکاری سهآن

 (. 2017دهد )آناس و حمزه، و کارفرما را پیشنهاد می

 

های فردی و دانش،  پذیری بر عوامل طرف عرضه از نقطه نظر ویژگیاشتغال  دربارههای اخیر  . در حالی که بحثبازار کار

انداز دیگر و به  کند؛ یک چشمها متمرکز شده است و به موفقیت در اشتغال کمک میها و سایر ویژگیها، تواناییمهارت

های مورد نیاز،  های شغلی، مهارتفدر نظر گرفتن عوامل طرف تقاضا در بازار کار مانند تعداد و نوع ردی ، همان اندازه مهم

(. عوامل کالن اقتصادی از جمله  2005کوئید و لیندسی،  میزان رقابت برای مشاغل و موقعیت اشتغال احتمالی است )مک 

های شغلی خالی و جایی که این  ماهیت تقاضای کار در اقتصاد ملی نیز بر تعداد ردیف  و  وکاراعتماد بلندمدت به کسب

پذیر ممکن  های کاهش تقاضای بازار کار، حتی افراد اشتغالگذارد. بنابراین، در دورهتأثیر می  ، اندی قرار گرفتههای شغلردیف

های محیطی بیکاری بلندمدت  (. یک پیامد بالقوه این محدودیت2006کوئید،  است در دستیابی به شغل تالش کنند )مک 

(. عالوه بر این، در  2018پذیری است )کالرک،  سطح باالیی از اشتغال  های فردی مربوط بهرغم ویژگی)یا اشتغال اندک( به

های مختلفی را برای وقت، روشاطمینان اقتصادی، کارفرمایان ممکن است به جای استخدام کارکنان تمامهای عدمدوره

   (.2006کوئید، کار گیرند )مک ه وقت بریزی نیروی کار مانند استفاده از کارکنان پارهبرنامه 

 
1 Moreland & ESECT 
2 Smith, Brooks, Lichtenberg, Mcllveen, Torjul & Tyler 
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 شده با توجه به مرور ادبیات پژوهش : مدل ارائه 23- 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 منابع 

در کشور بر اساس روش    مبتنی بر دانش(. راهکارهای توسعه اشتغال  1398جمشیدی، علیرضا؛ عالی، صمد و بافنده زنده، علیرضا )

 . 108-58(، 4)6های کاربردی اقتصاد،  بنیاد. نظریهداده

آموزش   آموختگاندانشپذیری  های اشتغالمهارت  (. طراحی مدل1398زاده، رضوان )درویشان، علی؛ تسلیمی، محمد سعید؛ حکیم

 . 39-7(، 19)10های کوچک و متوسط استان تهران(، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، عالی کشور )نمونه موردی: بنگاه

پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت واکاوی اشتغال(.  1394نادری مهدیی، کریم؛ زلیخائی سیار، لیال؛ پویا، مهرداد )

 . 50-21(، 4)21ریزی در آموزش عالی، حضور زنان در بازار کار. فصلنامه پژوهش و برنامه

 

Alvarez-Gonzalez, P., López-Miguens, M. J., & Caballero, G. (2017). Perceived employability in 

university students: developing an integrated model. Career Development International. 

Anas, I., & Hamzah, S. R. A. (2017). Conceptual study on the enhancement of employability 

among undergraduates in workbased learning setting. International Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, 7(4), 65-79. 

Bailey, L., & Ingimundardottir, G. (2015). International Employability: Stakeholder attitudes at an 

international university in Malaysia. Journal of Teaching and Learning for Graduate 

Employability, 6(1), 44-55. 

Barrie, S. C. (2006). Understanding what we mean by the generic attributes of graduates. Higher 

education, 51(2), 215-241. 

Behle, H. (2020). Students’ and graduates’ employability. A framework to classify and measure 

employability gain. Policy Reviews in Higher Education, 4(1), 105-130. 

Bezuidenhout, M. (2011). The development and evaluation of a measure of graduate employability 

in the context of the new world of work (Doctoral dissertation, University of Pretoria). 

Bonfour, A. and Edvinsson, L. (Eds) (2004), Intellectual Capital for Communities,  Butterworth-

Heinemann/Elsevier, Oxford. 

Bourdieu, P. 2008. “15 the Forms of Capital.” Readings in Economic Sociology 4(1), 280–291. 

Bowden, J., Hart, G., King, B., Trigwell, K., & Watts, O. (2000). Generic capabilities of ATN 

University graduates.[Online] Available: http://www. clt. uts. edu. au. ATN. grad. cap. project. 

index. html [2005, July 6]. 

Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: Enhancing graduate 

employability through career management skills. Higher Education Research & 

Development, 28(1), 31-44. 

Brown, P., Hesketh, A., & Wiliams, S. (2003). Employability in a knowledge-driven 

economy. Journal of education and work, 16(2), 107-126. 

Brunet, I., & Pastor, I. (2003). Tercera vía, Comisión Europea y estrategias de 

empleabilidad. ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 3(1), 11-26. 



 

79 
 

Casner-Lotto, J., & Barrington, L. (2006). Are they really ready to work? Employers' perspectives 

on the basic knowledge and applied skills of new entrants to the 21st century US workforce. 

Partnership for 21st Century Skills. 1 Massachusetts Avenue NW Suite 700, Washington, DC 

20001. 

Clarke, M. (2018). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes 

and context. Studies in higher education, 43(11), 1923-1937. 

Coetzee, M. (2008). Psychological career resources of working adults: A South African survey. 

Cole, D., & Tibby, M. (2013). Defining and developing your approach to employability: A 

framework for higher education institutions. Heslington: The Higher Education Academy. 

Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review 

and assessment. Journal of management, 37(1), 39-67. 

De Grip, A., Van Loo, J., & Sanders, J. (2004). The industry employability index: Taking account 

of supply and demand characteristics. Int'l Lab. Rev., 143 (3), 211-233. 

De Vos, A., De Hauw, S., & Van der Heijden, B. I. (2011). Competency development and career 

success: The mediating role of employability. Journal of vocational behavior, 79(2), 438-447. 

Di Fabio, A. (2017). A review of empirical studies on employability and measures of 

employability. Psychology of career adaptability, employability and resilience, 4(1), 107-123. 

Ehrenberg, R. and Smith, R. (2002), Modern Labor Economics, 8th ed., Addison-Wesley, 

Reading, MA. 

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. 

G. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to  

Education, University of Chicago Press, Chicago, IL. 

Gazier, B. (2001). Employability: From theory to practice. M. New Brunswick, NJ: Transaction 

Books, 3, 23. 

Green, W., Hammer, S., & Star, C. (2009). Facing up to the challenge: why is it so hard to develop 

graduate attributes?. Higher Education Research & Development, 28(1), 17-29. 

Guilbert, L., Bernaud, J. L., Gouvernet, B., & Rossier, J. (2016). Employability: Review and 

research prospects. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(1), 69-89. 

Harvey, L., Harvey, L., Locke, W., & Morey, A. (2002). Enhancing Employability, Recognising 

Diversity: Making Links between Higher Education and the World of Work: Main Report. 

Universities UK. 

Heijde, C. M. V. D., & Van Der Heijden, B. I. (2006). A competence‐based and multidimensional 

operationalization and measurement of employability. Human Resource Management: Published 

in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in 

alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 449-476. 

Hennekam, S. (2015). Employability of older workers in the Netherlands: antecedents and 

consequences. International Journal of Manpower, 36(6), 931-946. 

Hillage, J., & Pollard, E. (1998). Employability: developing a framework for policy analysis. 



 

80 
 

Insa, L. I. L., González, J. J. Z., & Iñesta, A. I. C. (2016). Discussing employability: current 

perspectives and key elements from a bioecological model. Employee Relations, 38(6), 961-974. 

Knight, P. T., & Yorke, M. (2003). Employability and good learning in higher education. Teaching 

in Higher education, 8(1), 3-16. 

Kraan, K., & Wevers, C. (2012). Model developed to monitor sustainable employability. 

Krouwel, S. J. C., van Luijn, A., & Zweekhorst, M. B. (2019). Developing a processual 

employability model to provide education for career self-management. Education+ Training, 

62(2), 116-128. 

Llinares-Insa, L. I., González-Navarro, P., Zacarés-González, J. J., & Córdoba-Iñesta, A. I. (2018). 

Employability Appraisal Scale (EAS): development and validation in a Spanish sample. Frontiers 

in psychology, 9, 1437. 

Lo Presti, A., & Pluviano, S. (2016). Looking for a route in turbulent waters: Employability as a 

compass for career success. Organizational Psychology Review, 6(2), 192-211. 

Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological 

strengths. Academy of Management Perspectives, 16(1), 57-72. 

Mason, G., Williams, G., & Cranmer, S. (2009). Employability skills initiatives in higher 

education: what effects do they have on graduate labour market outcomes? Education 

Economics, 17(1), 1-30. 

McQuaid, R. W., & Lindsay, C. (2005). The concept of employability. Urban studies, 42(2), 197-

219. 

Pitan, O. S., & Muller, C. (2020). Student perspectives on employability development in higher 

education in South Africa. Education+ Training, 36(3), 453-471. 

Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of 

graduate employability. Education+ Training, 49(4), 277-289. 

Pool, L. D., Qualter, P., & Sewell, P. J. (2014). Exploring the factor structure of the CareerEDGE 

employability development profile. Education+ Training. 

Rothwell, A., & Arnold, J. (2007). Self‐perceived employability: Development and validation of 

a scale. Personnel review, 36(1), 23-41. 

Rufai, A. U., & Rashid, A. B. M. (2015). Developing a sustainable practical model of graduate 

employability for higher education. International Journal of Education and Literacy Studies, 3(1), 

42-51. 

Salanova, M., & Llorens, S. (2009). Exposure to information and communication technology and 

its relationship to work engagement. Revista de Trabajo y Ciencia, 32(1), 55-62. 

Scott, P. (1995). The meanings of mass higher education. McGraw-Hill Education (UK). 

Sehgal, N., & Nasim, S. (2018). Total Interpretive Structural Modelling of predictors for graduate 

employability for the information technology sector. Higher Education, Skills and Work-based 

Learning, 6(2), 146-161. 

Small, L., Shacklock, K., & Marchant, T. (2018). Employability: a contemporary review for higher 

education stakeholders. Journal of Vocational Education & Training, 70(1), 148-166. 



 

81 
 

South African Journal of Industrial Psychology, 34(2), 32–41. 

Su, W., & Zhang, M. (2015). An integrative model for measuring graduates’ employability skills—

A study in China. Cogent Business & Management, 2(1), 1060729. 

Taylor, F. (1964), Scientific Management, Harper & Row, London. 

Thang, P. V. M., & Wongsurawat, W. (2016). Enhancing the employability of IT graduates in 

Vietnam. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 6(2), 146-161. 

Tomé, E. (2007). Employability, skills and training in Portugal (1988‐2000): evidence from 

official data. Journal of European Industrial Training, 31(5), 336-357. 

Van Dam, K. (2004). Antecedents and consequences of employability orientation. European 

Journal of work and organizational Psychology, 13(1), 29-51. 

Van der Heijden, B. I., & Bakker, A. B. (2011). Toward a mediation model of employability 

enhancement: A study of employee‐supervisor pairs in the building sector. The Career 

Development Quarterly, 59(3), 232-248. 

Van der Heijden, H. (2004). User acceptance of hedonic information systems. MIS quarterly, 

28(4), 695-704. 

van der Klink, J. J., Bü̈ltmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Zijlstra, F. R. H., Abma, F. I.,... 

& van der Wilt, G. J. (2016). Sustainable employability – definition, conceptualization, and 

implications: A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work 

Environmental Health, 42(1), 71–79.  

Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., & De Witte, H. (2014). Defining perceived 

employability: a psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605. 

Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., & De Witte, H. (2014). Defining perceived 

employability: a psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605. 

Watts, A. G. (2006). Career development learning and employability. York: Higher Education 

Academy. 

Williams, S., Dodd, L. J., Steele, C., & Randall, R. (2016). A systematic review of current 

understandings of employability. Journal of education and work, 29(8), 877-901. 

Woodward, J. (1980), Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, 

London. 

Ya-hui, S., & Li-yia, F. (2008). Assessing Graduate Attributes for Employability in the Context of 

Lifelong Learning: The Holistic Approach. Online Submission, 5(11), 1-10. 

Yorke, M., & Harvey, L. (2005). Graduate attributes and their development. New directions for 

institutional research, 128(1), 41-58. 

Yorke, M., & Knight, P. (2007). Evidence-informed pedagogy and the enhancement of student 

employability. Teaching in higher education, 12(2), 157-170. 

Zakaria, M. H., Yatim, B., & Ismail, S. (2014, June). A new approach in measuring graduate 

employability skills. In AIP conference proceedings (Vol. 1602, No. 1, pp. 1202-1208). American 

Institute of Physics. 

 


