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Abstract
The purpose of the present study was to هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیینر لی بی بییسیر و
investigate the relationship between a
استخدامپذیری با سنانجیگری صالحنتهای سیینر لی بی بی
boundaryless career with employability and the
mediating role of career competencies. The  همبیتگی ا ن ع سدلسا ی سعیا ت سیااتاری،روش پژوهش
research method was the correlation of structural  صینعتی-  کبنه کارکنان لرکتهای ت لنیدی، جاسعه آساری. ب
equation modeling. The statistical population was
all employees of Isfahan manufacturing -  نفر به روش نم نهگنری192  نم نهای به حجم. لهر اصفهان ب
industrial companies. A sample of 192 people was  بیهسنظی ر گیر آوری.ر سترس ا بن سه لرکت انتخاب لد
selected from three companies using the
convenience sampling method. Boundaryless ا هها ا سقناسهای نگرشهای سینر ل بی بیسیر بریییو و
Career Attitudes (Briscoe and Hall, 2006), ، سنزان گرایش استخدامپذیری ف گنت وکیایننوی،)2002 ،هال
Dispositional Measure of Employability (Fugate
& Kinicki,2008), Job - Related Information ،)1992 ، اطالعیییا اییی کاتنیییان و گرینهیییاوس،)2002
(Greenhaus & Callanan, 1992), Career - job )2002 ، سینرل بی ابی و همواران- سهار های سرتبط بال ل
related Skills Scale(Abbie et al. ,2003) and
Breadth of Internal, External Networks(Abbie et ،  بیات و ت وو،و وسعت لبوههیای اابیی وایارجی ابیی
al. ,2003) were used to collect data. The results  نتایج نشان ا که صالحنت انیت چرایی.) استفا ه لد2002
showed that the competence of understanding
why there was a relationship between  یی سنیانجی،ر رابطه بن طر تفور بیسر و استخدامپیذیری
boundaryless thinking and employability was a نیییبی بی اسییا ر رابطییه بیین گییرایش بییه ت ییر سییا سانی و
relative mediator. But it did not play a mediating
role in the relationship between organizational  همچنین صییالحنت. نقیش سنییانجی ندالیت،اسیتخدامپیذیری
career mobility and employability. Knowing انیت چه کیی ر رابطه سینر ل بی بیسر و استخدامپذیری
whom competency was a partial mediation in the
relationship of boundaryless career and  صالحنت انیت چگ نگی ننز.ی سنانجی نیبی به حیاب آسد
employability. Knowing how competency was a  یی سنیانجی،ر رابطه بن طر تفور بیسر و استخدامپیذیری
partial mediation in the relation of boundaryless
and employability and was full mediation in the نییییبی و ر رابطیییه بییین گیییرایش بیییه ت یییر سیییا سانی و
relations of organization's mobility preference  ر سجم ع سیت ان گفیت. استخدامپذیری ی سنانجی کاسل ب
with employability. In general, the results showed
that career competency is the mediator in the که طر تفور بیسر ا طریق صالحنتهای سینر ل بی سیت اند
relation of a boundaryless career with
. به استخدامپذیری سنجر ل
employability.
Keywords:
Employability,
Career -  صیالحنت هیای سیینر لی بی-  استخدام پذیری:کلیدواژه ها
Competencies, Boundaryless Career
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مقدمه
ل ل و الت ال ننروی انیانی یوی ا ع اسل اساسی ر ه ییت افیرا و رضیایت آنیان ا نیدگی و
یوی ا سهمتری ار شهای ج اسع به حیاب سیآید کیالر  .)2010 ،1ر تمیام ج اسیع ،بیرای
افرا ی که ر س کار هیتند ،الت ل ل و استخدام ا اهمنت ویژهای برا ر ار است .سزاییای
الت ال باعث لده کیه بخیش عظنمیی ا ایی جمعنیت ،بیه نبیال اسیتخدام بالیند س سی ی
ستجر ی .)1292 ،افرا ی که استخدامپذیری 2باتتری ارند کنترل بنشتری بر اتفاقا ندگی-
لان الته ،ا رویدا های سینر ل بی لیان رضیایت بنشیتری ارنید و حتیی بعید ا پشیت سیر
گذالت ی لویت ر سینر ل بی ،2سثال ا سیت ا ن لی ل ،سیط بیاتتری ا بهزیییتی
روانی راتجربه سیکنند ام سی آر ل ،واتر  ،برییو و هال.)2000 ،2
ا س ی یگر ر ط ل چند ههی گذلته ،کارکنیان لیاهد ت ی ت اساسیی ر سیا سانهیا
ب هاند و جهانی لدن ،ت ننیرا تون ل ییی و فشیارهای بیا ار کیار باعیث ت ننیرا اساسیی ر
طبنعت و سیااتار لی ل و الیت ال لیده اسیت اوی ،چیان ،سیم ،هی و چرننشینو .)2015 ،5
سینرهای ل بی که رو ی سشخصهیلان ثبا  ،پنشرفت عم ی ر سا سان و اسننت ل بی ب ه
اسرو ه به جابه جاییهای بن سیا سانی ،بییثبیاتی رو بیه افیزایش و ورههیایی ا بنویاری بیرای
کارکنان ت ننر ه ییت ا هانید بیراون ،هییو و ویبنیاس  ،2002 ،2ابیی ،بیات و ت وو ،0
 .)2002پنمانهای روانلنااتی بن کارفرسا و کارکنان ،یگر ی پنمان ببند سد و با ثبا ر
سینر ل بی فر ننیت .ت ننرا سورر جهان کار باعث ا کار بنوار لیدن جمعنیت لیاشل لیده
است و نتنجه ای که ،ای جمعنت ننز رگنر رفتارهای کارییابی هییتند .بنیابرای کارفرساییان بیا
تقاضاهای سختبفی ا س ی با ار کار روبرو هیتند س س ی ستجر ی .)1292 ،ای س ض ع سیب
لده که ا ی طرف کارکنان با عدم اسننت ل بی س اجه لده و ا س ی یگر ننا سند ای بالند
که بهص ر سداوم ا را با روشهای سختبف به رو کنند .با ت جه به بات ب ن عرضه ننروی کیار،
با ار کار آن سته ا ننروی انیانی راجذب کر ه و بهعن ان سرسایه به حیاب سیآور که ت انمنیدیهیا
و قاببنتهای باتیی الته بالد و بت اند ا را با لرایط ست نر و ستن ع با ار کار هماهنگ کند آراییی
واسفندانی.)1292 ،
1. Clarck
2. employability
3. career
4. McArdle, Waters, Briscoe, & Hall
5. Uy, Chan, Sam, Ho
6. Brown, Hesketh, & Williams
7. Eby, Butts & Lockwood
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جاسعه ایران ننز ا ای ست ت ت سیتثنی ننیت و بخشی ا جمعنت ر س کار ،بنوار و
ر نتنجه رگنر فرایند کاریابی هیتند .بنابرای بررسی سیئبه استخدامپیذیری ر لیرایط فعبیی
ننای کار و با ت جه به ت ننرا پنش آسده ر سینرهای ل بی ،ضروری بهنظر سییرسید .اگرچیه
ر سننه استخدامپذیری ر ایران پژوهشهیایی صی ر گرفتیه اسیت تیدی  ،1292 ،س سی ی،
 ،1292اهدی و حی پ ر )1222 ،اسا هنچ ی به بررسی رابطه آن با سیینر لی بی بییسیر  1و
صالحنتهای سینر ل بی 2و نقش پنشبننی کنندهی آنها نپر ااتهاند .بنابرای هدف پیژوهش
حاضر بررسی رابطه سینر ل بی بیسر و استخدامپذیری با سنانجیگیری صیالحنتهیای سیینر
ل بی است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 6 - 0استخدامپذیری
استخدامپذیری عبار است ا ت انایی فر برای لناسایی و بالفعل کر ن فرصتهای سینر ل بی
ر رون و بن سا سانها .استخدامپذیری ی

سا ه روانی اجتماعی لیخ

س ی ر اسیت کیه ا

وضعنت الت ال فر جدا است .یعنی ی فر سمو است استخدامپذیر بالد ،بدون ای که لزوسیا
ر حال حاضر لاشل بالد ف گنت ،کنننویی و آلیفر  .)2002 ،2همچنین ف گنیت وکیایننوی،
2
 )2002به ارائهی ی سااتار چند بعدی ا استخدامپذیری با عن ان استخدامپذیری جهتسنید
پر ااتند .استخدامپذیری جهتسند ی سفه م انتزاعی سطح باتتر است که سبتنی بر پینج بعید
سیبالد .ای پنج بعد عبارتند ا گش گی نیبت به ت ننرا کیاری ،5تیابآوری لی بی و سیینر
ل بی ،2ه یت ل بی ،0انگنزهی سینر ل بی 2و پنشتا ی ل بی و سیینر لی بی .9ایی ابعیا بیه
وسنبهی سطالعا گیتر های ر سننههای روانلناسی کاربر ی ،10سیینر لی بی ،سشیاورههیای
حرفه ای ،11سدیریت 12و لخصنت تعنن لدهاند.
1. boundaryless career
2. career competencies
3. Fugate, Kinicki, & Ashforth
4. dispositional employability
5. openness to change at work
6. work and career resilience
7. work identity
8. career motivation
9. work and career proactivity
10. applied psychology
11. vocational counselling
12. management
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 0 - 0مسیر شغلی بی مرز
ر ط ل چند ههی گذلته جهیانی لیدن ،ت ننیرا تون ل ییی و فشیارهای بیا ار کیار باعیث
ت ننرا اساسیی ر طبنعیت و سیااتار لی ل و الیت ال لیدهاسیت اوی و همویاران.)2015 ،
سینرهای ل بی سنتی که رو گاری ر اال ی یا و سا سان آلوار سیلدند و ر طی ل یی
سینر ل بی ا پنش تعرییف لیده و رو بیه بیات پنشیرفت سییکر نید ابیی و همویاران2002 ،و
ساویواس )2000 1ت ننر ه یت ا هاند و ت ننر کارکنان و حرفهها بهعن ان ی اسر نیا ر ر نظیر
گرفته نمیل  .سینرهای ل بی بیسر  2نشان هندهی یی نی ع سیا گاری و سقاببیهی تیا ه بیا
لرایط جدید ل بی است .ای روش ن کارکنان را سبزم سیسا تا با فعالنتهای سیدیریت سیینر
ل بی ا رگنر ل ند و فرصتهای ل بی تا های را برای ای ابیق کننید تیا اهیداف سیینر
ل بیلان سشخ لده و اسوان الت ال آنها تیاسن لی آرتی ر 2و همویاران .)1992 ،سیینر
ل بی بیسر لاسل و بعد طر تفور بی سر  ،2به سعنای نگرشهای کبی فر نیبت به کار کر ن
ر سر های سا سانی ،و گرایش بیه ت یر سیا سانی ،5بیه سعنیای تماییل بیه سانیدن بیا یی ییا
چندکارفرسا ،است برییو  ،هال و فراسچی یم س .)2002 ،2ا س ی یگر ر سینرل بی بیی-
سر بهط ره عمده بر سفاهنمی چ ن استخدامپذیری ،سهار هیای لی بی قابیل انتقیال ،سیدیریت
لخصی سینر لی بی تاکنید سییگیر اسننیی .)1292 ،افیرا ارای سیینرلی بی بییسیر بیه
فعالنتهای ل بی سختبفی سیپر ا ند تا بت انند ا ای طریق به تومنل نقشهای کاری ،اان ا گی
واجتماعی سطابق با ننا ها وه یت لخصیلان بپر ا ند آرت ر ،اینوی ن و پرینگل .)1999 ،0ای
اسر آنان را قا ر سیکند تا ا سر هابه الوال سختبف استخداسی عب ر کنند .سثالبهط ر ورهای بن
کارسند ائمی و س قت ب ن ،سشاشل پاره وقت یا تمام وقت ،استخدام سا سانی وای اسیتخداسی
یابنواری حرکت کنند .بنابرای انتظار سیرو که ای افیرا کمتیر چیار سشیوال اسیتخداسی و
ل بی بالند هال و سنروی .)1992 ،2
بنابرای ر لرایط ل بی فعبی ،آنچه به افرا کم سیکند تا سینر لی بی ای را سیدیریت
کنند و به استخدام برسند ،کی صالحنتهای سینر ل بی و ت سعهی آن است هال و سی س،9
1. Savickas
2. boundaryless career
3. Arthur &Rousseau
4. Boundaryless mindset
5. Organization mobility preference
6. Briscoe, Hall, & FrautschyDeMuth
7. Inkson & Pringle
8. Hall, &Mirvis
9. Moss
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 .)1992نظریه پر ا ان سینر ل بی بیسر  ،بر ضرور جمعآوری " سرسایههای سیینر لی بی"1
تاکنیید سیییکننیید فنبنپییی 2و هموییاران1992 ،و اینوییی ن و آرتیی ر .)2001 ،فنبنپییی و
آرت ر  ،)1992برای اولن بار ای سه گروه سرسایه را بیهعنی ان "صیالحنتهیای سیینر لی بی"
سعرفی سیکنند و آنها را پنشبننیکنندههای س فقنت ر سینر ل بی بیسر سی انند.
 9 - 0صالحیتهای مسیر شغلی
2

سینرهای ل بی که سر های گیتر های برای جابهجیایی فیراهم سییکننید ،اسویان پنشیرفت و
انبالت سه ن ع صالحنت سینر ل بی  -انیت چرایی ،2انیت چگ نگی 5و انیت چهکییی
 را ر فر سمو سیسا ند فنبنپی ،آرت ر .)1992 ،صالحنتهای " انیت چرایی" بیه سی ال"چرا" پاسخ سی هد و به انگنزش سینر ل بی ،0سعنای لخصی 2و ه یتیابی 9سربی سییلی
فنبنپی و همواران .)210 :1992 ،ای صالحنت بیا انیریی انگنزلیی افیرا بیرای ر کیر ن
ا لان ،کشف اسوانا ستفاو وسا گار لدن با ت ننر سیداوم ر س قعنیتهیای کیار ر ارتبیا
است آرت ر و همواران .)1999 ،ا نظیر ابیی و همویاران  )2002صیالحنت " انییت چراییی"
لاسل سه ست نر 10است .بننش سینر ل بی ،11به سعنای آگاهی نیبت به نقیا قی و ضیعف و
اهداف سینر ل بی ،لخصنت پنشتا  12به سفه م لناسیایی فرصیتهیای جدیید ،ابتویار عمیل و
اییتا گی ر برابر س انع ،ر نهایت گش گی ر برابر تجربنا  12که به سعنای تماییل بیه تخنبیی
ب ن ،کنجواوی ،رول فوری و فعال ب ن است .صالحنت " انیت چگ نگی" به سهیار هیای
سرب به سینر ل بی و انش سرب به ل ل الاره ار که ر ط ل سان جمع سییلی و بیه
پایه و اساس انش سا سان و فر کم سیکند آرت ر و همواران  ،1999بنر  ،1992فنبنپی و
همواران .)1992 ،صالحنت انیت چگ نگی آن سته ا سهار هایی تاکند ار کیه گییتر ه و
انعطاف پذیر هیتند به ن ی که قاببنت انتقال و جابهجایی رسنان سر هیای سیا سانی را الیته

2

1. career capital
2. Defillippi
3. mobility
4. knowing why
5. knowing how
6. knowing whom
7. career motivation
8. ersonal meaning
9. identification
10. variable
11. career insight
12. proactive personality
13. openness to change
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بالند .به عالوه تاکند بریا گنری ل بی 1به جای یا گنریهای سرتبط با کار2وج ار فنبنپیی
و همواران 1992 ،و گانز اون و یالند .)2000 ،2نهایتا ،صالحنتهای " انییت چیه کییی" بیه
ت سعهی چنزی الاره ار که به وسنبهی آن افرا لبوهی گیتر های ا روابط را ت سیعه ا ه و
ا آن استفا ه سیکنند که سیت اند برای آنها اطالعا  ،تاثنرگذاری ،راهنمیایی و حماییت فیراهم
کند فنبنپی ،آرت ر .)1992 ،ابی و همواران  )2002سیه پینشبننییکننیده ایی صیالحنت را،
روابط سشاورهای2بهسنظ ر کی تجربه و یا گنری ووسعت لبوههای روابط ر اال و بنیرون ا
سا سان سی انند.
بنابرای صالحنتهای سینر ل بی به استخدامپذیری فر ر لیرایط لی بی فعبیی اسننیی،
 )1292و قاببنت عرضهی رون و بنرون ا سا سان ابی و همواران )2002 ،فیر کمی سنونید.
همچنن پژوهشهای ستعد ی بیه نقیش پینشبننیی کننیده سیینر لی بی بییسیر ر تعنین
صالحنتهای سینر ل بنالاره کر هانید ابیی و همویاران ،2002 ،فنبنپیی و همویاران،2002 ،
کالکگب  2011 ،و فبنشر ،ااپ ا و جانی .)2012 ،5
بنابرای پژوهشها نشان هنده ای س ض ع ب که به لنل ت ننرا بهوج آسده ر ننای کار
و سینرهای ل بی ،استخدامپذیری افرا ننز ل ارتر لده است .آنچه ر ای لرایط سیت انید بیه
استخدامپذیری افرا کم کند الت صالحنتهای سینر ل بی و نگرشهای سینر ل بی بی-
سر است .با ت جه به لرایط ل بی س ج و اهمنت استخدامپذیری ،پنشیننه پیژ هشیی بررسیی
لد .پژوهشها ی اابی ر ای حنطه بینار س دو ب که بیه آنهیا ر قییمت سقدسیه الیاره
گر ید .همانط ر که گفته لد سیئبه پنش روی ای پژوهش بررسی رابطه بن سینر لی بی بیی-
سر و استخدامپذیری با سنانجیگری صالحنتهای سینر ل بی است .ر ای راستا سه فرضنه ر
قال سه سدل سطر لد .به عبار یگر نقش سنانجی صالحنتهای انیت چرایی ،انیت چه
کیی و انیت چگ نگی ر رابطه بین طیر تفویر بییسیر و گیرایش بیه ت یر سیا سانی بیا
استخدامپذیری س ر بررسی قرار گرفت .سدل سفه سی پژوهش ر لول  1ارائه لده است.

شکل  :6مدل مفهومی پژوهش
1. occupational learning
2. job related learning
3. Gunz, Evans & Jalland
4. mentoring relationships
5. Fleisher & Jansen
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روششناسی پژوهش
ای سطالعه با روش همبیتگی ا ن ع سدلسا ی سعا ت سااتاری اسیت .جاسعیه آسیاری پیژوهش
کبنهی کارکنان لرکتهای ت لنیدی  -صینعتی لهراصیفهان ب نید کیه بیه روش نم نیهگنیری ر
سترس انتخاب لدند .حجم نم نه برای پژوهشهای همبیتگی به ا ای هر ست نر آلوار  15تیا 20
ر پیژوهش
ه سیل ب رگ و گال ..)222 :1291 ،با ت جه به اینوه رسدل سفیرو
نفر تخمن
حاضر  10ست نر آلوار سنظ ر لد تعدا حداقل حجم نم نه  150نفر برآور لد .بدی سنظ ر 202
پرسشناسه ر بن کارکنان سه لرکت ت لندی  -صنعتی ت یع لد که ا ای تعدا  22عید نیاق
ب و  20پرسشناسه با گر ا نده نشد .همچنن 1پرسشناسه ر سرحبه تجزیه و ت بنل ا هها حیذف
گر ید .نهایتا  192پرسشناسه س ر بررسی قرار گرفت 02 .نفر ا لرکتکننیدگان ن و  119نفیر ا
آنان سر ب ند.
ابزار پژوهش
 .1سقناس  25گ یهای "سنزان گرایش استخدامپذیری" ف گنت وهمواران )2002 ،جهت سینجش
استخدامپذیری استفا ه لد .ای سقناس سشتمل بر  5یر سقناس گش گی نیبت بیه ت ننیرا
کاری  5گ یه) ،پنشتا ی ل بی و سیینر لی بی  2گ ییه) ،انگنیزش سیینر لی بی  2گ ییه)،
تابآوری ل بی و سینر ل بی  2گ یه) و ه ییت لی بی  2گ ییه) اسیت .ف گنیت و کیایننوی
 )2002آلفای ای سقناس را  0 /02گزارش کر ند .آلفای کرانباخ ر ای پژوهش ننز  0 /90بیه
ست آسد.
1
" .2سقناس نگرشهای سینر ل بی بیسر " برییو و هال  ،)2002 ،جهت سنجش ای نگیرشهیا
استفا ه لد .ای سقناس لاسل 12گ یه سیبالد2 .گ یهی اول طیر تفویر بییسیر و 5گ ییهی
بعدی گرایش بیه ت یر سیا سانی را سییسینجد .گ ییههیای  )12 ،12 ،11 ،10 ،9سعوی س
نمرهگذاری سیل  .برییو و همواران  )2002پایایی ای ایر ه سقنیاسهیا را بیا اسیتفا ه ا
آلفای کرانباخ به ترتن  0 /02 ،0 /29گزارش کر ند .رستگار و همواران  )2012پایایی ایر ه
سقناسهای طر تفور بیسر را ا طریق آلفای کرونباخ 0 /22و گیرایش بیه ت یر سیا سانی را
 0 /00گزارش کر ند .اسننی  )1292ننز همیانی رونی ایی سقنیاس را بیا اسیتفا ه ا آلفیای
کرونباخ ر سقناس گرایش به ت ر سا سانی0 /02و ر سقناس طر تفور بیسیر  0 /22اعیالم
کرو .ر ای پژوهش سقناس ترجنح ت ر سا سانی  0 /29و سجم عه افوار بیی سیر  0 /25بیه
ست آسد.

1. Briscoe & Hall
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 .2سقناس  5گ یهای "سهار های سرتبط با ل ل  -سینر لی بی "1ابیی و همویاران )2002 ،جهیت
سنجش صالحنتهای " انیت چگ نگی" استفا ه لد .کالکگب  ،)2005ی گ یه به پرسشیناسه
اصبی اضافه کر ند .گ یههای  )2 ،5 ،2 ،2 ،2 ،1سقناس کبی صالحنتهای سیینر لی بی سربی
به صالحنتهای « سهار های سرتبط با لی ل  -سیینر لی بی » اسیت .ابیی و همویاران )2002
آلفای کرانباخ  0 /22را برای ای سقناس گزارش کر ند .کالکگب  )2005ننز پایایی ای سقنیاس را
 0 /20گزارش کر ه است .آلفای به ستآسده ر ای پژوهش ننز  0 /22ب .
 .2سقناس صالحنتهای " انیت چه کییی" لیاسل و بخیش وسیعت لیبوهی روابیط ر رون
سا سان لبوههای اابی )2و وسعت لبوهی روابط اارج ا سیا سان لیبوههیای ایارجی)2
است .جهت سنجش لبوههای اابی ،ا سقناس "وسعت لبوههای اابی "2ابی و همویاران،
 )2002استفا ه لد .ای سقناس لاسل  2گ یه سیبالید .گ ییههیای  )10 ،9 ،0سقنیاس کبیی
صالحنتهای سینر ل بی سرب به «وسعت لبوههای اابی» است .ابی و همویاران )2002
آلفای کرانباخ  0 /92را برای ای سقناس گزارش کر ند .کالکگب  )2002آلفای  0 /29را بیرای
ای سقناس به ست آور  .آلفای کرانباخ به ستآسده ر ای پژوهش ننز  0 /22ب .
جهت سنجش لبوههای اارجی ،ا " سقناس وسعت لبوههای ایارجی "0اسیتفا ه لید ابیی
وهمواران .)2002 ،ای سقناس لاسل  2گ یه است .گ ییههیای )10 ،12 ،15 ،12 ،12 ،12 ،11 ،2
سقناس کبی صالحنتهای سینر ل بی سرب بیه «وسیعت لیبوههیای ایارج ا سیا سان» اسیت.
همچنن گ یه لماره  12سعو س نمرهگیذاری سییلی  .کالکگبی  )2005آلفیای  0 /29را بیرای
لبوههای اارجی گزارش کر هاست .آلفای به ستآسده ر ای پژوهش ننز  0 /02بیه سیت آسید.
کالکگب  )2005ر پژوهش ا ای و سقناس را بهعن ان سقنیاس سینجش "صیالحنت انییت
چه کیی" ر کنار هم قرار ا ه و آلفای آن را  0 /29گزارش کر ه است.
" .5سقناس اطالعا ای  "2کاتنیان و گرینهیاوس )1992 0جهیت سینجش صیالحنتهیای
" انیت چرایی" استفا ه لد .کالکگب  2 )2005 ،گ یه ا ای پرسشیناسه را ت ننیر ا و و گ ییه
به آن اضافه کر  .ای سقناس لاسل  10گ یه سیبالد .گ ییههیای ،22 ،22 ،22 ،21 ،20 ،19 ،12
 )20 ،22 ،25سقناس کبی صالحنتهای سینر ل بی سرب بیه «سقنیاس اطالعیا ای » اسیت.
1. career-job-related skills scale
2. internal networks
3. external networks
4. breadth of internal networks scale
5. breadth of external networks scale
6. self-information scale
7. Callanan & Greenhaus
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ضمنا گ یههای لماره  21و  22سعو س نمیرهگیذاری سییلی  .پاییایی گیزارش لیده بیرای کیل
پرسشناسه  0 /05سیبالد .آلفای به ستآسده برای سقناس ر ای پژوهش ننز  0 /02ب .
گ یههای کبنه سقناسها براساس طنف لنویر  5ا  :1بیه لید سخیالفم تیا  :5بیه لید
س افقم) رجهای نمرهگذاری سیل .
یافتهها
ویژگیهای جمعنت لنااتی لرکتکنندگان ر ای پژوهش لاسل سنانگن سی  29 .20سیال،
جنینت ،لاسل  2 .22رصد ن و  0 .21رصد سر و وضعنت تاهل ،لاسل 2 .22سجر و 0 .21
ستاهل ب  .همچنن لرکتکنندگان لاسل  10گروه ل بی ت لند  52 /2رصید) ،سهندسیی /5
 11رصد) ،برناسهریزی  0 /2رصد) ،فروش  2 /0رصد) ،ت قنق و ت سعه  2 /2رصد) ،انبیار
 2 /1رصد) ،سنابع انیانی  2 /2رصد) ،حیابداری  2 /2رصید) ،آ سایشیگاه  2 /1رصید) و
پشتنبانی ادسا  2 /2رصد) ب .
رجدول1سنانگن وان راف سعنار ابعا استخدامپذیری ،سینرل بی بییسیر وصیالحنتهیای
سینرل بی قند لده است.
جدول  :6شاخصهای توصیفی استخدامپذیری ،مسیر شغلی بیمرز و صالحیتهای مسیر شغلی
متغیرها

میانگین

 .1استخدامپذیری
 1 - 1گش گی به ت ننرا کاری
 2 - 1پنشتا ی ل بی و سینر ل بی
 2 - 1انگنزش سینر ل بی
 2 - 1تابآوری ل بی و سینر ل بی
 5 - 1ه یت ل بی

12 /25
11 /22
11 /22
20 /25
22 /22

 .2سینرل بی بیسر
 1 - 2طر تفوربی سر
 2 - 2گرایش به ت ر

20 /02
11 /22

سا سانی

 .2صالحنتهای سینرل بی
 1 - 2انیت چرایی
 2 - 2انیت چه کیی
 2 - 2انیت چگ نگی

22 /02
21 /09
22 /20

انحراف معیار
2 /20
2 /20
2 /20
2 /99
2 /00
2 /21
2 /02
5 /19
2 /22
2 /09
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لول 2رابطه بن نگرشهای بیسر لاسل طر تفور بی سر و گرایش به ت ر سا سانی) با
استخدامپذیری ا طریق صالحنت انیت چرایی ،چه کیی و چگ نگی را نشان سی هد .ر ایی
سدل ،طر تفور بیسر و گرایش به ت ر سا سانی بهعنی ان ست نیر سییتقل بیرون ا ،صیالحنت
انیت چرایی ،چه کیی و چگ نگی بهعن ان ست نر سنانجی و استخدامپیذیری بیهعنی ان ست نیر
وابیته رون ا ر نظر گرفته لد .همچنن ضرای استاندار سدل سعا له سیااتاری پیژوهش ر
ایی لییول نشییان ا ه لیید .بییرای بررسییی نقییش سنییانجی صییالحنت انیییت چرایییی ا روش
ا گر انسا ی 1استفا ه لد.

*p <. 5 /50, ** p<. 5 /56, * * * p<. 5 /556
شکل  :0رابطه بین طرز تفکر بی مرز و گرایش به تحرک سازمانی با استخدامپذیریپذیری از طریق
صالحیتهای دانستن چرایی ،چه کسی و چگونگی
 - 0 /09)1سرب
 0 /10* )2سرب

به سدل اول - 0 /22** ،سرب به سدل وم و* - 0 /12سرب به سدل س م است.
به سدل اول 0 /22** ،سرب به سدل وم و** 0 /12سرب به سدل س م است.

1. bootstraping
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جهت بررسی سدلهای پژوهش لاا های بیرا ش سی ر بررسیی قیرار گرفیت لی ساار و
ل سو  .)1222 ،نتایج حاصل رجدول2آور ه لده است.
جدول  :0شاخصهای برازش مدل ها
مدل 6

شاخصهای برازش

مدل 9

مدل 0

مقادیر

مقادیر

مقادیر

مقادیر

مقادیر

مقادیر

مطلوب

برآوردشده

مطلوب

برآوردشده

مطلوب

برآوردشده

1تا 5

1 /51

1تا 5

2 /00

1تا 5

2 /02

برا ش تطبنقی )(CFI

0تا1

0 /92

0تا1

0 /92

0تا1

0 /92

برا ش ت کر ل ئن )(TLI

0تا1

0 /90

0تا1

0 /92

0تا1

0 /92

لاا

برا ش سقتصد )PNFI

<0 /5

0 /50

<0 /5

0 /52

<0 /5

0 /50

لاا

برا ش سقتصد )PCFI

<0 /5

0 /20

<0 /5

0 /52

<0 /5

0 /52

لاا ریشه وم سنانگن سربعا
باقی سانده )(RMSEA

>0 /02

کای اسو ئر نیبی )(x2/ df
لاا
لاا

0 /05

>0 /02

0 /00

>0 /02

0 /00

نکته :سدل  :1صالحنت انیت چرایی سنانجی سینر ل بی بی سر و استخدامپذیری
سدل  :2صالحنت انیت چه کیی سنانجی سینر ل بی بی سر و استخدامپذیری
سدل  :2صالحنت انیت چگ نگی سنانجی سینر ل بی بی سر و استخدامپذیری
جدول  9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
مدل

سدل
اول

سدل
وم

سدل
سم

متغیر

متغیر وابسته

اثر کامل

اثر میانجی

اثر مستقیم

نتیجه

تفور بی سر

استخدامپذیری

***0 /22

**0 /19

**0 /19

انیت چرایی:
سنانجی نیبی

ت ر
سا سانی

استخدامپذیری

*- 0 /10

0 /02

**- 0 /12

اثر سیتقنم

تفور بی سر

استخدامپذیری

***0 /22

***0 /12

***0 /22

انیت چه کیی:
سنانجی نیبی

ت ر
سا سانی

استخدامپذیری

*- 0 /10

**0 /05

***0 /22
-

انیت چه کیی:
سنانجی نیبی

تفور بی سر

استخدامپذیری

***0 /22

***0 /12

**0 /12

انیت چگ نگی:
سنانجی نیبی

ت ر
سا سانی

استخدامپذیری

*- 0 /10

**- 0 /09

- 0 /09

انیت چگ نگی:
سنانجی کاسل

مستقل

< 0 /001 ., * * * p<0 /01 ., ** p<0 /05 .*p
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براساس پنشننه پژوهش ،فرضنه اول اینگ نه سطر لد که صالحنت انیت چرایی ،ر
رابطه بن طر تفور بی سر و گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری نقش سنانجی ایفا
سیکند .با ت جه به جدول 2تماسی لاا ها حوایت ا ای ار که سدل قابل قبی ل اسیت.
همچنن با ت جه به لول  ،2همه سینرهای سرب به فرضنه اول ،بجیز سیینر گیرایش بیه
ت ر سا سانی به استخدام پذیری ،ر سطح کمتر ا  0 /05سعنا ار ب ند .همیانط ر کیه ر
جدول  2سشاهده سیل  ،طر تفور بیسر به ط ر کبی اثیر سعنیا اری بیر اسیتخدام پیذیری
الت .همچنن اثر سنانجی صالحنت انیت چرایی سعنا ار ب  .سالحظه سی ل طر تفور
بییی سییر ر حریی ر صییالحنت انیییت چرایییی ،همچنییان تییاثنر سیییتقنم سعنییا اری بییر
استخدامپذیری الت .بنابرای سی ت ان گفت صالحنت انیت چرایی ی سنانجی نیبی ر
رابطه بن طر تفور بی سر و استخدام پذیری س ی ب سیل  .همچنن گرایش به ت ر
سا سانی ننز به ط ر کبی اثر سعنا اری بر استخدام پذیری الت .اسیا اثیر سنیانجی صیالحنت
انیت چرایی سعنا ار نب  .ا س ی یگیر اثیر سییتقنم گی رایش بیه ت یر سیا سانی بیر
استخدام پذیری سعنا ار ب  .بنابرای گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری به صی ر
سیتقنم رابطه الت صالیت انیت چراینندالت.
فرضنه وم عبار ب ا اینوه صالحنت انیت چه کیی ر رابطه بن طر تفور بیی-
سر و گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری نقش سنانجی ایفا سیکنید .بیا ت جیه بیه
جدول  2بررسی تناس کبی سدل با ا ه ها نشان ا که سدل به ط ر کبی قابل قب ل بی ه و
تأیند لد .با ت جه به لول 2ننز کبنه سینرها ،بجز سینر گیرایش بیه ت یر سیا سانی بیه
صالحنت انیت چه کیی ،ر سطح کمتر ا  0 /05سعنا ار ب ند .بیا ت جیه بیه جیدول ،2
طر تفور بیسر به ط ر کبی اثر سعنا اری بر استخدام پذیری الت .همچنین اثیر سنیانجی
صالحنت انیت چه کیی سعنا ار ب  .سالحظه سیی لی طیر تفویر بیی سیر ر حری ر
صالحنت انیت چه کیی ،همچنان تاثنر سیتقنم سعنیا اری بیر اسیتخدام پیذیری الیت.
بنابرای صالحنت انیت چه کیی ر رابطه بن طر تفور بیسر و اسیتخدام پیذیری یی
سنانجی نیبی س ی ب سیل  .همچنن گرایش به ت ر سا سانی ننیز بیه طی ر کبیی اثیر
سعنا اری بر استخدام پذیری الت .اثر سنانجی صالحنت انیت چه کیی سعنیا ار بی  .ا
س ی یگر اثر سیتقنم گرایش به ت ر سا سانی بر استخدام پیذیری ،ر حری ر صیالحنت
انیت چه کیی همچنان سعنا ار ب  .بنابرای صالحنت انیت چه کیی ر رابطیه بین
ای و ست نر ننز ی سنانجی نیبی به حیاب سیآید.
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فرضنه س م عبار ب ا اینوه صالحنت انیت چگ نگی ر رابطه بن طر تفور بیی-
سر و گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری نقش سنانجی ایفا سیکند .بررسی تناس
کبی سدل با ا هها ،ر جدول  ،2نشان ا که سدل به ط ر کبی قابیل قبی ل اسیت .ر ایی
سدل کبنه ضرای  ،بجز سینر گرایش به ت ر سا سانی بر استخدام پذیری ،ر سطح کمتر ا
 0 /05سعنا ار ب ند .با ت جه به جدول ،2طر تفور بیسر بیه طی ر کبیی اثیر سعنیا اری بیر
استخدامپذیری الت .همچنن اثر سنانجی صالحنت انیت چگ نگی سعنا ار ب  .به عالوه
طر تفور بی سر ر حر ر صالحنت انیت چه کیی ،همچنان تاثنر سیتقنم سعنا اری بیر
استخدام پذیری الت .بنابرای صالحنت انیت چگ نگی ی سنانجی نیبی س ی ب سی-
ل  .همچنن گرایش به ت ر سا سانی ننز به ط ر کبی اثر سعنا اری بیر اسیتخدام پیذیری
الت .اثر سنانجی صالحنت انیت چگ نگی ننز سعنا ار ب  .اسا اثیر سییتقنم گیرایش بیه
ت ر سا سانی بر استخدام پذیری ،ر حری ر صیالحنت انییت چگی نگی سعنیا ار نبی .
بنابرای صالحنت انیت چگ نگی ر رابطه بن ای و ست نر ی سنانجی کاسل س یی ب
سیل .
نتیایج نشییان ا کییه صییالحنت انییت چرایییی ر رابطییه بیین طیر تفوییر بیییسییر و
استخدام پذیری ،ی سنانجی نیبی ب  .اسیا ر رابطیه بین گیرای ش بیه ت یر سیا سانی و
استخدام پذیری ،نقش سنانجی ندالت .همچنن صالحنت انیت چه کیی ر رابطیه بین
طر تفور بی سر و گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری ن سنانجی نیبی به حیاب
آسد .صالحنت انیت چگ نگی هم ر رابطه بن طر تفور بیسر و اسیتخدام پیذیری ،یی
سنانج ی نیبی و ر رابطه بن گرایش به ت ر سیا سانی و اسیتخدام پیذیری یی سنیانجی
کاسل به حیاب آسد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی نقش سنانجی صالحنت های سینر ل بی ر رابطه بن سینر ل بی
بیسر و استخدام پذیری پر اات .یوی ا نتایج ای بی کیه صیالحنت انییت چراییی ر
رابطه بن طر تفور بیسر و استخدام پذیری ،ی سنانجی نیبی س ی ب لد اسا ر رابطیه
بن گرایش به ت ر سا سانی و استخدام پذیری نقش سنانجی ندالت و ای و ست نیر یی
رابطه سیتقنم با یودیگر التند .ای نتایج با پژوهش ها یی که به وجی رابطیه سثبیت بین
سجم عه نگرشهای بی سر و صالحنت انیت چرایی و نقش ای نگیرشهیا ر پینش بننیی
کر ن صالحنت انیت چرایی الاره کر ه کالکگب ) 2005 ،یا نشان ا ه ب ند کیه رلید و
ت سعه صالحنت های کارکنان با ا را آنان ا استخدام پذیری رابطه ی سثبتی الیت و ایی
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ا را ننز رابطه سثبتی با قاببنت ع رضه ا ار لیده کارکنیان الیت ی وس و همویاران،
 .)2011همی است .همچنن به نقش پنشبننیکنندهی صیالحنت هیای سیینر لی بی بیر
استخدام پذیری ننز الاره لده است ابی و همواران .)2002 ،با ت جه به اینوه صالحنت های
انیت چرایی ،به فر کم سی کند تا به ر سعنیای لخصیی ،ه ییت و انگنیزش سیینر
ل بی ست یابند آرت ر و همواران ،)1999 ،ای صالحنت سیت اند پنش بننی کننده ا بی
برای استخدام پذیری بالد .چراکه ای ت انایی ها به فر کم سی کند با ت جیه بیه ار شهیا،
آر وها و سعنای لخصی لان به سراغ سشاشبی رفته که تناس بنشتری با آنها ار و ا ایی
جهت ر سصاحبه های ل بی و ر برا ر با کارفرسا فر ی ت انمند و کارآسد بیرای آن لی ل
به حیاب آید .همچنن یافته ها نشان ا که طر تفور بی سیر عیالوه بیر ارتبیا ا طرییق
صالحنت انیت چرایی ،به ط ر سیتقنم ننز با استخدام پذیری رابطه الت یرا افرا بیسر
به لنل الت سجم عه ای ا ویژگیها ر سننهی استخدام پذیری و ل لییابی ت انمندانید.
یوی ا ویژگی های افرا با نگرشهای بی سر الت قاببنت لی ل ییابی اسننیی .)1292 ،ر
تبنن رابطه سیتقنم بن گرایش به ت ر سا سانی و استخدام پذیری سی ت ان گفت اگرچیه
اینگ نه ت رکا س ج سیل تا استخدام پذیری رون سا سانی فیر و رضیایت کارفرسیای
فعبی پاین بناید یفنترف اسم لدر و وروم )2001 ،1اسا سی ت اند به استخدام فر ر سیایر
سا سان ها کم کند .چراکه همن ت رکا بن سا سانی س ج گیترش لبوه روابط برون
سا سانی فر  ،آلنایی او با فرصت های ل بی تا ه ،ایده های جدیید و سعرفیی ای بیه یگیر
کارفرسایان ل که به استخدام پذیری فر کم سییکنید .همچنین نتیایج نشیان ا کیه
صالحنت انیت چرایی ،سنانجی گرایش بیه ت یر سیا سانی بیا اسیتخدام پیذیری نبی و
گرایش به ت ر سا سانی تاثنری بر آن ندالت .گرایش به ت ر سا سانی اگرچیه بیه طی ر
سیتقنم سیت اند به استخدام پذیری سنجر ل ولی لزوسا به ه یت یابی و انگنزه سینر ل بی
و انیت چراهای ندگی فر نمیل .
با ت جه به نتایج به ست آسده ،صالحنت انیت چه کیی ی سنانجی نییبی ر رابطیه
بن سجم عه افوار بیسر و گرایش به ت ر سا سانی با استخدام پذیری س ی ب لید .ایی
فرضنه با سطالعه ری را و گالگ  ،)2012همی است .ر واقع ا راکا افرا بنوار ر رابطه با
استخدام پذیری لان به ا را آنها ا صالحنتها ،ت انایی ها و سنابع انیانی برای بیه سیت
آور ن و حفظ الت ال سرتبط است .بخش عمده ای ا ای ا راکا  ،صالحنت های بن فر ی
را ر بر ار ری را و همواران .)2012 ،همچنن اسننی  )1292ننز عن ان سییکنید کیه ا
1. De Feyter, Smulders, & Vroome
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ویژگیهای افرا بیسر  ،ارتباطا بن فر ی فعال اسیت کیه بیه برقیراری ارتبیا بیا افیرا
به سنظ ر کی تجربه و کارآفرینی سنجر سیل  .بنابرای ای ویژگی افرا بییسیر  ،همیی
باصالحنت " انیت چه کیی" است .صالحنت های « انیت چه کیی» به ت سعهی لبوه-
ی گیتر ه ای ا روابط بن فر ی الاره ار که س ج سی ل افرا اطالعا  ،تاثنرگیذاری،
راهنمایی و حمایت های ت م را بیه سیی ت آورنید فنبنپیی و همویاران .)1992 ،بنیابرای
سننه سا ی برای سیتیابی فر به فرصت های ل بی جدید و سنبعی بیرای رلید تخصی ،
لهر و یا گنری است ابی و همواران) .ا س ی یگر ،اثر سییتقنم طیر تفویر بییسیر و
گرایش به ت ر سا سانی بر استخدام پذیری ننز سیی ت اند به ویژگیهای افرا بیسر سرب
بالد .ای افرا ویژگی هایی ارند که به س ج آنها ننز سی ت انند به استخدام برسند .چراکه
افرا بی سر با الت ویژگیی هیایی ساننید ارتباطیا فعیال ،نی آوری ،پ ییایی و قاببنیت ر
ل ل یابی اسننی )1292 ،سیت انند استخدام پذیری باتتری الته بالند.
صالحنت انیت چگ نگی ر رابطه با طر تفور بیسر و استخدام پذیری یی سنیانجی
نیبی و ر رابطه بن گرایش به ت یر سیا سانی و اسیتخدام پیذیری یی سنیانجی کاسیل
س ی ب لد .اسننی  ) 1292یوی ا ویژگیهای افرا بی سر را گرایش الت بیه ییا گنری
سیتمر سی اند که لاسب یژگیهایی چ ن جیتج گری برای یا گنری ر نیدگی و تماییل بیه
یا گنری سهار ها ی قابل انتقال بن سا سان ها است .بنابرای یا گنری سیتمر ر افرا بی-
سر همی با صالحنت " انیت چگ نگی" است .ابی و همواران ننیز ر پیژوهش ای بیه
اهمنت ای سهار ها براستخدام پذیری فر تاکند کر ند .بنابرای سی ت ان انتظار الیت کیه
طر تفور بی سر و گیرایش بیه ت یر سیا سانی ا طرییق صیالحنت انییت چگی نگی بیا
استخدام پذیری رابطه الته بالد .صالحنت" انیت چگ نگی" به فیر کمی سییکنید تیا
سهار هایی گیتر ه ،انعطاف پذیر و قابل جابیه جیایی رسنانمر هایییا سانی الیته بالیند.
بنابرای الت ای صالحنتها سب افزایش استخدام پذیری و افزایش کنفنت استخدامهای
بعدی فر سیگر کالکگب  .)2005 ،ا س ی یگر با ت جیه بیه اینویه صیالحنت انییت
چگ نگی ر رابطه بن طر تفور بیسر با استخدام پذیری ی سنانجی نیبی به حیاب آسد،
طر تفور بیسر به ص ر سیتقنم ننز با استخدام پذیری رابطه ار  .ر واقع سیت ان گفیت
که طر تفور بی سر با ویژگی هایی همچ ن سنل به یا گنری های قابل انتقال و کی تجربه،
سیت اند به استخدام پذیری فر کم کند .گرایش به ت ر سا سانی تنها ا طریق سنانجی-
گری صالحنت انیت چگ نگی با استخدام پیذیری ر رابطیه بی  .فیر بیه صیرف ت یر
سا سانی نمی ت اند به استخدام برسد .ببوه ر ص رتی سی ت اند برای کارفرسیای ای جیذاب
بالد که ا سهار ها ی ویژه و قابل انتقالی برا ر ار بالد.
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به ط ر کبی سی ت ان گفت با ت جه به لرایط جدید ننای کار و بی ثباتیهیای اقتصیا ی،
الت ی ل ل و ب ن با ی سا سان ر تمام ط ل ندگی کاری سعم ت شنر سمو به نظر
سیرسد .سینر ل بی بیسر به عن ان پدیده ای برای سا گاری با لرایط فعبی پدید آسده انید.
افرا ی با سینر ل بی بی سر و همچنن با تالش کی صالحنت های سینر ل بی سی ت انند
ر جهت رسندن به ل ل و استخدام پذیری گام بر ارند.
ا جمبه س دو یت های ای پژوهش ای ب که ر سه لرکت ت لندی  -صینعتی انجیام
وره سانی
لد .بنابرای باید ر تعمنم نتایج آن احتنا کر  .همچنن ای پژوهش ر ی
ااص جمع آوری لده است و سرب به ی سقطع ا سینر ل بی لرکت کنندگان ب ه است.
بنابرای پنشنها سی ل که ای پژوهش ر وره های سختبف سینر ل بی افرا انجام گنر .
با ت جه به یافته های به ست آسده ،ای پژوهش بررسی تاثنر آسی ش صیالحنت هیای سیینر
ل بی بر استخدام پذیری را پنشنها سیکند .همچنن اجرا و برگزاری کارگاههای سختبف ر
سننه صالحنت های سینر ل بی به افرا به سنظ ر کم به استخدام پذیری آنان بالد.
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