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  چکیده
 بروز موجب که است مواجه ايعمده هايچالش با کشور عالی آموزش نظام حاضر حال در  

 نام توانمی را زیر موارد هاچالش این ترینمهم جمله از .است شده نظام این هايدادبرون بین بیکاري
 خصوصی بخش در مناسب ساختار نبودن دولت، سوي از استخدامی هايفرصت محدودشدن :برد

 در متعدد مسائل وجود جامعه، فرهنگی ساختار مشکالت ها،دانشگاه آموختگاندانش جذب براي
 دانشگاه .غیره و اقتصادي مختلف هايبخش و دانشگاه میان ثرؤم تباطار نبود کار، و کسب فضاي
 دلیل هب بنابراین .است جامعه سرمایه ترین مهم عنوان به ماهر، و متخصص انسانی نیروي تربیت مسئول
 کردن نهادینه و ایجاد به نسبت بایستمی دانشگاه انسانی، نیروي تربیت در هادانشگاه خاص شرایط

 ها،شایستگی این .ورزد اهتمام خوانیم،می شایستگی را ها آن که دانشجویان در هاقابلیت زا ايمجموعه
 با تا است شده سعی مقاله این در .دهدمی افزایش مدرن اجتماعی زندگی براي را دانشجو قابلیت
 مورد ايحرفه و کانونی هايشایستگی اهمیت و ضرورت به ايکتابخانه مطالعات و تحقیقات روش

 از مناسب مدلی تبیین تحقیق این هدف .شود پرداخته کشاورزي هايرشته دانشجویان نیاز
 هاییحلراه مقاله این نتایج اساس بر نهایت در که است کشاورزي دانشجویان نیاز مورد هاي شایستگی

  است. شده ارائه هاشایستگی این براي مدلی ارائه و عالی آموزش ریزانبرنامه براي
  

 هايرشته دانشجویان بیکاري، اي،حرفه هايشایستگی کانونی، هايشایستگی :کلیدي ايه هواژ
  عالی آموزش کشاورزي،
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  مقدمه
 اعضاي و دانشجویان مدیریت ابعاد جمله از متعددي و متنوع هايعرصه در هادانشگاه امروزه  

 رقابت همدیگر با آن در گذاريسرمایه و پژوهش مدیریت المللی،بین و ملی سطح در علمی تأهی
 نگهداشتن راضی باال، سطح پژوهشی کارهاي تولید شهرت، اعتبار، حفظ نیازمند هاآن کنند،می

 همکاران، و (سلیمی اندجامعه رشد روبه نیازهاي به پاسخگویی و علمی تأهی اعضاي و دانشجویان
 سرمایه ترینمهم عنوان به ،ماهر و متخصص انسانی نیروي تربیت مسئول دانشگاه حقیقت در ).1394
 و توانا دانا، انسانِ پرورش دانشگاه، از انتظار مورد اساسی نقش ).1385 عمران، (صالحی است جامعه

 تنها نه عالی آموزش سساتؤم و ها دانشگاه ).1389 همکاران، و (طهماسبی است جامعه شکوفاکننده
 رشد هايدیدگاه از و دانش مرزهاي شگستر جهت به بلکه متخصص، انسانی نیروي تربیت دلیل به

 زندگی خاص شرایط دلیل هب ).1389 نیازي، و (مدهوشی هستند توجه مورد المللیبین و ملی شخصی،
 در هاقابلیت از ايمجموعه کردن نهادینه و ایجاد به نسبت دانشگاه تا است الزم مدرن دنیاي در

 براي را دانشجو قابلیت ها،شایستگی این ورزد. اماهتم خوانیم،می شایستگی را ها آن که دانشجویان
  ).1380 همکاران، و پور (شارع دهدمی افزایش مدرن اجتماعی زندگی

 1960 دهه اواخر در ندلهکلمک توسط بار نخستین شایستگی مفهوم علمی، هايپژوهش حوزه در  
 از را هاشایستگی ،)McClelland, 1973( کلند مک ).Cooper, 1998( شد مطرح 1970 اوایل و

 بر بیشتري ثیرأت هوش به نسبت و دنگذارمی اثر یادگیري کارآیی بر که دانستمی کلیدي عوامل
 مفهوم به هوش جاي به شایستگی گیرياندازه عنوان با ايمقاله در رواین از د.ندار یادگیري عملکرد

 .پردازدمی زندگی و کار در موفق ايپیامده با مرتبط روانشناختی و رفتاري ویژگی عنوان به شایستگی
 اولین شایستگی، مورد در شده ارائه تعاریف بررسی و هاشایستگی به مربوط موضوعی ادبیات مرور با

 و شایستگی مورد در معین شناسی اصطالح و واحد تعریف فقدان است، مشخص خوبی به که چیزي
  ).1392 همکاران، و (حیدري است آن مفهوم و معنا
 که این جمله از باشد داشته مختلفی کاربردهاي تواندمی آموزشی نظام یک در هاشایستگی الگوي  
 اثربخشی کارآیی، ارزشیابی آموزشی، برنامۀ ارزشیابی و تهیه افراد، آموزشی نیازسنجی براي توانمی

 در .)Byham and Moyer, 2002( رود کار هب خود پیشرفت رشد، براي ریزيبرنامه نهایتأ و آموزشی
 انجام شایستگی مبناي بر توانمی را آموزشی نظام یک طراحی فرایند کل که معناست بدین این واقع
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 کشاورزي دانشجویان نیازمورد هايشایستگی براي مناسب مدلی تبیین و ارائه مطالعه این از هدف داد.
  باشد.می
  

  تحقیق نظري مبانی
 شخصی هايویژگی از ترکیبی بردارنده در و عديبچند مفهومی شایستگی، مفهوم: شایستگی مفهوم

 و متنی) (دانش اجتماعی شایستگی احساسات)، و نگرش انگیزش، شناختی، هايمهارت (دانش،
 خاص بافتی و شرایط در پیچیده تقاضاهاي با رویارویی براي عمل) ابتکار رفتار، ها،(فعالیت هدایت

 توانمی مختلف، نویسندگان توسط شده ارائه تعاریف همقایس با کلی طور به ).Pinto, 2008( باشدمی
  داد: جاي کلی دسته پنج در را تعاریف این

 تعریف این .خاص استاندارد یک براساس مطلوب سطحی در عملکرد توانایی عنوان به شایستگی -1
 یا اريک وظایف انجام توانایی شایستگی مثال: عنوان به نگرد.می برونداد یک عنوان به شایستگی به

  ).Field and Drysdale, 1991( استخدامی استانداردهاي براساس شغلی
 براي که ها)نگرش و ها،مهارت (دانش، هاییویژگی از استفاده و انتخاب توانایی عنوان به شایستگی -2

 معین (موقعیت) بافت یک در شایسته، شخص یک مثالً: است. نیازمورد مطلوب سطح در عملکرد
 به رسیدن منظور به را مناسب رفتارهاي و برگزیند را یکی موجود رفتارهاي از ايمجموعه زا تواند می
  ).همان( گیرد کار به خاص هدف یک

 عنوان به شایستگی یا ها)، نگرش و مهارت، (دانش، خاص هايویژگی داشتن عنوان به شایستگی -3
 عملکرد براي موردنیاز هايواناییت و ها،مهارت دانش، از تصویري شایستگی مثالً: درونداد. یک

  ).AAPA, 1996( دهدمی نشان را اي حرفه
 به نیز تعریف این دهد. انجام تواندمی فرد یک که آنچه محض توصیف عنوان  به شایستگی -4

 فرد که است برونداد یا رفتار عمل، یک شایستگی مثالً: نگرد.می برونداد یک چشم به شایستگی
  ).Garavan and McGuire, 2001( گذارد ایشنم به بتواند بایستی

 توانایی شایستگی مثالً: .هستند باال گروه چهار از عناصري شامل شایستگی، مفصل تعاریف بیشتر -5
 هايتوانایی شامل: فردي هايشایستگی .است خاص دستاوردهاي به رسیدن براي سازمان یا فرد یک

 هايتوانایی نیز و دانش ساختارهاي از اییهخوشه شامل خود که است یکپارچه عملکردمحور
 انجام براي که است هاییارزش و هانگرش و الزم روانی هايتوانایی و مؤثر و تعاملی شناختی،
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 الزم نقش یا موقعیت سازمان، خاص، حرفه یک در مؤثر عملکرد طورکلی به و مسائل حل وظایف،
  ).Mulder, 2001( است
 و توانایی دانش، مهارت، شامل هم کنار در لفهؤم چهار داراي را شایستگی توانمی مجموع در  

 محیط در دانش کاربرد تکرار راه از که است عمل در علم سازيپیاده توانایی مهارت: دانست. انگیزه
 و مهارت توسعه بناي زیر و آیدمی دست هب تحصیل راه از دانش: .یابدمی توسعه و آمده دست هب واقعی
 براي خاصی ظرفیت مهارت که تفاوت این با اندهم مشابه مهارت و توانایی ی:توانای .است نگرش
 چار نگرش: .سازدمی مشخص را فکري کارهاي انجام ظرفیت توانایی اما است کارها فیزیک انجام
   ).1392 (معصومی، دهدمی شکل را انسان عمل و اندیشه میدان که است چوبی

   گردد:می خالصه )1( شکل در گیشایست مفهوم فوق تعاریف به توجه با
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .شایستگی تعریف نمودار -1 شکل
  

  پژوهش پیشینه
 تحقق جهت علمی هیأت اعضاي هايشایستگی" عنوان با تحقیقی در )،1394( همکاران و سلیمی  

 دیدگاه از که داشتند بیان دکتري دانشجویان انتظارات و ادراکات بر تأملی ؛"دانشگاهی رسالت
 پژوهش شایستگی آینده، دهه یک در علمی هیأت اعضاي شایستگی ترینمهم دکتري، دانشجویان

 از علمی هیأت اعضاي تدریس شایستگی موجود، شرایط در که است حالی در این بود، خواهد

 مهارت، نگرش شغلی، دانش

 شایستگی

 فتار قابل مشاهدهر

 عملکرد شغلی
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 آموزش تأثیر عنوان با تحقیقی در )،1392( همکاران و حیدري .است برخوردار تريمطلوب وضعیت
 پژوهشی مورد اطالعات: علم و کتابداري کارشناسی دوره دانشجویان کانونی هايستگیشای بر عالی

 طی کانونی هايشایستگی سطح ارتقاء بر آموزش که رسیدند نتیجه این به مشهد فردوسی دانشگاه
  است. بوده اثرگذار تحصیلی مختلف هاينیمسال

 کانونی هايشایستگی" نوانع با تحقیقی در )،1391( همکاران و بستی چوب زاده جانعلی  
 مازندران دانشگاه آموزشی کیفیت نبودن بخش رضایت که داشتند بیان "مازندران دانشگاه دانشجویانِ

 در کیفیت این شدن ترنامناسب و مربوطه هايشاخص بیشتر در کانونی هايشایستگی تحقق حیث از
 بر ثرؤم عوامل" عنوان با تحقیقی رد )،1389( همکاران و طهماسبی دارد. داللت گذشته با مقایسه

 از هدف دادند. انجام "شدن جهانی عصر در کار بازار به ورود جهت کشاورزي دانشجویان توانمندي
 عصر در کار بازار به ورود جهت کشاورزي دانشجویان شایستگی میزان تا بود این تحقیق این انجام

 از نفر 297 هدف این تحقق منظور به گیرد. قرار بررسی مورد آن بر ثرؤم عوامل نیز و شدن جهانی
 دانشگاه طبیعیمنابع و کشاورزي پردیس کشاورزي گانه ده هايرشته کارشناسی دوره دانشجویان

 هاداده شدند. انتخاب متناسب تصادفی ايطبقه گیرينمونه روش با 1387-88 تحصیلی سال در تهران
 از سوم دو شایستگی میزان که است این از حاکی تایجن آمد. دست به پرسشنامه از استفاده با نیز

 به مربوط مهارت میزان ترینکم است. بوده کم حد در هاآن در سوم یک و متوسط حد در دانشجویان
 به مربوط مهارت میزان بیشترین و است مسأله حل و انگلیسی زبان کارآفرینی، و خالقیت مهارت
  .است رایانه کاربرد هايمهارت

 پرورش در پایه علوم دروس نقش" عنوان با تحقیقی در )،1384( همکاران و گرديبیابان  
 پرورش وضعیت "ایران پزشکی علوم هايدانشگاه پزشکی آموختگاندانش هايشایستگی
 در علوم از استفاده -3 اولیه؛ بالینی هايمهارت -2 ثر؛ؤم ارتباط برقراري - 1 گانه نه هاي شایستگی

 از مراقبت خودآگاهی، -5 العمر؛ مادام یادگیري -4 پیشگیري؛ و درمان بیمار، هادار تشخیص، هدایت
 استدالل -8 مشکل؛ حل - 7 بهداشتی؛ هايمراقبت اجتماعی و جامعه زمینه -6 شخصی؛ رشد و خود

 منظر از را پزشکی آموختگاندانش در ايحرفه پزشک یک نقش تشخیص -9 و اخالقی؛ قضاوت و
 در ایجاد به هاآن تحقیقاتی هايیافته کلی طور هب دادند. قرار جستجو مورد پزشکی یهپا علوم استاد 165
 نشان را پایه علوم دروس در تحصیل طی پزشکی آموختگاندانش در هاشایستگی این پایین حد
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 استدالل شایستگی پایه علوم دروس اساتید، اکثر نظر از که این به داشتند اشاره همچنین هاآن دهد. می
  کند. نمی ایجاد پزشکی آموختگاندانش در اصالً را اخالقی قضاوت و

 تحصیلی دوران طی تحصیلی رشته به دانشجویان منديعالقه میزان که داشت ابراز )،1381( دیانی  
 درسی واحدهاي شدن دشوارتر قدري و جذابیت تنوع، که است باور این بر وي است. یافته افزایش

 .است بوده مؤثر ها آن نگرش تغییر و رشته به دانشجویان تمایل افزایش در چهارم، و سوم هايسال در
 تهران، دانشگاه سه دانشجویان برخورداري میزان سنجش به پژوهشی در )،1380( همکاران و پور شارع

 دانشجویان کانونی هايشایستگی تحلیل .پرداختند کانونی هايشایستگی از مازندران و شریف، صنعتی
 همچنین بود. کانونی هايشایستگی بر آنان تسلط سطح بودن پایین بیانگر بررسی، تحت دانشگاه سه

 اطالعات تحلیل و تجزیه و دهیسازمان آوري،جمع شایستگی در دانشجویان توانایی که شد مشخص
  .بود دانشجویان هايمهارت ترینضعیف از یکی هم  مسئله حل توانایی .نیست بخشرضایت

 آموزش هايروش از استفاده که رسیدند نتیجه این به )،Misbah et al., 2015( نهمکارا و مصباح  
 و کائونن کاترین شود.می بیشتر یادگیري جهت آموزاندانش انگیزه افزایش سبب شایستگی بر مبتنی

 شایستگی بر مبتنی آموزش که رسیدند نتیجه این به نیز )،Katrien Koenen et al., 2015( همکاران
 ارزیابی و تدریس هايروش از ترکیبی طریق از را خود آموزش موسسات اکثر و است ظهور الح در

   اند.کرده طراحی شایستگی اساس بر نیز و سنتی
 بررسی" عنوان تحت پژوهشی در )،Khalifi and Nasimifar, 2014( فرنسیمی و خلیفی  

 شهید دانشگاه دانشجویان در رآفرینیکا شایستگی بینپیش متغیرهاي عنوان  به عاطفی هوش هاي مؤلفه
 آنان کارآفرینی هايشایستگی و دانشجویان عاطفی هوش بین که رسیدند نتیجه این به "چمران

 داري معنی و مثبت رابطه )پذیري ریسک و طلبی توفیق گرایی، عمل درونی، کنترل فکري، سالست(
 بیشترین داراي ترتیب به همدلی و ئلهمس حل توانایی بودن، بینخوش مؤلفۀ سه همچنین داشت. وجود
 Alexander( همکاران و الکساندر .بودند کارآفرینی هايشایستگی متغیر تغییرات بینیپیش در نقش

et al., 2012،( هايشایستگی تعریف براي چارچوبی بخشی اعتبار و طراحی به خود مطالعه در 
 تدریس، در دانشجویان نقش شناخت ،تدریس محتواي پرداختند. علمی هیأت اعضاي براي تدریس
 دانش عمومی، سخنرانی مهارت فردي،بین مهارت ارتباطی، هايمهارت همانند تدریس هايمهارت

 به مدل مهم هايلفهؤم از استانداردهایی شناخت و دانشجویان یادگیري دانش برنامه، استانداردهاي
  آموختگاندانش و دانشجویان که رسید نتیجه این به )،Movahedi, 2009( موحدي روند.می شمار
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 به تخصصی هايمهارت و دانش  کسب نیازمند کار بازار به ورد براي کشاورزي آموزش و ترویج
  هستند. اجتماعی و فردي ارتباطات هايمهارت و عمومی، کشاورزي به مربوط عملی هايمهارت روز،

  
  نتایج و بحث

 که است این دارد وجود هاشایستگی مورد در که همم نکته یک: ايحرفه و کانونی هايشایستگی
 به نظران صاحب که گردیده آن موجب امر همین و باشندنمی نوع یک و جنس یک از هاشایستگی همه

 برخی که دارند اعتقاد )،Singel et al., 2005( همکاران و سینگل بپردازند. شایستگی انواع بنديدسته
   از: عبارتند که گیرندمی نظر در شخص کلیت از هاییجنبه عنوان به را هاشایستگی هاسازمان از
  فضایی) و عددي (کالمی، استعداد -

 رهبري) و (تفکر هاتوانایی و هامهارت -

 خاص) سازمان خاص، سطح خاص، شغل خاص، حرفه (عمومی، دانش -

 انرژي) بنیه، و (طاقت فیزیکی هايشایستگی -

 کارگر) مدیر، (رهبر، سبک -

 اجتماعی) گیري(جهت شخصیت -

 روحیات و هانگرش اعتقادات، ها،ارزش اصول، -

 حقایق) با ارتباط در مردم، با ارتباط (در عالیق -

 هايشایستگی گروه دو به را هاشایستگی است شده ارائه هاشایستگی از که دیگري بنديدسته در  
 خالصه زیر شرح به بنديدسته این که اندکرده تقسیم گانهپنج کانونی هايشایستگی و بنیادي گانهسه

  است: شده
 بنیادي گانه سه هايشایستگی -الف

 کردنصحبت و دادنگوش عددي، و ریاضی محاسبات نوشتن، خواندن، پایه: هايمهارت -1

 یادگیري راه دانستن (تصور)، فکري تجسم گیري،تصمیم خالق، تفکر کردن: فکر هايمهارت -2

 صداقت و امانت اراده، گرایی، جامعه نفس، به اعتماد مسئولیت، سح کردن آشکار شخصی: کفایت -3
  ).1391 (ساالري،
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 گانهپنج کانونی هايشایستگی -ب

 منابع تخصیص و ریزيبرنامه دهی،سازمان شناسایی، منابع: -1

 درکار تنوع گو، و گفت مشتري، انتظارات به دهیپاسخ مشارکت، بودن، گروه عضو دیگران: با کار -2

 اطالعات، ارائه و تفسیر اطالعات، نگهداري و دهیسازمان اطالعات، ارزیابی و تحصیل اطالعات: -3
 اطالعات پردازش در رایانه از استفاده

  هاسیستم طراحی و بهبود و عملکردها اصالح و نظارت ها،سیستم پیچیده روابط فهم ها:سیستم -4
  ).1392 همکاران، و حیدري( وظیفه و کار در ناوريف این گیريکار به و فناوري انتخاب فناوري: -5

 ما عزیز کشور در و است بزرگ معضلی بیکاري، مشکل امروزي جوامع در: ايحرفه هايشایستگی
 مراکز وظایف از یکی .است بوده مسئولین هايدغدغه از یکی  همواره اشتغال بحث نیز اسالمی ایران

 و صنایع صاحبان یا و اقتصادي هاي بنگاه کارفرمایان یازنمورد کار نیروي که است این عالی آموزش
 نگهداشت و جذب از کارفرمایان که طوري به نمایند عرضه و تربیت آنان تقاضاي براساس را صنوف

 الزم پس گردد. ایجاد پایدار و مولد اشتغال همانا و باشند داشته را رضایت نهایت تولید، در نیروها این
 ریزي برنامه و نیازسنجی پژوهش، شامل، آموزي حرفه و مهارت فرایند زا مختلف مراحل در است

 آموزشی سیستم خروجی ارزیابی و آموزش ارزشیابی آموزش، اجراي آموزشی، ریزي برنامه درسی،
 عنوان به کشور عالی آموزش مراکز آموختگان مهارت که گیرد قرار توجه مورد خاصی رویکرد و نگاه

 باشند هاي ویژگی و ها قابلیت و نگرش مهارت، دانش، نظر از مشخصی یطشرا حائز ،سیستم خروجی
 مورد شغل عملکردي معیارهاي و استانداردها اشتغال، ضمن و کرده احراز را اشتغال شرایط بتوانند که

 برتر عملکردي خود سطحان هم سایر به نسبت و دهند انجام اثربخش و احسن نحو به را خود تصدي
 براي باید و است، شایسته آموختگان مهارت تحقق واقع در شرایط این احراز باشند. داشته باالتر و

 کرد پیاده را محوري شایسته رویکرد آموزي حرفه فرایند از مراحل تمامی در مهم این به دستیابی
  ).1392 فرخی، و (خورشیدي

  
  (شغلی) ايحرفه شایستگی هايمدل انواع

 ترویج متخصصان براي الزم هايشایستگی توصیف و شناسایی هدف اب مدل این: اوهایو دانشگاه مدل -1
 از: اندعبارت چارچوب این در اصلی شایستگی 14 است. شده طراحی ها، آن موفقیت هدف با اوهایو در



  و همکاران سامیان مسعود

9 

 دانش فردي،بین روابط پذیري،انعطاف و تغییر تنوع، مشتریان، به خدمات ارائه مستمر، یادگیري ارتباطات،
 تطبیق رهبري، و گروهی کار یابی)، (خودجهت خودراهبري منابع، مدیریت گرایی، ايحرفه ترویج، زمینه در
  ).Cochran, 2009( ذینفعان درك و مسئله، حل و تفکر فناوري، کارگیري به و
  
  
  
  
  

  
  .اوهایو دانشگاه ايحرفه شایستگی مدل -2 شکل

  
 توسط شایستگی تعریف ايبر که چارچوبی در: همکاران و زینگهیم شایستگی چارچوب -2

 کارآفرینان پیشرفت براي که آنچه به شده ارائه )،Zingheim et al., 1996( همکاران و زینگهیم
  دارد: اشاره زیر موارد به هاشایستگی تعریف در چارچوب این است. شده اشاره است، ضروري

 محوري مشتري  .1

 ارتباطات  .2

 تیمی کار به گرایش .3

 فنی مهارت  .4

 رهبري .5

  پذیري انعطاف .6
   نوآوري .7
 اشتغال و آموزش مدیریت: 1آمریکا کار وزارت اشتغال و آموزش مدیریت شایستگی چارچوب -3

 چارچوب این دهد.می ارائه کارآفرینی هايشایستگی براي را زیر عمومی چارچوب آمریکا کار وزارت
 یک ایجاد باعث ها ردیف گرفتن قرار بترتی است. شده داده شرح ردیف 9 از مرکب نمودار یک در

 9 این چینش اند.گرفته قرار هامهارت باالتراز سطحی در هاشایستگی آن در که شده هرمی شکل
                                                             
1- Employment and Training Administration United States Department of Labor 

 تنوع، مشتریان، به خدمات ارائه مستمر، یادگیري ارتباطات،

 ترویج، زمینه در دانش فردي،بین روابط پذیري،و انعطاف تغییر

یابی)،  (خودجهت منابع، خودراهبري مدیریت گرایی، ايحرفه
 و تفکر فناوري، کارگیري به و تطبیق رهبري، و گروهیکار

 ذینفعان درك و مسئله، حل

متخصصان 
ترویج 

 کشاورزي

هاي شایستگی
 الزم
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 هايشایستگی که دهد نشان ندارد قصد و نیست مراتب سلسله بیان معناي به هرمی صورت به ردیف
 شدن خاص و تخصص افزایش چارچوب، شکل این دارند. نیاز مهارت از باالتري سطح به هرم باالي

 در فردي اثربخشی هايشایستگی -1 ردیف دهد.می نشان را هرم باالي به حرکت با هامهارت کاربرد
 - 2 ردیف هستند. الزم زندگی هاينقش تمام براي هاشایستگی این زیرا اندشده داده نشان هرم پایین

 ردیف شوند.می آموخته دانشگاه و مدرسه محیط در غالباً و هستند مهم بسیار دانشگاهی هايشایستگی
 و فرديبین مدیریت هايسبک نیز و خصوصیات و هاانگیزه نماینده کاري محیط هايشایستگی -3

 باشند.می تعمیم قابل صنایع و هاحرفه از تعدادي به عموماً هاشایستگی این هستند. خودمدیریتی
 صنعت از خاص بخش یا صنعت یک به که هستند صنعتی هايشایستگی شامل 5 و 4 هاي ردیف

 صنعت یک در خاص هايحرفه در که است تخصصی نماینده 9 تا 6 هاي ردیف یابند.می اختصاص
 ).1391 همکاران، و (زعفریان گیردمی شکل

 هايمهارت نیز )،Tipplet and Amoros, 2003( آماروس و پلتتی: آماروس و پلتتی مدل -4
  از: عبارتند هامهارت این داند. می اصلی مهارت 4 شامل را شغل و کار و کسب براي نیاز مورد

 انگیزه) نفس، به اعتماد پذیري، (مسئولیت فردي هايمهارت )1
 تعاون) همکاري، گروهی، (فعالیت اجتماعی هايمهارت )2
 فنی هايمهارت )3
 رتباطات)ا یادگیري، فنون و (یادگیري شناختی روش هايمهارت )4
 نیز )،Texas Cooperative Extension, 2003( تگزاس دانشگاه مدل: تگزاس دانشگاه مدل -5

 زیر ترتیب به حوزه 6 در و بررسی را کشاورزي مروجان براي نیازمورد هايشایستگی و هاصالحیت
  شامل: کندمی مطرح

 موضوعی هايمهارت )1
 سازمانی هايمهارت )2
 مشارکتی هايمهارت )3
 ارتباطات هايمهارت )4
 وريآنو و ابتکار هايمهارت )5
  فردي هايمهارت )6
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  .تگزاس دانشگاه مدل -3 شکل

  
 هايرشته دانشجویان براي را هاشایستگی دسته دو توانمی باال توضیح به توجه با بنابراین  

 و ايحرفه يهاشایستگی دوم دسته و بنیادي و کانونی هايشایستگی اول دسته شمرد.بر کشاورزي
 هاییشایستگی یکی شوند:می تقسیم گروه دو به هاشایستگی دیگر عبارت به شغل. براي نیاز مورد

 از فرد که است هایینگرش و هامهارت دانش، به مربوط که خاص حوزه یک هايشایستگی به موسوم
 هایییستگیشا دیگر و کند؛می کسب حرفه یک در فعالیت براي خاص مطالعاتی حوزه یک طریق
 دنبال توالی یک شایستگی، بر مبتنی درسی برنامه تدوین در است. عمومی هايشایستگی عنوان تحت

 آن دنبال به مهم شغلی وظایف آنگاه شود،می تنظیم شغلی پروفایل ابتدا که شکل این به شود.می
 که گرفته قرار شده) انتخاب( کانونی هايشایستگی از متشکل التحصیلفارغ پروفایل انتها در و آیند می

 توسط شده کسب نهایی سطح درسی، برنامه پروفایل در دارد. شغلی پروفایل با مستقیمی ارتباط
 و عمومی هاي(شایستگی گروه دو هر هايشایستگی استانداردهاي براساس التحصیالن فارغ
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 بررسی به است آن بر سعی نیز تحقیق این در شود.می سنجیده حوزه) هر خاص هاي شایستگی
  شود. پرداخته کشاورزي هايرشته دانشجویان ايحرفه و عمومی هايشایستگی

 است، شده داده نشان 4 شکل در کشاورزي دانشجویان ايحرفه و کانونی هايشایستگی مدل  
 هايشایستگی به مربوط شایستگی 15 شامل هامهارت این است مشخص شکل در که گونه همان

 بایستمی دانشجویان که است ايحرفه هايشایستگی به مربوط نیز شایستگی 6 و بنیادي و کانونی
 هامهارت این از بتوانند کار بازار به ورود براي تحصیل اتمام از پس تا فرابگیرند را هامهارت این

  کنند. استفاده
  
  کشاورزي هايرشته دانشجویان ايحرفه و کانونی هايشایستگی به مربوط مدل 
 

  
.کشاورزي هايرشته دانشجویان ايحرفه و کانونی هايشایستگی مدل -4 شکل
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   گیرينتیجه
 اعمال با جدید فنی دانش حوزه با موضوع این .است مرتبط آموزي حرفه با خاص طور به شایستگی  

 دیدگاه قیت،خال فناوري، و مفاهیم درباره سریع آموختن توانائی است، مرتبط نقش یا مسئولیت
 توانائی فردي، روابط گسترش توانائی ارتباط، برقراري توانائی نوآوري، توانائی جهانی، گسترده

 معمول، غیر و جدید هايموقعیت به هدایت توانائی عواطف، کنترلی خود تیم، یک در کارکردن
 سازمانی، اهداف به خود زامالت توانائی گیري،تصمیم و عمل ابتکار ابهام، و اطمینان عدم از گذر توانائی
 و فرد روي بر بیشتر که هستند ییهاشایستگی هااین کارآفرینی، هايتوانائی ثر،ؤم نتایج ایجاد توانائی

 توانائی تواندمی که کندمی اشاره یاددهی -یادگیري فرایند به شایستگی توسعه است. متمرکز فرد نقش
 معاشرت، و ارتباط جدید، هايایده و پیشنهادات هارائ پژوهش، تیم، یک در کارکردن جهت فردي
 کاربرد ها،شرکت توسط شده تجربه هايموقعیت وارزیابی تحلیل به مربوط اي،رشته میان در اقدام
 شرکت مدیران بین تجربیات تبادل سازمانی، عالقه مورد اطالعات جستجوي عملی، و علمی هايشیوه

 ارتباط در ايحرفه صالحیت با هاشایستگی توسعه دهد. رورشپ را گسترده هايافق مختلف، ادارات و
 از مشخص ايحوزه در آموزي حرفه به بیشتر هاصالحیت ندارد. وجود دانش بدون شایستگی است.
 خاص ايحرفه حوزه با فقط و است ترجامع شایستگی مفهوم که آن ضمن کند،می اشاره عمل و دانش

  .نیست ارتباط در

 یک باید ايحرفه صالحیت یک بنابراین .کندمی تقاضا را عمومی آموزيحرفه ار،ک دنیاي امروز  
 خاص، هايمهارت هم و پایه هايمهارت شامل هم باید صالحیت .باشد نیز اجتماعی صالحیت

 هايآموزش که دهندمی نشان شواهد باشد. مدیریتی هايمهارت جمله از مشاغل نظر از نیازمورد
 نیروهاي پرورش و تخصص کسب براي مناسبی بستر ساختاري هايضعف دلیل به ما کشور در رسمی

 یک نبود دلیل به نیز خالق و مستعد نیروهاي و کارآفرینان دیگر طرف از .آورد نمی وجود به کارآفرین
 حاضر مقاله در که آنچه به عنایت با .دهند ادامه خود کار به توانندنمی کارآفرینی آموزش کارآمد نظام

 که را خصوصیاتی و هامهارت اول درجه در ها،شایستگی که گرفت نتیجه توانمی شد اشاره آن هب
 هاينیاز و کنند می مشخص را کارکنان از انتظارات کنند،می توصیف دارند نیاز آن به دانشجویان

 در آموزشی زانریبرنامه و مسئوالن رویکرد این اساس بر براینبنا کنند.می توصیف را آینده ايتوسعه
 آموزشی هايبرنامه و دارند نیاز مهارتی و شایستگی نوع چه به کارکنان که دانندمی دقیقاً عالی آموزش

 برنامه طراحی براي شایستگی کارگیري به .کنندمی متمرکز هاشایستگی این فراگیري روي بر را خود
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 اجراي و بینیپیش و آموزشی نیازهاي تشخیص شایستگی، مدل تهیه مراحل دربرگیرنده آموزشی
 که شود تهیه مدیریت مختلف سطوح براي شایستگی مدل باید اول، فاز در .است ايتوسعه هايبرنامه
 ايتوسعه هايبرنامه به آن از پس و آموزشی نیازهاي به آن با افراد ارزیابی با بعد، مرحله در بتوان

 آموزشی نیازهاي تردقیق تشخیص سو یک از درویکر این کارگیريبه مزیت عمده .یافت دست مناسب
 صرف دانش انتقال از پرهیز و هاآموزش بودن کاربردي دیگر، سوي از و هاآموزش کارآیی افزایش و

  است.
 شغل انجام براي نیازمورد دانش و اساسی هايمهارت به توجه داد، نشان کللند مک که گونه همان  

 و هاویژگی شناسی، خویشتن فردي، اجتماعی (نقش یقعم ايریشه هايشایستگی به دستیابی و
 عالوه هب دارد. اهمیت نماید، تعیین درستی به را باال پتانسیل با داوطلبین تواندمی که ها)انگیزه
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 شرکت موفقیت به توانندمی و کنند می عمل باالیی خیلی سطح در که افرادي انتخاب شانس طریق
  یابد. می افزایش نمایند، کمک
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Abstract 
 Current Iranian higher education system face major challenges which cause 
unemployment among the outputs of this system. These most important challenges 
can be outlined as the limited government's employment opportunities, lack of an 
appropriate structure to recruit the university graduates in the private sector, 
cultural structure problems of the society, various problems in the business 
environment, lack of effective linkage between the university and various 
economic sectors. University is generally responsible for the training of specialists 
and skilled human resource, as the most important social capital in the community. 
Therefore, due to the special situation of universities in training skillful manpower, 
the university needs to create and institutionalize a series of abilities for the 
students called as competencies. These competencies promote the capacity of 
students for a modern social life. In this article we have tried to deal with the 
necessity and importance of both core and professional competencies needed to be 
addressed by the agricultural students through a library research methodology. 
Finally, based on the results of this paper some solutions have been given for 
higher education planners and a model will be drawn for the intended 
competencies. 
Keywords: Core competencies, Professional competencies, Unemployment, 
agricultural students, Higher education 
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