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چکیده
واژههاي متعددي براي مهارتهاي مرتبط با اشتغال دانشجویان در آموزش عالی به کار رفتهه اسهت کهه از جملهه
میتوان به کارآفرینی ،اشتغالپذیري ،مهارتهاي عمومی ،مهارتهاي قابل انتقال ،مههارتههاي الهلی ،مههارتههاي
کلیدي و مهارتهاي کسب و کار و یادگیري توسعه شغلی اشاره کهرد .از جملهه لهال ههاي پهی

روي محققهان و

دستاندرکاران آموزش عالی تعدد این واژههاست که در برخی مواقع با بیدقتی به کار گرفته میشوند .هدف این مقاله
ابهامزدایی از این واژهها و فراهم کردن زمینه درک لحیح و کاربسهت شایسهته آنهها در عرلهه پههوه

و عمهل در

آموزش عالی کشاورزي است .مقایسه کارآفرینی و اشتغالپذیري نشان داد وجه ممیزه کارآفرینی لالحیتهاي قبل از
تأسیس کسب و کار (لالحیت فرلت) و وجه تمایز اشتغال پذیري یادگیري توسعه شغلی است .از وجوه تشابه آنهها
لالحیتهاي پس از ایجاد کسب و کار (لالحیتهاي مدیریتی) و مهارتهاي فنی (تخصصی) اسهت .مههارتههاي
اللی ،کلیدي ،عمومی ،قابل انتقال ،کسب و کار و یادگیري توسعه شغلی بخشی از مهارتهاي اشتغالپذیري هسهتند.
واژههاي مهارتهاي عمومی ،قابل انتقال ،اللی و کلیدي در بسیاري موارد به لورت مترادف بههکهار مهیرونهد ،امها
میتوان وجوه تمایزي را براي آنها قائل شد .در این زمینه ،مهارتهاي قابل انتقهال و عمهومی کهه در حقیقهت معنهاي
یکسانی دارند؛ نسبت به مهارتهاي اللی یا کلیدي و همچنین مههارتههاي کسهب و کهار ،طیه

گسهتردهتهري از

مهارتها را در بر میگیرند و مهارتهاي اللی یا کلیدي و مهارتهاي کسهب و کهار نهو خالهی از مههارتههاي
عمومی یا قابل انتقال هستند .واژههاي مهارتهاي اللی و کلیدي نیز با یکدیگر مترادف هستند با این تفهاوت کهه در
سالهاي اخیر؛ مهارتهاي کلیدي بهوسیلهي اندیشمندان این حوزه ،بهجاي مهارتهاي اللی به کار رفتهه اسهت و از
آن پس نیز رواج گستردهتري یافته است.
واژههاي کلیدي :مهارتهاي عمومی ،مهارتهاي کلیدي ،مهارتهاي قابل انتقال ،مهارتهاي اللی ،آمهوزش عهالی،
توسعه شغلی.
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مقدمه

مس ائل مختل

به طور انتقادي اندیشهه و عمهل کننهد

پویاییههاي رو بهه فزونهی جههان امهروز ،فشهار

(شهبازي و علهیبیگهی .)1385 ،امها لهاحبنظهران

روزافزون بازارها ،و تغییرات سریع سهازمانهها بهراي

هشدار میدهند که رابطه بین آمهوزش عهالی و دنیهاي

انعطههافپههذیري بیشههتر جهههت حفههر رقابههتپههذیري

کار از حالت آرمانی فالله زیهادي دارد ( Crossman

()Vos et al., 2011؛ عهدم امنیهت زنهدگی شهغلی و

 .)& Clarke, 2010مؤسسههات آمههوزش عههالی زیههر

Nilsson & Ellström, ( ،

انتقادات شدید از جانب کارفرمایان هسهتند مبنهی بهر

 )2012نابودي مشاغل ،تغییر شرایط سهنتی اسهتخدام،

این که به اندازه کافی براي آماده کردن فارغالتحصیالن

ظهور اقتصاد مبتنی بر دان

2

کهنه شدن سریع دان  ،پیچیدگی و غیرقابل پی بینی

براي «دنیاي کهار» تهالش نمهیکننهد ( Pillai et al.,

بودن نیازهاي کارفرمایان شده اسهت ( .)Cai, 2013از

 .)2012; Chan and Fong, 2018در حالی که یکی از

ضرویات ،لنین شرایطی ،یادگیري مادامالعمر آن ههم

کارکردهاي دانشگاهها ،بهرآوردن نیازههاي بهازار کهار

هماهنگ با تغییرات سریع فهنآوري؛ اسهت .کارکنهان

( )Cai, 2013و انگیزه اللی دانشهجویان از ورود بهه

آینده مجبورند بهراي لنهد شهغل متفهاوت بهازآموزي

آموزش عالی به دسهت آوردن شهغلی مناسهب اسهت

شوند .بنابراین بایستی اندوختهي دانشجویان به اندازه

( .)Watts, 2006در پاسخ به این تغییرات ،دانشگاههها

کافی جامع باشد که بتوانند یادگیريهاي جدید خهود

در سراسههر جهههان بههه طههور فزاینههدهاي بههه پههرورش

براي نیازهاي متغیر بهازار کهار را بهر آن بنها نهنهد .در

دان آموختگان با مهارت بات و قادر به پاسخگویی به

نتیجههه توسههعه مهههارتهههاي نیههروي کههار بایسههتی

نیازهاي پیچیده و همیشه در حال دگرگونی بازار کهار

جهتگیري خود را تغییهر دههد و کارکنهانی پهرورش

معالر ،ملزم شدهاند ( )Andrews & Higson, 2008و

دهد که داراي دان  ،مهارت ها و استعدادهایی 1باشند

ارائهکنندگان آموزش عالی سیاستهاي خود را بازبینی

که با این بازسازماندهی فرآیند و محیط کهار ،سهازگار

کردهاند ( .)Pillai et al., 2012امروزه آمهوزش عهالی

باشند ( .)Maclean & Ordonez, 2007بهعنوان مثهال

مسهههئولیت پهههرورش و توسهههعه لهههالحیتههههاي

در این زمینه گفته میشود بهراي تمهمین انتقهال روان

متعددي براي دانشهجویان را بهر عههده گرفتهه اسهت

دان ه آموختگههان از دنیههاي تحصههیل بههه دنیههاي کههار

( .)Chan & Fong, 2018به خصوص از دهه نهود بهه

نظري آنها

این سو موفقیت شهغلی دانه آموختگهان بهه عنهوان

مهارتها و نگرشهاي دانشجویان از دان

مهمتر اسهت ( .)Adriaensen et al., 2019در بخه

شاخصی از آموزش عالی مورد توجهه قهرار گرفهت و

کشاورزي نیز مواجه مناسب با پیچیدگی ،عدمقطعیهت

باعث افزای

و هنجارها ،ارزشها و عالیق متماد مستلزم تحهوتت

شد (.)Watts, 2006

پاسخگویی نسبت به نیازهاي بازار کهار

بنیههادي در شایسههتگیهههاي مههورد نیههاز دانشههجویان

در ایران نیز عدم تعادل بین تعداد فارغالتحصهیالن

کشاورزي است .به گونهاي کهه ماهیتهت بهینرشهتهاي

و بازار کار موجب بیکهاري بخشهی فهارغالتحصهیالن

کشاورزي و زمینه خاص فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

شده است (نومیخلجان و همکاران .)1390 ،بهطوري

آن میطلبد که دانه آموختگهان ،داراي قابلیهتهها و

کههه در کنههار گسههترش آمههوزش عههالی کشههاورزي،

کیفیتهاي پویایی باشند تا بتوانند بهه خهوبی دربهاره

اسهتخدام دولتهی

کولکسازي دولت ،باعهث کهاه

2- The world of work

1- Aptitudes
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شهده اسهت ( )Hosseini et al., 2008و ایهن کهاه
باعههث تغییههر و افههزای

هر گونه پههوه

تنههو در بههازار کههار بههالقوه

و عمهل در زمینهه آمهادگی شهغلی

دانشههجویان و دانهه

آموختگههان کشههاورزي اسههت.

دانه آموختگهان شهده اسهت .در حهالی کهه کههار در

مقایسه مفهومی این واژهها باعهث آشهنایی عمیهقتهر

دولتی نیازمند نیهروي کهاري بها

محققان و برنامهریزان آموزشهاي شغلی در آمهوزش

ویهگیهاي متفاوت است .بخشی از مسائل مربوط بهه

عالی کشاورزي با هر یک از واژهها ،مشهخ

شهدن

بیکاري دان آموختگان رشتههاي کشاورزي بهه عهدم

نقاط افتراق و همپوشانی واژههها و در نتیجهه تعریه

تطبیق آموزشهاي عالی و آموزش عالی کشاورزي بها

دقیق هر یک از آنها میشود .به همین دلیل هدف ایهن

نیازهاي شغلی اشاره کرد (اوتدیان و همکاران1389 ،؛

پهههوه

تحلیههل مقایسهههاي برخههی از پرکههاربردترین

علیبیگی و بارانی  .)1389بنابراین توجه بهه آمهادگی

واژههاي مرتبط با مداخالت شغلی در آمهوزش عهالی

شغلی دانشجویان یکی از مواردي است کهه آمهوزش

یعنههی اشههتغالپههذیري ،مهههارتههههاي عمههومی،

عالی کشاورزي مهیتوانهد بهراي پهرداختن بهه مسهأله

مه ههارتهههاي قابههل انتقههال ،مهههارتهههاي کلیههدي و

بیکاري به آن بپردازد .از همهین رو ،امهروزه ،اهمیهت

مهارتهاي کانونی است .با توجه به توجه روزافهزون

فراوانی به آمهادگی شهغلی ،اشهتغالپهذیري و توسهعه

به مفهوم اشتغالپذیري در سالهاي اخیر سهعی شهده

آموختگان داده میشود ( Molseed et al.,

است این تحلیل در مقایسه با مفههوم اشهتغالپهذیري

بخ هاي غیر بخ

شغلی دان

;2003

;Shearer, 2009; Jackson, 2014a
 )Schlesinger and Daley, 2016; Pitan, 2016و بهه

انجام گیرد.
تحلیل انواع مهارتهااي شاللمحاور رر مماو

همین دلیل راهبردههاي متفهاوتی بهراي آمهاده کهردن

عالی کشااور ي :بها توجهه بهه ههمپوشهانی مفههوم

دانشجویان براي بازار کار ارائه شده است و به دنبهال
آن واژهههههاي مختلههه

اشتغال پذیري با برخهی مفهاهیم نزدیهک دیگهر ماننهد

و البتتهههه داراي شهههباهت و

اشتغال و کارآفرینی و غیره به جاست که تفاوت ایهن

تفاوتهایی در این زمینه به کار رفته است .بهه عنهوان

مفهوم با سایر مفاهیم مشابه مشهخ

مثههال سِههول و داکرپههول ( )2010معتقدنههد؛ علیههرغم

قسمت ابتدا واژهي اشتغالپهذیري مهورد بحهث قهرار

اهمیت اشتغالپذیري اغلب این واژه با بیدقتی به کار

میگیرد و سهپس واژهههاي کهارآفرینی ،مههارتههاي

گرفته میشود و با برخی واژههاي نزدیهک دیگهر نیهز

عمومی ،مهارتهاي کسب و کار ،مههارتههاي قابهل

اشتباه گرفته میشهود ( .)Sewell and Pool, 2010بهه

انتقال ،مههارت ههاي کلیهدي ،مههارت ههاي الهلی و

عنوان مثال اشتغال پذیري با نرخ اشتغال یکسان فرض

یادگیري توسعه شغلی بررسی خواهند شد.

میشود ( )Harvey, 2001و یا در زمینهه مههارتههاي

اشتلالپذیري ،تعریف ،انواع و تکامال م رر واول

عمومی تعداد زیاد واژههایی که براي این مفهوم به کار

ما  :فماي مفهومی این واژه گسترده است .میتهوان

میرود مانند مهارتههاي الهلی ،عمهومی ،کلیهدي و
قابل انتقال یکی از لهال ههاي پهی

شهود .در ایهن

ادبیات اشتغالپذیري را بهه سهه نهو اشهتغالپهذیري

روي محققهان

نیروي کار ،اشتغالپذیري به عنوان یک راهبرد توسهعه

است ( ;Bennett et al., 1999; Pool & Sewell, 2007

منابع انسانی و اشتغالپذیري افراد ،تقسیم کرد .بخه

Washer, 2007; Jones, 2009; Freudenberg et al.,
 .)2011; Bunney et al., 2015از همین رو مشهخ

سوم ادبیات به اشتغالپذیري افراد در آموزش رسمی،

کردن مرز بین این واژهها یکی از اقدامات مههم بهراي

بهویهه دانشجویان دانشگاهها از اواخر دهه  ،90مرتبط
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است .نگرانیها درباره توانایی دانشگاهها در پهرورش

همین اس اس ،آمارههاي مهرتبط بها اولهین شهغلی کهه

دان آموختگانی با مهارتهاي مورد نیهاز کارفرمایهان

دان آموختگان به دست مهیآورنهد؛ بهراي مهدتی بهه

در نتیجه گسترش تهودهاي آمهوزش عهالی در دههه90

عنوان شاخ

عملکرد آموزش عالی به کار رفتههانهد.

میالدي و همچینن تغییرات مهم در بازارهاي کهار ،بهه

لنین رویکردي با انتقهادات زیهادي روبهرو اسهت .از

همین زمینه مرتبط است (.)Rothwell et al., 2009

جمله این که لنین آمارهایی سطح شغل مورد نظهر را

ادبیهههات اشهههتغالپهههذیري دانههه جویهههان و

در نظر نمیگیرند و یا ایهن کهه دسهتیابی بهه اشهتغال

دان آموختگان نشان دهنده آن است که اشتغالپذیري

عالوه بر آموزش عالی تحت تأثیر وضعیت بهازار کهار

درباره شغل است و به سادهترین شهکل آن بهه معنهی

(رونق و رکود) و یا پی

داشهتهههاي دانشهجویان در

توانایی اسهتخدام شهدن اسهت ( Hillage & Pollard,

بدو ورود به آموزش عالی نیز هست (.)Watts, 2006

 )1998و مفهههوم الههلی نهفتههه در آن بههه تمایهههل

همچنین تبعیضهاي بازار کار ،تفاوتههاي منطقههاي

دان آموختگان براي گرفتن یک شهغل مهرتبط اسهت

بر میزان استخدام موثرند .به عبارت دیگر ایهن لنهین

( .)Harvey, 2005امهها در بسههتر آمههوزش عههالی؛

آمارهایی بیشهتر بیهانگر وضهعیت بهازار کهار هسهتند

اسهت.

( .)Knight & Yorke, 2003بهههراي رفهههع ایهههن

یکی اشتغالپذیري به معنهی احهراز شهغل و دیگهري

محدودیتها دسته دومی از تعاری

توسهعه یافتههانهد

اشتغالپذیري بهه عنهوان توسهعه ویهگهیههایی بهراي

که بر «اشتغالپهذیري فهوري» متمرکهز هسهتند .وجهه

استخدام فهارغالتحصهیل .رویکهرد دوم از آن جها کهه

«داشتن ویهگیهایی براي کسهب

اشتغالپذیري با دو رویکرد عمده قابل تعری

مجالی براي نف

مشترک این تعاری

آموزش عالی باقی میگذارد ،بهراي

یههک شههغل در سههطح دان ه آمههوختگی» اسههت .ایههن

بررسی در آموزش عالی مناسبتر اسهت .بنهابراین در

تعری ها بیشتر بر «آمادگی شغلی» یا به عبارت دیگر

این نوشتار رویکهرد دوم ،مهدنظر اسهت ( & Harvey

توانایی دان آموختگان براي سازگاري با استاندارهاي

 .)Knight, 2003یکههی از دشههواريههها در تعریهه

محل کار بدون نیاز به آموزش اضهافی ،تأکیهد دارنهد.

اشتغالپذیري ،اشتباه گرفتن فرآیندهاي اشتغالپهذیري

دسته سوم بر «اشتغالپذیري پایدار» متمرکهز هسهتند.

با نتایج آن اسهت .ماننهد نهرخ دانه آموختگهانی کهه

اینها نه تنها بر توانایی تهأمین شهغل اولیهه بلکهه بهر

توانستهاند یک شغل تمام وقت در یک دوره زمانی به

اشتغال پذیر بودن در سراسر زنهدگی متمرکهز هسهتند.

خصوص به دست میآورند .یکی از پیامدهاي کاربرد

این لنین تعاریفی عالوه بر شمول طی

گستردهتهري

لنین معیارهایی ،این است که نالهار اشهتغالپهذیري

از ویهگیهاي مورد نیاز براي موفقیت درون مشهاغل،

بایههد بههه وسههیله نتههایج آن یعنههی نههرخهههاي اشههتغال

«مدیریت توسعه شغلی» فرد را هم شهامل مهیشهوند

آموختگان ،اندازه گیري خواهد شهود ( Harvey,

به طوريکه اشتغالپذیري فرد را پایدار کند .در مراحل

دان

اولیهه تهدوین دسههته دوم و سهوم تعههاری  ،تکیهه بههر

.)2001

مههارتههها بههود .ایههن مهههارتههها بهها عنههاوینی ماننههد

در یک دستهبندي کلی که تا حهدي نشهان دهنهده
تکامل مفهوم اشتغال پذیري است؛ مهیتهوان تعهاری

مهارتهاي قابل انتقال شخصی ،مهارتههاي کلیهدي،

اشتغالپذیري را به سهه دسهته تقسهیم کهرد .نخسهت

مهارتهاي اللی ،مهارتهاي عمومی و مهارتههاي

تعاریفی که بر «اشهتغال فهوري» متمرکهز هسهتند .بهر

اشتغالپذیري مطرح میشد .اما پس از آن ،کاربرد واژه
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مهارت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اسهت .عمهدتا

جهاي آن بههه گزینههه دیگههري روي خواهنههد آورد کههه

بههه ایههن دلیههل کههه واژه مهههارت بههراي در برگههرفتن

نیازمند توانمنديهاي آنان باشد -3 .گرفتن یک شهغل

اشتغال پذیري محدودیت دارد و اشتغال پذیري لیهزي

سطح دان آموختگی (متناسب با و نیازمند تحصیالت

وراي مهارتهاست ( .)Watts, 2006عالوه بر این سه

دانشگاهی) و موفقیت در آن نباید با هم اشتباه شهوند

برخهی تعهاری  ،اشهتغال پهذیري را بهه

در ایهن

دسته تعری

( .)Harvey, 2005همچنین مههارت و دانه

عنوان یک فرآینهد در نظهر گرفتههانهد ماننهد ههاروي

تعری

( )Harvey, 2005و یا دانشگاههاي انگلستان ( Harvey

تأکید بر بهکارگیري واژه فهم به جاي دان

 )et al., 2002یعنی برخالف برخی از تعری ها که آن

روست و بهدلیل اشاره آن به عمیق بهودن اسهت .ایهن

را بیشتر بهعنوان یک لالحیت یا دستاورد مهیبیننهد.

محققان دلیل کاربرد واژه مهارت را به جههت اهمیهت

که در ادامه بررسی میشود در دسته دو

آن در محافل سیاسی و اشتغال عنوان کردهاند .امها در

یا سوم یا لهارم قرار میگیرند .همچنین تا اینجا یکی

عین خطر افتهادن در وادي سهاده انگهاري را بهه دلیهل

شد و آن این که اشتغالپذیري

کاربرد این واژه گوشزد کردهانهد .در حقیقهت منظهور

برخی تعاری

از موارد ابهام مشخ

نباید به شکل محدود آن در نظر گرفته شود و
از همهین

2

را نباید با نرخ اشتغال یا تعداد دانه آموختگهانی کهه

آنها از واژه مههارت ،مفههوم «کهن

توانستهاند شغلی به دسهت آورنهد اشهتباه گرفهت .بهه

( .)Yorke & Knight, 2006از ویهگههیهههاي ایههن

عنوان نمونه ،یکی از مهمترین تعری ها در این زمینهه

تعریه ه  ،دسهههتهبنهههدي دسهههتاوردهاي تزم بهههراي

یورک و نایت ( )Yorke & Knight, 2006یها

اشتغالپذیري در سه دسته الهلی ،دانه  ،مههارت و

فرهنگستان آموزش عالی انگلستان است« :مجموعهاي

ویهگیهاي فردي و همچنهین اهمیتهی اسهت کهه بهه

از دستاوردها -1مهارتها ،فهم ،و ویهگیهاي فهردي-

ویهگیههاي فهردي مهیدههد .تعریه

پهول و سِهول

که احتمال اسهتخدام دانه آموختگهان و موفقیهت در

( )Pool & Sewell, 2007در حقیقهت تکمیهل شهده

مهیدههد و بهه

فرهنگسهتان آمهوزش عهالی انگلسهتان اسهت:

تعری

مشاغلی که انتخاب کردهاند را افزای

تعری

ماهرانهه» اسهت

طوري که باعث بهرهمندي خود ،نیروي کار ،جامعه و

«داشههتن مجموعهههاي از مهههارتههها ،دانهه  ،درک و

مورد

ویهگیهاي فردي که احتمال انتخاب و کسب مشاغلی

اقتصاد شود» .سه نکته را بایستی در این تعری

که فرد در آنها میتواند راضی و موفق باشد را افزای

توجه داشت -1 :احتمالی است یعنی ههی اطمینهانی
نیست که داشتن گسترهاي از ویهگهیهها باعهث شهود

میدهد» .در این تعری

اشتغالپذیري به اشتغال ختم شود ،زیرا که متغیرههاي

شده و شاید تفاوت اللی آن با تعری

اجتماعی اقتصادي خارجی بسیار زیادي بر آن مؤثرند.

باشد .به این معنا که این محققان موفقیت در شهغل را

آموختگهان،

لزوما با رضایت فرد از شهغل یکسهان نمهیداننهد .در

ممکن است اجباري باشد .آنان مجبورند بپذیرنهد کهه

ادامه خاللهاي از برخی تعری ها یها برداشهتهها از

اوتلین گزینه آنان ،معموت ،واقعگرایانه نخواهد بود و به

اشتغالپذیري در جدول  1خالله شده است.

 -2انتخاب شغل براي بسهیاري از دانه

1- Achievement

بر عنصر «رضایت» نیز تأکید
قبلهی همهین

2- Skillful practice
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جدول  -1بررسی برخی برراشتهاي ارائه شده ا اشتلالپذیري رانشجویا
محقق
هیالج و پالرد
()Hillage & Pollard, 1998
هاروي و همکاران
()Harvey et al., 2002

تعریف /برراشت
بهطور ساده قابلیت اشتغال به توانمندي گرفتن و حفر موفقیتآمیز یک شغل اشاره دارد .اما بهطور
جامعتر اشتغالپذیري توانایی حرکت خودکفا در بازار کار براي تحقق بخشهیدن بهه اسهتعدادها از
طریق اشتغال پایدار است.
اشتغالپذیري لگونگی درگیري افراد با فرلتها ،تأمهل بهر مههارتهها و تجربهههها و همچنهین
جمعبندي این مهارتها و تجربههاست.

بروان و همکاران

احتمال نسبی کسب و نگه داشتن انوا مختل

()Brown et al., 2003
یورک و همکاران
( Yorke & Enhancing Student
Employability Co-ordination
)Team, 2006

اشتغال.

مجموعهههاي از دسههتاوردها  -مهههارتههها ،فهههم ،و ویهگههیهههاي فههردي  -کههه احتمههال اسههتخدام
دان آموختگان و موفقیت در مشاغلی که انتخاب کردهاند را افزای

میدهد و به طوري که باعث

بهرهمندي خود ،نیروي کار ،جامعه و اقتصاد شود.
اشتغالپذیري لرفا گرفتن یک شغل نیست؛ بلکه درباره توسعه ویهگیها ،فنها یا تجهارب بهراي

هاروي

زندگی است .درباره یادگیري است ،و کمتر به اشتغال بلکه به امکان قابلیت آن میپردازد .ماهیهت

()Harvey, 2005

آن بیشتر بر تأکید بر توسعه توانایی هاي تأملی انتقادي با نگاهی به توانمندسازي و توسهعه فراگیهر
متمرکز است.

مکویید و لینداسی
()McQuaid & Lindsay, 2005
پول و سِول
()Pool & Sewell, 2007
بریجاستاک
()Bridgstock, 2009

اشتغالپذیري به عنوان رابطه فرد با یک شغل (یا ردهاي از مشاغل).
داشتن مجموعهاي از مهارتها ،دان  ،درک و ویهگیهاي فهردي کهه احتمهال انتخهاب و کسهب
مشاغلی که فرد در آنها میتواند راضی و موفق باشد را افزای

میدهد.

براي کسب نتیجه بهینه اقتصادي و اجتماعی ،داشهتن مههارتههاي عمهوي کهافی نیسهت؛ بلکهه
دان آموختگان بایستی بتوانند به گونهاي پی دستانه (فعال) راه خود را در جههان کهار بیابنهد و
فرآیند جسنجوي شغل خود را خود مدیریت کند.

ارائهه شهده در

ارائه شود تا بتواند به لورت منصفانه این مسأله را تها

بهطور خالله از بررسی تعهاری

این زمینه برداشت میشود که همهه تعهاریفی کهه بهه

آنجا که در اختیار دانشگاههاست بسهنجد و همچنهین

اشتغالپذیري دان آموختگان پرداختهاند؛ بهه گونههاي

مداخالت دانشگاهها را در زمینه آمهادگی دانشهجویان

سههعی داشههته شاخصههی بههراي ارزیههابی تههالشهههاي

بنیهان نهنهد .بهه

براي بازار کار بر اساس این تعاری

نرخ اشتغال دان آموختگان ،بهه

دانشههگاهههها بههراي پاسههخگههویی نسههبت بههه اشههتغال

عنوان نمونه شاخ

دان آموختگان خود ارائه دهند .به عبارت دیگر فشار

این دلیل که تحت تهأثیر عوامهل اقتصهادي و بسهیاري

وارده بر دانشگاههاي کشهورهاي توسهعه یافتهه بهراي

عوامل دیگر نیز هست ،شاخ

مناسهبی نیسهت و در

پاسخگویی در برابر اشتغال دان آموختگهان یها بهازار

طی تطور و تکامل مفهوم اشتغالپهذیري سهعی شهده

کار باعث شده اسهت کهه ارزیهابی ایهن پاسهخگهویی

است که تمایز تزم بین اشتغالپذیري و نهرخ اشهتغال

ضروري شود .اما لون مسأله اشتغال مسألهاي پیچیده

ایجاد شود.

و لند عاملی است و همه عوامل تسهیل کننهده آن در

در این زمینه ،نخستین مسألهاي کهه بایهد در نظهر

شده است شاخصهی

گرفت این است که اشتغال پهذیري در آمهوزش عهالی

اختیار دانشگاهها نیست؛ کوش
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وجه محدود اشتغالپذیري را در بر میگیرد که همهان

کار فراهم کند و در نهایت بهرهبرداري دانشهجویان از

اشتغالپذیري فردي است .لون عوامل دیگر خارج از

فرلتهاي شغلی در بازار کار پس از فارغ التحصیلی

کنترل دانشگاهها هستند .اگر له اغلب تعهاری

را تسهیل کند».

ارائهه

شده به وجه احتمالی و بهالقوه بهودن اشهتغالپهذیري

براي امکان مقایسه بهتر بهین اشهتغالپهذیري و دیگهر

اشاره دارند؛ باید به این نکته توجه داشهته باشهیم کهه

واژههاي مورد بررسی در این نوشتار بهویهه کارآفرینی

وقتی درباره اشتغالپذیري دانشجویان سخن میگوییم

دو مورد دستهبندي از مهارتهاي اشغالپذیري یعنهی

از قابلیت اشتغال آنان در آینده سهخن مهیگهوییم بهه

مدل کریرادج در اینجا ارائهه مهیشهود .پهول و سِهول

عنوان مثال یک دانشجوي سال اول دورهي لیسهانس،

( ،)Pool & Sewell, 2007مههههدلی در زمینههههه

بایستی ویهگیها ،مهارتها و دانشی را داشته باشد که

اشتغالپذیري ارائه کردهاند .این مدل شهامل دانه

و

او را براي مواجه با بازار کار در لهار سال آینده آماده

مهارت و درک مربوط به مدرک تحصیلی؛ مهارتهاي

کند .این مسأله متممن نوعی پی بینی و پهی دسهتی

عمومی1؛ تجربهه (کهار و زنهدگی)؛ یهادگیري توسهعه

نیز هست .لون بازار کار از پویایی بسیاري برخوردار

شهههغلی؛ ههههوش هیجهههانی؛ تأمهههل و ارزشهههیابی؛

است و بدون لنین پی بینی فرد نمهیتوانهد خهود را

خودکارآمدي /اعتماد به نفس /عزت نفس است.
همچنههین در ایههن مههدل ،منظههور از مهههارتهههاي

براي بازار کار در زمان دانه آمهوختگی آمهاده کنهد.

2

مفهوم پی دسهتی در اشهتغال پهذیري بوسهیله برخهی

عمومی به پیروي از بنت و همکاران ( Bennett et al.,

محققان از جمله بریجاستاک ( )2009مورد تأکید قرار

 ...« )1999مهارت هایی است که میتوانند بهه مطالعهه

گرفته است .همچنین به نظر میرسد هرگونه فعتهالیتی

هر رشتهاي کمک کنند و به طور بالقوه به گسترهاي از

در زمینه اشتغالپذیري بایستی به گونهاي بازار کهار را

زمینهها در آموزش عالی و محل کار انتقال یابند» .این

در نظر بگیرد .بهه همهین دلیهل ههر گونهه تعریفهی از

مهارت ها بهدین شهرح مهیباشهند :تخیهل /خالقیهت؛

اشتغالپذیري باید به گونهاي اهمیت بهازار کهار را در

سازگاري /انعطافپذیري؛ تمایهل بهه یهادگیري؛ کهار

خود انعکاس دهد .لنان کهه ایهن مسهأله در تعریه

مستقل /خودمختاري؛ کار کردن در یک گروه؛ توانایی

( )McQuaid & Lindsay, 2005انعکاس یافته اسهت.

مدیریت دی گران؛ توانهایی کهار تحهت فشهار؛ ارتبهاط

به عبارت دیگر اشهتغالپهذیري دانشهجویان متمهمن

شفاهی خهوب؛ ارتبهاط نوشهتاري بهراي منظورههاي/

تعاملی پی دستانه با بازار کار آینهده اسهت .از سهوي

مخاطبان گوناگون؛ مههارتههاي حسهاب؛ توجهه بهه

پی گفته شده ،آمهده

جزئیههات؛ مههدیریت زمههان؛ پههذیرش مسههئولیت و

است ،اشتغالپذیري متممن برخی داشتههها از سهوي

تصههمیمگیههري؛ توانههایی برنامهههریههزي ،همههاهنگی و

دانشجویان (دان آموختگان آینده) است .این داشتهها

سازماندهی؛ توانایی بهرهگیهري از فهنآوريههاي نهو

بههه لههورت دانهه  ،مهههارت و

( .)Pool & Sewell, 2007امهها همههین محققههان در

ویهگیهاي فردي مورد اشاره قرار گرفته است ( Pool

مقالهاي دیگر؛ یک مهارت دیگر به این دسته مهارتها

 . )& Sewell, 2007بنهههابراین در ایهههن نوشهههتار

افزودهاند .این مهارت ،آگاهی تجاري 3است .همچنین

مههیشههود:

آنها در همین مقاله پیشنهاد میکنند کهه مههارت ههاي

دیگر لنان که در اغلب تعاری

در برخههی تعههاری

اشههتغالپههذیري بههه ایههن لههورت تعریه
«مجموعههاي از ویهگهیهها ،دانه

و مههارتهها کههه

1- Generic skills
2- Generic skills
3- Commercial awareness

میتواند زمینه تعامل پی دستانه دانشجویان را با بازار
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«کسب و کهار» پیشهنهاد شهده ،بههوسهیله راي ( Rae,

از جملههه دانهه آموختگههان اسههت .لههالحیتهههاي

 )2007یعنی ابتکار؛ حل مسهأله؛ شناسهایی و کهار بهر

کارآفرینی را میتوان بهعنوان؛ ویهگهیههاي زیربنهایی

به لال هها

اختصالی و عمومی ،انگیزهها ،ویهگیها،

روي فرلتها؛ رهبري؛ کاردانی؛ واکن

مانند دان

نیز میتوانند به فهرست بات افزوده شوند و جزئهی از

تصور از خود ،نقه ههاي اجتمهاعی و مههارتههایی

مهارت ههاي عمهومی هسهتند .بهر اسهاس ایهن مهدل

تعری

کرد که منجر به ایجهاد ،پایهداري و /یها رشهد

دانشجویان باید  5مولفه یهاد شهده را داشهته باشهند و

کسب و کهار مخهاطرهآمیهز مهیشهود (.)Bird, 1995

البتههه بهها تأمههل و ارزشههیابی بههر ایههن داشههتهههها بههه

همچنین با توجه به اینکه وظهای

و نقه ههایی کهه

خودکارآمدي ،اعتمهاد بهه نفهس و عهزت نفهس و در

کارآفرینان معموت انجام میدهند ،میتوانهد بهه عنهوان
راهنمایی براي تشخی

نهایت به اشتغالپذیري برسند.

توانمنديهاي تزم براي آنان

دو دسته مهارت مهم یعنی مههارتههاي کسهب و

م هدت نظههر قههرار گیههرد؛ ایههن مسههأله از جانههب برخههی

کههار و مهههارتهههاي کههارآفرینی کههه در ادبیههات

لاحبنظران مود توجه قرار گرفته است .بهه عبهارت

اشتغالپذیري اغلب مورد بحهث قهرار مهیگیهرد؛ نیهز

دیگر براي بررسی لالحیتهاي کارآفرینهان بررسهی

مورد توجه ایهن محققهان بهوده اسهت و آنهان معتقهد

نق هاي کارآفرینان به عنوان مدیران مالک ،مهم است

هستند که یک دان آموخته داراي مهارتهاي کسهب

( .)Chandler & Jansen, 1992بررسی ادبیات در این

و کار در هر سازمانی ارزشمند اسهت ،ولهی در عهین

زمینه موید این مسأله است که بنیانگهذاران کسهب و

حال برآنند که آنچهه بهه عنهوان دانه آموختهه داراي

متمایز ایفها

مهارت هاي کسب و کهار تولهی

کار به طور کلی در سطح فردي ،سه نق
می کنند :نق

مهیشهود ،فهردي

کارآفرینی ،نق

مدیریتی و نقه

فنهی

است ،داراي قوه تخیهل ،خهالق ،سهازگار و مایهل بهه

( Baum & Lock, 2004; Beaver & Jennings,

یادگیري ،که در فهرست مهارت ههاي عمهومی مهورد

 .)2005از این منظر لاندر و جانسون ( & Chandler

اشاره قرار گرفته است .پس این دسهته مههارتهها در

 )Jansen, 1992نق

کارآفرینی را بدین ترتیهب مهود

این مدل گنجانده شده است .اما در مورد مهارتههاي

بحث قرار میدهند :بنیانگذاران کسهب و کهار محهیط

کارآفرینی آنان معتقدنهد کهه ایهن دسهته مههارت هها،

خود را مورد بررسی قرار میدهند ،فرلتههاي امیهد

مهارت هایی نیست که همه دان آموختگان بهه دنبهال

بخ

را بر میگزینند و راهبردهایی را تنظیم میکنند.

آنها باشند و به آنها نیاز داشته باشند .به بیان سهادهتهر

این نق

کارآفرینی کالسیک است .براي ایفاي مهوثر

همه دان آموختگان به دنبال راهانهدازي کسهب وکهار

این نق

دو توانمندي مشخ

کهارآفرینی -توانهایی

نیستند و بودن آنها در این مدل ضروري نیست ( Pool

تشخی

و تصور بهرهبرداري از فرلت -نیاز اسهت.

.)and Sewell, 2007; Sewell and Pool, 2010

به طورکلی توانهایی تشهخی

صالحیتهاي کارمفرینی :کهارآفرینی مهیتوانهد باعهث

جوهر کارآفرینی مورد اشاره قرار گرفته است .بخه

کهارآفرینی ،بهه عنهوان

تسهیل نوآوري و رشد اقتصادي و ایجاد فرلتههاي

دیگر نق

شغلی و همچنین توسعه اقتصادهاي نوظههور بههدلیهل

به بار نشستن آن است (.)Chandler & Jansen, 1992

رشد اقتصادي ،بهرهوي شود .عالوه بهر ایهن،

بنابراین لالحیتهاي کهارآفرینی را مهیتهوان بهه دو

تا آنجا که به موضو این نوشتار مرتبط است یکهی از

قبل از تأسیس کسب و کار و پهس از تأسهیس

افزای

راهکارهاي کاه

بخ

بیکاري جوانان ( )Ahmad, 2018و

کارآفرینی ،تمایل به خلق شرکت تا مرحله

کسب و کار تقسیم کرد .آن له که از میان سهه نقه
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مدیریتی ،کارآفرینی و فنی ،تحهت عنهوان کهارآفرینی

مقایسه لالحیتههاي کهارآفرینی (جهدول  )2بها

شده است به مههارتههاي قبهل از تأسهیس

مههیکنههد کههه

مشخ

مهههارتهههاي اشههتغالپههذیري مشههخ

اشههاره دارد .بههه نظههر مههیرسههد کههه مهههارتهههاي

«لالحیتههاي فرلهت» وجهه ممیهزه کهارآفرینی از

اشههتغالپههذیري و لههالحیتهههاي کههارآفرینی وجههوه

اشتغالپذیري است ،اما دیگر لالحیتها با یکهدیگر

از ههر لیهزي

تشابه دارند .یعنی لالحیتههاي مربهوط بهه ارتبهاط؛

کههارآفرینی را از اشههتغالپههذیري تفکیههک مههیکنههد،

لالحیتهاي ادراکی؛ سهازماندهی؛ راهبهردي؛ تعههد؛

لالحیتهاي قبل از تأسیس کسب و کار است ،یعنی

یادگیري؛ فردي؛ اخالقی و گروهگرایی با مهارتههاي

فرلت و ایجهاد یهک کسهب و کهار بهراي

عمومی مدل کریراج و لالحیتهاي فنی با مهارت و

بهرهگیري از این فرلت .اما عمده لالحیتهاي پس

دان

تخصصی در همان مدل مشهابه اسهت .در عهین

از ایجاد کسب و کار یعنی لالحیتهایی که فرد نیاز

حههال شهههاید یهههادگیري توسههعه شهههغلی در کنهههار

دارد تا کسهب و کهار را حفهر کنهد ،لهالحیتههاي

لههالحیتهههاي فرلههت ،مهههمتههرین وجههه تمههایز

مههدیریتی اسههت کههه عمههدتا جههزو مهههارتهههاي

لهالحیتهههاي اشهتغالپههذیري از کهارآفرینی اسههت.

اشههتغالپههذیري هههم هسههتند .از دیگههر وجههوه تشههابه

بنههابراین مههیتههوان اسههتنباط کههرد کههه مهههارتهههاي

لالحیتهاي کارآفرینی و مهارتهاي اشتغالپذیري،

اشتغالپذیري نسهبت بهه لهالحیتههاي کهارآفرینی

مهههارتهههاي فنههی اسههت .یکههی از مولفههههههاي

حالتی عمومیتر دارند و هدف آن آمادگی دانشجویان

تخصصهی

بهطور کلی براي بازار کار مهیباشهد و ایهن در حهالی

اشتراک و افتراقی دارند .آن لهه بهی

تشخی

اشتغالپذیري تسهلط بهر مههارت و دانه

مرتبط با رشته تحصیلی فرد است .در کهارآفرینی نیهز

است که کارآفرینی ،آمادگی دانشجویان بهراي بخه

یکهههی از لهههالحیتههههاي تزم بهههراي موفقیهههت

محدودتري از آن بازار یعنی خوداشتغالی و کارآفرینی

لالحیتهاي فنی مرتبط با آن زمینه کاري است.

است.

عههالوه بههر تعری ه

کارآفرینان مایلند که در ایجهاد کسهب و کارههاي

کههارآفرینی ،بههراي تولههی

تفصیلی توانمنديههاي تزم بهراي کهارآفرینی برخهی

جدید درگیر شوند .به این منظور آنها نیاز به مجموعه

محققهان ایههن توانمنههديههها را دسههتهبنههدي مههیکننههد

ویهههه و مشههخ

از خصولههیتههها دارنههد .اغلههب

( .)Sánchez, 2011این دستهبنديهها امکهان مقایسهه

دانشههجویان و دانهه آموختگههان بههه داشههتن لنههین

بهتر اشتغالپذیري با کارآفرینی را فراهم مهیکنهد .بهه

مهارت هایی ،آن هم در این سهطح تمایهل و /یها نیهاز

اشهتغالپهذیري و

ندارند ( Pool and Sewell, 2007 ;Sewell and Pool,

این دو وجوه تمهایز ایهن

 .)2010کارآفرینی بسیاري از مههارتههاي «کسهب و

کند اما بهراي شناسهایی وجهوه

کار» را در بر میگیرد ،اما به لیزيههایی فراتهر از آن

مشترک آنها لندان کارا نیست .در زمینهه دسهتهبنهدي

نیز نیاز دارد؛ یعنی توانهایی ایجهاد ایهدهههاي خهالق،

لالحیتهاي کارآفرینی ،پهوه هاي مختلفی انجهام

مخاطره کردن و داشهتن انگیهزه بهراي اجهراي آنهها و

شده است .ایهن مطالعهه گهروهبنهدي لهالحیتههاي

همچنین اجراي آنها در عرله عمهل .امها کهارآفرینی

هاي من و همکهاران ( Man et al.,

لیزي نیست که همه به آن نیاز داشته باشند یا مایل به

 )2002و احمد و همکاران ( )Ahmad et al., 2010را

انجههام آن باشههند .در حقیقههت برخههی کارفرمایههان،

مبناي خود قرار داده است.

کارمندانی با شَم کارآفرینی نیاز ندارند به این معنی که

عبارت دیگر شاید تحلیل تعهاری
کارآفرینی به کمک تعاری
دو مفهوم را مشخ

کارآفرینی پهوه
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آنها نمیخواهند دان آموختگان در کسب و کار آنهها

سازمانی استفاده می شود که بهراي کسهب و کارههاي

ریسک کنند و بالتبع سود آنها را مهورد مخهاطره قهرار

موجود استخدام می شوند یا در آنها توسعه مییابند که

لنین افرادي از واژهي کهارآفرین

کارآفرینانه ایفا کنند (.)Sewell and Pool, 2010

دهند .براي تولی

نق

جدول  -2صالحیتهاي کارمفرینی
رفتارهاي مرتبط

مولفه
صالحیتهاي مرتبط با فرصت

الف

صالحیتهاي مربوط به ارتباط

الف

لالحیتهاي مرتبط با شناسایی و توسعه فرلتهاي بازار بوسیله ابزارهاي گوناگون.
فرلتهاي مربوط به تعامل فرد با فرد یا فرد با گروه مانند :ایجاد محیطی از همکاري و اعتماد،
استفاده از تماسها و ارتباطها ،توانایی ترغیب و اقنا  ،مهارتهاي ارتباط و بین فردي.
تواناییهاي ادراکی متفاوت که در رفتارههاي کهارآفرین انعکهاس مهییابهد ماننهد مههارتههاي

صالحیتهاي ارراکی

الف

تصمیمگیري ،توانایی دریافت و درک اطالعات پیچیده ،ریسکپذیري و نوآوري ،لالحیتههاي
مربوط به سازماندهی.

صالحیتهاي سا ماندهی
صالحیتهاي راهبرري

الف

تیمسازي ،رهبري کارمندان ،آموزش و کنترل.

الف

صالحیتهاي مربوط به تعهد

لالحیتهاي مرتبط با سازمان دهی منابع انسانی ،فیزیکهی ،فنهاوري داخلهی و خهارجی شهامل:
لالحیتهاي مربوط به وضع ،ارزشیابی و اجراي راهبردهاي شرکت.

الف

لالحیتهایی که باعث می شود کارآفرینان همراه با کسب و کار پی
1

تا آنجا که میتواند در حرفه  ،خود یاد میگیرد ،از طرق مختل
یارگیري

ب

میگیرد ،در حرفه خود به روز میماند ،مهارتها و دان

بروند.
2

یاد میگیرد ،پهی دسهتانه یهاد

یاد گرفته شده را در عملیات واقعی به

کار میگیرد.
نقاط ضع
فرري

را شناسایی میکند و به کار میگیرد ،سطح باتیی از انهرژي را حفهر مهیکنهد ،بهه

انتفادات فردي پاسخ میدهد ،وظای

ب

را اولویتبندي میکند تا زمان را مهدیریت کنهد ،توسهعه

شغلی خود را مدیریت میکند ،خود را بر میانگیزد تا در یک سطح بهینه عملکرد عمل کند ،نقاط
ضع

و قدرت را شناسایی میکند و آنها را با فرلتها و خطرات هماهنگ میکند.

اشتباهات را میپذیرد و حقیقت را میگوید ،در معامالت تجاري شفاف و لادق است ،به ارائهه
اخالقی

ب

کاتها و خدمات با قیمتی منصفانه متعهد است ،مسئولیت میپذیرد و براي اعمال خود پاسخگو و
مسئول است.
با دیگر افراد در کسب و کار (بویهه با همکاران نزدیک) همکاري میکند ،به دنبهال شناسهایی و

خانوارهگرایی( 3گروهگرایی)

ب

ک مک از کارمندان قابل اعتماد است ،از خانواده و همکهاران نزدیهک خهود مشهاوره و حمایهت
دریافت می کند ،دان

صالحیتهاي فنی
ال  -برگرفته از پهوه
ج  -برگرفته از پهوه

ج

و منابع را با دیگران (بویهه همکاران نزدیک) به شراکت میگذارد.

توانایی به کارگیري ابزارها ،روندها و فنون یک زمینه کاري تخصصی.

من و همکاران ( ،)Man et al., 2002ب  -برگرفته از پهوه

احمد و همکاران (،)Ahmad et al., 2010

لاندر و جنسون (.)Chandler & Jansen, 1992

1- Field
2- Proactively
3- Familism
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مهااارتهاااي عمااومی :1قبههل از پههرداختن بههه واژه

میشوند« :مهارتهایی که مهیتواننهد بهه مطالعهه ههر

مهههارتهههاي عمههومی و سههایر مهههارتههها از قبیههل

رشتهاي کمک کنند و بهطهور بهالقوه بهه گسهترهاي از

مهارتهاي اللی ،قابل انتقال و کلیدي ذکر یک نکته

زمینهها در آموزش عالی و محل کار انتقال یابند».

ضروري است ،انگیزه اللی طهرح لهارلوبهها یها

مهارتهاي کسب و کار :3در این زمینه سِول و پول

اقدامات مرتبط با مهارتهاي الهلی یها قابهل انتقهال

( )Sewell & Pool, 2010معتقدند؛ واژه اشتغالپذیري

رسیدن به نیروي کهار قابهل انعطهافتهر و سهازگارتر

اغلب با بیدقتی با واژهي «مهارتهاي کسهب و کهار»

جامعیت برنامههاي آموزشی

یکسان گرفته میشود .مهارت ههاي کسهب و کهار در

است ( .)Oates, 1992به عبارت دیگر هدف نهایی از

ادبیات مربوط به اشتغال دان آموختگهان دسهتهاي از

طرح این واژههاي مشابه و اقدامات متناظر آنها؛ کسب

مهارت ها ،دان

و ویهگیهاست که براي بهکهارگیري

مهارتهایی است که میتوانند در حیطههاي شهناختی

ایدهها و نوآوريهاي خلاق در موقعیتهاي عملی کار

یا حیطههاي موضهوعی متفهاوت و در موقعیهتههاي

نیاز است .براي مثال اینها شامل :ابتکهار ،5اسهتقالل،

بهکار روند .برداشت از

خالقیههت ،حههل مسههأله ،شناسههایی و کههار بههر روي

این واژهها تا حدي انعطهافپهذیر اسهت و اغلهب بهه

فرلتها ،رهبري ،کهاردان بهودن و پاسهخگهویی بهه

لورت جایگزین یکدیگر بهکار مهیرونهد .مشهخ

لههال ههها هسههتند ( .)Rae, 2007ایههن پهوهشههگران

کردن تمایز این واژهها به روشی سهریع و قطعهی ،تها

«مهاتهاي کسب و کار» را بهعنهوان بخشهی مههم از

حههدي قههراردادي اسههت ،امهها تفههاوتهههایی از نظههر

اشتغالپذیري دان آموختگان ،در نظهر گرفتهه و ایهن

تأکیدهاي غالبی که دارند نیهز وجهود دارد ( Bridges,

مهارت ها را در بخه

«مههارتههاي عمهومی» مهدل

 .)1993لنین مهارتهها و نگهرشههایی بههلهورت

اشتغال پذیري خود جاي داده اند؛ زیرا که ویهگیههاي

گسههتردهاي بهههعنههوان دسههتاوردهاي مهههم آمههوزش

ارزشمندي هستند که براي هر دانشجویی له بخواهد

دانشگاهی پذیرفته شهدهانهد ( )Hande et al., 2015و

خود اشتغال باشد و لهه در یهک سهازمان کهار کنهد؛

پی بینیهاي لندي حکایت از اهمیتت این مهارتهها

اهمیت دارند (.)Sewell and Pool, 2010

در بههازار کههار آینههده دارد ( Virtanen & Tynjälä,

6

مهارت هاي کلیدي یا مهارت هاي اصالی  :گسهتره

.)2018

مهارتهاي عمومی در زمینههایی از قبیهل؛ مهدیریت،

(انطباقپذیرتر) و افزای

اجتماعی و استخدامی مختل

4

7

واژهي «مهارتهاي عمومی» به مهارتهایی ماننهد

بسیار زیاد است و برخی از آنها مانند سر و کار داشتن

مهههارتهههاي ارتبههاطی ،مهههارتهههاي کههارگروهی و

با مشتري ،نمیتواننهد در برنامهه درسهی دانشهگاه یها

مهارت هاي یادگیري اشاره دارد .این مهارتها اهمیت

مدرسههه جایگههاه مشههروعی داشههته باشههند .در نتیجههه

زیادي در پیشرفت از آموزش به سوي اشتغال ،هنگهام

زیرگروهی از مهارتهاي عمهومی کهه در انگلسهتان،

اشتغال و زنهدگی دارنهد ( )Gillespie, 2001بههطهور

مهارتهاي اللی یا کلیدي نامیده میشوند ،شناسایی

شفافتر لنانکه بنت و همکهاران ( Bennett et al.,

شدهاند که انتظار میرود مدارس و دانشگاههها آنهها را

2

 )1999پیشنهاد داده اند؛ مهارت هاي عمومی در مقابهل
مهارتهاي تخصصی قرار میگیرند و لنهین تعریه

3- Enterprise
4- Sewell and Dacre-Pool
5- Initiative
6- Key skills
7- Core skills

1- Generic skills
2- Bennett
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در دانشهجویان خهود پهرورش دهنهد ( & Hayward

لههالحیعمههران و حسههنزادهبههارانیکههرد (،)1393

از

لالحیعمران و رحمانیقهدریجانی ( )1391و سامیان

رواج یههافتن واژه مهههارتهههاي کلیههدي مرسههوم بههود

و همکههاران ( )1396دیههده شههده اسههت کههه بههه ایههن

( .)Yorke et al., 2006شواري ملهی شایسهتگیههاي

مهههارتههها یعنههی کلیههدي و الههلی مهههارتهههاي یهها

حرفهاي 1در انگلستان ،مههارتههاي الهلی را شه

لالحیتهاي «کانونی» اطالق شده است.

مورد و شامل :ارتباط ،حل مسهأله ،بهبهود یهادگیري و

مهارت هاي قابل انتقال :3در دهه  80میالدي توجه به

عملکرد خود ،کار کردن با دیگران ،بهکارگیري اعهداد

مهارت هاي قابل انتقال یا عمومی معطوف شهد .ایهده

و فناوري اطالعات دانسته اسهت ( ،)Oates, 1992امها

اللی این بود که مهارتهاي فراگرفتهه شهده در یهک

دیرینههگ 2در گزارشههی تحههت عنههوان مههروري بههر

موقعیت میتوانند تا حهدودي بهه دیگهر موقعیهتهها

شایستگیهاي جوانان  16تا  19ساله واژه مهارتهاي

انتقال یابنهد .سهازمان آمهوزش معتقهد اسهت ایهنهها

کلیدي را به جاي مههارتههاي الهلی اسهتفاده کهرد

قابلیتهاي عمومی هستند که به مردم اجازه مهیدههد

( .)Yorke et al., 2006بهطور کلی مهارتهاي کانونی

در طی

و شغلها موفق شوند .در

با مهارت هاي کلیدي مترادف هستند که در ادامه مورد

این زمینه بریدج ( )Bridges, 1993بهین مههارتههاي

بحث قرار خواهند گرفت .مهارتهاي کلیدي از نظهر

مستقل از زمینه و مهارت هاي وابسته به زمینه تفهاوت

دیرینگ ،مههارت ههاي ارتبهاطی ،حسهاب ،اسهتفاده از

قائل شده است .این تمایز ،محقق را به دستهاي دیگهر

فههنآوري اطالعههات و یههادگیري یههادگیري اسههت

از مهارت ها هدایت کرد کهه او آنهها را «مههارتههاي

( . )Washer, 2007سه مهارت اول با آخهري متفهاوت

انتقال دهنده» نامید .مهارت هایی که فرد را به انتخاب،

هستند؛ سه مهارت اول ،تواناییهاي عملی هستند کهه

تطبیق ،تعدیل و کاربرد دیگهر مههارتههاي خهود در

میتوانند تقریبا بهطور مستفیم بها درجهاتی از مههارت

موقعیتهاي گوناگون در همه موقعیتهاي اجتمهاعی

نشان داده شوند؛ در حالی کهه مههارت لههارم؛ یهک

گوناگون و شاید همه حیطههههاي شهناختی مختله ،

توانایی خودگستر است که با اعمال ماهرانه در محهیط

قادر میکند ( .)Yorke et al., 2006واژه مهارتههاي

کار یک فرد ،ارتباط دارد (.)Yorke et al., 2004

قابل انتقال ،اشاره به توانایی انتقال یک مهارت از یک

 .)Fernandez, 2004واژه مهارتهاي الهلی پهی

وسیعی از وظای

واژه کلیدي بیانگر اهمیت این دسته مهارتهاست

موقعیت بهه موقعیهت دیگهر دارد (.)Gillespie, 2001

و همچنین یک معناي دومی هم دارد و آن این اسهت

مهارتهاي قابل انتقال مهارتهایی هسهتند کهه بهراي

که کلید وسیلهاي براي باز کردن قفل است و بهعنوان

هر شغلی نیاز هستند و افراد را قهادر مهیکننهد تها بهه

یک استعاره؛ این مهارتها مهیتواننهد قفهل اسهتخدام

عنوان نیروي کاري انعطهافپهذیر و سهازگار فعالیهت

افراد را باز کنند و در مورد مههارتههاي الهلی ،واژه

کنند (.)Bennett, 2002

اللی به این مسأله اشاره دارد که این مهارتهها بایهد

یارگیري توسعه شللی :هدف یادگیري توسعه شغلی؛

در مرکههز تجههارب دانشههجو در آمههوزش عههالی باشههد

کمک بهه دانشهجویان بهراي کسهب دانه  ،مفهاهیم،

( .)Fallows & Steven, 2000در منابع فارسی از قبیل

مهارتها و نگرشهایی است که آنها را براي مدیریت

پههههوه ههههاي ایرجهههیراد وارداغیهههان (،)1395

مشاغل خود یعنی پیشرفت آنها در یادگیري و کهار در
طول زندگی توانا میکند .لنان که گفته شد مهیتهوان

1- National Council for Vocational
)Qualifications (NCVQ
2- Ronald Dearing

3- Transferable skills
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یعنهی« ،اشهتغال

حقیقت محدودیتهاي استفاده از مفههوم «مههارت« و

اشتغالپذیري را به سه شیوه تعریه

اولیه»« ،اشتغال پذیري اولیه» و «اشتغالپذیري» پایهدار،

انتقادهاي وارد به آن در آموزش عهالی باعهث کهاربرد

سوم به طور ویهه ،نیازمند توجهه

روزافزون واژه یادگیري توسعه شغلی شده است .ایهن

نهه تنهها

مفهوم با بهرهگیري از نظریه توسعه شهغلی بهه عنهوان

به تأمین اولین شغل؛ بلکه اشتغالپذیر ماندن در طهول

«یک لارلوب محکم عقالنی دان

محهور» ،مفههوم

عمهر اشهاره دارد .ایهن لنهین تعهاریفی ویهگهیههاي

مههارتهههاي مههدیریت شههغلی را تکمیههل مههیکنههد و

بیشتري را براي موفقیت در شغلها شهامل مهیشهود.

میتواند به عنوان ابزاري براي شناخت خهود بهه کهار

اینها ،ویهگیهاي تزم براي مدیریت توسهعه شهغلی

گرفته شود .یادگیري توسعه شغلی میتواند به عنهوان

فرد را نیز به طوري که اشتغالپذیري او پایهدار بمانهد

جنبههههاي از اشهههتغالپهههذیري یههها مجموعههههاي از

نیز در بر میگیرد .اما توسعه شغلی همیشه در تعاری

فرامهارت هاي مرتبط با آن مورد مالحظه قرار گیرد .به

اشتغال پذیري ،به اندازه کافی ،مورد توجه قرار نگرفته

عقیده واتس ( )Watts, 2006این دیدگاه دوم با مفهوم

است .واژهشناسی مورد استفاده براي یادگیري توسهعه

فراشناخت یورک و نایت ()Yorke & Knight, 2006

شههغلی در آمههوزش عههالی بههین «آمههوزش شههغلی» و

هماهنگ است لون تعریه

آنهان از فراشهناخت بها

«مهارت هاي مدیریت شغلی» در نوسهان بهوده اسهت.

یادگیري توسعه شعلی بسیار نزدیک اسهت .یهادگیري

واژه آموزش شهغلی (شهغلهها) 1در دههه هفتهاد وارد

توسعه شغلی همچنین با مفههوم مههارتههاي انتقهال

آموزش عالی در انگلستان شهد .امهروزه ایهن واژه در

دهنده مرتبط است .یهادگیري توسهعه شهغلی ،بعهدي

مدارس رواج یافته است و لندان در آموزش عالی به

دیگههر بههه راهبردهههاي مؤسسهههاي بههراي پههروش

کار نمیرود .ایهن واژه بههوسهیلهي واتهس ( Watts,

اشتغالپهذیري دانشهجویان اضهافه مهیکنهد و لنهین

میشود :عبارت است از تجارب

راهبردهههایی را بههراي دانشههجویان شههفاف مههیکنههد؛

برنامهریزي شهده بهراي تسههیل توسهعه خودآگهاهی،

همچنین باعث تقویت پایداري مزایاي ایهن راهبردهها

هوشههیاري نسههبت بههه فرلههتههها ،مهههارتهههاي

میشود ( .)Watts, 2006یادگیري توسعه شغلی ،جنبه

تصمیمگیري و «یادگیري انتقال» شهامل مههارت ههاي

پایداري اشهتغالپهذیري یها لنهان کهه پهول و سِهول

جسههتجوي شههغل و معرفههی خههود .پههس از آن واژه

( )Pool & Sewell, 2007اشاره کردهانهد؛ موفقیهت و

«مهارت هاي مدیریت شهغلی» 3در آمهوزش عهالی تها

مهیدههد .همچنهین

تعری

کرد .تعری

به توسعه شغلی بلند مدت است .این تعری

2

 )2006لنین تعری

حدودي رایج شد .واژه مدیریت شغلی پی

رضهایت در شهغلهها را پوشه

از آن در

بایستی توجه داشت کهه یهادگیري توسهعه شهغلی در

بستر سازمانهاي بزرگ کسهب و کهار بهراي توسهعه

اشتغالپذیري ،مؤلفهاي راهبردي است کهه بهه تنظهیم

مشاغل مدیریت میانی و عالی به کهار مهیرفهت ،امها

رابطه فرد با فرلتهاي بیرونی ،یا همان فرلتههاي

«مهدیریت

اشتغال کمک میکند .به این معنی ،فهرد بها توجهه بهه

خودگردان شهغلی» 4اسهتفاده شهده اسهت« .یهادگیري

شههناخت خههود ،در درجههه اول و سههپس بهها شههناخت

توسعه شغلی» واژه جدیدتري ،در این حوزه است .در

محیط ،دست به انتخاب شغل میزند .در این لهورت

امروزه به طهور فزاینهدهاي بهراي تولهی

احتمال رضایت و موفقیت در شغل بیشتر است.
1- Career(s) education.
2- Watts
3- Career management skills
4- Career self-management
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بندیونتیجهگیری


جمع
بهطور کلی ههدف از پههوه

شود ،مشخ

میشود که «لهالحیتههاي فرلهت»

حاضهر معرفهی و

وجه ممیهزه کهارآفرینی از اشهتغالپهذیري اسهت .بهه

تحلیل مقایسهاي برخی از واژهههاي مطهرح شهده در

عبارت دیگر لالحیتی است که در کارآفرینی هسهت

زمینه آماده سازي دانشجویان براي بهازار کهار بهود .در

امهها در اشههتغالپههذیري وجههود نههدارد ،امهها دیگههر

این راسهتا تهالش شهد تها حهد امکهان تفهاوتهها و

لههالحیتههها بهها یکههدیگر تشههابه دارنههد .یعنههی

هههمپوشههانیهههاي واژههههاي مههورد بحههث یعنههی

لههالحیتهههاي مربههوط بههه ارتبههاط؛ لههالحیتهههاي

اشههتغالپههذیري ،کههارآفرینی ،مهههارتهههاي عمههومی،

ادراکی؛ سازماندهی؛ راهبردي؛ تعهد؛ یادگیري؛ فردي؛

مهارتهاي قابل انتقال ،مهارتهاي اللی ،مهارتهاي

اخالقی و گروهگرایی که اغلب در قسمت مهارتهاي

کلیدي ،مهارتهاي کسهب وکهار و یهادگیري توسهعه

عمومی مدل کریراج مورد توجه بوده است .همچنهین

شغلی مشخ

شود.

لالحیتهاي فنی با مهارت و دان

تخصصی مشهابه

نتایج تحلیلهی حالهل از ایهن مطالعهه ،در مهورد

است .در عین حال یادگیري توسعه شغلی مههمتهرین

کرد علیرغهم ههمپوشهانی آن بها

وجه تمایز لالحیتهاي اشتغالپذیري از کهارآفرینی

کارآفرینی مشخ

اشتغالپذیري بایستی مرز آن با اشتغالپذیري مشخ

است .به عبارت دیگر جزو مؤلفههاي اشهتغالپهذیري

شود .این مرز مههارتهها یها لهالحیتههاي خهاص

است امتا در کارآفرینی وجود ندارد .بنابراین مهیتهوان

کهارآفرینی اسههت و وجههه مشههترک آن بیشههتر برخههی

استنباط کرد که مهارتهاي اشتغالپهذیري نسهبت بهه

از ههر

لالحیتهاي کارآفرینی حهالتی عمهومیتهر دارنهد و

لیزي کارآفرین را از اشهتغالپهذیري جهدا مهیکنهد،

هدف آن آمادگی دانشجویان بهطور کلهی بهراي بهازار

لالحیتهاي قبل از تأسیس کسب و کار است .یعنی

کار میباشد و ایهن در حهالی اسهت کهه کهارآفرینی،

فرلت و ایجهاد یهک کسهب و کهار بهراي

محدودتري از آن بازار

لالحیت هاي مهدیریتی اسهت .آن لهه بهی

تشخی

آمادگی دانشجویان براي بخ

بهرهگیري از این فرلت .اما عمده لالحیتهاي پس

یعنی خوداشتغالی و کارآفرینی است .یکهی از وجهوه

از ایجاد کسب وکار یعنی لالحیتهایی که فرد نیهاز

تمایز اللی اشتغالپذیري و کارآفرینی این اسهت کهه

دارد تا کسهب و کهار را حفهر کنهد ،لهالحیتههاي

بهبود اشتغالپذیري دان آموختگهان لزومها بهه معنهی

مههدیریتی اسههت کههه عمههدتا جههزو مهههارتهههاي

راهاندازي کسب و کار توسط افراد نیست و بیشتر بهه

اشتغالپهذیري ههم هسهتند و در مؤلفهه مههارتههاي

افزای

امکان استخدام آنها میپهردازد .در حهالی کهه

عمومی جاي میگیرند  .یکهی دیگهر از وجهوه تشهابه

آموزش کارآفرینی به دنبال هدایت افراد بهه سهوي راه

لالحیتهاي کارآفرینی و مهارتهاي اشتغالپذیري،

اندازي کسب و کار است.

وجود مهارتهاي فنی است .در اشتغالپذیري یکی از

مفهوم اشتغالپذیري ،بها مههارت ههاي الهلی یها

مولفههاي اشتغالپذیري تسهلط بهر مههارت و دانه

کلیدي ،عمومی یا قابل انتقهال و کسهب و کهار داراي

تخصصههی مههرتبط بهها رشههته تحصههیلی فههرد اسههت و

همپوشانی است و همچنین طرح ایهن موضهوعات در

همچنین در کهارآفرینی یکهی از لهالحیتههاي تزم

راستاي افزای

اشتغالپذیري دان آموختگان ،قبهل از

براي موفقیت لالحیتهاي فنی مهرتبط بها آن زمینهه

رواج واژه اشتغالپذیري بوده است .به عبارت دقیقتر،

کههاري اسههت .اگههر لههالحیتهههاي کههارآفرینی بهها

این مهارتها بخشی از لالحیتهاي اشهتغالپهذیري

مهارتهاي اشتغالپذیري به لورت جزئیتر مقایسهه

هستند اما اشتغال پهذیري ،لهالحیت ههاي تخصصهی
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رشته افراد و بسیاري موارد دیگر را نیز در بر میگیرد.

مهارت ههاي قابهل انتقهال و عمهومی نیهز در حقیقهت

بنابراین ،نباید مفهوم اشتغالپذیري به این مههارتهها،

معناي یکسانی دارند .نکته اي که وجود دارد این است

فرو کاسته شود و محدود کردن اشتغالپذیري به ایهن

که معموت مهارت هاي عمومی و قابل انتقال نسبت بهه

مهارت ها ،سادهانگارانه است .واژهههاي مههارتههاي

مهارت هاي اللی یها کلیهدي طیه

گسهتردهتهري از

عمومی ،قابل انتقال ،اللی ،کلیدي در بسیاري مهوارد

مهههارتههها را در بههر مههیگیرنههد .بههه عبههارت دیگههر

به لورت مترادف بهکار میروند .امتا میتهوان وجهوه

مهارت هاي اللی یا کلیدي نو خالی از مهارتهاي

تمایزي را براي آنها قائل شد یا دست کم ادعا کرد که

عمومی یا قابل انتقال هستند .این وضهعیت در رابطهه

این واژهها تأکیهدهاي متفهاوتی دارنهد .در ایهن زمینهه

با مهارتهاي کسب و کار نیز وجود دارد و به عبارت

درباره واژه هاي مهارت هاي اللی و کلیدي مهیتهوان

دیگر مهارتهاي کسب و کار بخشی از مههارتههاي

گفت که مترادف یکدیگر هستند .با ایهن تفهاوت کهه

عمومی هستند .براي نشان دادن بهتر روابط واژهههاي

مهارتهاي کلیدي پس از مههارتههاي الهلی و بهه

مورد بحث ،ارتباط بین آنها به لورت شماتیک نشهان

وسههیله «دیرینههگ» رواج یافتههه اسههت .الههطالحهههاي

داده شده است (نگاره .)1
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Abstract
Several terms have been applied for students' employability-oriented skills in higher
education including entrepreneurship, employability, generic skills, transferable skills, core
skills, key skills, enterprise skills and career development learning. Due to variety of terms
occasionally used carelessly or interchangeably, terminology can be one the challenges for
researchers and practitioners in higher education. Accordingly, this paper aimed to remove
ambiguity about these terms and determine their overlap and differences for quite understanding
and consequently proper application of them in research and practice in higher agricultural
education. Comparing entrepreneurship and employability reveled that pre-founding competencies
(mostly opportunity competency) is the characteristic of entrepreneurship and career development
learning is the characteristic of employability. Post-founding competencies (managerial competencies)
and technical (specialized skills) are among their similarity points. Core, key, generic, transferable,
enterprise skills and career development skills can be viewed as an aspect of employability. Core, key,
generic, transferable generally are used interchangeably, but some differences can be asserted. In this
regard, generic and transferable skills which are synonyms, encompassing a wider range of skills in
comparison to core, key and enterprise skills, indeed these skills are a particular type of generic or
transferable skills. Core and key skills are synonym, bearing in mind that key skills term was used

later, by Experts instead of core skills and since then became common.
Keywords: Generic skills, Key skills, Transferable skills, Higher education, Career development.1
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