
 
ه: 

قال
ت م

ياف
در

خ 
اري

ت
05/

02/
95

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ه: 
قال

ش م
ير

پذ
خ 

اري
ت

09/
06/

95
 

 Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 Vol. 6, No. 15, autumn 2016 167-197، صص 1395، پايیز 15 ششم، شمارة سال

عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در  هایشایستگی
 ایزندگی علمی و حرفه

                                                                                                  
                                                                                                             اسمعیلی ماهانی حانیه

 ژادنیمطهرحسین 
 مهدی لسانی            

 چکیده

برای موفقیت  ازیموردن های عمومیبندی شايستگیهدف اين پژوهش تعیین و طبقه 
پژوهش با توجه به هدف از نوع . روش است ایجويان در زندگی علمی و حرفهدانش

. ابتدا برای تعیین است آمیخته اکتشافیها، شیوه گردآوری داده ازنظر وکاربردی 
تحلیل انتخاب و  به صورت هدفمند داخلی و خارجی پژوهش 43 های عمومی،شايستگی

تعیین اهمیت اين  برای. سپس شدتهیه  هادادهاين اساس ابزار گردآوری  بر و محتوا شدند
که به صورت  کرمان دانشگاه شهید باهنرهای آموزشی مديران گروه اتنظر از ،هاشايستگی

های نتايج تحلیل محتوای پژوهش بر اساس(. N=57) شداستفاده  سرشماری انتخاب شدند،
شان ایشايستگی برای موفقیت دانشجويان در زندگی علمی و حرفه 21داخلی و خارجی، 

اين  قرار گرفت. دیتأکهای آموزشی نیز مورد مديران گروه نظر ازشناسايی شد که اهمیت آنها 
بندی و کاربردی دسته کیستماتیس، فردیمیانشناختی، چهار طبقه روش ها درشايستگی

طبقه  یهایستگيشادارای باالترين رتبه و  یشناختروشطبقه  یهایستگيشا که شدند
شايستگی  21 یکل طوربه. ندنسبت به ساير طبقات قرار گرفت یترنيیپاکاربردی در جايگاه 

دانشجويان  ایعلمی و حرفه موفقیتتوانند نقش بسزايی در می در اين پژوهش شدهاستخراج
آموزش عالی مورد  مؤسساتهای آموزشی و درسی که ضروری است در برنامه کنندايفا 
 قرار گیرند. دیتأک
 

 ای، آموزش عالیعمومی، زندگی علمی، زندگی حرفه هایشايستگی :یکلیدواژگان 
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 مقدمه
خاص  موردتوجهنهادی کلیدی،  عنوانبهای بیش از هشت سده آموزش عالی با پیشینه

تواند های جديد و دانش پیشرفته که میهاست. دستیابی به فناوریها و دولتملت
با  صرفاًايفا کند،  هاتی در تحقق و شتاب حرکت اقتصادی و اجتماعی ملمؤثرنقش 

کیفی آن میسر است  جهت ارتقای کمی ودر ريزی تقويت آموزش عالی و برنامه
ی اساسی در آموزش عالی، هاچالشيکی از  (.1390خواه، عارفی و جمالی، )باقری

به نیازهای بازار کار است. لذا  موقعبهچگونگی پرورش دانشجويان برای پاسخگويی 
های عرصه حضور در منظوربهکارکرد اصلی آموزش عالی همانا آماده کردن دانشجو 

ما ا؛ (2003، 1برچلگز و دهای عام و خاص است )هوتوسعه شايستگی لهیوسبهشغلی 
رسالت خود  نيترمهمۀ اخیر نتوانسته چندسالتوسعه کمی  با وجودنظام آموزش عالی 

را برآورده  استای های حرفهتربیت نیروی انسانی متخصص و دارای شايستگی را که
اين معضل باعث  (.2012 ،2اپفتهر و هرست ،؛ ازودو1389 سازد )مدهوشی و نیازی،

ايجاد حساسیت بااليی نسبت به عملکرد آموزش عالی در عامه مردم و دولت شده 
 (.1390، عارفی و جمالی ،خواهی)باقراست 

و به دلیل است در حال افزايش  روزروزبهتقاضا برای آموزش عالی  یاز طرف
تا با کسب تخصص و  کنندیماقتصادی افراد تالش  یهابحرانافزايش بیکاری و 

، 3و همکاران )الکساندر مدرک دانشگاهی برای يافتن و ايفای شغل مناسب آماده شوند
آموختگان انتظاراتی بسیار فراتر از است تا دانش شدهموجب  مهم مسئلهاين . (2012

داشته از آموزش عالی های نوين های بنیادين و فناوریی از دانشامجموعهدانستن 
آموختگان موفقیت دانش برایتحقق چنین انتظاراتی (. 1391باشند )جمالی و سیف، 

 .نیاز به اعمال تغییراتی خاص در آموزش عالی دارد شانیاحرفهدر زندگی علمی و 
 است. هامتشکل از بسیاری از رشته و فردمنحصربه زندگی یزندگی علمی نوع 

هايی مانند علوم شود و با رشتهآغاز می و نجوم یشناسانسانها از الفبای اين رشته
ی و شناسنیزمطبیعی، جانورشناسی، مهندسی، معماری، وکالت، علوم اجتماعی، هنر، 

ها به دلیل تفاوت در نوع اهداف و ها و رشته. تعدد عنوانيابدمیعلوم پزشکی امتداد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Hodges & Burchell 
2. Azevedo, Apfelthaler & Hurst 
3. Alexander et al 
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، 1)کلرک و بوير استدر آموزش مشاغل مرتبط با هر رشته  و تنوع موردنظروظايف 
بخش مسیر زندگی فرد  نيترمهمکه همواره  ای )مسیر شغلی(زندگی حرفه (.1987
فرايندی مداوم و تکاملی است که از مجموعه عوامل کلی روانی،  است،
)فدايی، نیلفروشان  رديپذیم ریتأث، آموزشی، اقتصادی و عوامل تصادفی یشناختجامعه

، رفتارها، هايیتوانا ،هامهارت ازجملهاين فرايند عوامل بسیاری  در (1393و صادقی، 
باشد ها و باورهايی که برای موفقیت در کار و حرفه بايد در افراد وجود داشته نگرش

، بیجیتل و راگان ؛2006، 2نیاز به توجه و بررسی دارند )کريد، پتون و پرايدکس
 (.2010، 4گنزی و هاگر ؛2012، 3ديلون

، رفتارها و ديگر هايیتوانا، هامهارتاز دانش،  یریگاندازهقابلی يلگوا ،شايستگی
کاری يا عملکردهای شغلی موفق  یهانقش ايفایبرای  یازن موردفردی  هایيژگیو

انجمن »(. همچنین، 2002، 5است )دفتر مديريت امور کارکنان امريکا شده يفتعر
و  هايیتوانا، هامهارتای از دانش، ، شايستگی را خوشه6«آموزش و توسعه يکايیآمر

از  (.2004، 7کند )برنتال و همکارانبرای موفقیت شغلی تعريف می یازموردنرفتارهای 
های متنوع و گستردهفهرست ،دانشگاهی النیالتحصفارغبرای  ازین مورد یهایستگيشا

بتوانند در  هایستگيشااست تا افراد ضمن برخورداری از اين  منتشرشدهای 
 کنندعمل  مؤثرترکاری قرن بیست و يکم بهتر جذب شوند و علمی و  یهاطیمح

یستگيشا، یفن ریغهای شايستگی توان بهمی ازجمله(. 2012، و همکاران نژاد)مطهری
 یهامهارتو  یارشتهانیم یهامهارتپذيری، اشتغال یهایستگيشاعمومی،  یها

در  بودنشان، قابل کاربرد هایستگيشااما وجه مشترک اين ؛ اشاره کرد عملکردی
های عملی و واقعی است. برخی مختلف و همچنین در موقعیت یهانهیزمو  هاحوزه

، تفکر سیستمی، تفکر انتقادی و خالق، مسئلهاز: حل  اندعبارت هایستگيشااز اين 
بری، يادگیری مادامپذيری اجتماعی، مديريت و ره، مسئولیتگروهی ارتباطات، کار

 (.1391)مطهری نژاد،  العمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Clark and Boyer 
2. Creed, Patton & Prideaux 
3. Ragan, Bigatel, & Dillon 
4. Gonczi & Hager 
5. United States Office of Personnel Management (OPM) 
6. American Society for Training & Development (ASTD) 
7. Bernthal et al. 



  

 

 

170 

 

 

 

گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  

 
داخلی و  یهاپژوهشاز نتايج  یریگبهرهبا سعی شده است در اين پژوهش 

عمومی برای موفقیت  یهایستگيشا ،متخصصان ازنظرخارجی و همچنین استفاده 
های پژوهش. شودتعیین به نحو واضحی  شانیاحرفهدانشجويان در زندگی علمی و 

های آموختگان در دانشگاهدانش ازین موردهای تعیین شايستگی برایگوناگونی 
حسینی و ، شاهرحمانی ، مانند تحقیقاتاست شده انجامهای گوناگون متفاوت و رشته

 1، چانگ و چن(، فانگ1389) وانانی و رسولی ، رئیسی(، سهرابی1392) پورعزت
 هایستگيشاکه بیانگر اهمیت تعیین ( 2010) 3(، جفری و برانتون2010) 2(، لی2010)

های همچنین تعیین و معرفی سازه شايستگی .آموختگان استبرای دانشجويان و دانش
ادبیات جديدی را در حوزه  ،ایعلمی و حرفه در زندگی آموختگاندانش ازیموردن

 ازین موردهای کند و زمینه رشد، گسترش و پرورش شايستگیآموزش عالی فراهم می
است که  ايناساسی پژوهش  سؤاللذا  سازد.آموختگان را فراهم میدانش

ای موفقیت در زندگی علمی و حرفه برایدانشجويان  ازین موردهای عمومی شايستگی
 ه هستند؟چ

 
 پژوهش پیشینه

است. وايت با معرفی  شده مطرح( 1959) 4اصطالح شايستگی اولین بار توسط وايت
های فردی مرتبط با عملکرد برتر مشهور شده واژه شايستگی برای توصیف ويژگی

تعريف کرده است. « تعامل اثربخش يک فرد با محیط»وی شايستگی را  .است
نگیزه شايستگی نیز ا ،بر شايستگیاست که عالوه  کردهدر اين زمینه بحث همچنین 

اما معرفی رويکردهای مبتنی بر شايستگی در محیط کاری در حدود سال  .وجود دارد
 کردرشد  سرعتبهو سپس توسعه آن رويکردها و استفاده از آنها شد آغاز  1970

 مفهوم 1973استاد دانشگاه هاروارد در سال  6مک کللند (.2006، 5)دراگانديز و منتداز
وی شايستگی را  .کردبینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شايستگی را پیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Fang, Chang & Chen 
2. Lee 
3. Jeffrey & Brunton 
4.Whit 
5 .Draganidis & Mentzas 
6. McClelland 
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به همراه همکاران خود در کتاب  1982توجیه و در سال « 1محک گزينش» عنوانبه
ای فرد های ريشهويژگی کرد؛اولین تعريف را از شايستگی ارائه « 2مدير شايسته»

ی و مجموعه دانش( که برای انجام های اجتماع)انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش
افزايش يافت  1990د از سال توجه به اين رويکر گیرد.وظايف خود به کار می

باشند  شده فيتعری خوببه چنانچهها را (. شايستگی1995، 3و کرام )سیبرت، هال
در هنگام  هایستگيشاگیری و اصالح کرد. ، اندازهگرفت ادتوان آموزش داد، يمی

ی متنوع شغلی، افزايش سهم يا عملکرد هاتیفعالانطباق فرد با شغلی خاص، انجام 
یمقرار  استفاده موردبرای مشتريان  افزوده ارزشافراد در موفقیت سازمان و ايجاد 

 (.1393، و همکاران )درويش رندیگ
آموزش عالی و صاحبان  نظرانصاحب توجه مورد هاامروزه شايستگی ،یطورکلبه

وجود دارد، در  نظرانصاحبتنها تفاوتی که در ديدگاه اين  است. قرارگرفتهمشاغل 
به توان ، میمثال عنوانبه(. 1391)عريضی، خشوعی و نوری،  ستهایستگيشاانواع 

، گوش دادن، یزيربرنامهکردن،  یبندتياولوهايی همچون مديريت زمان، شايستگی
، 4، خطرپذيری، رهبری )چونگیریگمیتصمشخیص و حل مشکل، ، تیدهسازمان
(، خالقیت، خودآگاهی، 1999، 5پذيری )بلر(، مهارت ارتباطی، مسئولیت2008
(، مهارت ارتباطی و 2000، 6بینی، دانش تجاری، ادراک سیاسی )تت و همکارانواقع

(، 2010، 8و تونر(، تفکر انتقادی و نفوذ )مولر 2002، 7و همکاران بین فردی )هوبگود
ی و متامبس ی )سینگ ومیت کارو  یااخالق حرفههای عمومی، ارتباطی، مهارت
 اشاره کرد. (2013 ،9راملی

 ازجمله ،اندهکرد یبررسو انواع آن را  هایستگيشانیز ديگری پژوهشگران  
 ر پنج طبقهدمهندسان را  ازین مورد یهایستگيشا( که 1391)نژاد و همکاران مطهری

ها و مهارت ی فردی،هانگرشها و )دانش و استدالل فنی و مهندسی، مهارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Benchmark selection 
2. The Competent Manager 
3 .Seibert, Hall & Kram 
4. Chong 
5. Blair 
6. Tett et al 
7. Hobgood et al  
8. Muller & Turner 
9. Singh, Thambusamy & Ramly 



  

 

 

172 

 

 

 

گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  

 
های توسعه فردی، مهارت های بینها و نگرشای و اخالقی، مهارتهای حرفهنگرش

( 1392) ، رومیانی و ظريف. عبدالوهابیانددهکربندی سیستم، محصول يا فرايند( دسته
تماعی، رفتاری، ارتباطی، کارگروهی، شناسی، اج)فنی، روش عمده نیز ده مهارت

های مهارت عنوانبهپذيری( را ی و مسئولیتاانهيسواد را، حل مسئلهپذيری، انعطاف
محمدی و علم، موحدپوراند. آقادهکرمعرفی  شدنیجهاندانشجويان در عصر  ازیموردن
های و مهارت وکارکسبهای )توسعه فردی، مهارت (، سه نوع مهارت1393) بیگی

اند. دهکراشتغال دانشجويان معرفی  تیباقابلهای اساسی مرتبط آکادمیک( را مهارت
زا را )مهارت های عمومی و پايه اشتغال( مهارت1392صالحی عمران و چهارباشلو )

ريزی، مهارت شخصی و اجتماعی، مهارت سازمانی و برنامهارتباطی، مهارت درون
 اند.دهکر بیانواد و مهارت تکنولوژی( حل مسئله، تفکر خالق، س

 ( هشت شايستگی )توانايی متقاعد کردن، کار2012) اپفتهر و هرست ،ازودو 
( و ارائهگروهی، ارتباطات، تفکر انتقادی، تفکر تحلیلی، مديريت خود و زمان، رهبری 

 النیالتحصفارغالتحصیالن، از ديدگاه کارفرمايان و توسعه صالحیت فارغ برایرا 
های های علمی و مهارت(، مهارت2201) 1و همکاران اند. شاهروديندهکری بررس

 النیالتحصفارغانتقال به کار  برای مؤثرآموختگان را از عوامل اجتماعی دانش
ارچوب ه( با روش تحلیل محتوا، چ2012) 2آنگو لی اند. گوآنگ رانگتشخیص داده

های شغلی بر روی اند که صالحیتو نشان داده کردهمدل شايستگی را معرفی 
سازنده  یعامل بهمنابع انسانی  یارتقا برایو تحقق هر دو  اندشده متمرکزها شايستگی

 .هستند ازیموردنها های استراتژيک سازمانبرای برنامه
فردی و نوع شايستگی عمومی )کاربردی، میان سه 3رويزسانچز و  2008در سال 

آموختگان در زندگی دانش ازین موردهای اصلی شايستگی عنوانبهسیستماتیک( را 
از سه نوع شايستگی عمومی، ساير  هرکداماند که دهکرای مطرح علمی و حرفه

از:  اندعبارت و گیرندآموختگان را دربرمیدانش دانشجويان و ازین موردهای شايستگی
، یستمیتفکر سهای شناختی )عمومی کاربردی شامل شايستگی هایشايستگی ( 1

 ، تفکریتفکر عمل، یاسیتفکر قمنطقی،  ، تفکریتأمل ، تفکریتفکر انتقاد، یلیتفکر تحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shahrudin et al 
2. Guangrong and Liang 
3. Sanchez & Ruiz 
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حل ، زمان تيريمدشناختی )روش هایو تفکر مشورتی(، توانايی خالق تیمی، تفکر
راهبردهای ارچوب آموزش، هدر چ یریادگيی ریگجهتگیری، ، تصمیممسئله

ابزار  عنوانبه)استفاده از کامپیوتر  1شناسانهفن هایشايستگی ريزی(،يادگیری، برنامه
استفاده از پايگاه داده( و شايستگی زبانی )ارتباط کالمی، مهارت نوشتاری و ، کار

های عمومی میان فردی شامل شايستگی هایشايستگی ( 2 تسلط به زبان خارجی(؛
 (یشعور اخالق، تنوع فرهنگی، مقاومت و سازگاری با محیط و 2یزشیخود انگفردی )

تعارض و  يت، مديراجتماعی )ارتباط میان فردی، کار گروهی هایو شايستگی
 یهای سازمانعمومی سیستماتیک شامل شايستگی هایشايستگی (3 مذاکره( و

 هایگیری کیفیت(، شايستگی، مديريت پروژه، جهتهدف )مديريت مبتنی بر
رهبری )گرايش به  هایکارآفرينی )خالقیت، روحیه کارآفرينی و نوآوری( و شايستگی

 پیشرفت و رهبری(.
بر  دشانیتأکبرخی از پژوهشگران  کهنشان داد پیشینه  مطالعهدرمجموع، 

 ،ازجمله آنهاست؛ موفقیت در زندگی علمی برایدانشجويان  ازیموردنهای شايستگی
و شاهرودين و همکاران  (1393) یفيعبد شرجعفری و ، (1393شیرازی و اژدری )

های الزم ای ديگر از پژوهشگران به شايستگی(. اين در حالی است که عده2012)
، اپفتهر و مانند ازودو ؛انددهکر دیتأکدانشجويان  یاحرفهموفقیت در زندگی  برای

در اين پژوهش سعی بر آن شده است  .(1393( و آقاپور و همکاران )2012) هرست
موفقیت در زندگی علمی و  برایدانشجويان  ازین موردهای عمومی تا شايستگی

از بین  پیشبرد اين هدف، برایلذا  .شود یبررس زمانهم طوربهای آنان حرفه
( به دلیل انسجام و کلیت بیشتر 2008) رويز ، مطالعه سانچز وشدهیمعرفهای پژوهش

های ، سؤالآن بر اساس و مبنای نظری انتخاب عنوانبهها نسبت به ساير پژوهش
 پژوهشی زير تدوين شد.

در زندگی علمی  برای موفقیت دانشجويان ازین موردهای عمومی شايستگی -1
 ؟اندکدمشان ایو حرفه

 طبقه چندبه  تیماهرا بر اساس  دانشجويان ازین موردهای عمومی شايستگی -2
 د؟کرتقسیم توان می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. technological 
2 .self-motivation 
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ی عمومی تا چه اندازه برای موفقیت دانشجويان در هایستگيشااز  هرکدام -3

 اهمیت دارد؟ شانیاحرفهزندگی علمی و 
چه اندازه برای موفقیت دانشجويان در  تا ی عمومیهایستگيشا طبقه از هر -4

 اهمیت دارد؟ شانیاحرفهزندگی علمی و 

 
 روش پژوهش

 هادادهگردآوری روش  ازنظرو از نوع کاربردی است هدف  با توجه بهپژوهش 
 تحلیل محتوای کیفیبا استفاده از روش  هاداده ،. در بخش کیفیاستآمیخته اکتشافی 

روش تحلیل شدند.  یبندگروهگردآوری، کدگذاری و  (شدهتيهدا)تحلیل محتوای 
 یاگونهبههای کیفی است ها و دادهسازی نوشتهو يکپارچه یدهسازمانمحتوا، فرايند 

 (.1387 )ضیغمی و همکاران، شودو مفاهیم  هاهيمادرونکه منجر به پیدايش 
تعیین جامعه  -1مرحله انجام شد:  چهارفرايند تحلیل محتوا در در اين پژوهش، 

ی علمی و هایستگيشا منتشر شده در خصوصهای پژوهش ،آماری: برای اين منظور
 SID, Science  اطالعاتی مگیران، یهاگاهيپادر  ای که متن کامل آنهاحرفه

direct،Google Scholar جامعه آماری انتخاب شدند. عنوانبه بود دسترس قابل 
 27 نظر مورداطالعاتی  یهاگاهيپادر  شده انجامبررسی  بر اساسانتخاب نمونه:  -2

بررسی  -3انتخاب شد.  به صورت هدفمند پژوهش خارجی 16داخلی و پژوهش 
و  مطالعه ،هایستگيشا ۀنیزم درشده  انجامی هاپژوهشوجوه اشتراک  ها:پژوهش

ها به قوی پژوهش دیتأکنشان دادن  برایو در قالب جدول نشان داده شد. کدگذاری 
مناسب از  دیتأکنشان دادن  برایو  •ها، در جداول از عالمت از شايستگی هرکدام

که  است شدهگرفتهدر نظر  يیهایستگيشاقوی برای  دیتأک) شداستفاده  °عالمت 
 يیهایستگيشامناسب برای  دیتأکو  انددهکراشاره  هانآصريح به  طوربهپژوهشگران 

 -4 .(انددهکراشاره  آنهاضمنی به  طوربهان است که پژوهشگر شدهگرفتهدر نظر 
 ماهیت برحسب موردنظر یهایستگيشا در اين مرحلهها: بندی شايستگیطبقه
 شدند. یبندطبقه

 تمامیاز  نظرخواهیبا و پیمايشی  پژوهش بر اساس ،در بخش کمی پژوهش
ها داده ،نفر 57 به تعداد دانشگاه شهید باهنر کرمانهای آموزشی مديران گروه

آموزشی از آنان خواسته شد  یهاگروهمديران  اتدريافت نظر برای د.ش یآورگرد
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 10تا  1ای از درجهطیف ده بر اساسها را میزان اهمیت هر کدام از شايستگی
 دهنده بیشترين اهمیت بود.نشان 10بیانگر کمترين اهمیت و  1مشخص کنند که 

 5/7) چارک سوم قرار دادنو مالک  یانمونهتک  (T) تی سپس با استفاده از آزمون
=Q3) هایستگيشا یبندرتبه برای شد.تعیین  هایستگيشااز  هرکدام، میزان اهمیت 

 قرار گرفت. استفاده موردآزمون تحلیل واريانس فريدمن 

 
 :هاافتهی

برای موفقیت دانشجويان در  ازین موردهای عمومی شايستگی اول پژوهش: سؤال
 ؟اندکدمشان ایزندگی علمی و حرفه

 دهندهنشان ایهای علمی و حرفهمربوط به شايستگی  هایپژوهشنتايج بررسی 
 بیشترآن است که مطالعات چندی در اين زمینه صورت پذيرفته است. در 

که وجه  شده است دیتأکهای مشترکی شايستگی به باًيتقر، شدهانجامی هاپژوهش
به  های خارجیو در پژوهش (1) جدولهای داخلی به شرح اشتراک آنها در پژوهش

تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، از  اندعبارتها . اين شايستگیاست (2)شرح جدول 
 عنوانبهتفکر سیستمی، حل مسئله، يادگیری مداوم، استفاده از کامپیوتر و اينترنت 

ابزار کار، استفاده از پايگاه داده، ارتباط کالمی، مهارت نوشتاری، تسلط به زبان 
، کار تیمی، مديريت تعارض و فردیارتباط میانی، خارجی، سازگاری، شعور اخالق

 .و رهبری روحیه کارآفرينیگیری، خالقیت، نوآوری، مذاکره، مديريت پروژه، تصمیم
 دیتأکهای داخلی بیشترين در پژوهش ،است شده دادهنشان  (1)در جدول  چنانچه

، در نظر موردهای عمومی شايستگی بیشترو  است گروهی بر شايستگی رهبری و کار
( مورد 1391( و رحمانی و همکاران )1391نژاد و همکاران )های مطهریپژوهش

 .اندگرفته قرار دیتأک
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 ۀ شایستگینیدرزمهای داخلی مرتبط وجوه اشتراک پژوهش (1)جدول 

صم
ت

می
ریگ

ی
 

حل 
مسئله

 

ی
 تفکر انتقاد

 تفکر تحلیلی
ت پروژه

 مدیری
 تفکر سیستمی
ی

شعور اخالق
 

یادگیری
 

مداوم
 

ی
سازگار

 

 نوآوری
 روحیه کارآفرینی

ت
خالقی

 

 رهبری
ض و مذاکره

ت تعار
 مدیری

 کار تیمی

ی
 ارتباط میان فرد

 

استفاده از پایگاه 
داده

ها
 

ت 
استفاده از کامپیوتر و اینترن

به
عنوان

 
ابزار کار

ط به زبان خارجی 
 تسل

ی
ت نوشتار

 مهار
 ارتباط کالمی

 گیستیشا
 
 
 
های پژوهش

 داخلی

 

ف
 ردی

     ° °      ° °   ° °  ° ° 

اسدی و همکاران 
(1394) 1 

• • ° ° ° ° ° ° ° •  ° ° ° ° • ° ° ° ° • 
همکاران شبانی و 

(1394) 
2 

    ° • ° °  •  • °  ° ° ° ° ° ° ° 
و  ابراهیمی قوام

 (1393رحمانی )
3 

 • ° °  ° ° ° • • • • •  • • ° •  • • 
 آقاپور و همکاران

(1393)  
4 

     °    •   °  °     ° ° 
خراسانی و 

 (1393همکاران )
5 

  • •  ° ° ° ° •  ° • ° ° °  ° • ° • 
صادق و امیری 

(1393) 
6 

     ° °   °    °   ° ° ° ° ° 
درويش و 

(1393همکاران )  
7 

• •  •             • •    
شیرازی و اژدری 

(1393)  
8 

     °  •     °  ° °      
راد رازی و غالمی

(1392) 
9 

• • • ° • • ° ° ° • • • • ° • ° ° ° • ° ° 
رحمانی و 

 (1392همکاران )
10 

•   •  • °  ° •  • • °    ° ° ° ° 
رنجبر و همکاران 

(1392) 
11 

 •    °   °    °   •      
هوشیار و رحیم

(1392نیا )  
12 
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 ۀ شایستگینیدرزمهای داخلی مرتبط وجوه اشتراک پژوهش (1)جدول 

صم
ت

می
ریگ

ی
 

حل 
مسئله

 

ی
 تفکر انتقاد

 تفکر تحلیلی
ت پروژه

 مدیری
 تفکر سیستمی
ی

شعور اخالق
 

یادگیری
 

مداوم
 

ی
سازگار

 

 نوآوری
 روحیه کارآفرینی

ت
خالقی

 

 رهبری
ض و مذاکره

ت تعار
 مدیری

 کار تیمی

ی
 ارتباط میان فرد

 

استفاده از پایگاه 
داده

ها
 

ت 
استفاده از کامپیوتر و اینترن

به
عنوان

 
ابزار کار

ط به زبان خارجی 
 تسل

ی
ت نوشتار

 مهار
 ارتباط کالمی

 گیستیشا
 
 
 
های پژوهش

 داخلی

 

ف
 ردی

• •   °  °  ° • ° • ° ° ° ° °  • ° ° 
مختاری حصاری 

(1392) ینعمتو   
13 

 •  • ° ° ° •     •  •   • • ° ° 

عبدالوهابی و 

(1392همکاران )  
14 

• • •    ° °    • • ° °    ° ° ° 

صالحی عمران و 

چهارباشلو 

(1392)  

15 

• °  • °  ° °  • • •   • °    ° ° 

طهماسبی و 

 (1392همکاران )
16 

 °   • ° • •    • • • °       

محمدی و 

(1392همکاران )  
17 

° • • ° ° • • • ° • • • • ° • °   • • • 

نژاد و مطهری

 (1391همکاران )
18 

   °      •   •  •   °    

نیرومند و 

(1391همکاران )  
19 

• • ° ° ° ° °  •    •   •    • • 

عريضی و 

(1391همکاران )  
20 

•    ° • ° °     °  • •   ° ° ° 

محمدی 

زنجیرانی و 

(1391همکاران )  

21 

° ° ° •  • ° •   • ° °  ° ° ° ° • • • 

و  فرديیدانا

(1391همکاران )  
22 
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 ۀ شایستگینیدرزمهای داخلی مرتبط وجوه اشتراک پژوهش (1)جدول 

صم
ت

می
ریگ

ی
 

حل 
مسئله

 

ی
 تفکر انتقاد

 تفکر تحلیلی
ت پروژه

 مدیری
 تفکر سیستمی
ی

شعور اخالق
 

یادگیری
 

مداوم
 

ی
سازگار

 

 نوآوری
 روحیه کارآفرینی

ت
خالقی

 

 رهبری
ض و مذاکره

ت تعار
 مدیری

 کار تیمی

ی
 ارتباط میان فرد

 

استفاده از پایگاه 
داده

ها
 

ت 
استفاده از کامپیوتر و اینترن

به
عنوان

 
ابزار کار

ط به زبان خارجی 
 تسل

ی
ت نوشتار

 مهار
 ارتباط کالمی

 گیستیشا
 
 
 
های پژوهش

 داخلی

 

ف
 ردی

 •  • ° ° ° ° ° ° • • •  •    ° ° ° 

و  سازتیچ

(1391همکاران )  
23 

  ° ° ° ° ° ° °  °  ° ° ° ° ° °  ° • 

امین خندقی و 

 (1391همکاران )
24 

 •   • ° °     • • • • ° •   • • 

تسلیمی و 

 (1391همکاران )
25 

• •  ° ° • ° ° ° • • • •  • • ° ° • ° ° 

نژاد و مطهری

 (1390همکاران )
26 

•  ° ° • °  • °  ° •  • ° ° °     

فیض و بهادری

(1389نژاد )  
27 

مناسب دیتأک :دیتأکمیزان  قوی دیتأک• °  

 

در  های رهبری و ارتباط میان فردیاست که شايستگی شدهمشخص (2) در جدول

های پتروا و و در پژوهش اندقرارگرفتهبیشتری  دیتأکهای خارجی مورد پژوهش

 استخراجهای شايستگی بیشتر( به 2010) 2مجاب و همکاران( و 2014) 1همکاران

 شده است. دیتأک شده

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Petrova et al 
2.Mojab et al 
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 ۀ شایستگینیزم درمرتبط  خارجیهای وجوه اشتراک پژوهش (2)جدول 

صم
ت

می
ریگ

ی
 

حل 
مسئله

 

ی
 تفکر انتقاد

 تفکر تحلیلی
ت پروژه

 مدیری
 تفکر سیستمی
ی

شعور اخالق
 

 یادگیری مداوم
ی

سازگار
 

 نوآوری
 روحیه کارآفرینی

ت
خالقی

 

 رهبری
ض و مذاکره

ت تعار
 مدیری

 کار تیمی

ی
 ارتباط میان فرد

 

استفاده از پایگاه 
داده

ها
 

ت 
استفاده از کامپیوتر و اینترن

به
عنوان

 
ابزار کار

ط به زبان خارجی 
 تسل

ی
ت نوشتار

 مهار
 ارتباط کالمی

 گی ستیشا
 
 
 
های پژوهش

 داخلی

 

ف
 ردی

•  • •   ° • ° °  • ° • • ° ° °  ° • 
و همکاران  پتروا
(2014) 

1 

 ° ° ° ° •  • ° °  • °  ° °  ° ° ° ° 
ن  و همکاران  اه

(2014) 
2 

    •           °  °    
شاهرودين و 

 (2012همکاران )
3 

  • •         • ° °    ° ° ° 
زودو و همکاران ا

(2012)  
4 

  • •   ° ° • ° °  °   • •   • • 
مجاب و 

 (2010همکاران )
5 

    °  °      °   •      
فانگ و همکاران 

(2010) 
6 

    ° °       •   •      
ال باز و ال سايق1 

(2010)  
7 

•  °          ° • •    ° ° ° 
بوتا و کالسن2 

(2010)  
8 

 ° ° °  ° °      ° °        
مولر و ترنر 

(2010) 
9 

 ° ° °   °   •  • °         
 3لی و هو

(2010) 
10 

•   ° ° • •     • • °  •   ° ° ° 
 4زوپیاتیس

(2010) 
11 

ن جفری و برانتو ° ° °      • •   °  ° °      12 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. El-Baz and El-Sayegh 
2. Botha & Claassens 
3. Lei & Hu 
4. Zopiatis 
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 ۀ شایستگینیزم درمرتبط  خارجیهای وجوه اشتراک پژوهش (2)جدول 

صم
ت

می
ریگ

ی
 

حل 
مسئله

 

ی
 تفکر انتقاد

 تفکر تحلیلی
ت پروژه

 مدیری
 تفکر سیستمی
ی

شعور اخالق
 

 یادگیری مداوم
ی

سازگار
 

 نوآوری
 روحیه کارآفرینی

ت
خالقی

 

 رهبری
ض و مذاکره

ت تعار
 مدیری

 کار تیمی

ی
 ارتباط میان فرد

 

استفاده از پایگاه 
داده

ها
 

ت 
استفاده از کامپیوتر و اینترن

به
عنوان

 
ابزار کار

ط به زبان خارجی 
 تسل

ی
ت نوشتار

 مهار
 ارتباط کالمی

 گی ستیشا
 
 
 
های پژوهش

 داخلی

 

ف
 ردی

(2010)  

(2010لی )     ° • •  ° °        •     13 

• ° ° °      •    ° ° ° ° ° ° ° ° 

گريگوری1 

(2009)  
14 

 15 هانتلی2 )2008(        ° •     °       

 •  °    ° °    •  • • ° °  • • 

ريبولد و ويکینز 

(2005) 
16 

مناسب دیتأک :دیتأکمیزان  قوی دیتأک• °  

 
به  تیماهرا بر اساس  دانشجويان ازیموردنهای عمومی شايستگی سؤال دوم:

 د؟کرتقسیم توان می چندطبقه
ويک ی، بیستستگيشای پیشین و بررسی ماهیت هر هاپژوهشبا توجه به مطالعه 

کاربردی و ، فردیمیانشناختی، در چهار گروه )روش شده نییتعشايستگی 
 ند.شد یبندطبقه (3)سیستماتیک( طبق جدول 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gregory 
2. Huntly 
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 عمومیهای شایستگی یبندطبقه (3)جدول 

 هاشایستگی هاطبقه ردیف هاشایستگی هاطبقه ردیف
 
 
1 

 
 

 یشناختروش

 تفکر تحلیلی
 تفکر سیستمی

 انتقادیتفکر 
 مهارت حل مسئله
 يادگیری مداوم

 
 
3 

 
 

 سیستماتیک

 مديريت پروژه
 گیریتصمیم

 خالقیت
 روحیه کارآفرينی

 نوآوری
 رهبری 

 
 
2 

 
 

 میان فردی

 سازگاری
 شعور اخالقی

 فردیارتباط میان
 گروهی کار

مديريت تعارض و 
 مذاکره

 
 
4 

 
 

 کاربردی
 

استفاده از کامپیوتر و 
ابزار  عنوانبهاينترنت 

 کار
 استفاده از پايگاه داده 

 مهارت کالمی
 مهارت نوشتاری

 تسلط به زبان خارجی

 
تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، تفکر سیستمی، حل  یهایستگيشا (3)جدول  طبق

. شايستگیاندقرارگرفته یشناختروشهای شايستگیدر طبقه مسئله و يادگیری مداوم 
یمرسیدن به اهداف به کار گرفته  برای ایابزار يا وسیله عنوانبه یشناختروشهای 
میان  سازگاری، شعور اخالقی، ارتباط یهایستگيشا(. 2008، رويز)سانچز و  شوند
های میان )شايستگی دومدر طبقه ، کار تیمی و مديريت تعارض و مذاکره فردی
که  شودیمبه رفتارها و اعمالی اطالق  میان فردیهای شايستگی .اندقرارگرفته( فردی

که به ايجاد  کندبه نحوی با ديگران ارتباط برقرار  تواندمیشخص از طريق آنها، 
الريجانی و  معتقد) شودمنفی منتهی  یهاالعملعکسب از های مثبت و اجتناپاسخ

 (.1393همکاران، 
مديريت پروژه،  یهایستگيشا)های سیستماتیک شايستگی شاملطبقه سوم 

ها ؛ اين شايستگیاست( و رهبری روحیه کارآفرينیگیری، خالقیت، نوآوری، تصمیم
گیرد که موجب درک کلی فرد از مسائل و امور هايی را در برمیها و مهارتتوانايی

استفاده از کامپیوتر و اينترنت  یهایستگيشا(. 2008، رويزد )سانچز و شوجاری می
کالمی، مهارت نوشتاری و تسلط به مهارت ابزار کار، استفاده از پايگاه داده،  عنوانبه
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کاربردی،  یهایستگيشا قرار گرفتند. کاربردی یهایستگيشادر طبقه زبان خارجی 

 شوندیم کار دروری افراد که موجب افزايش بهره هستند هايیها و صالحیتمهارت
 (.1391)محمودی، عابدی و حیدری، 

چه اندازه برای موفقیت  تا ی عمومیهاشايستگی از هرکدام سوم: سؤال
نتايج مربوط  (4)در جدول  اهمیت دارد؟ شانیاحرفهدانشجويان در زندگی علمی و 

 هااز شايستگی يک هردر خصوص میزان اهمیت های آموزشی مديران گروهبه نظر 
 است. شده دادهنشان 

 یک هردرباره میزان اهمیت های آموزشی مدیران گروهمقایسه میانگین نظر  (4)جدول 

 (Q3= 5/7)با مالک آزمون عمومی  یهایستگیشااز 

یستگیشا یبندطبقه
 عمومی یها

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
با 

 مالک

درجه 
 رتبه T p آزادی

 7 001/0 55/4 56 83/0 38/1 33/8 57 تفکر تحلیلی
 8 001/0 83/3 56 81/0 60/1 31/8 57 تفکر سیستمی
 10 001/0 76/3 56 71/0 42/1 21/8 57 تفکر انتقادی

 3 001/0 29/5 56 04/1 48/1 54/8 57 مهارت حل مسئله
 4 001/0 61/4 56 02/1 68/1 52/8 57 يادگیری مداوم

 19 018/0 44/2 56 46/0 67/1 96/7 57 سازگاری
 1 001/0 20/11 56 53/1 03/1 03/9 57 شعور اخالقی

 13 009/0 72/2 56 60/0 67/1 10/8 57 ارتباط میان فردی
 2 001/0 83/7 56 27/1 22/1 77/8 57 گروهیکار 

مديريت تعارض و 
 مذاکره

57 96/7 52/1 46/0 56 37/2 021/0 18 

استفاده از کامپیوتر و 
ابزار  عنوانبهاينترنت 

 کار
57 03/8 97/1 53/0 56 04/2 045/0 14 

 16 018/0 43/2 56 48/0 49/1 98/7 57 استفاده از پايگاه داده
 15 007/0 82/2 56 50/0 33/1 00/8 57 مهارت ارتباط کالمی

 9 001/0 71/4 56 72/0 16/1 22/8 57 مهارت نوشتاری
 12 014/0 52/2 56 60/0 03/2 10/8 57 تسلط به زبان خارجی
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یستگیشا یبندطبقه
 عمومی یها

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
با 

 مالک

درجه 
 رتبه T p آزادی

 20 036/0 14/2 56 44/0 59/1 94/7 57 مديريت پروژه
 11 001/0 70/3 56 62/0 26/1 12/8 57 گیریتصمیم

 6 001/0 60/4 56 92/0 51/1 42/8 57 خالقیت
 21 012/0 61/2 56 55/0 73/1 05/8 57 روحیه کارآفرينی

 5 001/0 24/5 56 97/0 40/1 47/8 57 نوآوری
 17 024/0 32/2 56 46/0 59/1 96/7 57 رهبری

نظر مديران ، تفاوت معناداری بین میانگین شودیم ديده، (4)در جدول  کهچنان
عمومی با  یستگيشا ويکبیستاز  هرکدامآموزشی درباره میزان اهمیت  یهاگروه

مديران  ازنظراين معنی که به  (.>05/0p( وجود دارد )Q3= 5/7) آزمونمالک 
در حد بسیار  شدهنییتععمومی  یهایستگيشااز  هرکدامآموزشی، اهمیت  هایگروه

 ويکبیست یبندرتبهبرای تعیین تفاوت معنادار در . استباال )باالتر از چارک سوم( 
، یاحرفهدانشجويان برای موفقیت در زندگی علمی و  ازین موردعمومی  یستگيشا

 آمده است. (5)در جدول  آن نتايج کهآزمون تحلیل واريانس فريدمن انجام شد 
 

 عمومی یهایستگیشااز  هرکدام یبندرتبهنتایج تحلیل واریانس فریدمن برای  (5) جدول
 X2 P درجه آزادی تعداد تحلیل واريانس فريدمن

57 20 09/59 001/0 

 
 یبندرتبه، تفاوت معناداری در شودیممشاهده  (5)که در جدول  طورهمان

دانشجويان برای موفقیت در زندگی علمی و  ازین موردشايستگی عمومی  ويکبیست
اهمیت بین  شده مشاهدهکه تفاوت  یين معنه ا(. ب>05/0pآنان وجود دارد ) یاحرفه

معنادار است. بر های آموزشی مديران گروه از ديدگاه عمومی یهااز شايستگی هرکدام
و  شعور اخالقی یهایستگيشاکه  دارند اعتقادهای آموزشی مديران گروهاين اساس، 

روحیه کارآفرينی مديريت پروژه و  یهایستگيشادارای باالترين رتبه و  گروهی کار
 قرار دارند. هایستگيشانسبت به ساير  یترنيیپادر جايگاه 
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تا چه اندازه برای موفقیت  ی عمومیهااز شايستگی هر طبقه چهارم: سؤال
 دارد؟اهمیت  شانیاحرفهدانشجويان در زندگی علمی و 

خصوص میزان درهای آموزشی مديران گروهنتايج مربوط به نظر  (6) در جدول
 است شده دادهنشان  هااهمیت هر طبقه از شايستگی

 
 درباره میزان اهمیت های آموزشی مدیران گروهمقایسه میانگین نظر  (6)جدول 

 (Q3= 5/7)با مالک آزمون عمومی  یهایستگیشااز  هر طبقه
 یبندطبقه

 یهایستگیشا
 عمومی

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 تفاوت
 با مالک

درجه 
 رتبه T p آزادی

 1 001/0 58/6 56 88/0 01/1 38/8 57 یشناختروش

 2 001/0 25/7 56 86/0 90/0 36/8 57 میان فردی

 3 001/0 36/6 56 66/0 78/0 16/8 57 سیستماتیک

 4 001/0 92/4 56 57/0 87/0 07/8 57 کاربردی

 
 عمومی یهایستگيشاتفاوت معناداری بین میانگین هر طبقه از  ،(6)طبق جدول 

مديران  ازنظراين معنی که به (. >05/0pوجود دارد ) (Q3= 5/7) آزمونبا مالک 
 چارک سومباالتر از   عمومی یهایستگيشا، اهمیت هر طبقه از های آموزشیگروه
 موردعمومی  یهایستگيشاطبقات مختلف  یبندرتبهبرای تعیین تفاوت در  .است

آزمون تحلیل واريانس ، یاحرفهدانشجويان برای موفقیت در زندگی علمی و  ازین
 آمده است. (7)در جدول آن نتايج  که فريدمن انجام شد

 
 عمومی یهایستگیشاطبقات  یبندرتبهنتایج تحلیل واریانس فریدمن برای  (7)جدول 

 فريدمن تحلیل واريانس
 X2 p درجه آزادی تعداد
57 3 48/10 015/0 

 
طبقات  یبندرتبه، تفاوت معناداری در شودیممشاهده  (7)که در جدول  طورهمان
دانشجويان برای موفقیت در زندگی علمی و  ازیموردن عمومی یهایستگيشامختلف 

اهمیت بین  شده مشاهده(. بدين معنا که تفاوت >05/0pوجود دارد ) آنان یاحرفه
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معنادار  های آموزشیمديران گروهديدگاه  از عمومی یهایستگيشاطبقات مختلف 
مرتبط  یهایستگيشاکه  دارند اعتقادهای آموزشی مديران گروهاست. بر اين اساس، 

در  کاربردیمرتبط با طبقه  یهایستگيشادارای باالترين رتبه و  شناختیروشبا طبقه 
 قرار دارند. هایستگيشانسبت به ساير  یترنيیپاجايگاه 

 
 یریگجهینتبحث و 

دانشجويان برای  ازین مورد عمومی یهایستگيشادر اين پژوهش تالش شد که 
 تعیین بر روش تحلیل محتوای کیفی دیتأکبا  آنها یاحرفهموفقیت در زندگی علمی و 

های آموزشی مديران گروهاز ديدگاه  هایستگيشااين و اعتبار  شود یبندطبقهو 
و آزمون تحلیل  یانمونهتک  (tتی )با استفاده از آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان 

در حاصل از پژوهش حاکی از آن است که  یهاافتهي .شود یبررسواريانس فريدمن 
تفکر شامل شايستگی  ويکبیست داخلی و خارجی دهه اخیر، هایپژوهش بیشتر

تحلیلی، تفکر انتقادی، تفکر سیستمی، حل مسئله، يادگیری مداوم، استفاده از کامپیوتر 
کالمی،  مهارتنوشتاری،  مهارتابزار کار، استفاده از پايگاه داده،  عنوانبهو اينترنت 

، کار تیمی، ارتباط میان فردیتسلط به زبان خارجی، سازگاری، شعور اخالقی، 
روحیه گیری، خالقیت، نوآوری، مديريت تعارض و مذاکره، مديريت پروژه، تصمیم

دانشجويان برای موفقیت  ازین موردعمومی  یهایستگيشا عنوانبهکارآفرينی و رهبری 
نژاد و همکاران مطهری .اندگرفته قرار دیتأکمورد  شانیاحرفهدر زندگی علمی و 

 1ز( و ريبولد و ويکین2010، مجاب و همکاران )(1392رحمانی و همکاران ) ،(1391)
موفقیت دانشجويان در زندگی  برایرا  هایستگيشاخود اين  یهاپژوهشدر  (2005)

 .انددانستهالزم و ضروری  شانیاحرفهعلمی و 
دانش و تخصص فنی برای دانشجويان در مطالعات و  جزبه يیهایستگيشااهمیت 

و  ن؛ اه2014)پتروا و همکاران،  است قرارگرفته توجه موردهای اخیر گزارش
برای  ازین موردهای ای از شايستگیهای متنوع و گستردهفهرست و (2014، 2همکاران

است تا افراد ضمن برخورداری از اين  منتشرشدهدانشجويان در سطح جهانی 
 مؤثرترکاری قرن بیست و يکم بهتر جذب شوند و  یهاطیمحبتوانند در  هایستگيشا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Raybould &  Wilkins 
2. Ahn at al 

http://www.emeraldinsight.com/author/Raybould%2C+Mike
http://www.emeraldinsight.com/author/Wilkins%2C+Hugh
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شده در اين  دیأيتشايستگی  کيوستیب (.2012و همکاران،  نژاد)مطهری کنندعمل 

مربوط به دانش و  یهایستگيشابر که عالوه  هستنداين موضوع بیانگر  ،پژوهش
است؛  قرارگرفتهآموزش عالی مدنظر  مؤسساتو  هادانشگاه بیشترکه در  استدالل

مانند  دارند؛ یاژهيواهمیت ديگری نیز وجود دارند که  یهامهارتو  هایستگيشا
 یهابرنامهکه در  ، تسلط به زبان خارجیو ارتباطات میان فردی، کار گروهی هامهارت

  .ستشده ا آنهازيادی بر  دیتأکآموزش عالی در سطح جهان 
 دیتأکبیشترين  ،شدهمطرحشايستگی  ويکبیستاز بین  داخلی،های در پژوهش

بر های خارجی در پژوهش و یگروه کارو  بر شايستگی رهبری پژوهشگران
فرايندی اجتماعی است  ،فردی بوده است. رهبریشايستگی رهبری و ارتباط میان

 کندو پشتیبانی  تيحما ،انجام وظايف برایديگران را  بتواندفرد  هر که ینحوبه
چنانچه پژوهشگران داخلی و خارجی نیز در اين زمینه  ( و2016، 1)نیلسن و همکاران

نقش عظیمی را در موفقیت دانشجويان در های رهبری شايستگی ،اندداشته نظراتفاق
 .دکنیمايفا  یاحرفهزندگی علمی و 

های مديران گروهنظر  شايستگی، ويکبیستاز  هرکدامتعیین میزان اهمیت  برای
که  داد نشان دست آمده،بهنتايج . شددريافت  نیز دانشگاه شهید باهنر کرمانآموزشی 

 نظر ازشايستگی  21 یبندرتبه دارد.اهمیت  آنان نیز ازنظرشايستگی  ويکبیستهر 
کار و  شعور اخالقیآن است که شايستگی  دهندهنشانهای آموزشی مديران گروه

 روحیه کارآفرينیو شايستگی  انددادهها را به خود اختصاص رتبهباالترين ی گروه
های مديران گروه احتماالً .دقرار دار یترنيیپادر جايگاه  هایستگيشانسبت به ساير 

و به  انددادهشايستگی را مدنظر قرار  ويکبیستدانشگاه شهید باهنر کرمان  آموزشی
بیشتری  اسالمی بر امور اخالقی امتیاز هجامع دیتأکشايستگی شعور اخالقی به دلیل 

 . اندداده
افرادی است که با  همه یمساع کيتشرهماهنگ و  یهاتالششامل  گروهیکار 

 افراد تعلق بیشتری به کار کهیهنگام(. 2008، 2)کاراس و تورمن کنندیميکديگر کار 
حل مسائل برخوردار خواهند بود  برایداشته باشند از انگیزه درونی بیشتری  گروهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nielsen et al 
2. Karakus & Toremen 
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 برای گروهی (، اين نکته بیانگر آن است که شايستگی کار2008، 1)ديک و همکاران
هر دو . دکنیمی دانشجويان نقش بسزايی را ايفا احرفهموفقیت در زندگی علمی و 

شهید باهنر  دانشگاه یآموزشهای مديران گروهگروه پژوهشگران داخلی و خارجی و 
 . استار بااليی برخوردار یاهمیت بساز درجه  اين شايستگیکه  انددادهنشان کرمان، 

 افتهيتوسعهکشورهای  ژهيوبهکارآفرينی باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها 
و مؤسسات آموزش عالی در پیشرفت  هادانشگاهان نقش در اين می .شده است

 یهادورهکه  کرده( بیان 2011) 3سانچز .(2011، 2)نبی و لینن استاقتصادی برجسته 
کشورهای  رونيازامثبت دارند؛  ریتأثآموزشی بر پرورش روحیه کارآفرينی دانشجويان 

رقابتی و حل مسائل و  یهاتيمزبه  یابيدستمانند ايران نیز برای  افتهيتوسعه
مشکالت عمومی جامعه مانند معضل بیکاری و نظاير آن به توسعه کارآفرينی ملزم 

 یهایستگيشااما نتايج اين پژوهش نشان داد که روحیه کارآفرينی در میان  هستند
 آموزشی دارد. یهاگروهمديران  ازنظرکمترين اهمیت را  ،مختلف

در مرحله اول اين پژوهش در چهار طبقه  شده استخراجشايستگی  ويکبیست
)تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی و تفکر سیستمی، حل مسئله و يادگیری  یشناختروش

فردی، کار تیمی و مديريت )سازگاری، شعور اخالقی، ارتباط میان فردیمیانمداوم(، 
گیری، خالقیت، نوآوری، مديريت پروژه، تصمیم) کیستماتیس، تعارض و مذاکره(

ابزار  عنوانبه)استفاده از کامپیوتر و اينترنت  کاربردیو  و رهبری( روحیه کارآفرينی
 کالمی، مهارت نوشتاری و تسلط به زبان خارجی(مهارت کار، استفاده از پايگاه داده، 

 طبقه سهدر ( 2008) رويزپژوهش سانچز و  در هایستگيشااين  شدند. یبندطبقه
 .اندشده یبندطبقهفردی و سیستماتیک کاربردی، میان

آن  دهندهنشان، هایستگيشانتايج حاصل از بررسی تعیین میزان اهمیت هر طبقه از 
، کاربردی و میان فردیشناختی، عمومی )روش یهایستگيشابود که هر چهار طبقه 

اهمیت ، دانشگاه شهید باهنر کرمانهای آموزشی مديران گروه ازنظرسیستماتیک( 
دارای باالترين رتبه و  یشناختروشهای طبقه نیز شايستگی یبندرتبه ازنظر دارند.

قرار  یترنيیپاه در جايگا هایستگيشانسبت به ساير  کاربردیهای طبقه شايستگی
 (1392) رحمانی و همکاران و (1390) ، يعقوبی و دوامیدنژامطهریدر پژوهش دارند. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dick et al 
2. Nabi & Linan 
3. Sanchez 
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گلد  .انددادهباالترين رتبه را به خود اختصاص  یشناختروش یهایستگيشا نیز

عنوان ستون  بارا  یشناختروشطبقه  یهایستگيشا( 2010) 1اسمیت و همکاران
نسبت به  به دانش صرفاً هایستگيشااز اين طبقه . انددهکرمعرفی فقرات برنامه درسی 

مل توانايی حل شناختی سطح باال شا یهامهارت، بلکه دشوینمپايه محدود  علوم
لذا ازنظر درجه  ،ردیگیبرممسئله، تفکر تحلیلی، تفکر منطقی و تفکر سیستمی را در 

 اهمیت در باالترين سطح قرار دارد.

 
 پیشنهادها

که در  افتي دستتوان به اين مهم در اين پژوهش، می آمده دستبهبا توجه به نتايج 
هايی مسئوالن آموزشی بیشتر بر شايستگی دیتأکها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه

دهد. اين در حالی موفقیت در زندگی علمی سوق می به سمتاست که فراگیران را 
های کاربردی که موجب موفقیت دانشجويان در زندگی شايستگی رایاست که ب

خصوص پیشنهادهای زير  در اين .شوندشود، اهمیت کمتری قائل میای آنان میحرفه
 د:شومیارائه 
های علمی و شايستگی الزم است تدابیری انديشیده شود که هر دو گروه (1
تا عالوه بر موفقیت قرار گیرد  توجه مورد و درسی آموزشی یهابرنامهای در حرفه

 دردانشجويان  موفقیت برای، زمینۀ مساعدی دانشجويان در زندگی علمی و تحصیلی
 .شودبازار کار فراهم 

فردی، کاربردی و شناختی، میان)روش هایستگيشابرای اينکه هر چهار طبقه  (2
 آموزشی و درسی به سمت یهابرنامهقرار گیرد بايد  موردتوجهسیستماتیک( 

های تا زمینه مشارکت و درگیری دانشجويان در زمینه داده شوندسوق  یمحوردانشجو
میان فردی  یهامهارتخود باعث افزايش  نوبهبهکه اين نیز  دبياآموزشی افزايش 

 .شودیمدر عمل  هاآموختهدانشجويان و کاربرد 

مستلزم قرار گرفتن دانشجويان در  یاحرفه یهایستگيشاتوسعه  که ازآنجا (3
واقعی است بايد زمینه ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه، صنعت و جامعه  یهاتیموقع

 .شودفراهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Goldsmith et al 
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، ندکنیمايفا  هایستگيشاطراحی فضاهای آموزشی نقش بسزايی در توسعه  (4
بین  نظر تبادلطراحی شوند که زمینه  یاگونهبهبنابراين الزم است فضاهای آموزشی 

 استاد و دانشجو و دانشجويان با يکديگر را فراهم سازند.

 رایبهای آينده، به تدوين ابزارهای مناسب در پژوهشد شوپیشنهاد می (5
دانشجويان برای  ازیموردنعمومی  یهایستگيشااز چهار طبقه  هرکدامسنجش 

فردی، کاربردی و شناختی، میان)روش شانیاحرفهموفقیت در زندگی علمی و 
برای اجرا از استحکام کاربردی بیشتری  نظر موردتا نتايج  پرداخته شودسیستماتیک( 

 .برخوردار باشد

 شده استخراج هاید، میزان اهمیت  شايستگیشومیبه پژوهشگران پیشنهاد  (6
 حاصل،و با استفاده از نتايج  کنند یبررسوهش را از ديدگاه کارفرمايان نیز در اين پژ

آموزش عالی  مؤسساتدر  کارفرمايان ازنظر هایستگيشا نيترمهمنسبت به آموزش 
 .شوداقدام 
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های نقش مهارت(. 1393)امیر  بیگی،علم و سیدحمید موحدمحمدی، ؛شهال آقاپور،
 ريزیبرنامه و پژوهش فصلنامهگیری قابلیت اشتغال دانشجويان، کلیدی در شکل

 .56 – 41(، 1) 20 ،عالی آموزش در

یستگيشا(. تدوين مدلی برای ارزشیابی 1393رحمانی، نادر ) و ، صغریقوام یمیابراه
 63(، 3) 2آموزش در علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی.  النیالتحصفارغ یها
– 104.  

(. تبیین 1394آرام ) مرادی، و ؛ گودرزی، محمودنصراهلل دیساسدی، نويد؛ سجادی، 
 .174 – 159، (2) 7، مديريت ورزشیمديران رويدادهای ورزشی.  یهایستگيشا

یبستگ(. 1391سعیدی روضانی، محمود ) و بزرگ، مرضیهجامه ؛مقصود خندقی،امین
مبنای مدل بورچ و مدل  بر یاحرفهفنی و  یهاهنرستانهنرآموزان  یاحرفه یها

 .224 – 129، (2) 1، آموزشی یزيربرنامهفصلنامه مطالعات تحلیل کوآدرانت. 

دانشجو  رشيپذ تی(. وضع1390احسان ) ،یجمالو  محبوبه ،یعارف ؛زهرا ،خواهیباقر
شهر تهران،  یدولت یهادانشگاه انيدانشجو دگاهياز د رانيا یدر آموزش عال

. فصلنامه یآموزش عال ربطیذسازمان سنجش و مسئوالن  یعلم تئیه یاعضا
 .136 – 111، (6) 2 ،یتیترب یریگاندازه

(. 1391برقی، میکائیل ) و وش، اسداهللفرزين ؛رامی، رضا ؛تسلیمی، محمدسعید
های ملی کشور با تمرکز بر مديران پروژه یهایستگيشاطراحی و تبیین مدل 

 .78 – 57،  (3) 5، مديريت دولتیريسک. 

 انيدانشجو یاجتماع یتحول روان ینیبشیپ(. 1391) بايد ف،یسو  یصغر ،یجمال
مجله رواندر دانشگاه.  لیتجارب حاصل از تحص یمبنا استعداد درخشان بر

 .141 – 121، (2) 16 ،یشناس

(. تدوين 1391غیاثی ندوشن، سعید ) و ذوالفقارزاده، محمدمهدی ؛ساز، احسانچیت
ها در ايران اجتماعی دانشگاه -های محوری مديران فرهنگیالگوی شايستگی

 .48 – 27، (2) 1مديريت در دانشگاه اسالمی، اسالمی. 

(. طراحی و تدوين مدل 1393کمیزی، اکبر ) و زاهدی، حسین ؛خراسانی، اباصلت
، (3) 1، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. وکارکسبشايستگی مديريت بر 

1 – 21. 
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 یهایستگيشا(. چارچوبی برای 1391شیرازی، مهدی ) و فرد، حسن؛ آذر، عادلدانايی
 راهبرد،فصلنامه مجلس و (. یگذارقانونگذاران ملی )نمايندگان مجلس  یمشخط
19(70 ،)5 - 35 . 

(. تبیین 1393پناهی، بالل ) و درويش، حسن؛ موغلی، علیرضا؛ موسوی، محمد
مديريت  نامهپژوهشهای منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ايران. شايستگی

 . 111 - 92، (11) 6، تحول
مبنای شايستگی.  ی مديريت برهامدل(. بررسی 1392راد، مفید )رازی، سمیرا؛ غالمی

 .56 – 51، 163 ماهنامه کار و جامعه،

(. شناسايی 1392اصغر )پورعزت، علی و حسینی، محمدعلیرحمانی، حسین؛ شاه
های مطلوب دانشجويان مقطع کارشناسی رشته مديريت با تمرکز بر شايستگی

 ايرانی )مطالعه موردی دانشکده مديريت دانشگاه تهران(. –رويکرد اسالمی 
 .412 – 395، (3) 3، فرهنگ در دانشگاه اسالمی

(. 1392) اصغریعلفانی،  و ، حسنفرديیدانا ؛الهی، احمدخائف ؛رنجبر، منصور
معادالت  یسازمدلمديران بخش سالمت: رويکرد  یهایستگيشاارزيابی الگوی 

 .126- 117، (109) 23، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساختاری. 

اعضای  یهایستگيشا(. 1394کشاورزی، فهیمه ) و قاسم؛ حیدری، الهامسلیمی، 
بر ادراکات و انتظارات  یتأملت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ ئهی

 .103- 85، (7) 3، ینيآفرارزشنوآوری و  دو فصلنامهدانشجويان دکتری. 

(. ارزيابی شايستگی 1389رسولی، هاتف ) و سهرابی، بابک؛ رئیسی وانانی، ايمان
 .78 – 57، 2مديريت دولتی،  اندازچشممحور در آموزش عالی. دانش

(. شناسايی شايستگی فرماندهان 1394قربانی، رضا ) و حجتی، اکرم ؛شبانی، راضیه
، فصلنامه مديريت نظامیتیپ دانشجويی دانشگاه افسری امام علی )ع(.  یهاگاني

57 (15) ،82 – 101. 

های (. مدلی برای طراحی و ارزيابی شايستگی1393اژدری، گلنار ) و شیرازی، علی
،  (2) 4، های مديريت منابع انسانیپژوهشمشاغل.  یکاومورد: دانش کارانشغلی 

65 -81. 
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گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  

 
 یهایژگيوو  هایستگيشا یبندتياولو(. 1393امیری، مجتبی ) و صادق، محمدهادی

مديريت منابع  یهاپژوهشفصلنامه  کارکنان نهادهای انقالبی با رويکرد ارزشی.
 .35 – 13، (1) 7 انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(،

 به توجه میزان بررسی(. 1392)حسین  چهارباشلو، و ابراهیم عمران، صالحی
. ايران راهنمايی آموزش دوره درسی کتب یامحتو در زااشتغال هایمهارت

 .95 – 68،  (16) 5 ،سازمانی و شغلی مشاوره فصلنامه

 يادآور و فاطمهاسکوئی، سیده دوستحق ؛نسامی، معصومه باقری ؛ضیغمی، رضا
-52(:53)21، فصلنامه پرستاری ايران(. تحلیل محتوا. 1387روش، منصوره )نیک
41. 

(. 1391خراسانی، علیرضا ) و جباری، حمیدعلی ؛هاشم نیا، شهرام ؛طهماسبی، رضا
شناسايی استعدادها در مشاغل استراتژيک شرکت ساپکو  یهاشاخصتدوين 

، مديريت عمومی یهاپژوهشقطعه(.  نیتأم: حوزه ساخت و مطالعه مورد)
6(20:)119-97. 

های مهارت یبررس (.1392ظريف، سکینه )؛ رومیانی، يونس ؛عبدالوهابی، مرضیه
ريزی در فصلنامه پژوهش و برنامه .شدنیجهاناساسی دانشجويان در عصر 

 .51-70:74 آموزش عالی،

 کاربرد(. 1391نوری، ابوالقاسم ) و الساداتخشوعی، مهديه ؛عريضی، حمیدرضا
، روانشناسی معاصرمديريتی.  یهایستگيشاشغل در تعیین  لیو تحلکانون ارزيابی 

7 (1)  ،85 -  95. 
(. مقايسه رشد مسیر شغلی و 1393فدايی، مرضیه؛ نیلفروشان، پريسا و صادقی احمد )

توجهی با دانشجويان نرمال. فعالی/کمدانشجويان دارای اختالل بیش یکاراهمال
 . 57 – 50، (3) 7، پژوهش در آموزش علوم پزشکی

آموختگان دانشای (. الگوی شايستگی حرفه1389نژاد، مهدی )بهادری و فیض، مهدی
آموختگان دانشگاه های مهندسی نظام آموزش عالی )مورد پژوهی: دانشدانشکده

 . 68 – 37،  (46) 12، (. فصلنامه آموزش مهندسی ايرانصنعتی شريف
ارزيابی اثربخشی  (.1392رحمانی، هادی )و  ناصری جهرمی، رضا ؛محمدی، مهدی

مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یهارشتهبرنامه درسی دوره کارشناسی 



..ی عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی .هایستگیشا  193 
 

، (2) 10، درسی یزيربرنامهپژوهش در بندرعباس بر مبنای مدل چشم شايستگی. 
20 – 32 . 
(. رويکرد چند 1391رازنهان، فیروز ) و اشتیاقیان، ندا ؛، داريوشیرانیزنج یمحمد

های کارکنان. معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شايستگی
 . 136 – 107، (1) 7 ،رويکردهای نوين آموزشی

های (. بررسی شايستگی1391ری، يونس )دحی و عابدی، اکرم ؛محمودی، امیرحسین
 .92 – 69، (1) 25، فرايند مديريت و توسعههای آموزشی. ای مديران گروهحرفه

بر شايستگی  مؤثرهای (. عامل1392نعمتی، علیرضا ) و ، آرزویحصار یمختار
 :مطالعه موردی ،ای دانشجويان رشته کشاورزی برای ورود به بازار کارحرفه

، فصلنامه پژوهش مديريت آموزش کشاورزیربايجان شرقی. ذدانشگاه پیام نور آ
27 ،110 – 119 . 
 رانيا یآموزش عال گاهيجا نییو تب ی(. بررس1389) یسیع ،یازین و مهرداد ،یمدهوش

 . 149 – 113،  (4) 2،رانيا یفصلنامه انجمن آموزش عالدر جهان. 
(. الزامات آموزش 1390دوامی، پرويز ) نژاد، حسین؛ يعقوبی، محمود ومطهری

فصلنامه آموزش مهندسی مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ايران. 
 . 39  - 23، (13) 52، ايران
(. 1391يعقوبی، محمود ) و جعفری، پريوش ؛قورچیان، نادرقلی ؛نژاد، حسینمطهری

 – 267، (4) 6، نشريه علمی پژوهشی فناوری آموزشهای آموزش مهندسی. هدف
276 . 

میرمحمدخانی،  و اهللفضل، پورغفرانی وکیلی، محمدمسعود؛ زهرا؛ ،یجانيمعتقد الر
 بهورزان یفرد انیم ارتباط میان فردیآموزشی بر  ریتأث(. بررسی 1393مجید )

  .238 – 229،  (2) 16، کومشدانشگاه علوم پزشکی سمنان. 
امیری، مقصود  و اعرابی، سیدمحمد ؛بامداد، صوفی جهانیار ؛نیرومند، پوراندخت

های فناوری بنیان: شرکت (. چارچوب مفهومی شايستگی مديران عامل1391)
  - 145، (12) 4، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیها. و شاخص هامؤلفهابعاد، 

161 . 
مدل شايستگی مديران شعب در  ارائه(. 1392نیا، فريبرز )رحیم و هوشیار، وجیهه

 .68 – 55، 13، فصلنامه مديريت توسعه و تحولسیستم بانکی. 
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