
 

 

 

  هاي مهارت آموختگان هاي سازنده شایستگی مؤلفه

  1عباس خورشیدي
 2داود فرخی

  13/12/90: تاریخ دریافت
  17/7/91:تاریخ پذیرش

  چکیده
آموختگان مراکز هاي عام مهارت  هاي سازنده شایستگی لفهمؤ پژوهش حاضر به شناسایی

. مربیان آموزش در صنایع می پردازد ساي مراکز مذکور واي کشور از دیدگاه رؤ آموزش فنی وحرفه
 287نفر رئیس مرکز و  250( نفر 537ول اچ اس بوال، به تعداد حجم نمونه معرف با استفاده ازجد

ابزار  .ین شداي تعی و براساس روش نمونه گیري تصادفی طبقه) صنایع نفر مربی آموزش در
دهد که الگوي شایستگی اتا پایه  سوالی محقق ساخته تشکیل می 160سنجش را یک پرسشنامه 

هایی از آن  شاخص هاي پیشین، هاي پژوهش اولیه آن را تشکیل می داد، به مدد نظریات و یافته
حوزه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با استفاده از تکنیک دلفی و نظرسنجی از خبرگان در 

اعتبار ابزار سنجش به وسیله آلفاي کرونباخ محاسبه شده است  .ئید قرارگرفتتأ مورد شایستگی،
روایی ابزار سنجش، روایی سازه است که به . است 0.995که مقدار اعتبار کل پرسشنامه برابر با  

سوال به علت  45باالیی برخوردار بودولی  عاملی نسبتاً وسیله تحلیل عاملی محاسبه شد که از بار
از آزمون آماري تحلیل عاملی اکتشافی به روش . عامل حذف شد 4یا 3وجود اشتراکات بین 

هاي پژوهش بیانگر آن  یافته:نتایج این آزمون بیانگر مطالب زیراست .هاي اصلی استفاده شد مولفه
کز هاي عام مهارت آموختگان مرا شاخص براي شایستگی 115عامل شامل  4است که در مجموع 

: اول عامل: اي استخراج شد که به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از آموزش فنی و حرفه
 هاي شایستگی: دوم عامل .است شاخص 50 شامل که)درصد20.216(کار محیط هاي شایستگی

 14.183(فردي هاي شایستگی: سوم عامل .است شاخص 25 شامل که)16.207(کار و کسب-دانش
                                                             

  )dvd.frkh@gmail.com( استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -نویسنده مسئول  -  ١
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهرمدیریت آموزشی دانشجوي کارشناسی ارشد  - 1  
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 شامل که)12.522(تحصیلی هاي شایستگی: چهارم عامل .است شاخص25 شامل که) درصد

هاي مهارت آموختگان مراکز  درصد شایستگی 63.127عامل  4در مجموع این  .است شاخص15
  .کند آموزش فنی و حرفه اي کشور را تبیین می

 
  :واژگان کلیدي

  هاي شایستگی، آموزش فنی و حرفه اي، مهارت آموختگان شایستگی، مؤلفه
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 مقدمه 

در جوامع امروزي مشکل بیکاري، معضلی بزرگ است و در کشور عزیز ما ایران 
یکی از . از مسائل مبتال به دولتمردان بوده و هست  اسالمی نیز بحث اشتغال همواره

اي به معناي اعم آن  هاي فنی و حرفه هاي کالن دولت توجه به آموزش ها و برنامه سیاست
ها می تواند در کنار سایر عوامل  با توجه به کارکرد و ماهیت، این نوع آموزش. می باشد

لکن رویکرد و نحوه ارائه این . گردد -خصوصاً جوانان - تولید، منجر به اشتغال بیکاران 
کار مورد نیاز  ها چگونه باید باشد تا بتواند هدف فوق را مهیا سازد؟ یعنی نیروي آموزش

هاي اقتصادي و یا صاحبان صنایع و صنوف را براساس تقاضاي آنان  کارفرمایان بنگاه
یروها در تولید، تربیت و عرضه نمایند به طوري که کارفرمایان از جذب و نگهداشت این ن

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

ریزي آموزشی، اجراي آموزش، ارزشیابی آموزش و ارزیابی خروجی سیستم  درسی، برنامه
شی نگاه و رویکرد خاصی مورد توجه قرار گیرد که مهارت آموختگان مراکز آموزش آموز

اي کشور به عنوان خروجی سیستم مهارت آموزي، حائز شرایط مشخصی از  فنی وحرفه
هاي باشند که بتوانند شرایط اشتغال را  ها و ویژگی نظر دانش، مهارت، نگرش و قابلیت
دها و معیارهاي عملکردي شغل مورد تصدي خود را احراز کرده و ضمن اشتغال، استاندار

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

آموزي رویکرد شایسته محوري  براي دستیابی به این مهم در تمامی مراحل از فرایند حرفه
مثالً باید استانداردهاي آموزشی و مهارتی شایسته محور باشد، همین طور . را پیاده کرد

  .هاي نظري و عملی شایسته محور باشد اجرا و برگزاري آزمون
 آموزش در هاي ارزیابی کیفیت شاخص انتخاب و تعریف براي ضمن آن که اروپا 
تدارك قابلیت استخدام؛  :مطرح کرده است که عبارتند از اولویت را 3حرفهاي، وتربیت

ها؛ تدارك دسترسی فراگیر به آموزش  ها و صالحیت تطبیق تقاضا و عرضه براي شایستگی
  ).2009سیفرید، (اي حرفه  و تربیت
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  اهداف پژوهش

  :هدف اصلی) الف
ان سازم آموختگان مراکز  عام مهارت هاي لفه هاي سازنده شایستگیشناسایی مؤ 
  .کشور اي و حرفه فنی آموزش

  : اهداف فرعی) ب
 .هاي هریک از مؤلفه هاي مذکور تشخیص شاخص -1

  .ها و عوامل مذکور تشخیص اولویت این شاخص -2
  

  مبانی نظري 
معناي لیاقت، کاردانی، مهارت و تبحر و واژه شایستگی در فرهنگ لغات عمومی به
صالحیت، اهلیت، شایستگی، قابلیت و در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت به معناي 

وجه مشترك این تعاریف شایستگی و کاردانی که حاصل ترکیب، . توانایی آمده است
شایستگی در زبان عامیانه، به  .باشد دانش، مهارت و نگرش مطلوب در انجام کاراست، می

ر و معناي داشتن توانایی، مهارت، دانش و صالحیت است و در اصطالح، با توجه به کا
  .معنی می یابد حیطه شغلی فرد

این موضوع با حوزه دانـش  . شایستگی به طور خاص با حرفه آموزي مرتبط است
فنی جدید با اعمال مسئولیت یا نقش مرتبط است، توانائی آموختن سریع درباره مفـاهیم و  

توانائی فناوري، خالقیت، دیدگاه گسترده جهانی، توانائی نوآوري، توانائی برقراري ارتباط، 
گسترش روابط فردي، توانائی کارکردن در یک تیم، خود کنترلی عواطف، توانائی هـدایت  

هاي جدید و غیر معمول، توانائی گذر از عدم اطمینان و ابهام، ابتکـار عمـل و    به موقعیت
تصمیم گیري، توانائی التزام خود به اهداف سازمانی، توانائی ایجاد نتایج موثر، توانائی هاي 

 .آفرینی، این ها شایستگی هائی هستند که بیشتربر روي فرد و نقش فرد متمرکز اسـت  کار
یاددهی اشاره می کند که می توانـد توانـائی فـردي     –توسعه شایستگی به فرایند یادگیري 

جهت کارکردن در یک تـیم، پـژوهش، ارائـه پیشـنهادات و ایـده هـاي جدیـد، ارتبـاط و         
هـاي تجربـه شـده     ، مربوط به تحلیـل وارزیـابی موقعیـت   معاشرت، اقدام در میان رشته اي
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ها، کاربرد شیوه هـاي علمـی و عملـی، جسـتجوي اطالعـات مـورد عالقـه         توسط شرکت 

، افق هاي گسترده را پرورش مختلف سازمانی، تبادل تجربیات بین مدیران شرکت وادارات
اي  تگی، ریشـه مفهـوم شایسـ  .ایدرارتباط اسـت  توسعه شایستگی ها با صالحیت حرفه .دهد

اي  آمـوزي در حـوزه   صالحیت ها بیشتربه حرفـه .شایستگی بدون دانش وجود ندارد. است
مشخص از دانش و عمل اشاره می کند، ضمن آن که مفهوم شایستگی جامع تر استو فقـط  

اي، حرفـه آمـوزي عمـومی     صـالحیت حرفـه  . اي خاص در ارتبـاط نیسـت   با حوزه حرفه
هاي حرفه اي در وراي بـه روز رسـانی و گسـترش     صالحیتکارگران را بهبود می بخشد، 

بنابراین . کند امروز دنیاي کار، حرفه آموزي عمومی را تقاضا می. عمومی است دانش فنی و
صالحیت باید هـم شـامل   . یک صالحیت حرفه اي باید یک صالحیت اجتماعی نیز باشد

یک شهروند، ارتباط برقـرار   نظیر دانش اساسی براي انجام کار به عنوان( مهارت هاي پایه
و هم مهارتهـاي خـاص،   ) کردن، خواندن و نوشتن، درك متون، ایمنی در کار، حقوق بشر

  ).2009, گادوتی(مورد نیاز از نظر مشاغل کارگري از جمله مهارت هاي مدیریتی باشد 
براي مثـال یـک   . ها است شایستگی ادغام کارکردهاي چندگانه و هماهنگی قابلیت

در توسعه محصول جدید در یک بخش از شـرکت ممکـن اسـت نتیجـه ادغـام      شایستگی 
، قابلیت بازاریابی، قابلیت تحقیق وتوسـعه، قابلیـت   1قابلیت هاي سیستم مدیریت اطالعات

هـا اسـت کـه در     اي از شایستگی شایستگی هسته، مجموعه. تولید در داخل آن بخش باشد
  ست و چیـزي اسـت کـه  شـرکت     عرض مرزهاي بخشی، در داخل شرکت گسترده شده ا

بنابر این توسعه محصوالت جدیـد اگـر فراتـر از    . می تواند آن را در حد خوبی انجام دهد
یک شرکت باید به طور مـداوم در  . هاي هسته خواهد بود یک بخش برود، جزو شایستگی

یک شایستگی هسته سرمایه گذاري مجدد یا ریسک کند که آن باعث تبدیل شدن به یـک  
یک شایستگی هسته منبع بسیار ارزشمندي است که بـا اسـتفاده   . خواهد شد 2ختهسته س

  هـاي هسـته بیشـتر اسـتفاده مـی شـوند و       به طور کلی شایسـتگی . شود کردن فرسوده نمی

                                                             
1 MIS 
2 Core rigidity 
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  2هسـته در یـک رقابـت را شایسـتگی ممتـاز     1هاي برتر شایستگی. بیشتر پاالیش می شوند 

  ).2011، 3هانگر و ویلن(می نامند
  و  4هـا در رابطـه بـا آمـوزش هـاي رسـمی       وسعه شایستگی ها و مهارتایجاد و ت

اغلـب، شایسـتگی را بـا مهـارت اشـتباه      . همواره مطرح اسـت  6آموزي و حرفه 5رسمیغیر
یعنی موضوع شایستگی ها مورد مناقشه . دانند می 7گیرند و آنرا تقابل رقابت و همکاري می

بنابراین، همه چیز . دیدگاه ها و نظرات متناقضی در این موضوع وجود دارد است و عمدتاً
هــا  بـه ایـن بســتگی دارد کـه کشــورمان بـراي رشــد بـه چــه چیـزي نیــاز دارد؟ شـرکت       

هاي فردي مورد نیاز براي موفقیت در زندگی را، کار سخت تعریـف کـرده انـد،     شایستگی
یا ما فقط این شایستگی هـا را انتخـاب مـی    آ. بازاري باید رقابتی باشد  پس فرد در جامعه

هـاي حرفـه    ترین فرد در کار باشیم؟ مدل ترین یا مناسب کنیم که ما را کمک کند تا رقابتی
جنجالی ترین معناي شایستگی، معنـاي مرکانتلیسـتی   . آموزي براي شایستگی وجود دارند

در دیـدگاهی  . هاي رقابتی شرکتی را در چهارچوب آموزش معرفی می کنـد  است که مدل
آموزش نمـی توانـد   . لیبرال، موضوع غالب  بازار آزاد است و هیچ شباهتی به مدرسه ندارد

هائی هدایت شود که بـا هـدف تـامین نیازهـاي بـازار       شرکت) انگاره ذهنی(توسط پارادایم
براي ایـن  . شکل گرفته است و بر روي کارائی تاکید دارد و داشتن هدفی که انسانی نیست

عمـل حرفـه آمـوزي در    . کارکردهاي انسانی فقط یک عامل کامالً اقتصـادي اسـت   انگاره،
در مفهـومی  . هـا منطقینظـارتی دارنـد    ماهیت خود، دموکراسی است، در حالی کـه شـرکت  

عمل معینی طراحی می شود، در حالی که شایستگی ممکن اسـت    متداول، مهارت درحوزه
تواند به سطح مهارت هـا   دانیم که آموزش نمی می. هاي فکري آن همراه باشد بیشتر با جنبه

بـودن، معنـاي شایسـته بـودن را      مـاهر، دانـا و بـاهوش   . و توانایی حل مشکالت تنزل یابد

                                                             
1 Superior 
2 distinctive 
3 Hunger & Wheelen 
4 formal 
5 informal 
6 Vocational training 
7 Competition & collaboration 
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اش،  قابل بودن جداي از زمینه. به عبارت دیگر، قابل بودن همراه یک مکمل است. دهد نمی 

دهـد و   اي متبحر بودن نمـی ها و یا قابلیت؛ معن هیچ معنائی نمی دهد، داشتن دانش، مهارت
شایستگی در یـک  . تواند درباره خودش بگوید که شایسته است همین طور هیچ فردي نمی

بـه همـین دلیـل، شایسـتگی     . موضوع، نیازمند به رسمیت شناسی توسط فرد دیگري است
براي این که فردي شایسته باشد، نیاز دارد که توسط فرد دیگري بـه رسـمیت   . نسبی است
هـا فقـط بیـانی از     مهارت. ود و سطح شایستگی او را اعتبار دهد یا گواهی نمایدشناخته ش

  ).2009گادوتی،(شایستگی هستند
  

  تعاریف و مفاهیم شایستگی
شایستگی را الگوي قابل اندازه گیري از ) 2002( 1دفتر مدیریت امورکارکنان آمریکا

هاي  ورد نیاز براي انجام نقشهاي فردي م ها، رفتارها و دیگرویژگی دانش، مهارت، توانایی
: 1390نقل از رضایت و همکاران، (است  تعریف کرده کاري یا عملکردهاي شغلی موفق

  ).50ص
اي از دانش،  ، شایستگی را به عنوان خوشه2آمریکایی آموزش و توسعه انجمن

نقل از (کند ها و رفتارهاي مورد نیاز براي موفقیت شغلی تعریف می ها، توانایی مهارت
  ).51ص : 1390رضایت و همکاران،

، شایستگی ها، الگوي رفتاري می باشـند، او  )2002(و همکاران 3از نظر رودریگرز
  گیـري از دانـش، مهـارت، نگـرش،      به تعاریف شایستگی به عنوان یک الگوي قابل انـدازه 

رفتار ها و سایر ویژگی هاي که یک فرد براي اجراي نقش هاي کاري یا کارکردهاي شغلی 
  .)2009نقل از واتکینز و چسه، (طور موفقیت آمیز احتیاج دارند، توجه کردب

معتقد است شایستگی، ویژگی زیر بنایی فرد است که به طور  1993 4اسپنسر
. مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد کلی با عملکرد اثربخش مالك 

                                                             
1 OPM: united states Office of  Personnel Management 
2 ASTD: AmericanSociety for Training and Development 
3 Rodriguez 
4Spencer 
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هاي  هاي مورد نیاز که مهارت کند؛  شایستگی میدسته طبقه بندي 2ها را به  وي شایستگی

. سازد ضروري را براي حداقل عملکرد در یک کار و یا انجام یک وظیفه مشخص می
ها نتایج به دست آمده باالتر از میانگین و عملکرد  شایستگیهاي برتر که بر اساس آن

  ).1391نقل از شیخ االسالمی وهمکاران،(باالتریاست 
  

  پیشینه پژوهش

 اي حرفـه  شایسـتگی  الگـوي  عنـوان  اي بـا  در مطالعـه  )1389( نـژاد  بهـادري  و فیض     
 یـک  از کـه  دارنـد  می بیان ،ایران عالی آموزش نظام مهندسی هاي آموختگان دانشکده دانش

 هـاي  فنـاوري  و بنیـادین  هـاي  دانش از اي مجموعه دانستن از فراتر بسیار انتظاراتی مهندس
 7 کـالن،  شایسـتگی  4 بـر  آمـده از پـژوهش مشـتمل    دسـت  به نهایی الگوي. است نوین

 انگیـزه : از انـد  عبـارت  کـالن  شایسـتگی 4 .اسـت  فرعی شایستگی 28 و اصلی شایستگی
 اصـلی  شایسـتگی  7. بالندگی و رشد به اهتمام و عملی توانمندي علمی، تخصص متعالی،

 حـل  توانایی مهندسی، خدمت ارائه در متعالی انگیزه: از است عبارت شایسته مهندس یک
 مهندسـی،  و پایـه  دانـش  از وسیعی حجم بر تسلط مهندسی، هاي مسئله مند نظام و خالق

 ضمن در گروهی کار دادن انجام در مهارت مهندسی، کاربرد هاي عرصه از یکی در مهارت
  . خودانگیخته یاددهی به اهتمام نهایت، در و العمر مادام یادگیري به اهتمام فردي، تعهد

 بر مدیران اي تحت عنوان آموزش در مطالعه )1390(زاده و همکاران  ساالریان
 ي کمیته تشکیل و اي مرحله 7 ي برنامه طراحی شایستگی  و با بر مبتنی الگوي اساس

 بهداشت وزارت در مشاوره آموزش، پژوهش و مرکز 7 اندازي راه و آموزش تخصصی
هاي  یافته. داد قرار پوشش تحت را وزارتخانه این در شاغل مدیران  کلیه و شد انجام

 هاي دوره و شده تدوین آموزشی هاي بسته شده، استخراج آموزشی نیازهاي پژوهش
 فرآیندهاي و راهبردها اهداف، راستاي در مدیریت، سطوح تفکیک به شده اجرا آموزشی

 مورد سازمانی و شغلی هاي ظرفیت و قانونی تکالیف و بودند وزارتخانه لمسائ اهم و کالن
 ساله 1 و ماهه 6 زمانی ي دوره در مدیران عملکرد ارزیابی. دادند می پوشش را مدیران نیاز

 به نسبت و خود از قبل زمانی  دوره به نسبت دیده، آموزش مدیران هاي رتبه که داد نشان
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 درصد 25 معادل متوسطی رشد ترتیب به بودند، نکرده سپري را آموزش  دوره که مدیرانی 

  .است بوده بهتر آنها عملکرد و است داشته درصد 37 و
 در شایسـتگی  مـدل  اي تحت عنـوان ارائـه   در مطالعه )1390(درگاهی و همکاران 

 هـاي  توانـایی  اصـلی  خوشـه  5 را در فرهنگی مدیران هاي  انسانی، شایستگی منابع توسعه
  ارتبـاطی  هـاي  مهـارت  آگـاهی،  و دانش اجرایی، و عملکردي خصوصیات ذهنی، و فکري

   هـا  ارزش اصـول،  بـه  پایبنـدي  عنـوان؛  25 در و شخصـیتی  هـاي  ویژگـی  و فردي میان و 
 و پیگیـري  تطبیـق،  خالقیـت در  رهبـري،  پـذیري،  مسـؤولیت  راهبردي، تفکر اخالقیات، و

 ،)مـداري  مشـتري (خـدمت   روحیه مسئله، حل توانمندسازي، تیمی، مدیریت گرایی، نتیجه
 شناسـی  جامعـه  مـبهم،  شرایط در کار اعتماد، جلب سیستمی، -تحلیلی تفکر سازي، شبکه

 مـدیریت  مربیگـري،  پـذیري،  انعطـاف  شـفاهی،  ارتباطات فرهنگی، شناسی انسان شهري،
 مـالی،  فهـم  و کتبـی  ارتباطـات  شناسـی،  زیبـایی  دانشـگران،  مدیریت آراستگی، تعارض،
  .اند کرده شناسایی

ثیر تــأ اي تحـت عنـوان بررسـی    مطالعــهدر  )1390(کریمـی و همکـاران     حـاجی 
 انسـانی  منـابع  مدیران هاي شایستگی در اجتماعی و شناختی عاطفی، هوش هاي شایستگی

 به انسانی منابع مدیران هاي شایستگی از متشکل سطحی 2 مدلی ایران با ارائه دولتی بخش
 در آن، پایایی و روایی از اطمینان و نامه پرسش تدوین از پس هوشی و هاي شایستگی ویژه
 آزمـون  بـراي . شـد  توزیـع  ها، وزارتخانه مدیران و کارشناسان از متشکل آماري نمونه میان

 نتـایج  و شـد  اسـتفاده  سـاختاري  معادالت سازي مدل از اي توسعه تحقیق این هاي فرضیه
 هـاي  شایسـتگی  زیـاد  تاثیرگذاري و تحقیق اهم هاي فرضیه کلیه تایید دهنده نشان حاصل،
 اخـص  هاي فرضیه از برخی شدن رد و انسانی منابع آفرینی ارزش در انسانی منابع مدیران
 و نخسـت  اولویـت  داراي مـدیریت  و ریـزي  برنامـه  شایستگی متغیر همچنین،. بود تحقیق

  .است کارکنان امور سازماندهی و ریزي برنامه آن شاخص ترین مهم
 رهبري هاي شایستگی تدوین عنوان در مطالعه اي تحت )1390(یزدانی و همکاران 

 بنیادین سازي مفهوم تئوري روش از استفاده با پروري جانشین برنامۀ ایجاد براي نیاز مورد
 براي نفر 14 نظري، گیري نمونه و برفی گلوله روش از استفاده با. اند داده انجام را

 که پارسیان گاز پاالیش شرکت مدیران میان از نمونه تعداد این. شدند انتخاب مصاحبه
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 سرپرستان از نفر 6 مدیره، هیئت اعضاء و ارشد مدیران نفر 4 شرکت، عامل مدیر شامل

 تحلیل و تجزیه منظور به. باشند می انسانی منابع و اداري واحد کارکنان از نفر 3 و واحدها
 اساس بر. است شده استفاده تم تحلیل روش از ها مصاحبه از شده گردآوري اطالعات

 و ها مهارت دانش، مقوله 3در  رهبري هاي شایستگی پژوهش، این از حاصل نتایج
 مفهومی سطوح و مفاهیم از خود ها مقوله این از یک هر که شدند شناسایی ها قابلیت

  .است شده تشکیل متفاوتی
 مـدرس  شایستگی بر موثر سازمانی اي عوامل در مطالعه )1390(نظري و همکاران 

   مـوثر  سـازمانی  عوامـل  از پرسـتاري  مربیـان  و دانشـجویان  تجـارب  تبیین هدف با بالینی؛
 روش بـه  کیفـی  اي مطالعـه  پـژوهش  شده اسـت و روش  انجام بالینی مدرس شایستگی بر

   سـاختار  بدون مصاحبه انجام با 1388 سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه در محتوا تحلیل
 بـدون  مصـاحبه  طریـق  از هـا  داده. شـد  انجام بالینی مربی 10 و پرستاري دانشجوي 12 با

 قـراردادي  کیفـی  محتواي تحلیل روش به و شد آوري جمع عرصه هاي یادداشت و ساختار
 در که گرفت قرار مفهومی کد 25 در اولیه کد 108 ها شامل یافته .گرفت قرار بررسی مورد

 بـودن  برانگیزاننـده  اصـلی  هـاي  مایـه  درون. شد تقسیم مایه درون 3 و طبقه 7 در مجموع
 آموزشـی  مدیریت ناکارآمدي و) طبقه 2(دانشجویان پرسشگري ،)طبقه 2( یادگیري محیط

 هاي ویژگی به نیاز ضمن پرستاري بالینی مدرسان شایستگی آن که بودند و نتیجه) طبقه 3(
 محـیط  هـاي  ویژگـی  مثـل  سـازمانی  و فـردي  برون عوامل تاثیر تحت مدرس فردي درون

  . دارد قرار موسسه آموزشی مدیریت کارآمدي و دانشجویان خصوصیات یادگیري،
ــدي ــاران  مهرمحم ــه )1390(و همک ــتاري   در مطالع ــوان جس ــت عن ــر اي تح  ب

 تبیین منظور عمومی به پزشکی دانشجویان در العمر مادام یادگیري نیاز مورد هاي شایستگی
 بـه  نیـل  راستاي در عمومی پزشکی دوره دانشجویان تربیت براي نیاز مورد هاي شایستگی

. گرفـت  انجـام  کیفـی  روش بـه  مطالعه پذیرفت و روش انجام العمر، مادام یادگیري اهداف
 از نفـر  21 بـا  پاسـخ  باز ساختاریافته نیمه مصاحبه و هدفمند گیري نمونه روش از ها نمونه

 اسـاس  بـر  محتـوا  تحلیـل  روش بـه  هـا  داده تحلیل. به دست آمد اساتید و نظران صاحب
 همکار چک شیوه از ها داده مقبولیت و اعتبار تامین براي. گرفت انجام کریپندورف رویکرد
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 تحـت  مایـه  درون 5 پـژوهش،  ایـن  از حاصل نتایج ها و یافته .شد استفاده خارجی ناظر و 

 خـودراهبر،  یـادگیري  مهـارت  پزشـکی،  دانـش  و علم پویایی به نگرش و آگاهی: عناوین
 و تلفیقـی  یادگیري مهارت و اي حرفه ارتباطی هاي مهارت شواهد، بر مبتنی طبابت مهارت

 جهـت  عمـومی  پزشـکی  دانشـجوي  بـراي  نیاز مورد هاي شایستگی عنوان اي به بین حرفه
  .شدند شناسایی العمر مادام یادگیري

 بـر  اجتمـاعی  و فردي هاي شایستگی اي با عنوان تاثیر در مطالعه )1390(رفتار  نیک
توانـایی خودمـدیریتی،   (فـردي  هـاي  شایسـتگی  اثر بررسی منظور به کارآفرینانه، شخصیت

 اجتمـاعی،  آگـاهی (اجتمـاعی  هـاي  شایستگی و) خودآگاهی توانایی خودانگیزشی، توانایی
صـادرات،   توسـعه  بانـک  کارکنـان   کارآفرینانـه  شخصـیت  روي بر) اجتماعی هاي مهارت

 آمـاري   نمونـه . سـت ا پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش روش. است شده انجام پژوهش
 انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه روش با بانک  شعبه 18 و ستاد کارکنان بین از نفري 240
. بـود  تـایی  7 لیکـرت  طیـف  مقیـاس  در گویه 29 شامل اي نامه پرسش پژوهش ابزار. شد

آلفـاي   بـا  آن پایـایی  و هـا  گویه تحلیل و نظران صاحب نظر از استفاده با پرسشنامه روایی
 و تاییـدي  عـاملی  تحلیـل  از ساختاري معادالت الگوي تحلیل براي. گردید تعیین کرونباخ

 هـاي  مهـارت  و خـودانگیزي  توانایی که داد نشان پژوهش نتایج. شد استفاده مسیر تحلیل
 میزان اما. دارد کارکنان  کارآفرینانه شخصیت برروي مثبتی و دار معنی تاثیر دو هر اجتماعی

 خودانگیزي توانایی از تر بیش بسیار کارآفرینانه شخصیت برروي اجتماعی هاي مهارت تاثیر
   الگـو  از مسـتقل  متغیرهـاي  سـایر  و ماندنـد  بـاقی  الگـو  در سـازه  دو این رو این از. است

  .شدند حذف
 در مطالعه اي تحت عنوان بررسی) 1391(صالحی عمران و رحمانی قهدریجانی

 مباحث بر مروري: اي حرفه و فنی هـاي آمـوزش هاي بـرنامـه در کانونی هاي شـایستگی
هاي  و شایستگی ها مهارتدارند که تهیه و تنظیم  کشورها  بیان می تجربیات و نظري

  يها چالش نیتر ز مهمدر محتواهاي برنامه آموزش فنی و حرفه اي یکی ا 1کانونی
یی کلیدي از قبیل مهارت حل مسئله، ها یستگیشا. باشد یمبرنامه ریزان آموزشی و درسی  

                                                             
1. Key competencies 
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همواره در ... ، مهارت زبان انگلیسی، وکیاستراتژ تفکري کار با رایانه، داشتن ها مهارت
  .اند بودهبرخوردار  ي کار و اشتغال از جایگاه خاصی ها بخش

 دانشـجویان  آمـوزي  اي تحت عنوان مهارت در مطالعه )1391(زعفریان و همکاران 
 مـدیریت  کنند که چهـارچوب  ها بیان می شایستگی رویکرد با بازارکار در اطالعات فناوري
 دهد و می پوشش را دیگر هاي چارچوب کلیه تقریبا آمریکا کار وزارت اشتغال و آموزش
 ایـن  توسـط  اطالعـات  فنـاوري  حـوزه  در شایسـتگی  چارچوب ارائه به توجه با همچنین
 عنـوان  بـه  خبرگـان  توسـط  سـازي  بـومی  از بعـد  چهـارچوب  دو این ترکیب از سازمان،

 مهمتـرین  پـژوهش،  ایـن  نتایج اساس بر. است شده استفاده تحقیق این مفهومی چارچوب
  در اطالعــات فنــاوري دانشــجویان نیــاز مــورد آمــوزش ســطح و کــاري هــاي شایســتگی

 سطح(خالقانه و نوآورانه هاي حل راه ارائه: از عبارتند اولویت ترتیب به کارشناسی مقطع 
   مســاله ، حــل)شایســته ســطح(اي هــاي حرفــه  همکــاري و روابــط ایجــاد ،)مــاهر

 بازیـابی  و واردکـردن  بـراي  مـرتبط  هـاي  برنامه و رایانه از ، استفاده)ماهر(گیري تصمیم و
 ریزي ، برنامه)ماهر(، مستندسازي اطالعات)متخصص(، همکاري تیمی)متخصص(اطالعات

  .)ماهر(کار و  کسب اصول با آشنایی ،)شایسته(تکنولوژي با ، کار)متخصص(سازماندهی و
 رویکردي: هسته مدل شایستگی اي تحت عنوان شناسایی در مطالعه) 2006( 1یانگ

 مـدیریت  بـا  مرتبط هاي ایجاد نظریه سازي یکپارچه مدل دارد نظر فرایندگرا، در و ارزشی
  سیسـتماتیک  ابـزاري  و انسانی را ایجاد کند، منابع مدیریت زمینه در شایستگی و استراتژي
 شایسـتگی  دقـت  بـا  و سـرعت  بـه  شـرکت  تواند کمک کند تا یـک  می که دهد را توسعه

 طریـق  از داخلـی  هـاي  فعالیت ارزش زنجیره :شناسی روش. کند خود را شناسایی ي هسته
 طریـق  هـا از  فعالیـت  سپس اولویت. است آمده دست به مشتریان نیازهاي تحلیل و تجزیه

 و تجزیـه  از نیـاز فعالیـت   مـورد  حیـاتی  شایسـتگی . شود می تعیین خارجی عوامل بررسی
 مدل که شده داده نشان تجربی صورت به :ها یافته .منتزع می شود عملیات و فرایند تحلیل
  و همـین طـور بـه     هـاي هسـته را شناسـایی کنـد     شایستگی شرکت تا کند می کمک فوق،

                                                             
1 Bai-Chuan Yang 
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 رقـابتی  مزیت و فردي هاي شایستگی بین ارتباط. آن کمک می کند در شناختن ها ارزیاب 

  .تجربی به دست آمد مورد یک توسط شواهد  و شد منسجم  این مدل توسط سازمانی
عنوان مدل شایستگی محور براي ناظران  تحت اي مطالعه در) 2007( 1سرپرل

 ناظران نقش تحلیل و ساختمانی در کشورهاي در حال توسعه، هدف پژوهش تجزیه
 این. کند مقدم، بیان می خط مدیران عنوان به سرپرستان و رکارگرانس جمله از ساختمانی،

ساختمان  مدیریت براي افزوده ارزش منبع و انتقادي نیروي کار عملکرد عنوان به نقش
 شایستگی مدیریت چهارچوب اساس بر اصلی مدل :شناسی روش .کند عمل می سازي
 دیگر و کشور شیلی ساختمانی در ناظران گواهینامه صدور آموزي، حرفه براي کار نیروي

 که است داده نشان موردي مطالعه این :ها یافته. است شده ارائه توسعه حال در کشورهاي
 روش با شیلی، ساز و ساخت بخش شایستگی براي چهارچوب از توجهی قابل بالقوه توان
 یک تواند می چارچوب این خاص، طور به. نیافته است توسعه انسانی منابع مدیریت هاي

 با باید باشد که ساختمانی سرپرستان نیاز مورد هاي شایستگی به دستیابی براي موثر روش
 چهارچوب. رفتار کرد توسعه حال در کشورهاي از بسیاري مانند دیده آموزش کارگران

 اجراي و طراحی براي تر عینی هاي طرح ایجاد در ها شرکت به تواند می شایستگی
  .کمک کند آموزشی هاي برنامه

 و توسعه: معاصر براي مشاغل شایستگی عنوان اي تحت در مطالعه) 2010(اکرمانز 
هدف پژوهش فراهم . کند شغلی بیان می هاي شایستگی پرسشنامه مقدماتی سنجی اعتبار
این . کند را ادغام  دیدگاه است، که چندین اي حرفه شایستگی هاي چهارچوب سازي

 6. کند می متمایز رفتاري اي حرفه هاي با شایستگیرا  ارتباطات واکنش، چهارچوب
 ،3کیفیت در واکنش ،2انگیزه در واکنش: از داده شده عبارتند تشخیص اي حرفه شایستگی

 چهارچوب، این اساس بر. 7اي حرفه کنترل و ،6کار اکتشاف ،5خود پروفایل ،4شبکه سازي

                                                             
1 Alfredo Serpell 
2 Reflection on motivation 
3 Reflection on quality 
4 networking 
5 Self-profiling 
6 Work exploration 
7 Career control 
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 بین جوان کارکنان از نمونهگروه  2 در ایجاد شد، سپس 1شغلی هاي شایستگی پرسشنامه

 ،2فاکتوریل روایی محتوا، براي اولیه یافته ها، تایید .سن اعتباربخشی گردید سال 30 و 16
حوزه  در مداخالت و تحقیق بحث، بیشتر تحریک. افزایشی را  فراهم کرد و تفکیکی،

  .مورد انتظار می باشد عملی و تئوري اي و همچنین کاربردهاي مفاهیم توسعه حرفه
پیونـد   ارزیـاب،  هـاي  مهـارت  اي تحت عنـوان کسـب   در مطالعه) 2010( 3دیلمان

 بررسـی  بـراي  تـالش  میـدانی در  نظرسـنجی  یـک  شایستگی که نتایج به آموزشی تجارب
و  هـاي دانشـجویان جدیـد    از ارزیـاب . شـده اسـت   ارزیابان از مشـارکت انجـام   برداشت

 و چگونـه  ود را توصـیف کننـد  آموزشـی ارزیـابی خـ    تجارب که سوال شد التحصیل فارغ
 تحلیـل  و تجزیـه . خاص داللت می کرد هاي ارزیابی ایجاد شایستگی به تجربه اهمیت هر

بـه   شده ساخته آموزشی تجربه از یک هر سهم میزان تعیین براي هاي همبسته گروه مقایسه
 تجارب از شده درك سهم که دهد می نشان نتایج. شد منجر شایستگی ها از یک هر ایجاد

  . کند تغییر می مورد ارزیابی شایستگی بسته به  مختلف هاي آموزش
 و تحقیقات شایستگی سازي مدل عنوان تحت اي درمطالعه)  2012(  رانگ گوآنگ

 فعلی وضعیت بررسی پژوهش هدف که کند می بیان ادبیاتی، مرور: چین در عمل
. است تحقیق در پیشرفته هاي دیدگاه کشف و چینی، هاي سازمان در شایستگی سازي مدل

 سازي مدل چهارچوب ادبیات، الگوي اساس بر. است  محتوا تحلیل روش: شناسی روش
 چینی ادبیات در که دهد می نشان پژوهش هاي یافته. بود شده مشتق سطح 3 از شایستگی
 هاي محیط در عمل این. است بوده شده متمرکز شایستگی  روي بر شغلی هاي صالحیت
 پژوهش. است نیامده دست به شایستگی مدل از استراتژیک بالقوه توان از چینی سازمانی

 انسانی منابع به دو هر عمل و تحقیق. است عمل این ماوراي در شایستگی مدل روي بر
 اشاره شایستگی مدل استراتژیک برنامه براي انتقادي سازنده عامل یک عنوان به اي حرفه

  منابع مدیریت در شایستگی مدل استراتژیک مشارکت ارتقا هاي روش مقاله این. کند می
  .کند می توصیه را انسانی

                                                             
1 CCQ:career competencies questionnaire 
2 factorial 
3 Lisa Dillman 
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مدل جدیدي از شایسـتگی  تفکـر    تحت عنوان اي  در مطالعه)  2013( 1نانتامانوپ 

 اسـتفاده از  بـا  جدیـد، و  دانـش  کردن براي پیدا: شناسی بیان می کند که روش استراتژیک
 نظیـر مصـاحبه عمیـق،   : متعـدد  هـاي  تکنیـک  و منابع از 2استراوسی تئوري پژوهش روش

 نمونـه . اسـت  انجـام شـده   شـده پـژوهش   مربوط منتشـر  اسناد و ادبیات، بررسی مشاهده،
 مربوطـه  بازارهـاي  در بـاال  بـا رشـد   پیشـرو  هـاي  شرکت از کار و کسب انتخابی رهبران

 انبـوه  میـان  در: هـا  یافتـه  .تایلند اسـت  در مختلف صنعت 11 از نمایندگی به باشند که می
 اقـدامات  اسـتراتژي،  تـدوین  بـر  کـه  اسـتراتژیک  تفکر ویژگی 7 مطالعه این جدید، دانش

 تفکـر مفهـومی،   هـاي  توانـایی : داد کارموثر است را نشان و کسب عملکرد و استراتژیک،
. یـادگیري  توانایی و خالقیت، عینیت، توانایی ترکیب، تحلیلی، تفکر توانایی رویایی، تفکر
  .شوند می استراتژیک نامیده تفکر شایستگی ها مهارت و ها توانایی  مجموعه این

  
  چارچوب نظري

 آموزش و استخدام  چارچوب نظري اولیه پژوهش حاضر را الگوي شایستگی اداره
   کسـب  بـر  تمرکـز  اتـا بـا  . تشکیل می دهـد  3موسوم به اتا) 2013(متحده ایاالت کارکنان
 صنعت، در وکار کسب نیازهاي تعیین براي شایستگیالگوي  فرآیند ارزیابی و ها مهارت

 نـو،  هـاي  انرژي بیوفناوري، هاي در حوزه اي هاي حرفه شایستگی الگوي تدوین به اقدام
 خـدمات  نقل، حمل و خودرو، اطالعات، تکنولوژي پیشرفته، ساز و ساخت فضا، و هوا

 هـاي  شایسـتگی  الگـو،  ایـن  .اسـت  کرده گردشگري و درمان، و بهداشت مراقبت مالی،
  حوزه خاص محیط کار، و علمی شخصی، اثربخشی بنیادین اصلی گروه 3 در را موجود

  خـاص حرفـه   و  صنعت از خاصی طیف فنی و صنعت از اي گستره طیف صنعت فنی
سطح اصلی هرکـدام   3این  .کند می  بندي طبقه شغل هر ي ویژه مدیریتی و فنی دانشی،

برخـی از  . توان مالحظه نمود سطح را می 9به سطوح فرعی تقسیم می شود که در مجموع 
   سـطح  بخـش،  اثـر  فـردي  هاي شایستگی: اول سطوح عام این الگو عبارت است از سطح

                                                             
1 Polboon Nuntamanop 
2 straussian 
3 ETA: Emploment & Training Administration 
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 هاي حوزه:  ششم سطح کار، محیط هاي شایستگی: سوم سطح علمی، هاي شایستگی:  دوم

هـا   همچنین برخی شایستگی مدیریت و هاي شایستگی:  نهم سطح اشتغال، -دانش خاص
 اي حرفـه  گرایـی،  کمـال  فـردي،  بین هاي مهارت:  به ترتیب سطوح فوق عبارت است از

 کـار  تحلیلی، و انتقادي آموختن، یادگیري فعال، تفکر آمادگی اعتماد پذیري، ابتکار، گري،
 و مشـکل  خالق، حل تفکر سازماندهی، و ریزي برنامه پذیري، انعطاف و سازگاري تیمی،

 مدیریت منابع، کنترل و نظارت کار، و کسب فناوري، اخالق و ابزارها با کار گیري، تصمیم
به جهت کامل بودن نسبت بـه سـایر   ). 1،2013کریر وانستاپ( آفرینی و غیره کار تعارض،

از الگـوي فـوق بـه    الگوهاي سازمانی و متناسب بودن با موضوع پژوهش و جامعه هـدف  
عنوان پایه و مبانی اولیه پژوهش استفاده شد و بر اساس تفکر جهـانی بیندیشـیم و محلـی    

هاي اشـتغالزایی،   عمل کنیم و با توجه به رعایت مالحظات سازمانی و نیاز بازارکار به جنبه
هاي  اي کشور،  شاخص کارآفرینی و کاریابی مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه
  .مربوطه  نیز  به آن اضافه شد، تا به شکلی بومی قابل استفاده گردد

  
  

                                                             
1 Career one stop 

 مشخصه آماري نمرات عوامل شایستگی  1 - جدول

 میانگین  دامنه بیشینه کمینه  تعداد  نام عامل
انحراف 
 استاندارد

 کشیدگی چولگی واریانس

 محیط شایستگیهاي
 کار

535 79  364 285 272.0841 58.5151 3424.017 -.638 -.204 

 –دانش  شایستگیهاي
 کسب وکار

537 26 175 149 118.6108 32.58312 1061.66 -.403 -.643 

 402. 755.- 652.549 25.54505 134.0912 150 175 22 537  فردي شایستگیهاي

  0.518-  475.- 372.388 19.29737 73.6834  87 105 18 537  تحصیلی شایستگیهاي
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  پژوهش روش شناسی 

 و نوع ماهیت نظر و از کمی ها داده نظر کاربردي، از از نظر اهداف حاضر پژوهش
ساي رؤ شامل نفر 1694 را حاضر پژوهش آماري جامعه. است مقطعی پیمایشی مطالعه،

نفر در سال  1059 و مربیان آموزش در صنایع 635تعداد  اي به مراکز آموزش فنی و حرفه
گیري  آماري بر اساس روش نمونه نمونه .دهد می هاي کشور تشکیل درکلیه استان1392

) 1385، نقل از خورشیدي، 1970(اي و با استفاده از جدول اچ، اس، بوال  تصادفی طبقه
 پژوهش ابزار. نفرگردید 537نفر مربی مجموعا   287نفر رئیس مرکز و  250مشتمل بر 

. دهد می تشکیل )اي رتبه مقیاس (7 الی 1  محقق پیوستار سوالی 160 ي را پرسشنامه حاضر
 و مطالعات ها تئوري مدد را الگوي شایستگی اتا تشکیل داده وبه مبنا و پایه اولیه پرسشنامه

اي و اطالع نسبی محقق از انتظارات  هاي فنی و حرفه و بنابر ماهیت آموزش و جهانی ملی
ن خبرگا هاي متناسبی به آن اضافه شد و در چندین مرحله نظرسنجی از بازارکار، شاخص

اعتبار ابزار سنجش به وسیله ضریب آلفاي  .آمد عمل به نهایی به وسیله تکنیک دلفی تایید
روایی ابزار سنجش . می باشد 0.995کرونباخ محاسبه شده است که مقدار کلی آن برابر  

روایی سازه است که به وسیله تحلیل عاملی بدست آمده است که بارهاي عاملی آن نسبتا 
  .باال است

    
  

  پژوهش هاي نتایج و یافته
 مراکـز  آموختگـان  مهـارت  هـاي  شایسـتگی  بـر  موثر عامل 4 آماري هاي مشخصه 
 میـانگین  مقایسـه  بـا . اسـت  شـده  آورده 1 شماره جدول در کشور اي حرفه و فنی آموزش

 هـاي  شایستگی و کار محیط هاي شایستگی که است مشخص فوق جداول در ها شایستگی
 وکمتـرین  بیشـترین . باشـند  مـی  اهمیـت   کمتـرین  و بیشـترین  داراي ترتیـب  به تحصیلی

 و باشـند  مـی  منفـی  چـولگی   داراي عوامـل  کلیه. باشد می ترتیب همین به نیز پراکندگی
 بـه  مربـوط  چولگی بیشترین. هستند متمایل راست سمت به نرمال توزیع منحنی به نسبت
 یعنـی  اول عامـل  بـه  مربوط چولگی وکمترین است فردي هاي شایستگی یعنی سوم عامل

 داراي عوامـل  سـایر  فـردي  شایسـتگی  جـز  بـه  همچنین. است کار محیط هاي شایستگی
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 ولـی  باشـند  مـی  تر تخت یا تر کوتاه نرمال منحنی به نسبت یعنی باشند می منفی کشیدگی

 متعلـق  کشیدگی کمترین. است تر کشیده یا بلندتر نرمال منحنی به نسبت فردي شایستگی
  .است کار و کسب-دانش هاي شایستگی به

شرط الزم براي استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی آزمون : ها تحلیل داده
و درجه  97477.931معناداري کرویت بارتلت است با توجه به این که خی دو به میزان 

شرط دیگر . باشد، شرط الزم برقرار است می 0.001، سطح معنی داري  12720آزادي 
باشد با توجه به مقدار بدست  گیري می است که شاخص کفایت نمونه   KMOمقیاس

سایر شروط یعنی . باشد گیري می که نشانگر درجه عالی کفایت نمونه 0.985آمده  به میزان 
ها توسط نرم  براي عامل 1و ارزش ویژه باالتر از  0.32ضرورت بارهاي عاملی  باالتر از 

مشهود است براي  2مان طور که درجدول شمارهه. اعمال گردیده است SPSS21افزار 
شاخص ارزش  2. تعیین این مطلب که ابزار سنجش از چند عامل معنادار اشباع شده است

ارزش ویژه . ویژه و نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل در نظر گرفته شده است
همچنین . است 1.992و  2.280،  4.765، 54.09اولیه براي عامل هاي مربوطه به ترتیب 

نسبت واریانس تبیین شده پس از چرخش توسط هر عامل که در حقیقت سهم و میزان 
،  16.207، 20.216درجه اهمیت آن عامل را نشان می دهد، به ترتیب عبارت است از 

درصد از واریانس  63.127عامل جمعا به میزان  4این . باشد درصد می 12.522و 14.183
  . گردد بقی توسط سایر متغیرها تبیین میکنند که ما را تبیین می

  

  کل واریانس تبیینی براي استخراج عوامل شایستگی مهارت آموختگان آموزش فنی وحرفه اي 2- جدول

 عامل
 
 

 ارزش ویژه
 اولیه

 مجموع مجذور بارهاي عاملی
 چرخش یافته

 کل
درصد 
 واریانس

 درصد
 کل تراکمی

 درصد
واریانس   

 درصد
 تراکمی

1 86.544 54.090 54.090 32.345 20.216 20.216 

2 7.623 4.765 58.855 25.931 16.207 36.423 
3 3.648 2.280 61.135 22.692 14.183 50.605 
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 4 3.187 1.992 63.127 20.035 12.522 63.127 

5 2.42 1.512 64.629 
1لفه اصلیتحلیل مؤ: روش استخراج   6 1.881 1.176 65.815 

7 1.666 1.041 66.856 
  

 

براي تعیین نهایی این که محتواي پرسشنامه از چنـد عامـل اشـباع شـده اسـت، از      
مشهود اسـت،   2همان طور که در شکل  شماره . نمودار اسکري کتل استفاده گردیده است

  چهار عامل انتخاب گردیده است زیرا شیب منحنی پس از عامل 
  

شایستگی   تعداد عوامل سازندهنمودار اسکري کتل براي تعیین قطعی  2-شکل
  آموختگان مهارت

  

  
چهارم به شدت کاهش یافته و در عوامل بعدي به تدریج تغییرات نسبتا ثابتی پیدا 

چون ماتریس چرخش نایافته و بارهاي عاملی آن ساختار با معنایی را حاصل .کند می

                                                             
1Extraction Method: Principal Component Analysis 
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. ته باشند، استفاده نمودها ناهمبس کنند، لذا باید از نوعی چرخش متعامد که در آن عامل نمی

. )1391کالین،(بهترین نوع چرخش براي این موضوع چرخش واریماکس می باشد
می باشد که   3بار تکرار به صورت جدول شماره  9ماتریس چرخش یافته پس از 

باتوجه به . متغیرهاي تشکیل دهنده هر عامل با بارعاملی مربوطه در آن درج گردیده است
عامل بودند، لذا نمی توانستند  4و یا  3بین  1ال داراي اشتراکاتسو 45آن که تعداد 

  .هاي شایستگی باشندو کنار گذارده شدند هاي مناسبی براي تشکیل عامل شاخص
 

                                                             
1Communalities 
2Extraction Method: Principal Component Analysis. 
3Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
4Rota on converged in 9 itera ons. 

  عوامل سازنده  شایستگی مهارت آموختگان به تفکیک سواالت و بارهاي عاملی آن  3- جدول

 عامل چهارم  سواالت عامل سوم سواالت  دومعامل   سواالت عامل اول سواالت  عامل اول سواالت

115 .661 117 .594 126 .810 9 .711 37 .696 
91 .655 100 .592 130 .809 8 .711 36 .686 
90 .649 89 .584 125 .802 14 .698 40 .671 

110 .647 113 .584 127 .798 3 .682 38 .647 
85 .647 111 .582 122 .797 7 .678 43 .632 

106 .645 98 .578 124 .777 19 .668 33 .630 
94 .640 144 .564 121 .771 11 .659 35 .620 
99 .637 146 .555 131 .768 4 .644 47 .619 

116 .633 148 .552 123 .752 20 .639 34 .611 
114 .632 145 .551 128 .750 2 .637 48 .610 
95 .630 57 .545 132 .736 17 .634 39 .600 
87 .629 147 .522 129 .723 21 .633 53 .562 
86 .628 138 .515 156 .679 18 .630  54 .559 
93 .626 55 .511 152 .645 15 .616 44 .558 
92 .624 136 .510 120 .634 1 .608 52 .552 

108 .622 137 .508 153 .625 5 .602 

  : روش استخراج
  2تحلیل مولفه اصلی

  :روش چرخش
 3واریماکس با نرمالیزه کیسر 

4بار تکرار9چرخش همگرا با 
 

109 .620 135 .506 140 .611 23 .596 
103 .616 60 .504 151 .606 10 .593 
107 .614 141 .499 154 .593 22 .588 
79 .611 58 .488 149 .592 16 .584 
96 .610 143 .482 119 .581 6 .583 

104 .609 147 .522 150 .558 27 .553  
105 .606 83 .537 159 .546 12 .527 
112 .603 147 .522 134 .544 29 .499 
84 .598 138 .515 133 .528 28 .461 
97 .597 56 .540      
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 :عامل استخراج شده به قرار زیر است 4گذاري براي  مالك نام :ها نامگذاري عامل 

هاي استخراجی از آنها بزرگترین سهم را داشته  ي متغیرهایی که عامل ماهیت و اندازه -الف
  .باشد

ها و اصطالحات به منظور مالحظه نام و ماهیت، چشم انداز و  بررسی فرهنگ واژه -ب
  .هاي ضمنی متغیرها داللت

  .ها نظریه هاي موجود و نتایج پیشینه مطالعات وپژوهش -ج
  .هاي موجود در الگوي اتا شایستگیتوجه به مفاهیم  - د

عالوه برسواالت اصلی و فرعی پژوهش، سوال زیر نیز در حین پژوهش :هاي جانبی یافته
   .مطرح شد که پاسخگویی به آن نیز می تواند قابل استفاده باشد

آیا بین آزمودنی ها با جنسیت مختلف در هر یک از عامل هاي شایستگی  -1
  تفاوت وجود دارد؟

 tهاي زن و مرد در هر یک از عامل هاي شایستگی از روش  سه نظرات آزمودنیبراي مقای
آزمون لوین پیش فرض آزمون تی دو گروه مستقل . دو گروه مستقل استفاده شده است

است، از آنجایی که معنادار نیست می توان گفت دو گروه همگن هستند و پیش فرض 
 کلیه در جنسیت که شان می دهدن 4شماره جدول در مندرج نتایج .رعایت شده است

 بزرگتر میانگین به توجه با و داشته معناداري تفاوت 0.05 سطح در شایستگی هاي عامل
 را ها شایستگی این مردان پس زن، گروه میانگین به نسبت ها عامل کلیه در مرد گروه

  .دانند می موثرتر

  دو گروه مستقل جنسیت و عامل هاي شایستگی tنتایج آزمون  4- جدول
 سطح معناداري درجه آزادي  t  سطح معناداري F متغیرهاي وابسته منبع

  جنسیت

  0.002  153.586  3.128  0.304  1.057  هاي محیط کار شایستگی
هاي دانش  شایستگی

 کسب وکار
1.163  0.281  2.298  167.686  0.023  

  0.002  151.955  3.302  0.355  0.857 هاي فردي شایستگی
  0.007  535  2.715  0.918  0.011 هاي تحصیلی شایستگی

  0.001  533  3.201  0.839  0.041 هاي کل شایستگی
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عامل مشتمل بر  4یافته هاي پژوهش بیانگر آن است که در مجموع  :بحث و تفسیر

 اي هاي عام مهارت آموختگان مراکز آمـوزش فنـی و حرفـه    شاخص براي شایستگی 115
ها به ترتیب اهمیت  این شایستگی.براي اشتغال موفق و موثرآنان در بازارکار مورد نیاز است

 هاي شایستگی: و اولویت برحسب درصد تبیینی از کل واریانس وتعداد شاخص عبارتند از
درصـد،  16.207(کسـبوکار  -دانشی هاي ، شایستگی)شاخص 50درصد،  20.216(کار  محیط 

هایتحصـیلی   و شایستگی) شاخص 25درصد، 14.183(فردي  هاي ، شایستگی)شاخص 25
هــاي مهــارت  درصــد  شایســتگی 63.127عامــل  4ایــن ). شــاخص 15درصــد ،12.522(

هـاي   هریـک از عامـل  . کنـد  وحرفه اي کشـور را تبیـین مـی    آموختگان مراکز آموزش فنی
  :هاي زیر است چهارگانه شامل شاخص

  
  آمده دست به اولویت ترتیب به شاخص 50 شامل کار؛ محیط هاي شایستگی ،اول شاخص هاي عامل

  شاخص  ردیف
  .شود یکنواخت  کار جریان تا رادارد، الزم همکاري سرپرستان با دهد، رخ کار در اختالالتی وقتی  1
 خردکننده پرسی، برنده، برقی، تجهیزات با کار زمان در الزم هاي مراقبت و فنی هاي حفاظت  2

  .کند می اعمال خوبی به را
 برنده، برقی، تجهیزات بودن روشن زمان در الزم هاي مراقبت و فنی حفاظت هاي روش  3

  .داند می را خردکننده پرسی،
  .کند می حفظ را خود اشتیاق و شور سازمانی هاي دستاوردي و کاري اهداف حصول براي  4
  .دهد می انجام سرعت و دقت بیشترین با را کارها  5
 مورد بی جانبداري و اي مبالغه یا اي کلیشه برخورد توهین، تهدید، نظیر غیرمولد رفتارهاي از  6

  .کند می اجتناب
  .گرداند برمی آن نگهداري محل به را استفاده مورد ابزارهاي  کار اتمام از پس  7
  دهد می انجام را احتمالی اصالحی اقدامات  و بررسی را الزم هاي هماهنگی و ترتیبات تمام  8
  .کند می درك را شرکت عملکرد  در خودش نقش و شناسد می را سازمان کارکردهاي و ماموریت  9
  .کند حمایت کارفرما از تا کند می کار جدیت با است باال کار حجم وقتی  10
  .کند می استفاده خود سالمت حفظ  براي مناسب وسایل از پرسروصدا، هاي درمحیط  11
  .دهد می انجام را اي دوره هاي سرویس و تجهیزات از فنی بازدیدهاي و سطحی تعمیرات  12
  .دارد آشنایی آن از صحیح استفاده و اختیار در تجهیزات و ها دستگاه قطعات عملکرد با  13
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  .گرداند می باز انبار محل به را نشده استفاده مواد کار اتمام از پس  14 

 استفاده خود سالمت براي مناسب هاي پوشش از خطرناك، گازهاي و سمی شیمیایی مواد با درکار  15
  .کند می

  .دارد عینی و منصفانه پاداش انتظار خود فردي شایستگی و باال عملکرد تالش، میزان براساس  16
  .کند می حمایت آنان از و همدردي آنان با هستند، ناراحت و مضطرب دیگران وقتی  17
  .کند می روز به و نگهداري را سوابق و مدارك کلیه  18
   منطبق آن با و گیري اندازه را خود تیمی و فردي عملکرد و شناسایی را عملکردي معیارهاي  19

  .کند می
  .آموزد می را ها فناوري و ابزار یابی عیب و نگهداري چگونگی  20
  .آورد می در استندباي و اتوماتیک حالت به یا کند می خاموش را روشن کارتجهیزات اتمام از پس  21
  .است باالتر کارایی ایجاد و ها هزینه در جویی صرفه با وظایف انجام دنبال به مداوم طور به  22
   توجه درگیر هاي طرف نظرات نقطه به ولی ماند می باقی طرف بی همکاران بین در تعارضات  23

  .کند می
 ثبات تامین تا آتی کارفرما از درحمایت بودجه کاهش اثرناگهانی رساندن حداقل به براي  24

  .خواهدکرد کار سختی به بنگاه
  .دارد را بدن هاي اندام در هماهنگی و درکار فرزبودن دستی، چیره و دستی زبر  25
 راه به رو دیگران نظارت کمی با یا و نظارت بدون کامل، بطور را الزم هاي هماهنگی و ترتیبات  26

  .کند می
 کار محیط و جامعه شرکت، منافع جهت در دیگران، به احترام و کار و کسب اخالق اصول باحفظ  27

  .کند می
  .کند می تصحیح و شناسایی  زمانی، فشار شرایط تحت حتی را کاري اشتباهات یا خطاها  28
  .کند می استفاده ایمن مناسب هاي پوشش و ابزار از و شناسد می را پرخطر کارهاي  29
 ثبات حالت به رسیدن تا کارفرما از درحمایت ها تحریم یا  منابع هاي بحران اثر کاهش براي  30

  .کند می کار سختی به بنگاه
  .دهد می مشاوره و انگیزه هستند، عملکردي مشکالت دچار که کارکنانی به  31
 کامل، اطالعات آنها به و کند می رسانی اطالع دیگران به کاري هاي هماهنگی و ترتیبات از  32

  .دهد می موقع به و دقیق
  .شود می حاضر مناسب پوشش و لباس با و موقع به مصاحبه جلسه در  33
  دارد را عملکرد معیارهاي و استانداردها با مطابق خطا کمترین شغلی هاي فعالیت انجام در  34
  کند شناسایی و کشف را بازار محصوالت در تولید شکاف تواند می  35
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  سازد می برقرار او با خوبی ارتباط نام ذکر با و دهد می دست شروع در کننده مصاحبه با  36
  .سازد می محقق را تیمی هاي هدف آنها کمک به و دارد رابطه تیم اعضاي کلیه با  37
  .کند می سازنده انتقادات و کرده ایجاد را دیگران با نظر اتفاق و مشارکتی سازنده، کاري روابط  38
  .کند می حاصل اطالع قبال بازارکار در مبنا حقوق از دستمزد و حقوق درباره کارفرما با مذاکره براي  39
 احتمالی کاري سوابق و عالئق ها، توانایی ها، مهارت تحصیالت، میزان تشریح حداقل شامل کاري رزومه  40

  .کند تواندتنظیم می را
  .آموزد می تیم اعضاي از و پذیرد می را آن به وفاداري و تیم در عضویت  41
   مایوس و امید نا هرگز نتیجه حصول تا و کند می دنبال خستگی بدون را شغلی جستجوي  42

  .شود نمی
  .سازد می برقرار دوستان و فامیل آشنایان، بین خوب و قوي روابط خود عالقه مورد شغل براي  43
   و کارفرمایان و صنایع با مرتبط هاي انجمن ها، کاریابی به خود، عالقه مورد شغل براي  44

  .کند می مراجعه ها شرکت و ها بنگاه
  .کند می استقبال جدید هاي رویکرد و ها راه ها، ایده از کارها انجام براي  45
  .آورد می فراهم را مصاحبه در شرکت براي الزم آمادگی قبلی اطالعات باکسب  46
  .کند می رسیدگی را تضادها و تعارضات و آورد می گردهم آشتی و اختالفات حل براي را افراد  47
  .کند می رعایت خوبی به و داند می را استخدامی هاي مصاحبه در شرکت آداب  48
   حاصـل  اطـالع  قـبالً  بازارکـار  در مبنـا  حقوق از دستمزد و حقوق باره در کارفرما با مذاکره براي  49

  .کند می
  .دارد را منقول وسایل و مواد جابجایی براي جسمی و فیزیکی هاي توانایی  50

  اولویت ترتیب شاخص به25شامل   وکار؛ کسب-دانش هاي شایستگی دوم، عاملهاي  شاخص
  شاخص  ردیف

 ترکیب و تجزیه قواعد کلمات، هجی معنا، شامل خارجی زبان یک  محتواي و ساختار دانش  1
  .داند می را زبان دستور و

  و سـاختارها  الکتریـک،  مکانیـک،  دینامیـک،  سـیالیت،  مـواد،  متقابـل  روابط فیزیکی، دانش  2
  .داند می را اتمی هاي فرایند 

 طراحـی،  هاي رویه ها، تکنیک اصول، از استفاده شامل فناوري و مهندسی علم کاربرد دانش  3
  .داند می را خدمات و تولیدکاال

 پراکنـدگی  آنهـا،  متقابـل  روابـط  هـا،  مکان فیزیکی، هایی ویژگی و هوا و دریا زمین، دانش  4
  .داند می را انسان و جانوران گیاهان،
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  .داند می را کامپیوتر نویسی برنامه و افزار نرم دانش  5 

 را مالی هاي داده تحلیل بانکداري، مالی، هاي بازار حسابداري، و اقتصادي عملیات و اصول دانش  6
  .داند می

 را کامپیوتر افزاري سخت و الکترونیکی تجهیزات ها، تراشه ها، پردازنده گسترده، هاي مدار دانش  7
  .داند می

 بخشـی  اثـر  سـازي  حداکثر هاي تکنیک و ها هزینه کیفیت، کنترل تولید، فرایندهاي اولیه، مواد دانش  8
  .داند می را وتولید ساخت

 و عالئـم  ها، نقشه دقیق، فنی هاي طرح تولید شامل طراحی اصول و ابزارها ها، تکنیک دانش  9
  .داند می را ها مدل

  .داند می را آنها کاربردي هاي برنامه و آمار عددي، محاسبات هندسه، جبر، حساب، دانش  10
  محصـول،  ارائـه  بازاریـابی،  خـدمات،  یـا  محصـوالت  فـروش  و تبلیغ عرضه، اصول دانش  11

  .داند می را کنترل و فروش هاي سیستم 
  .داند می را آنها نگهداري و تعمیر کاربردها، ها، طراحی شامل ابزار و آالت ماشین دانش  12
 نحوه و کار محل تعیین قیمت، تعیین محصول، معرفی رقیبان، تحلیل منطقی، گذاري سرمایه  13

  .داند می را محصوالت عرضه
 گذاري سرمایه طرحش روي بر تا کند می متقاعد را کلیدي گیرندگان تصمیم اي ماهرانه طرز به  14

  .کنند
 هـاي  رسـانه  طریـق  از رسـانی  اطـالع  انتشـار و  هاي شیوه و ارتباطات تولید رسانه، دانش  15

   .داند می را بصري و شفاهی نوشتاري،
 مالی خودحامی جدید هاي ایده براي تا کند می جلب گذاري سرمایه براي را گذاران سرمایه نظر  16

  .کند پیدا
 هاي وکتاب مقاالت یا و خارجی هاي زبان و افزارها برنرم تسلط تشریح شامل کاري رزومه  17

  .کند تنظیم تواند می را منتشره
  .کند مطرح را جدیدش هاي ایده تا دهد قرار تاثیر تحت را سازمانی رهبران تواند می  18
  .آید برمی خوبی به خدمات ارایه یا تولید در الزم منابع و امکانات بینی پیش عهده از  19
  .کند شناسایی و کشف را بازار محصوالت در تولید شکاف تواند می  20
 و تولیـد  هـاي  شـیوه  رهبـري،  تکنیـک  منابع، تخصیص کار، و کسب اصول مدیریت، دانش  21

  .داند می را منابع و افراد هماهنگی
  .آورد پدید را کاري و کسب بفرد منحصر و نوآورانه هاي حل راه ایجاد طریق از تواند می  22
  . کند می بینی پیش را آینده و است  نگر آینده همواره پیشرفت و رشد براي  23
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   مـایوس  و امیـد  نـا  هرگـز  نتیجـه  حصـول  تا و کند می دنبال خستگی بدون را شغلی جستجوي  24

  .شود نمی
  .کند می کشف و شناسایی را خود ها توانایی با منطبق و عالقه مورد شغل  25

  آمده دست به اولویت ترتیب به شاخص25 شامل فردي، هاي شایستگی سوم، شاخص هاي  عامل
  شاخص  ردیف

  .پذیرد می را مقرر زمانی چوب چهار در کار اتمام و انجام مسئولیت  1
  .کند می رفتار احترام و انصاف صداقت، با دیگران با  2
  .کند می صرف را اي وقفه بدون و العاده فوق تالش همواره وظایف انجام براي  3
  ..کند می حفظ همواره را روابط این و دارد اعتماد با توام و خوب روابط دیگران با  4
  .کند می تشویق آن با مطابق رفتاري به را دیگران و دارد اخالقی رفتاري  5
  .است تعهدات موقع به  انجام در اطمینان قابل و مسئول اعتماد، قابل  6
  .کند می رعایت را فردي بهداشت و پوشد می مناسب کار لباس. دارد اي حرفه ظاهر و رفتار  7
  .است قائل احترام فردي هاي تفاوت و ها سنت نظرات، به  8
  .شود می حاضر موقع به جلسات و ها نشست در همواره و دارد شناسانه وقت و منظم حضور  9
  .کند می توجه دقت به دیگران غیرکالمی و کالمی رفتارهاي به  10
  .دهد می انجام دیگران مستقیم نظارت یا هدایت حداقل با مستقل و موثر طور به را کارها  11
  .کند می تالش آنها تصحیح براي و کند می توجه دیگران اشتباهات یا و مهم جزییات به  12
  .کند می تالش انتظارات و استانداردها تحقق براي دارد، برتري و موفقیت به تمایل  13
  .زند می عمل ابتکار تواند می خود شغلی هاي چالش رفع براي  14
  .دارد صادقانه همدلی و جدي حساسیت آنها مشکالت حل و نیازها دیگران، به نسبت  15
  .کند می کار پذیري انعطاف طور به گوناگون هاي طیف و افراد با  16
  .دهد می نشان عالقه رشد و شخصی یادگیري به  17
  .کند می کنترل و حفظ را خود احساسات و خونسردي زا، استرس شرایط در  18
 مطابقت کاري هاي رویه و ها سیاست با را آنها ولی کند می پیروي شفاهی و مکتوب ازدستورات  19

  .دهد می
  .دارد کاري بینانه واقع اهداف و  شخصی چالشی  اهداف  20
  .گیرد می یاد آن از و کند می درك را آنان هاي ارزش و ها گروه ها، فرهنگ سایر  21
 شـغلی  ارتقا با آموزي حرفه ارتباط نحوه و شناسایی را ترقی هاي فرصت و شغلی مسیرهاي  22

  .کرد خواهد شناسایی را خود
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  .کند می اجتناب مخدر مواد مصرف و دخانیات استعمال از  23 

  دهد تشخیص را تناقضات و شناسایی را ضمنی معناي تواند می و کند می توجه جزییات به  24
 هـاي  دسـتورالعمل  و ها اطالعیه عالئم، زمانی، جداول نمودارها، ها، فرم ها، نامه ها، یادداشت گزارشات،  25

  .کند می تفسیر  را کاري
  آمده دست به اولویت ترتیب به شاخص15 شامل تحصیلی؛ هاي شایستگی چهارم، شاخص هاي عامل

  شاخص  ردیف
  .کند تبدیل تواند می ها درصد به را کسري اعداد و  کسري به را اعشاري اعداد  1
 و ها تناسب ها، نسبت ها، ها، میانگین درصد و اعشار ها، اعداد،کسر کل با تقسیم و جمع،تفریق، ضرب  2

  .کند می محاسبه را ها نرخ
   کـار  بـه  را مناسـب  ریاضی هاي فرمول و کند می تبدیل مفید ریاضی عبارات به را عملی مسائل  3

  .برد می
 را شتاب و سرعت وزن، حجم، مساحت، محیط، ارتفاع، عرض، طول، فاصله، حرارت، زمان،  4

  .کند گیري اندازه تواند می
 صـحبت  مناسب سرعت و لحن با زبان، دستور متداول قواعد بارعایت و اطمینان با و وضوح به  5

  .کند می
 و فعل تطابق افعال؛ زمان مناسب، گذاري عالمت صحیح، امالي زبان، دستور ساختار و قواعد  6

  .کند می رعایت را فاعل
 قرار عددي ترتیب و سري یک در و شمارد می را اعداد نویسد؛ می و خواند می را اعداد کمیت  7

  .دهد می
  .است آمیز موفقیت عملکرد براي مناسب قیاسی و استقرایی استدالل توانایی داراي  8
 مودبانـه  و اي حرفـه  لحنـی  بـا  و کند می را استفاده کار و کسب مخاطبین مناسب ي شیوه و زبان  9

  .نویسد می
  .کند می تفسیر و مقایسه ترکیب، تحلیل، بررسی، مرور، را اطالعات انتقادي بطور  10
  ).متریک سیستم به انگلیسی سیستم مثال از(داند  دیگر را می نوع به گیري اندازه نوعی تبدیل  11
   چـک  را آن دوبـاره  سـپس  و کند می وارد دقت با و سرعت به را کامپیوتري هاي فایل اطالعات  12

  .کند می
 بازیـابی  و ایجـاد  را پرونـده  هـاي  فایل و کند می گیري وغلط تایپ دقت و سرعت به را مطالب  13

  .نماید می

  .دهد می پاسخ آن به و کند می درك تفسیر و توجه، آن به و گوش را دیگران شفاهی هاي پیام  14
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 می درك را کامپیوتري بنیادي هاي قابلیت و رایج اصطالحات و افزاري نرم و افزاري سخت اصول  15

  .کند
   

  :هاي انجام شده زیر مطابقت دارد نتایج و یافته هاي این پژوهش با پیشینه پژوهش
 ، محمدي)1390(، یزدانی)1390(کریمی ، حاجی)1390(درگاهی ،)1389(فیض

، )1391(مران، صالحی ع)1391(، زعفریان)1391(،  نجفی)1390(رفتار ،  نیک)1390(مهر 
  ).2013( ، نتامانوپ)2010(اکرمانز

با توجه به عوامل محدود کننده زیر الزم است نسبت به تعمیم نتایج پژوهش 
  :حاضر جانب احتیاط رعایت شود

  روش آزمون تحلیل عاملی اکتشافی روشی پیچیده است که مستلزم تجربه )1
رغم رعایت الزامات و  علی. رعایت قواعد فنی است و احاطه به جنبه هاي آماري و

ها  گذاري عامل اشتباه در شناسایی، تفسیر و نام مفروضه هاي آماري بازهم احتمال خطا و
  .هاي همبسته همواره وجود دارد به علت عامل

هاي عام مهارت  پژوهش حاضر به خاطر آنکه به دنبال شناسایی شایستگی در)2
فه آموزشی خاص، لذا تعمیم تمامی هاي تخصصی در یک حر آموختگان بود نه شایستگی

  .ها  به یکحرفه آموزشی مشخص باید با مالحظاتی انجام گیرد شایستگی
 اثر جنسیت آزمودنی ها برشایستگی اعمال نشد با توجه به مورد فوق، کنترلی بر)3

زن صورت نگرفت، حال آن که با  مربیان مرد و ساي مراکز وتفکیکی بین نظرات رؤ و
هاي جانبی بین نظرات آزمودنی هاي مرد و زن تفاوت معناداري در کلیه توجه به یافته 

لذا تعمیم نتایج کلی به شایستگی هاي مورد نیاز مهارت  هاي شایستگی وجود داشت عامل
  .آموختگان زن باید با احتیاط اعمال شود

شاخص  160هاي تجربی این پژوهش در اثر اجراي پرسشنامه فقط با  داده)4
دست آمده است لذا اگر از ابزاري که شامل شاخص هاي دیگري با مضامین شایستگی به 

  .تري نایل خواهیم شد دقیق تر و هاي کامل تر است، استفاده شود به یافته متفاوت
 هاي مهارت آموختگان عوامل متعددي در شایستگی تردیدي نیست که متغیرها و)5

درصد از واریانس  63.127ر تنها پژوهش حاض .ثر هستندحرفه اي مؤ و مراکز آموزش فنی
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نتیجه مطلوبی تلقی  کرده است، اگرچه این رقم باال است و هاي آنان را تبیین شایستگی 

  کند، نیز درصد باقیمانده را تبیین می 36.873شود، اما الزم است بقیه عوامل که  می
  .شناسایی گردد

  
  :شود یهاي آن پیشنهاد م محدودیت هاي پژوهش و با توجه به یافته

خصوص شناسایی شایستگی هاي عام مهارت آموختگان  پژوهش مشابهی در)1
هاي اقتصادي  اي با نظرسنجی از صاحبان صنایع و بنگاه حرفه سازمان آموزش فنی و

  .صورت پذیرد
خصـوص شناسـایی شایسـتگی هـاي تخصصـی مهـارت        ي در پژوهش مشابه) 2

  .رشته یا حرفه آموزشی صورت پذیرداي در هر  حرفه آموختگان سازمان آموزش فنی و
شاخص بدست آمـده از پـژوهش حاضـر در اختیـار مسـئوالن ذیـربط سـازمان        )3

  ارزشیابی آموزش، ارزیـابی عملکـرد    حرفه اي در حوزه هاي برنامه درسی، آموزش فنی و
گیرد تا هـر کـدام حسـب حیطـه مـرتبط از آن       و مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی قرار

  .استفاده کنند
  :نتایج حاصل از پژوهش در این موارد قابل استفاده و کاربرد است

والن برنامه درسی، راهنمایی جهـت تـدوین اسـتانداردهاي آموزشـی     براي مسؤ) 1
  . مهارتی است

اي شایسته محـور   هاي حرفه براي استفاده مربیان و مدرسان جهت ارائه آموزش) 2
  .مفید است
  .ها است ها وسازمان هاي استخدام در شرکت راهنمایی موثر براي بهبود روش) 3
بـراي اطــالع و آمـادگی مهــارت آموختگــان متقاضـی اســتخدام و شــرکت در    ) 4
  .ها است مصاحبه

هـاي   فهرست مناسبی براي ارزیـابی عملکـرد مهـارت آموختگـان درطـی دوره     ) 5
  .آموزشی است
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ن و راهنمایان  هاي کارآموزان سازمان براي مشاورا اطالعاتی مناسب از شایستگی) 6

  .آموزشی و شغلی است
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خالصه مقاالت نخستین همایش ملی مهارت آموزي . ارراهبردي و تاثیر آن در توسعه پاید
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