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چکیده:
پژوهش حاضر باهدف ارائهی مدل شایستگی آموزشی در دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای انجاام شادر رو
انجام پژوهش ،آمیخته اکتشافی بودر جامعهی آماری شامل رؤسای دانشگاه ،معاوناان ،مادیران گاروه ،اعااای
هیئت علمی و استادان واحدهای مختلف دانشگاههای فنی و حرفه ای استان فاارس باه ععاداد  1285نفار باودر
رو

نمونهگیری بخش کیفی ،هدفمند معیاری با حجم نموناه  22نفار باود؛ همچناین در بخاش کمای از رو

نمونهگیری عصادفی با حجم  295نفر اساتفاده شادر ابازار گاردآوری دادههاا ،در بخاش کیفای شاامل دو بخاش،
مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و کنکا

اسناد باالدساتی و آماوز

فنای وحرفاهای در

بخش کتابخانه ای و سندکاوی باود ،در بخاش کمای از ابازار پرسشانامه مح اا سااخته بارای گاردآوری دادههاا
استفاده شدر عجزیه و عحلیل دادهها در بخش کیفی بر اساس عحلیل مامون انجام شدر در بخش کمای ،بارای
عجزیه و عحلیل دادهها از عحلیل عاملی عأییدی و برای ععیین باراز

مادل از مادلیاابی معاادال

سااختاری و از

نرم افزارهای  Spss-25و  Amos-24استفاده گردیدر بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد مدل به عرعیب اثرگاااری
عبار اند از :عوامل راهبردی شایستگی ،شایستگی فنی ،شایستگی غیر فنی و با عوجه به شاخصهاای محاسابه
شده میعوان براز

مطلوب مدل را نتیجه گرفتر عماامی ابعااد و مؤلفاههاای مادل میعوانناد سابب عاامین

کیفیت در حرفهگرایی و چرخش عحولی در روند آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای به منظور خلا آیناده رقاابتی و
برعر با عوجه به عحوال

نوپدید را فراهم نمایدر

واژگان کلیدی :مدل ،شایستگی آموزشی ،دانشگاه فنی و حرفه¬ای ،رویکرد آمیخته ،دانشجویان.
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Abstract:
The present research was conducted with the aim of providing a model of educational competence in
technical and vocational university students. The research method was mixed exploratory. The statistical
population included university presidents, vice presidents, department managers, faculty members, and
professors of various units of technical and professional universities in Fars province, numbering 1285 people.
The sampling method of the qualitative part was a targeted criterion with a sample size of 22 people. Also, in
the quantitative part, random sampling method was used with a volume of 295 people. The data collection
tool, in the qualitative part, included two parts, semi-structured interview in the field part and review and
exploration of upstream documents, and technical and professional training in the library part and document
mining, in the quantitative part, the researcher-made questionnaire tool for data collection. were used. Data
analysis was done in the qualitative section based on thematic analysis. In the quantitative part, confirmatory
factor analysis was used to analyze the data and structural equation modeling and Spss-25 and Amos-24
software were used to determine the fit of the model. Based on the obtained results, the dimensions of the
model in the order of influence are: strategic factors of competence, technical competence, non-technical
competence, and according to the calculated indicators, the optimal fit of the model can be concluded. All the
dimensions and components of the model can ensure quality in professionalism and provide a
transformational turn in the educational process of the technical and vocational university in order to create a
competitive and superior future with regard to recent developments.
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گویی به نیازهای واقعی کشور است)(Yamada et 2022

م دمه
در حال حاضر ،ما در آغاز ان الب صنعتی چهارم

al,ر استراعژی عوسعه و ع ویت سرمایه انسانی ،جزء

هستیم ،جایی که پیشرفتهای سریع در ژنتیک،

های فنی و حرفهای است )2022

اصلی اهداف آموز

مصنوعی ،رباعیک ،فناوریهای نانو ،چند بعد

(Choomnoom,ر به هرحال مهمتارین برعری رقابتی

ها و بیوعکنولوژی به سرعت در حال عغییر و عحول

دانشگاهها در دنیای پوینده و رونده امروز داشتن

است و انتظار میرود اکثر کودکانی که امروز وارد

عحرکا

آموزشی با کیفیت است؛ لاا

مدرسه ابتدایی می شوند ممکن است در مشاغلی

موف یت دانشگاهها بستگی به گستر

کار کنند که هنوز وجود نداردر در چنین چشمانداز

نیروی انسانی عوانا داردر این مهم با درك کردن و

هو

و عحوال

و

ظرفیتها

و عوسعهی

اساتعدادها،

شغلی به سرعت در حال عغییر ،عوانایی آمادهسازی

شناسایی

آیندگان برای رشد و شکوفایی این مهار ها و

قابلیتها ،رشد و شکوفایی این سرمایهی بزرگ و

قابلیتها جهت استفاده از فرصتهای ارائهشده در

های مبتنی بر

نهفته را میعوان از طریا ارائه آموز

ان الب صنعتی بسیار حائز اهمیت می باشد و

شایستگی مح ا

سیاستگااران و عوسعه دهندگان آموزشهای فنی و

woerkom,ر در عوصیف و عبین شایستگی میعوان آنرا

آموزشی مناسبی را

رسیده

حرفهای باید عحوال

و مداخال

نمود )2014

پرور

(Meyers & van

به معنای عوانمندی و قابلیتهای به اثبا

فراهم و ارائه نمایند عا اطمینان حاصل شود که فارغ

برای بهکارگیری مهار  ،دانش و عوانمندهایهای

التحصیالن و دانشجویان به خوبی با مهار های

فردی ،اجتماعی و رو

شناختی ،در موقعیت مربوط

شغلی و شایستگی مورد نیاز برای این آینده مجهز

به شغلی ،کاری و آموزشی و ع ویت و گستر

فنی و حرفه

شخصی و حرفهای دانست و عوصیفی از مسئولیت

ای یک پدیده بسیار پیچیده و چند وجهی در سراسر

و است الل است .م ولهی مهار

و شایستگی را

جهان با ساختارهای متنوع و کارکردهای متفاو

میعوان با عوجه به دامنه و کارایی آنها شناسایی

می شوند )(Kenayathulla, 2021ر آموز

است )(Peters, 2021ر این آموز
جنب و جو

ها به دلیل ماهیت پر

و پویا ،پیوسته در معرض نیروهایی

کرد و بهکار بستر مهار
رو

معموالا به استفاده از

ها یا ابزارها در یک محیط خاص و در رابطه با

در دانشگاه ها ،صنعت و

وظایف ععریف شده داللت دارد؛ اما شایستگی

جامعه میشوندر در این زمان که اقتصاد جهانی

گستردهعر است و معموالا به عوانایی و عوانمندی فرد

فنی

در مواجهه و رویارویی با موقعیتها و مسائل جدید

و حرفهای یکی از عناصر اساسی در معادله عوسعه

و چالشهای پیشبینی نشده برای استفاده و به

است ،زیرا به افراد و جوامع و دانشگاه اجازه می دهد

کارگیری دانش و مهار ها و رفتارها به شیوهای

پتانسیل واقعی خود را بدون محدودیت باز کرده،

مست ل و مختار و بدون وابستگی اشاره دارد )2022

هستند که باعث عغییرا

همواره با دانش و رقابت پیش می رود ،آموز

عوسعه دهند و با عغییرا

سازگار شوند )(Malek 2022

(Esco,ر در واقع آموز

مبتنی بر شایستگی یک رو

et al,ر نظام آموزشی فنی و حرفهای برای عوسعهی

عربیتی و آموزشی قابلیت محور است در جهت

منابع انسانی خود فلسفه درون زا در عوسعهی

رسیدن به شایستگیها و عوسعهی مهار های

منابع انسانی را پیش میگیرد که به دنبال عربیت و

شغلی و مبتنی بر نتیجه برای عوسعهی برنامههای

منابع انسانی شایسته برای خودشکوفایی و

و ارزیابی شایستگی بر

پرور

عوسعه اجتماعی ،اقتصادی است و هدف آن پاسخ

آموزشی و اجرای آموز
اساس آموز

های فنی و حرفهای در شغل استر
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بهترین رویکرد برای عولید منابع فنی باکیفیت و

) (Timmerberg et al, 2022در م الهای عحت عنوان

و ایجاد رفتار و عفکر باال در کار فنی

و عمرین مبتنی بر شایستگی در

ماهر و با ارز

بررسی آموز

استر )(Malek et al, 2022ر در ایران دانشگاه بزرگ فنی

فیزیوعراپی :زمان اقدام فرا رسیده است! دریافتند که

و حرفهای با گسترهای در همه جای ایران اسالمی ،

بر اساس نیازهای آموزشی ،طراحی برنامه درسی،

ن ش مهم و مؤثری از نظام آموزشی کشور در

اجرا و ارزیابی برنامههای شایستگی آموزشی را

سرمایهی انسانی ماهر در کشور و

هدایت میکند و به چارچوبی نیاز دارد که شامل یک

عأمین کارآفرینان مجرب و متعهد مورد نیاز جامعه را

زبان قابل درک باشد عا نتایج عملکرد استاندارد و

ایفا میکند و به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی و

ععریف شده در مراحل مختلف آموز

و یادگیری را

ماموریت گرا با اولویتهای عوسعهی ملی و

نشان دهد و فرآیندی برای ارزیابی از اینکه آیا

جامعهی دانش بنیان و نیازهای بازار کار

شایستگی نشان داده شده است ایجاد گرددر )2022

عربیت عکنسین و مهندسین حرفهای در شبکهی

 (Khilji & Roberts,در پژوهشکسب شایستگیهای غیر

گستردهای فعالیت میکند ( Technical and Vocational

فنی بر اقتصاد دانشبنیان :با هدف عحول در

)University, 2021؛ با این حال شایستگی آموزشی به

سیاستهای آموز

فنی و حرفهای در اقتصادهای

عنوان محرک مهمی برای نوآوری و عغییر در آموز

متوسط و نوظهور دریافتند که شایستگی فنی

با کیفیت عبدیل شده است ) (Vasquez et al, 2021و به

ظرفیت اقتصادی را ع ویت می کند؛ با این حال،

عنوان رویکردی برای ایجاد نیروی کار بسیار ماهر و

اقتصاد دانش مستلزم افزایش ظرفیتهای فردی و

پرکردن شکاف بین عئوری و عمل و کاهش

اجتماعی با منشا شایستگی غیر فنی است که از

فنی و حرفهای

انسانی بهره

زمینهی پرور

اقتاائا

شکافهای مهارعی در آموز

محبوبیت زیادی پیدا کرده است )2022

(Vaskova

Kjulavkovska et al,ر

همه جنبههای ارعباط و ععامال

میبردر ) (Clarke et al, 2021در عح ی ا

اروپایی

م ایسهای فنی و حرفه ای از دهه  :1980سازگاری با
عغییرا

پیشینه عح یا
) (Som et al, 2022مدل آموز

کارآفرینی با آموز

مبتنی بر شایستگی در مرکز آموز

در سیستمهای آموز

فنی و حرفهای و

بازارهای کار به چهار بعد بازار کار ،حاکمیت ،آموز

و

مهار های

شایستگی دست یافتر) (Hayes et al, 2021درپژوهشی

فنی در مالزی را طراحی نمودند و مولفه های

عحت عنوان ععریف مهندس عوانا :مهار های غیر

شایستگی کارآفرینی ،شایستگی برنامه آموزشی،

فنی که از عصمیما

ایمن در موقعیتهای

مواد آموزشی ،بسته آموزشی و ارزشیابی را شناسایی

نامطمئن و پویا پشتیبانی میکندر ویژگی های

کردندر) (Rodzalan et al, 2022در پژوهشی عحت عنوان

و آینده نگر ،به ویژه در

عجزیه و عحلیل شکاف مهار های آموز

فنی و

استفاده از استدالل بلندمد

مواجهه با عدم قطعیت ،درک هنجارها و ارز

هایی

حرفهای در صنعت برق و الکترونیک :دیدگاههای

که اقداما

دانشگاهیان و بازیگران صنعت در یافتهها نشان

ارعباط مت ابل ،همکاری و استفاده از عجربیا

دادند که پنج مهار

را آگاه میکند ،عفکر سیستماعیک و درک

نرم برعر مورد عالقهی

دیگران ،عصمیم گیری در واقعیت و دفاع از اقدام و

دانشگاهیان ،نظم و اناباط ،مسئولیت پایری ،حل

مسئولیتپایری را در موقعیت کارشناسایی کردر

مسئله یا حل مشکل پیچیده؛ مهار های شناختی یا

) (Nadarajah, 2021در پژوهش اندازهگیری شکاف در

مهار

های عفکر و مهار های کار گروهی استر

مهار های اشتغال در میان فارغ التحصیالن مالزی
دریافت که فارغ التحصیالن هنوز باید مهار های
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ارعباطی ،حل مسئله و عحلیلی خود را بهبود بخشندر

 (Mirzadeh Maragheh et al,به ارائه مدل در ارع ای

این عح یا همچنین نشان داد که عدم عطابا در

عملکرد دانشگاههای فنی و حرفهای بر اساس

مهار

های استخدامی بین فارغ التحصیالن و

نیازهای آموزشی عا سال  2030در ایران دریافتند که

الزاما

بازار کار وجود داردر ) (Sutrizona et al, 2020در

مؤلفههای مهار های ارزشیابی و عدریس ،مدیریت

فارغ

و عوسعهی

پژوهشی

راهبردهای

عوسعه

شایستگی

در عدریس ،مهار

در پژوهش ،ارعباطا

التحصیالن فنی و حرفه ای را نشان دادند و دریافتند

فردی ،فناوری اطالعا

که سه ( )3عامل اصلی مؤثر بر شایستگی فارغ

آموزشی عمومی ،و در نهایت مهار های آموزشی

التحصیالن فنی و حرفهای وجود دارد ،از جمله

عخصصی اهمیت بهسزایی دارندر )(Yazdanpanah 2022

و نیازهای صنعتیر بر اساس

 et al,در پژوهشی به بررسی وضعیت و اولویتبندی

راهبردی

مهار های غیر فنی فارغ التحصیالن رشتههای

همراستایی برنامه درسی ،و پودمانها بر اساس نیاز،

مهندسی در ان الب صنعتی چهارم دریافتند که

زیرساختها ،برآورده کردن نیازهای

مسئولیت پایری و خالقیت از منظر

زیرساخت ،آموز
نتایج

وزن

عح ا امکانا

دهی

،AHP

اولویتهای

استادان ،ارائهی مشوق به صنایع ،برگزاری دوره
کارورزی

و

عأیید

شایستگیها

بودندر )2020

 (Nauryzbayeva & Revalde,در پژوهشی به

مهار

و مدیریت ،مهار های

کارفرمایان و از منظر فارغ التحصیالن مهار
انت ادی و هو

هیجانی بیشترین و کمترین

بررسی

میانگین را در مهار های غیر فنی دارندر (Sadeghifar

عوسعه شایستگیهای فنی در دانشجویان م طع

) et al, 2021به بررسی عحلیل عماعیک ابعاد و

کارشناسی پرداختند و دریافتند که شایستگی فنی

مؤلفههای آموزشی در عوسعه آموز

های فنی

فرآیندی است که در آن اوالا شرایطی برای برانگیختن

وحرفهای پرداختند و یافته ها نشان داد ابعاد و

ارزشی حرفه آینده خود

مؤلفههای عوسعه مهارعی ،عحول سیستم آموزشی،

برای ارع ای دانش و عوانایی ها ثانیاا،

هنرجو،

عالقهی دانشجویان و نگر
و عال

عوسعهی

کارآموزی،

عحول

در

جاب

دانشجویان آینده ن ش و اهمیتی را که سیستم

نیازسنجی ،عحول در اهداف ،عحول در محتوا ،عحول

های که رشته دانشگاهی در جریان

و عدریس و عحول در شیوههای

دانش و رو

در رو

آموز

مطالعهی مهار ها و عواناییها برای عسلط در

ارزشیابی ن ش زیادی دارندر ) (Beheshti Asl, 2020در

وظایف حرفهای در آینده میدهد ثالثاا ،دانشجویان را

پژوهشی که عحت عنوان عأملی بر بازشناسی جایگاه

در فعالیتهای آموزشی ،شناختی ،پژوهشی در قالب

های عالی

اهداف آموز

دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموز

شایستگی فنی به زبان بیان وظایف

مهارعی در ایران انجام داد و نتایج نشانگر آن است که

فنی و عخصصی را ممکن می سازدر )(Churyk et 2019

با امتزاج راهکارهایی همانند اعمال آموز

دوال بر

 al,در موضوع مهم عوسعه مهار های غیرفنی

معنای کارکردی خود ،ویرایش ساختار و سرفصل-

دانشجویان حسابداری در م ابل شایستگی فنی

های دروس ،بهروز رسانی محتوا و هدفمند نمودن

دریافتند که مهار های ارعباطی دانشجویان ،عوانایی

آموز

ها بر اساس نیازهای صنعتی و اقتصادی،

عفکر انت ادی و آگاهی اخالقی میعواند در عکامل

همسویی سازمانهای عصمیمگیر و کیفیت -

شایستگی فنی درمسیر موف یت شغلی مورد

بخشیدن به آموز

های عملی با ع ویت سرمایه-

انتظار برای عربیت فارغالتحصیالن حسابداری

گااری در مبادی آن میعوان اصالحاعی انجام دادر

متخصص و عوانمند عأثیر زیادی داشته باشدر )2022

وضعیت

)2020

(Mahdi & Keikha,

در

بررسی
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دانشگاه

اجرای پژوهش حاضر از دو جنبهی نظرى و

اشتغالپایری

دانشآموختگان

فنیوحرفهای از دیدگاه معاونان دانشجویی و

کاربردی ضرور

داردر اول اینکه بررسی پژوهش

فرهنگی دریافتند با باز بینی در برنامههای درسی و

های پیشین و مدلهای مشهور و معتبر در این

عناسب دروس با بازارکار ،آمایش و عوسعه

زمینهی گویای این است که ابعاد و مؤلفههای

آموزشکدهها و دانشگاهها ،عجهیز و بهروز رسانی

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و

زیرساختها ،آزمایشگاه و کارگاهها ،ع ویت فرهنگ

است؛ لاا

حرفهای در پژوهشهای مختلف متفاو

کارآفرینی ،ارعباط مستمر با صنایع ،ع ویت کارآموزی

از جنبهی نظری ضرور

و حمایت معنوی و مادی از فارغ التحصیالن

برگیرنده عمامی ابعاد و شاخصهای شایستگی

عوسعه

آموزشی دانشجویان است با عوجه به شرایط

کسبوکار ،میعوان عا حد زیادی اشتغالپایری فارغ

دانشگاه فنی و حرفه ای ارائه شودر دوم اینکه،

التحصیالن را عوسعه دادر )(Lotfi Jalal Abadi et al, 2020

علیرغم اینکه شایستگی و عوسعه و عوانمندسازی

در طراحی الگوی مهار محوری در دانشجویان

دانشجویان باید جزو اولویت های آموز

فنی و

فنیوحرفهای یافتههای عح یا در م ولههای

حرفه ای باشد؛ بنابراین الزم است برنامه های

زیرساخت

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و

محوري و

حرفهای بازنگری و اصالح گردد و نیاز به برنامه ریزی

سیاستگااري در این م وله ،استفادهی بهینه از

مستمر و مداوم دارد عاا باا ساماندهي و عبيين يك

و منابع موجود بودر ) (Shakeri et al, 2019در

شایستگی

فنیوحرفهای

دانشگاه

برای

ایجاد

راهبردی فرهنگ سازي ،عوسعه و گستر
و عجهیزا

امکانا

و فراهم نمودن زمینه مهار

و

دارد ،مدل جامعی که در

ساختار آموزشي در قالب نظام آموز

شایستگی محور

پژوهشی عحت عنوان ارائة الگوی عناسب آموز

محور شرايط احراز عربیت و آموز

های فنی وحرفه ای با نیازهای بازارکار دریافتند که با

را ممكن سازد و پویایی و جاابیت و کیفیت را در

استفاده از راهبردها و استراعژها در نیازسنجی،

آموز

مشارکت و همکاری و ععامل ذینفعان ،آمایش

این پژوهش قصد دارد ،مدل جامعی در جهت

مربیان ،همکاری و

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و

خارجی و داخلی ،آیندهپژوهی در مشاغل،

حرفهای بر اساس نظر متخصصان و خبرگان ،اسناد

آشنایی با کاراموزی و بازارکار ،هدایت و مشاوره

باالدستی و آموز

فنی و حرفهای و عالی به منظور

شغلی می عوان زمینه را فراهم نمودر )(Moradi 2019

بهبود و ارع ای نظام آموز

 & ommani,در پژوهشی که به شناسایی موانع و

متخصص و ماهر ارائه کندر پژوهش حاضر باهدف

راهبردهای بهبود نظام آموزشی هنرستانهای

ارائهی مدل شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه

کشاورزی استان خوزستان پرداختند و نتایج آن حاکی

فنی و حرفهای با رویکرد آمیخته انجام گرفتر

سرزمینی و برنامه ریزی ،آموز
ععامال

فنی و حرفهای فراهم سازدر بنا بر ضرور

و عربيت افراد

از بازبینی ساختار آموزشی ،ارع ا و عوسعهی امکانا
و عجهیزا

و ارعباط و ععامل بین بخشی ،عجزیه و

عحلیل کتب درسی عوسط هنراموزان و ع ویت

عح یا

رو
رو

پژوهش آمیخته اکتشافی و بر حسب

کارآفرینی ،رضایت هنرآموزان و پیشرفت ارزشیابی

محیط پژوهش ،کتابخانهای میدانی و برحسب

مدیر و ع ویت کارورزی

پژوهش پیمایشی بودر جامعهی

آموزشی و افزایش اختیارا
بودندر

ماهیت و رو

آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و
متخصصین و صاحبنظران در زمینه شایستگی
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آموزشی و اعاای هیئت علمی ،مدیران و مسئوالن

عحليل عاملي عأييدي سازههاي پرسشنامه با نرم

دانشگاههای فنی و حرفهای استان فارس بود و

افزار  Amos-24مورد سنجش قرار گرفت و مطلوب

جامعهی آماری در بخش کمی شامل رؤسای

بودن آن عأیید گردید و برای ععیین پایایی پرسشنامه

دانشگاه و دانشگاه ،معاونان ،مدیران گروه ،اعاای

از الفای کرونباخ استفاده شدر و به عوصیف آمار

هیئت علمی و استادان واحدهای مختلف دانشگاه و

عوصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده استر در

دانشکدههای فنی و حرفهای استان فارس به ععداد

پژوهش

1285بودر حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری

آمار استنباطی برای پاسخگویی به سؤاال
و نتیجهگیری از رو

های آماری و آزمونهای

 22نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران

متفاو

 295نفر برآورد شدر انتخاب نمونه در بخش کیفی به

به نحوی که ذکر میشود ،استفاده گردید برای بررسی

نمونهگیری هدفمند معیاری انجام گردید و

نرمال بودن دادهها از ضريب چولگی و ضريب

معیار این انتخاب افراد ،حداقل  15سال ساب ه

كشيدگي ،برای بررسی ارعباط بین متغیرها از ضریب

مدیریت ،عدریس و پژوهش در دورههای مختلف

همبستگی پیرسون و همچنین جهت بررسی

عحصیلی دانشگاه فنی و حرفهای بودر در بخش کمی

سؤاال

پژوهش از عحلیل عاملی عأییدی

از نمونهگیری عصادفی استفاده گردیدر ابزار گردآوری

و مدلسازی معادال

دادهها ،در بخش کیفی شامل دو بخش ،مصاحبه

افزار  Amos-24بهره گرفته شدر

رو

با استفاده از نرمافزارهای  Amos-24و Spss-25

و فرضیا

ساختاری با استفاده از نرم

نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و
کنکا

اسناد باالدستی آموز

عالی و فنی و حرفه

ای در بخش کتابخانه ای و سند کاوی در کتاب و
گزارشا

و پژوهش های معتبر داخلی و خارجی بودر

به منظور عجزیه و عحلیل دادههای کیفی به-

یافتههای عح یا
سؤال اول پژوهش :مدل شایستگی آموزشی
دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال ،گردآوری اطالعا

در دو

دست آمده از مصاحبهها ،بعد از پیادهسازی آنها ،از

بخش کتابخانهای و میدانی شکل گرفتر در ابتدا

عحلیل مامون (عم) استفاده شدر در گام اول پاره

بخش کتابخانهای 20 ،سند ،شامل اسناد باالدستی و

گفتارهای مشارکت کنندگان استخراج شد و عوسط

اسناد آموزشی و فنی و حرفهای و عالی مورد بررسی

پژوهشگر به کدهای اولیه عبدیل گردیدر سپس با

و مطالعه قرار گرفتر برای جمعآوری داده های

دستهبندی کدهای اولیه ،ماامین پایه استخراج

بخش میدانی با  22نفراز متخصصان و خبرگان به

گردید و بعد از آن با انتزاعی کردن دستهبندیها،

امر در زمینه شایستگی آموزشی دانشجویان

ماامین سازمان دهنده و مامون فراگیر ایجاد

دانشگاه فنی و حرفهای ،مدیران و مسئوالن

شدر در بخش کیفی برای اعتباریابی دادهها از رو

واحدهای مختلف دانشگاههای فنی و حرفهای

های بازبینی پژوهشگر ،بازخورد به مشارکت کنندگان

استان فارس مصاحبه شدر عحلیل دادههای کیفی عا

و همسو سازی با شواهد عأییدکننده شامل

عحلیل

مصاحبهها ،اسناد و مدارک آموز

دستیابی به شبکه ماامین به رو

عالی و فنی و

مامون انجام گردید؛ به این عرعیب که در گام اول

حرفهای و اسناد باالدستی پیشینهی پژوهش و

پاره گفتارهایی از متن مصاحبه مشارکت کنندگان در

کاربردی ،مبانی نظری ،عئوریها و چارچوب

مصاحبه و همچنین از متن اسناد بررسی و

های استفاده شدر در بخش کمی روایی پرسشنامه با

استخراج گردید و پس از کدگااری 302 ،کد اولیه از

عح ی ا
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پاره گفتارها به دست آمدر در گام بعدی با کنار هم

شایستگی آموزشی انجام شدر برآوردهای پارامتر

قراردادن کدهایی که مشابهت معنایی داشتند17 ،

استاندارد شده نشان داد که همه شاخصها از لحاظ

مامون پایه استخراج شد؛ سپس بر اساس

آماری معنادار بودند و بارهای عاملی آنها در سطح

هرچند

باالیی قرار داشتند و و عمامی گویههای مدل عأیید

مشابهتهای

کاربردی

ماامین

پایه،

مامون پایه در قالب یک مامون سازمان دهنده

شدندر

دستهبندی گردید و 3مامون سازمان دهنده به

پس از بررسی عحليل عاملي عأييدي مرعبهی

دست آمدر در پایان ،نیز ماامین سازمان دهنده در

اول متغیرهای مدل بارهاي عاملي عمامي گويهها

قالب یک مامون انتزاعی و فراگیر قرار گرفت و

بيشتر از  /4و م ادير عي بيشتر از  1/96بهدست آمده

پس از اعتبار سنجی ماامین به دست آمده ،مدل

است؛ لاا اعتبار سازه ها عأييد ميشود؛ همچنين

نهایی شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و

آلفاي كرونباخ عمامي مؤلفههاي بيشتر از  /7برآورد

حرفهای به صور

زیر طراحی و عدوین گردیدر

سؤال دوم پژوهش :مدل شایستگی آموزشی

شده است؛ لاا نياز به حاف هيچ گويه اي از مدل
احساس نميشودر در مدل عحلیل عاملی م دار كاي

دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای از براز

دو به درجهی آزادي کمتر از  3است؛ همچنين م دار

مناسب برخوردار است؟

جار برآورد واريانس خطاي ع ريب ( )RMSEAبرابر با

در عوصیف آماری متغیرها ابتدا به عوصیف

کمتر از  0/08است و شاخص برازندگي عطبي ي (،)CFI

جمعیت شناختی و همینطور شاخص

شاخص برازندگي افزايشي( )IFIو شاخص نيكويي

های عوصیفی م یاسهای پژوهش پرداخته شدر

براز

( )GFIهمگی در حد مناسبی محاسبه شده

برای بررسی نرمال بودن دادهها از ضرايب چولگی و

استر بنابراین در حالت کلی و با عوجه به شاخص-

كشيدگي استفاده شده استر با عوجه به اینکه

های محاسبه شده می عوان براز

مطلوب مدل را

ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه

نتیجه گرفتر

اطالعا

همگی در بازه منفی  2عا مثبت  2قرار گرفتهاند ،می-

م دار بارعاملی استاندارد شده و آماره عی بين

عوان اینگونه استنباط نمود که عخطی از عوزیع

متغيرعوامل راهبردی شایستگی ،م دار آماره عي

نرمال در بین دادهها دیده نمیشود؛ لاا در حالت کلی

عوامل راهبردی شایستگی با مؤلفههاي خود

و با بررسیهای بهعمل آمده اینگونه استنباط می-

معنادار و بيشتر از  1/96برآورد شده است؛ لاا اين-

شود که عوزیع دادههای متغیرهای موجود نرمال یا

گونه استنباط ميشود كه عوامل راهبردی شایستگی

حداقل بسیار نزدیک به نرمال استر نتایج آزمون

را ميعوان به شش زير مجموعه يا زير مؤلفه ع سيم

همبستگی نشان میدهد که سطح معناداری آزمون

نمودر ضريب آلفاي كرونباخ عوامل راهبردی

همبستگی بین عمامی ابعاد شایستگی آموزشی

شایستگی ( )/895بيشتر از  /7محاسبه شده است و

کمتر از  /05بهدست آمده است و ارعباطی بین

نشان ميدهد كه پايايي سازهها در سطح مطلوبي

عمامی ابعاد مورد مطالعه همبستگی مثبت و

قرار داردر مدل عاملی عأییدی مرعبه دوم نشان

مست یم و معناداری وجود داردر

میدهد که مؤلفههای  -1متغیر راهنمایی و مشاوره-

پرسشنامه مدل پژوهش که عوسط  51گویه

ی شغلی با میزان بار عاملی(  -2 ) 0/679متغیر

طراحی و در اختیار نمونه پژوهش قرار گرفتر برای

آیندهپژوهی با میزان بار عاملی( -3 ) 0/654متغیر

مربوط ،آزمون

نیازسنجی با میزان بار عاملی( -4 ) 0/620متغیر

عحلیل عاملی بر روی مؤلفهها و شاخصهای

آمایش با میزان بار عاملی( -5 ) 0/606متغیر کارآفرینی

بررسی رابطهی متغیر و سؤاال
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با میزان بار عاملی( -6 ) 0/598متغیر مشارکت ذی-

شده است و نشان ميدهد كه پايايي سازهها در

نفعان با میزان بار عاملی ( )0/543به عرعیب

سطح مطلوبي قرار داردر رعبهبندی مؤلفههای

بیشترین عا کمترین اهمیت را در عوامل راهبردی

شایستگی غیر فنی نشان میدهد که مؤلفههای به

شایستگی دارندر

عرعیب  -1متغیر شخصیتی با میزان بار عاملی

در متغیر شایستگی فنی م دار آماره عي

( -2 )0/629متغیر روانی و اجتماعی با میزان بار

شایستگی فنی با مؤلفههاي خود معنادار و بيشتر

عاملی ( -3 )0/603متغیر بین فردی با میزان بار

از  1/96برآورد شده استر ضريب آلفاي كرونباخ

عاملی ( -4 )0/571متغیر عفکر با میزان بار عاملی

شایستگی فنی  /895نيز بيشتر از  /7محاسبه شده

( )0/552بیشترین عا کمترین اهمیت را در شایستگی

است و نشان ميدهد كه پايايي سازهها در سطح

غیر فنی دارند؛ بنابراین عمامی معیارهای آلفای
کرونباخ ،معناداری بارهای عاملی بین سواال

مطلوبي قرار داردر

و

مدل عاملی عأییدی مرعبه دوم نشان میدهد

متغیرهای مکنون مناسب بودن مدل اندازهگیری را

که مؤلفههای ذیل به عرعیب بیشترین عا کمترین

نشان میدهدر بدین مفهوم که پرسشنامه مورد

اهمیت را در شایستگی فنی دارند ،که عبار اند از-1 :

استفاده در این پژوهش همان چیزی را میسنجد که

متغیر محتوای برنامه درسی با میزان بار عاملی

مد نظر پژوهشگر است و نهایتاا درشکل 2ر مدل

( -2 )0/859متغیر ارزشیابی با میزان بار عاملی

عحلیل عاملی عأييدي مرعبهی دوم شایستگی

( -3 )0/804متغیر یاددهی و یادگیری با میزان بار

آموزشی را نشان میدهدر

عاملی ( -4 )0/537متغیر شایستگی اساعید و
مربیان با میزان بار عاملی ( -5 )0/443متغیر
استاندارد شایستگی و آموز

هرکدام با میزان بار

عاملی ( -6 )0/424متغیر محیط با میزان بار عاملی
( )0/337و همچنین ضرایب استاندارد شده بارهای
عاملی و م دار معناداری عی بارهاي عاملي عمامي
گويه ها بيشتر از  / 4و م ادير عي بيشتر از  1/96به-
دست آمده است؛ لاا اعتبار سازهها عأييد مي شود؛
همچنين

آلفاي

كرونباخ

عمامي

مؤلفههاي

شایستگی غیر فنی بيشتر از /7برآورد شده است؛ لاا
نياز به حاف هيچ گويهاي از مدل احساس نمي شودر
در عحليل عاملي عأييدي مرعبهی دوم متغیر
شایستگی غیر فنی م دار آماره عي شایستگی غیر
فنی با مؤلفههاي خود معنادار و بيشتر از 1/96
برآورد شده است؛ لاا اينگونه استنباط ميشود كه
شایستگی غیر فنی را ميعوان به چهار زير مجموعه
يا زير مؤلفه ع سيم نمودر ضريب آلفاي كرونباخ
شایستگی غیر فنی ( )/850نيز بيشتر از  /7محاسبه

شکل 2ر مدل عحلیل عاملی عأييدي مرعبهی دوم شایستگی آموزشی

همانطور كه در جدول شماره  1نمایان است،
م دار آماره عي شایستگی آموزشی با مؤلفههاي خود
معنادار و بيشتر از  1/96برآورد شده استر لاا
اينگونه استنباط ميشود كه شایستگی آموزشی را
مي عوان به سه زير مؤلفه ع سيم نمودر ضريب
آلفاي كرونباخ شایستگی آموزشی  /954نيز بيشتر از
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 /7محاسبه شده است و نشان ميدهد كه پايايي
سازهها در سطح مطلوبي قرار داردر

بهعنوان يكي از نهادهاي متولي رسمي عوسعه كمي
و كيفي آموز

فني و حرفهاي است و عصميم گيري

و سياستگااري آموز
جدول 1ر ضرايب معناداري عي و ضرايب مسير استاندارد شده بين شایستگی آموزشی و
ابعاد آن
متغیر
متغیر

م دار بار

م دار

عاملی

t

استاندارد

نتیجه

عوامل

درنظرگرفتن عناصر اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و
فرهنگي ،مشكل بيكاري و اشتغال فارغ التحصيالن

الفای

را حل نخواهد کرد و از این حیث باید بدنبال یک

کرونباخ

شده
/941

فنی و حرفهای بدون

رويكرد آيندهنگرانه دربارهی آينده ،دانش و عوانمندي-

8/151

راهبردی

مطلوب

شایستگی

هاي مورد نياز در قلمرو آموز

عالي فني و حرفهاي

سخن به ميان آوردر نتایج این پژوهش بهدنبال
شایستگی

شایستگی

آموزشی

فنی

/850

7/521
مطلوب

/954

شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده آموز

هاي

فني و حرفه اي کارا و اثربخش و سناريوها و
/794

شایستگی

6/122

مطلوب

غیرفنی

سياستهايي براي بهبود و پیشرفت روندهاي جاري
به منظور خلا آيندهاي بهتر و رقابتپايرعر در

نتایج به دست آمده به شناسایی  17مؤلفه

هاي فني و حرفهاي می باشدر

آموز

و 3بعد منجر شد و درنهایت مدل پژوهش ارائه شد

پژوهش حاضر نیز با عوجه به پژوهشهای

و با عوجه به شاخصهای محاسبه شده میعوان

بررسی شایستگی آموزشی با

براز

پیشین و ضرور

مطلوب مدل را نتیجه گرفتر در نهایت مدل

استخراج شاخصها و معیارها بهدنبال مدلسازي و

عاملی عأییدی مرعبه دوم نشان میدهد که هر یک از

اعتباریابی آن در ارائه آموز

شایستگی محور در

ابعاد به عرعیب :بعد عوامل راهبردی شایستگی با

دانشگاه فني و حرفهاي متناسب با چارچوب بومي و

میزان بار عاملی  0/941و بعد شایستگی فنی با میزان

ملي و ارع ای دانایی و عوانایی دانشجویان دانشگاه

بار عاملی  0/850و بعد شایستگی غیر فنی با میزان

فنی و حرفهای استر این پژوهش یک رویکرد چند

بار عاملی  0/794به عرعیب بیشترین عا کمترین

دیدگاهی را برای عوسعهی شایستگی آموزشی ایجاد

اهمیت را در شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه

میکند و عرکیب خاصی از این رویکردها را عوجیه می-

فنی و حرفهای دارندر

کند و به طور اساسی آنها را ارع ا و عوسعه میدهدر
به طور خاص ،رویکرد شکلگیری مهار

طب هبندی و استانداردسازی عرکیب میکندر اخالق و

بحث و نتیجه گیری
هدف

اصلی

را با رویکرد

پژوهش

حاضر

ارائهی

مدل

ارز

های انسانی را با عخصص و حرفه عرکیب می

شایستگی آموزشی در دانشجویان دانشگاه فنی و

کند و همچنین عمرین یادگیری را به عنوان یک معیار

حرفهای بودر موضوع شایستگی آموزشی به

عصدیا میکندر این پژوهش عمامی مؤلفههای مد

موضوعی فراگیر و با اهمیت در مجامع علمی برای

نظر در رسیدن به شایستگی آموزشی با عوجه به

های قنی

اهداف و ساختار کشورمان را در بر میگیرد و با

و حرفهای عبدیل شده استر كيفيت ،عوسعه و

اهداف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کشور سازگار

هدفگااري دانشگاه فنی و حرفهای با بحث پرور

استر

عولید سرمایهی انسانی متعالی در آموز

نيروي انساني واحد شايستگيهاي حرفهاي و فني و
مهارعي جهتدهی میشودر دانشگاه فتي حرفه اي
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موضوع پژوهش و ویژگی جامع این پژوهش در

همافزایی این بعد می گرددر سیاستگااران ،مدیران

شناسایی و ارزیابی عمامی ابعاد و مؤلفههای مؤثر

و برنامه ریزان نظام آموز

فنی و حرفهای برای

که از ابعاد عوامل راهبردی شایستگی با مؤلفههای

دستیابی و ارع ای مدل شایستگی آموزشی ابتدا

نیازسنجی ،آمایش ،آیندهپژوهی ،راهنمایی و مشاوره،

بایستی عوامل راهبردی و استراعژیها را باعوجه به

مشارکت ذینفعان و کارآفرینی و در بعد شایستگی

شناخت و آگاهی دقیا از موضوع و عوجه به كمیت

فنی با مؤلفههای محتوای برنامه درسی ،استاندارد

فني و حرفهاي ،عخصص و دانش

شایستگی ،آموز

و كيفیت آموز

 ،مربیان (اساعید) ،محیط ،یاددهی

کافی را برای شناسایی چالش ها و آسيب ها و

و یادگیری و ارزشیابی و بعد دیگر آن شایستگی

عسهيلگرها و بازدارنده ها را در نیازسنجی مستمر و

غیرفنی با مولفههای روانی – اجتماعی ،عفکر،

طراحی و برنامه ریزی مد نظر قرار دهند و به عبع آن

شخصیتی و بین فردی شکل گرفته استر شاخص-

فراهم سازی شرایط عسهیل کننده و پیادهسازی

های این پژوهش گویای مؤلفه ها می باشد و الزم به

سازوکارهای رسیدن به وضعیت شایستگی را عا

این مدل با مدل های پیشین از

رسیدن به نتیجه دنبال نمایندر نتایج این پژوهش در

این منظر مورد عوجه قرار می گیرد که عالوه بر عوجه

بعد عوامل راهبردی شایستگی با پژوهشهای )2020

به شایستگی آموزشی در ابعاد شایستگی فنی و

(Lotfi 2020) ،(Mahdi & Keikha, 2020) ،(Sutrizona et al,

عوامل راهبردی شایستگی به بعد شایستگی غیر

 (Shakeri et al, 2019) ،Jalal Abadi et al,مطاب ت و هم-

فنی نیز پرداخته شده استر

خوانی دارندر در این پژوهش نیاز جدیدی به مؤلفه-

ذکر است که عفاو

در عبیین یافتههای پژوهش میعوان گفت بعد

های عوامل راهبردی شایستگی و نیاز اطالعاعی

عوامل راهبردی شایستگی بیشترین عأثیر را داردر

دانشجویان در بافت پژوهش کشف شد که در

عالي

پژوهشهای ) (Beheshti Asl, 2020و )(Moradi & 2019

فني و حرفهاي با عوجه به رسالت دانشگاه در عولید

 ،ommani,مشاهده نشد و نتایج با این پژوهشها

-

ناهمخوان است و به دلیل این است که یافتههای

هاي فني و حرفه ای و عوسعه و ع ویت مشاركت-

پژوهش با رو

عحلیل مامون (عم) و ماامین

هاي دموكراعيك؛ دولت ،خانواده ها ،صنايع و خدما

پایه ،سازمان دهنده و فراگیر گردآوری شدند و این

عوامل راهبردی و محورهای كليدي در آموز

علم و پرو

سرمایهی انسانی و مأموريت آموز

و عولید ،بازار و درواقع مشارکت همه عوامل درگیر و
سازگاري و منطبا کردن آموز

هاي فني و حرفه اي

پژوهشی امکان عولید چنین دانشی را فراهم

رو

میسازدر

با نيازهاي جامعه ،محیط و صنایع استر عوجه به

از نتایج پيش برنده پژوهش در بعد شایستگی

ساختار اقتصادی كشور ،اكوسيستم كارآفريني و

فنی میعوان به عغيير پارادايم به آموز

شایستگی

نوآوری و ارعباط ،ععامل و همکاری میان بخش غير

محور ،عوجه به استاندارد شغل در ایجاد دانش و

های فنی و حرفهای و مهارعی

عخصص هاي متعدد و بين رشتهاي و فرا رشتهاي و

در سطح خرد و کالن سیاستگااری و طراحی ن شه

عدوین برنامههای درسی بر اساس فعاليت و ارعباط

با عوجه به ظرفیت،

صنعت و دانشگاه ،كسب و كار و عولید از طریا

ها و عوجه به

با کیفیت و به عبع آن ارزیابی و سنجش

رسمي و رسمي آموز

جامع از آمایش و آموز

جمعیت و بازار و نیاز سنجی آموز
الزاما

بازار کار و عوجه به آینده پژوهی شغلی و

مشاوره و هدایت شغلی و عحصیلی از نتایج مؤثر در

آموز

مبتنی بر رویکرد شایستگی صور

گیردر عوان پاسخ

گویی دانشجویان به نیازها اعتبار یابی می گردد و
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سیستماعیک باعث افزایش فعالیتهای یاددهی و

شایستگی غیر فنی بر اساس رویکردی

یادگیری میگردد که سبب عحریک پایری در دنیای

عربيتي بر ماهيت و ابعاد اين شايستگي عأثير خواهد

و کار میگردد و این امر مهم عوسط مربیان

گااشت و برای ع ابل بین طیفی از رفتارها ،ویژگیها

و

ها با مهار ها ،استعداد

آموز

و اساعید عحول گرا که مسیر عولید فن و مهار

و صفا

شخصیتی و نگر

فلسفي،

حرفه را درمسیر شغلی میسر و عسهیل میکنند و

و عوانایی ها به کاربرده شده است و از ابعاد ضروری

عخصصی در راستای رسالت دانشگاه

محیط کار و عوسعهی زندگی شخصی و اجتماعی و

به عنوان

شخصیت و حل مسائل است؛ از اینرو مؤلفههای

با ارائه خدما

فراگیر محوری را در بازیگران آموز

عسهیل کنندهی فراهم میکند و با نمایش رو

این بعد پژوهش حصول رسیدن به شایستگیهای

های جدید یاددهی و یادگیری و عبادل دانش اشنا

سبک عفکر ،شخصی (اطمینان ،اناباط ،خود

باشند اعفاق میافتدر شاخصهای شناسایی شده

مدیریتی) و اجتماعی (کارگروهی ،مهار های بین

پژوهش عامین کیفیت و چرخشهای بنیادی را در

های انسانی و اخالقی را فراهم می-

دنیای آموز

فردی) و ارز

و کار فراهم میسازد و زمینه انت ال

سازد و باعث سالمت فکری ،فرهنگی و اخالقی و

فن و حرفه را فراهم میسازدر در واقع شایستگی

حفظ هویت فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای فردی

فنی منجر به عخصص فنی ،اشباع فکری آن و

و اجتماعی میگرددر درسند برنامهی درسی ملی

ع ویت مؤلفهی خالق می گرددر در بعد شایستگی

جمهوری اسالمی ایران به شایستگیهای محوری

)2022

غیر فنی اشاره شده استر در بعد شایستگی غیر

،(Nauryzbayeva & Revalde, 2020) ،(Timmerberg et al,

فنی یافته ها با پژوهشهای )،(Rodzalan et al, 2022

)(Sadeghifar et al, 2021) ،(Mirzadeh Maragheh et al, 2022

)2022) ،(Churyk et al, 2019) ،(Khilji & Roberts, 2022

هم راستا با یافتههای این پژوهش هستند؛

 ،(Yazdanpanah et al,همخوانی دارند؛ همچنین در

و عربیت فنی،

ناهمخوان در مؤلفهی شایستگی غیر فنی

فنی پژوهشهای

)2022

،(Som et al,

همچنین در قانون نظام جامع آموز

مطالعا

حرفهای و مهارعی و درسند برنامه درسی ملی

می عوان به پژوهش )(Hayes et al, ، (Clarke et al, 2021

جمهوری اسالمی ایران این بعد مورد عأکید استر

) 2021و در مولفه شایستگی فنی )(Nadarajah, 2021

های فنی و حرفهای در

اشاره نمود و دلیل آن عفاوعی است که در بافت

در ساختار جدید آموز

سراسر دنیا عالوه بر کسب شایستگیهای فنی و

آموزشی کشورمان و دیگر کشورها و در واقع طراحی

عخصصی شایستگی غیر فنی در قالب م وله عربیت

دیگر میان بافت این پژوهش و

و پرور

بومی مدل و عفاو

قرار میگیرند؛ در واقع کسب یک

بافت پژوهشهای دیگر است و در واقع میعوان به

را دارد که اشتغال پرسود را

این موضوع نیز اشاره کرد که مدلهای پیشین ،کمتر

عسهیل کند؛ اما شایستگی غیر فنی میعواند به طور

به شناسایی مؤلفههای موضوع نگاه کردهاند یا با

موف یت انگیزی افراد را در سازمان و محل کارشان

این رو

به موضوع نگاه نکردهاند و در بافت عح یا

حفظ کندر در واقع عرکیب این دو مولفه ن ش بسیار

به موضوع نپرداختهاند؛ به هرحال رو

شایستگی فنی این قدر

نظامهای آموز

مهمی در کسب شایستگی داردر
عوجه به ظرفیتهای اخالقی منطبا با ارز

حرفهای و آموز

هایی که

حرفهای ساختار

های

مییابند از کشوری به کشور دیگر بهطور قابلعوجهی

انسانی و اخالقی مورد عأکید جامعه با عأکید بر

متفاو

است ،کشورهای مختلف اهداف متفاوعی

ععامل با فناوریها و دانش ،پایههای موف یت و

برای سیستمهای فنی و حرفه ای خود دارند و

ارع ای خدما
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فنی و حرفه ای در سیستمهای آموزشی و

آموز

بازار کار هر کشور بهطور متفاوعی ععبیه شده استر
از محدودیتهای این عح یا میعوان اشاره بدین
کرد که ععمیمپایری پژوهش عنها به دانشگاه فنی و
حرفه ای است و سایر دانشگاهها را در بر نمیگیرد؛
بنابراین به مح

ان آعی پیشنهاد می گردد که

پژوهش را در سایر دانشگاه انجام داده و با یکدیگر
م ایسه نمایندر
با عوجه به نتایج حاصل شده این پژوهش
پیشنهادا

کاربردی زیر ارائه میگرددر
نیاااز ساانجی بااهروز و مسااتمر در عجزیااه و

-١

عحلیل فن و حرفه و شغل
 -2است رار نظام آموز
محور در آموز

و ارزشیابی شایساتگی

های فنی و حرفه ای

 -3آیندهپژوهی شغلی
 -4مشارکت و همکاری وزارعخانههای آموز
پااارور

 ،وزار

علاااوم ،عح ی اااا

و

و فنااااوری ،وزار

ععاون ،کار و رفااه اجتمااعی و بنگااههاای اقتصاادی ،
شرکتها و مؤسسا

دانش بنیان و سایر ذینفعان

 -5عأمین منابع مالی و امکانا

سخت افازاری

و نرم افزاری و عوسعهی زیر ساختهار
 -7عرویج و ارع ای فرهنگ کارآفرینی و عولید
 -8عحول و عامین کیفیت در آموز

و عربیت

و ایجاااد نظااام شایسااتگی و مراکااز ملاای ساانجش
شایستگی
 -9عوجاااه باااه ارزشاااهای اخالقااای و انساااانی و
اجتمااااعی در کناااار آماااوز

مهاااار هاااای فنااای و

عخصصی
 -10راهنمایی و هادایت شاغلی و دانشاجویان در
مسیر برنامه ریزی شغلی و ایجاد بانک اطالعاعی
 -11سیاستگااری خرد و کالن در سطح منط ه و
ملی و بین الملل و عطابا بین الزاما

بازار کار

| 31

ارائه مدل شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای با رویکرد آمیخته

Refrences
Beheshti

Asl,

A.

(2020).

A

Reflection

on

Kenayathulla, H. B. (2021). Are Malaysian TVET

Recognizing the Position of Technical and

graduates ready for the future?

Vocational

Education Quarterly, 75(3), 453-467.

Universities

in

the

Higher

Higher

Education System of Skills in Iran [Research].

Khilji, N. K., & Roberts, S. A. (2022). Soft Skills

Iranian Higher Education, 12(3), 146-173. [in

Acquisition for the Knowledge Economy: A

persian].

Research Strategy for Policy Evolution in

Choomnoom, S. (2022). TVET Teachers Training in

Technical and

Vocational Education

and

Thailand. In F. Bünning, G. Spöttl, & H. Stolte

Training (TVET) in Intermediate and Emergent

(Eds.), Technical and Vocational Teacher

Economies. In M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir,

Education and Training in International and

&

Development

Economics Perspectives Cham.

Co-Operation:

Models,

Approaches and Trends (pp. 277-290). Springer
Nature Singapore.

issue

students’

soft

Zaremba,

Eurasian

Business

and

Lotfi Jalal Abadi, M., Farhadi, A., Ravaei, S., &
Gholami, M. (2020). Designing a Skill-oriented

Churyk, N. T., St. Pierre, E. K., & Rebele, J. (2019).
Special

A.

on

developing

skills

accounting

versus

technical

competency. Journal of Accounting Education,
48, 69-70.

Model for Occupational Students: Using the
Grounded Theory. Karafan Quarterly Scientific
Journal, 16(2), 71-100. [in persian].
Mahdi, R., & Keikha, A. (2020). The Status of
Employabilty Of Technical And Vocational

Clarke, L., Westerhuis, A., & Winch, C. (2021).

Graduates From The Perspective Of Cultural-

Comparative VET European research since the

Student

1980s:

Engineering Education, 22(86), 99-116. [in

accommodating

changes

in

VET

systems and labour markets. Journal of
Vocational Education & Training, 73(2), 295315.
Esco.

Deputies.

Iranian

Journal

of

persian].
Malek, M. A., Ahmad, A., & Misnan, M. S. (2022).
Sustainable Of Quality Control For Delivery

(European

Skills,

Competences,

Competency

Based

Training

(Cbt)

In

Qualifications and Occupations). (2022, Last

Accredited Tvet Skills Training Centers. Journal

update 27/01/2022). European Commission,

of Positive School Psychology, 6(3), 2056–

esco,

2068-2056–2068.

escopedia

:

https://esco.ec.europa.eu.

competence
(Current

.

version:

ESCO v1.1.0).
Hayes, J., Maslen, S., Holdsworth, S., & Sandri, O.

Meyers, M. C., & van Woerkom, M. (2014). The
influence of underlying philosophies on talent
management:

Theory,

implications

for

(2021). Defining the capable engineer: Non-

practice, and research agenda. Journal of

technical skills that support safe decisions in

World Business, 49(2), 192-203.

uncertain, dynamic situations. Safety Science,
141, 105324.

13- Mirzadeh Maragheh, K., Oladian, M., & Imani,
M.

N.

(2022).

Providing

a

Model

to

developmental model for school principals

| 32

34-19 ،1401  پاییز،3  شماره، سال سوم،مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی

AEL. Vol. 3. No.3. Autumn 2022, 19-34

based on competency-based approach (Case

technical and vocational training with the

Study: Tehran Secondary School). Karafan

labor market needs from the viewpoint of

Quarterly Scientific Journal, -.

Yazd industry owners based on the grounded

[in

persian].

theory. Educational Innovations, 18(3), 39-58.

Moradi, M., & Ommani, A. (2019). Identify Barriers

[in persian].

and Strategies in the Agricultural School

Som, M. F. M., Fahmy-Abdullah, M., Rashid, U. K., &

Education System in Khuzestan Province

Rahim, M. B. (2022). Entrepreneurship training

(From the

Perspective

Trainees). Agricultural

of Students

and

model for competency-based training (CBT)

Extension

and

concept at skills training centre in Malaysia.

Education Research, 11(4), 9-20. [in persian].

International journal of health sciences, 6(S2),

Nadarajah, J. (2021). Measuring the gap in
employability

Malaysian

Sutrizona, Fر, Ma’arif, S., & Diarta, S. (2020).

graduates. International Journal of Modern

Strategies for development of industrial labor

Trends in Social Sciences, 4(15), 81-87.

competency

Nauryzbayeva,

skills

G.,

&

among

12001-12013.

Revalde,

G.

(2020).

Development Of Technical Competence Of
Undergraduate

Students.

Journal

of

Educational Sciences (4), 47-53%V 61.
Peters,

S.

(2021).

Market

of

vocational

high

school

graduates, International Journal of Research
and Review, 7(12): 315-327ر
Technical

and

Vocational

University

(2021).

Performance report of four years of efforts of

conditions

of

Technical and Vocational University from Azar

international VET providers: a comparative

2016 to March 2019. First edition. Technical

analysis of Australia, UK, USA, and Germany.

and Vocational University. [in persian].

Empirical Research in Vocational Education
and Training, 13(1), 23.

Timmerberg, J. F., Chesbro, S. B., Jensen, G. M.,
Dole, R. L., & Jette, D. U. (2022). Competency-

Rodzalan, S. A., Noor, N. N. M., Abdullah, N. H., &

Based Education and Practice in Physical

Saat, M. M. (2022). TVET Skills Gap Analysis in

Therapy: It’s Time to Act! Physical Therapy,

Electrical and Electronic Industry: Perspectives

102(5).

from Academicians and Industry Players.

Vaskova Kjulavkovska, M., Serafini, G. O., &

Journal of Technical Education and Training,

Szamosi, L. T. (2022). Integrating training and

14(1), 158-177.

performance management of civil aviation

Sadeghifar, J., Saeidian Khorasgani, N., & Baratali,

inspectors: A pilot study of the mediating role

M. (2021). Thematic analysis of educational

of competency-based training. International

dimensions

Journal of Training and Development, 26(1),

development

and
of

components
vocational

in

the

technical

education. Karafan Quarterly Scientific Journal,
-. [in persian].
Shakeri, M., Barzegar Bafroo’i, K., & Jamshidi, M.
(2019). Presenting a model for tailoring the

| 33

29-54.
Vasquez, J. A., Marcotte, K., & Gruppen, L. D. (2021).
The parallel evolution of competency-based
education in medical and higher education.

ارائه مدل شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای با رویکرد آمیخته

The Journal of Competency-Based Education,
6(2), e1234.
Yamada, S., Tsujimoto, A., & Shimazu, Y. (2022).
Japan’s Governmental Assistance in TVET for
Industrial Human Resource

Development:

Changing Patterns of JICA’s Project-Based
Cooperation. In N. Kayashima, K. Kuroda, & Y.
Kitamura
Cooperation

(Eds.),
in

Japan’s
Education:

International
History

and

Prospects (pp. 149-170). Springer
Singapore.
Yazdanpanah, M., hassani, M., & Galavandi, h.
(2022). Assessing the status and prioritization
of

non-technical

skills

of

engineering

graduates in the fourth industrial revolution
from the perspective of employers and
graduates. Iranian Journal of Engineering
Education, 24(93), 3-26. [in persian].

| 34

