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 : دهیچک

 انجاام شادر رو  یاو حرفه یدانشگاه فن  انیدر دانشجو  یآموزش یستگیمدل شا  یپژوهش حاضر باهدف ارائه

  یگاروه، اعااا  رانیماد  ن،ادانشگاه، معاونا  یشامل رؤسا  یآمار  یبودر جامعه یاکتشاف ختهیپژوهش، آم انجام

نفار باودر   1285باه ععاداد  ارساستان فا یو حرفه ا یفن  یهامختلف دانشگاه  یواحدها استادانو  یعلم ئتیه

از رو    یدر بخاش کما  نیهمچنا  ؛نفار باود  22با حجم نموناه  یار یهدفمند مع  ،یفیبخش ک یر یگرو  نمونه

شاامل دو بخاش،    یفایهاا، در بخاش کداده  ینفر اساتفاده شادر ابازار گاردآور   295با حجم  یعصادف یر یگنمونه

در    یاوحرفاه یو آماوز  فنا یکنکا  اسناد باالدسات  و یو بررس یدانیدر بخش م  افتهیساختار   مهیمصاحبه ن

هاا داده  یگاردآور   یاز ابازار پرسشانامه مح اا سااخته بارا یباود، در بخاش کما یو سندکاو یبخش کتابخانه ا

 یبارا ،یمامون انجام شدر در بخش کما  لیبر اساس عحل یفیر بخش کها دداده  لیو عحل هیاستفاده شدر عجز 

و از   یمعاادال  سااختار   یابیاباراز  مادل از مادل نییعع یو برا یدییعأ یعامل لیعحل زها اداده  لیو عحل هیعجز 

 اثرگاااریبه عرعیب ر بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد مدل دیاستفاده گرد Amos-24  و Spss-25  ینرم افزارها

محاسابه    یهااو با عوجه به شاخصی فن  یرغ یستگی، شایفن  یستگی، شایگیستشا  یاند از: عوامل راهبرد عبار 

  نیعاام سابب  عوانناد می   هاای مادلو مؤلفاه ابعااد  می  عماا رگرفت  جهیعوان براز  مطلوب مدل را نتیشده م

و   یرقاابت نادهیبه منظور خلا آ یاو حرفه یفندانشگاه   آموزشی در روند  یچرخش عحولگرایی و در حرفه تیفیک

 را فراهم نمایدر دیبرعر با عوجه به عحوال  نوپد
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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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Structural analysis of transformational leadership relationships and organizational agility with 

the mediating role of job involvement in the health system 
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 م دمه

چهارم  یدر حال حاضر، ما در آغاز ان الب صنعت    

  ک،یدر ژنت  عیسر   یهاشرفتیکه پ  ییجا م،یهست

 چند بعدنانو، های  یفناور   ک،یرباع ،یهو  مصنوع

 عغییر و عحولبه سرعت در حال  یوعکنولوژ یو بها 

که امروز وارد    یرود اکثر کودکانیانتظار م و است

  یشوند ممکن است در مشاغل  یم  ییمدرسه ابتدا

انداز   چشم نیکه هنوز وجود نداردر در چن  کنندکار  

 یساز  آماده ییعوانا ر،ییدر حال عغبه سرعت   یشغل

و   ها مهار ی رشد و شکوفایی این  براآیندگان 

در شده   ارائه یها استفاده از فرصت جهت هاقابلیت

 بسیار حائز اهمیت می باشد و ان الب صنعتی

آموزشهای فنی و  گااران و عوسعه دهندگان استیس

را   یمناسبآموزشی   مداخال عحوال  و   باید ای حرفه

رغ حاصل شود که فا نانیعا اطم فراهم و ارائه نمایند

 یهابا مهار  یبه خوبو دانشجویان  النیالتحص

مجهز    ندهیآاین  یبرا ازیمورد نو شایستگی   شغلی

فنی و حرفه موز   ر آ,Kenayathulla)  (2021می شوند

در سراسر    وجهیو چند  دهیچیپ اریبس دهیپد کای ی

و کارکردهای متفاو  متنوع   یجهان با ساختارها

پر   تیماه  لیبه دل هار این آموز ,Peters)  (2021است

  ییروهایدر معرض ن  وستهیپ و پویا،جنب و جو  

، صنعت و دانشگاه هادر    را ییهستند که باعث عغ

  یزمان که اقتصاد جهان نیدر ا  رشوندیجامعه م

 یرود، آموز  فن یم  شیهمواره با دانش و رقابت پ

در معادله عوسعه   یاز عناصر اساس یکی یاو حرفه

دهد   یاجازه م و دانشگاه  د و جوامعبه افرا رایز ، است

 ،باز کرده تیخود را بدون محدود یواقع لیپتانس

 Malek)  (2022سازگار شوند  را ییعوسعه دهند و با عغ

et al,  یعوسعه یبرا یاو حرفه یفنر نظام آموزشی  

  یعوسعهدر فلسفه درون زا  خود   یمنابع انسان

عربیت و که به دنبال گیرد  را پیش می یمنابع انسان

خودشکوفایی و  یبراشایسته  یانسانپرور  منابع 

و هدف آن پاسخ   است یاقتصاد ی،عوسعه اجتماع

 Yamada et) (2022گویی به نیازهای واقعی کشور است

al, جزء  ی،انسان هیسرما  تیعوسعه و ع و یاستراعژ ر

  (2022استای آموز  های فنی و حرفه ی اهدافاصل

(Choomnoom,  رقابتی  برعری  متارینمهر به هرحال  

  داشتن   امروز پوینده و رونده  ها در دنیایدانشگاه

لاا   است؛ عحرکا  و عحوال  آموزشی با کیفیت

  یو عوسعه بستگی به گستر  هادانشگاه  موف یت

و  کردن   درك  عوانا داردر این مهم با  انسانی  نیروی

، پرور   اساتعدادهاها و ظرفیت  شناسایی

و    بزرگ  یسرمایهرشد و شکوفایی این    ،ها قابلیت

های مبتنی بر  عوان از طریا ارائه آموز نهفته را می

 Meyers & van)  (2014شایستگی مح ا نمود

woerkom,عوان آنرا  در عوصیف و عبین شایستگی می ر

های  به اثبا  رسیده  به معنای عوانمندی و قابلیت

های  ندهایکارگیری مهار ، دانش و عوانمبرای به

شناختی، در موقعیت مربوط فردی، اجتماعی و رو 

به شغلی، کاری و آموزشی و ع ویت و گستر    

و عوصیفی از مسئولیت  ای دانستشخصی و حرفه

ی  مهار  و شایستگی را  م وله  .و است الل است

ها شناسایی  عوان با عوجه به دامنه  و کارایی آنمی

 به استفاده از کار بستر مهار  معموالا کرد و به

ها یا ابزارها در یک محیط خاص و در رابطه با رو 

وظایف ععریف شده داللت دارد؛ اما شایستگی  

عر است و معموالا به عوانایی و عوانمندی فرد   گسترده

ها و مسائل جدید  در مواجهه و رویارویی  با موقعیت

بینی نشده  برای استفاده و به   های پیش و چالش

ای   ها و رفتارها به شیوه نش و مهار کارگیری دا

  (2022مست ل و مختار و بدون وابستگی اشاره دارد

(Esco, رو  کی یستگیبر شا یآموز  مبتنر در واقع  

 در جهتاست  عربیتی و آموزشی قابلیت محور 

  یهامهار   یعوسعهو ها یستگیشارسیدن به  

های برنامه یعوسعه یبرا جهیبر نت یمبتنو   یشغل

بر  یستگیشا  یابیآموز  و ارز  یاجراو  آموزشی

استر  در شغل  یاو حرفه یفن  های اساس آموز 
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و   تیفیباک یمنابع فن  دیعول یبرا کردیرو نیبهتر 

 یرفتار و عفکر باال در کار فن و ایجاد ارز  با ماهر و

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

ر همه جای ایران اسالمی ،  ای دای با گسترهو حرفه

ن ش مهم و مؤثری از نظام آموزشی کشور در 

ی انسانی ماهر در کشور و ی پرور  سرمایهزمینه

عأمین کارآفرینان مجرب و متعهد مورد نیاز جامعه را 

کند و به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی و  ایفا می

ی ملی و های عوسعهماموریت گرا با اولویت

ی دانش بنیان و نیازهای بازار کار امعهاقتاائا  ج

ی  ای در شبکهعربیت عکنسین و مهندسین حرفه

 Technical and Vocationalکند )ای فعالیت میگسترده

University, 2021به با این حال شایستگی آموزشی  (؛

در آموز     رییو عغ ینوآور   یبرا یمحرک مهمعنوان  

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

و  ماهر  اریکار بس  یروین  جادیا یبرا یکردیعنوان رو

کاهش    و و عمل یعئور  نیپرکردن شکاف ب

ای  ی در آموز  فنی و حرفهمهارع  یها شکاف

 Vaskova)  (2022  محبوبیت زیادی پیدا کرده است

Kjulavkovska et al,ر 

 پیشینه عح یا

(Som et al, 2022)  آموز    با ینیکارآفر  آموز  مدل

های  در مرکز آموز  مهار  یستگیبر شا یمبتن

ی را طراحی نمودند و مولفه های  در مالز   فنی

شایستگی کارآفرینی، شایستگی برنامه آموزشی،  

ی، بسته آموزشی و ارزشیابی را شناسایی  مواد آموزش

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

و  یآموز  فن یها شکاف مهار   لیو عحل هیعجز 

  یها دگاهی: دکیدر صنعت برق و الکترون  یا حرفه

ها نشان  افتهدر ی  صنعت  گرانیو باز  انیدانشگاه

  یکه پنج مهار  نرم برعر مورد عالقه  ندداد 

حل  ی، ر یپا تیمسئول  ،نظم و اناباط  ان،یدانشگاه

  ای یشناخت  یهامهار   ده؛یچیحل مشکل پ ایمسئله 

 ی استرکار گروه  یهاعفکر و مهار  یمهار  ها

 2022) (Timmerberg et al,  ای عحت عنوان  در م اله

در    یستگیبر شا یمبتن  نیآموز  و عمر بررسی 

دریافتند که   است! دهی: زمان اقدام فرا رسیوعراپیز یف

 ،یبرنامه درس یطراح ی آموزشی،ازهایبر اساس ن

را   یآموزش ی شایستگیهابرنامه یابیاجرا و ارز 

 کیدارد که شامل   ازین  یچارچوبو به  کندیم  تیهدا

عملکرد استاندارد و  جینتا  عا زبان قابل درک باشد

یادگیری را   آموز  و شده در مراحل مختلف  فیععر 

  ایآ کهنیااز  یابیارز  یبرا یندیو فرآنشان دهد 

 (2022ایجاد گرددر نشان داده شده است   یستگیشا

(Khilji & Roberts, ریغ یهاشایستگی کسبپژوهش در 

  در  عحول با هدف: انیبن اقتصاد دانش بر یفن

  یدر اقتصادها  یا و حرفه یآموز  فنهای استیس

ی  فن  شایستگی که  افتندیدر  نوظهور ومتوسط 

حال،  نیبا ا ؛کند  یم  تیرا ع و یاقتصاد تیظرف

و  یفرد  یها تیظرف  شیاقتصاد دانش مستلزم افزا

که از  تگی غیر فنی است  با منشا شایس یاجتماع

بهره   یانسان  ارعباط و ععامال  یها همه جنبه

  ییاروپا  ا یعح در   ,Clarke et al) (2021ر برد یم

با   ی: سازگار 1980از دهه  یو حرفه ا یفن  یاسهیم ا

و  ایآموز  فنی و حرفه یهاستمیدر س  را ییعغ

آموز  و   ت،یچهار بعد بازار کار، حاکم به کار  یبازارها

درپژوهشی   (Hayes et al, 2021) ردست یافت یستگیشا

  ریغ یهامهندس عوانا: مهار   فیععر عحت عنوان 

  یهاتیدر موقع  منیا ما یکه از عصم  یفن

 ویژگی های کندریم  یبانیپشت اینامطمئن و پو

در    ژهینگر، به و  ندهیاستفاده از استدالل بلندمد  و آ

  ییهادرک هنجارها و ارز   ت،یمواجهه با عدم قطع

و درک  کیستماعیکند، عفکر سیکه اقداما  را آگاه م

  ا یو استفاده از عجرب یارعباط مت ابل، همکار 

و دفاع از اقدام و   تیدر واقع  یر یگ  میعصم گران،ید

را در موقعیت کارشناسایی کردر  یر یپاتیسئولم

(Nadarajah, 2021)   شکاف در    یر یگاندازهدر پژوهش

ی  مالز   النیفارغ التحص  انیاشتغال در م یهار مها

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

این عح یا همچنین نشان داد که عدم عطابا در  

مهار  های استخدامی بین فارغ التحصیالن و 

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

فارغ   یستگیعوسعه شا یراهبردهاپژوهشی 

ی را نشان دادند و دریافتند  حرفه افنی و  النیالتحص

فارغ   یستگیمؤثر بر شا  ی( عامل اصل3سه )که  

وجود دارد، از جمله  یاحرفه فنی و النیالتحص

ر بر اساس  یصنعت  یازهایآموز  و ن رساخت،یز 

  یراهبرد یهاتی، اولوAHP یوزن ده جینتا

،  ازیبر اساس ن هاو پودمان ،یبرنامه درس ییهمراستا

 یازهای، برآورده کردن نهارساختیعح ا امکانا  ز 

دوره    ی، برگزار عیمشوق به صنا  ی، ارائهاستادان

  (2020ها بودندرشایستگی دأییو ع یکارورز 

(Nauryzbayeva & Revalde,   در پژوهشی به  بررسی

 م طع در دانشجویان فنی هایشایستگی عوسعه

کارشناسی پرداختند و دریافتند که شایستگی فنی  

 برانگیختن برای شرایطی اوالا  آن در که است فرآیندی

خود  آینده حرفه ارزشی نگر  دانشجویان و یعالقه

 ثانیاا، ها عوانایی و دانش ارع ای برای عال  و

 سیستم که را اهمیتی و ن ش دانشجویان آینده

 جریان در دانشگاهی که رشته یهارو  و دانش

 در عسلط برای هاعوانایی و هامهار  یمطالعه

دانشجویان را   ثالثاا، دهدمی آینده در ایحرفه وظایف

در قالب  پژوهشی شناختی، آموزشی، های فعالیت در

 بیان وظایف زبان شایستگی فنی به آموز  اهداف

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

al,    غیرفنی یهاعوسعه مهار  مهمموضوع  در  

ی  فن  یستگیدر م ابل شا  یحسابدار  انیدانشجو

 یی، عواناجویاندانش  یارعباط یهامهار دریافتند که  

 عکاملدر   عواندی میاخالق یو آگاه یعفکر انت اد

مورد   یشغل  موف یت  ریمسدر  شایستگی فنی

  یحسابدار ن ال یالتحص فارغ  ی عربیتانتظار برا

 (2022عأثیر زیادی داشته باشدر  عوانمندمتخصص و 

(Mirzadeh Maragheh et al,  یارع ادر ارائه مدل  به 

ای بر اساس   های فنی و حرفه عملکرد دانشگاه

دریافتند که    در ایران  2030نیازهای آموزشی عا سال 

عدریس، مدیریت  و های ارزشیابی  های مهار  لفهؤم

ی   ارعباطا  و عوسعهپژوهش،  در  عدریس، مهار در 

های  فردی، فناوری اطالعا  و مدیریت، مهار 

های آموزشی  آموزشی عمومی، و در نهایت مهار 

 Yazdanpanah) (2022 رسزایی دارنداهمیت بهعخصصی 

et al,   یبندتیو اولو تیوضع یبررسدر پژوهشی به  

  یها رشته النیفارغ التحص  یفن  ریغ یها مهار 

 دریافتند که  چهارم یعتدر ان الب صن  یمهندس

  منظراز   تیخالقی و ر یپا تیمسئول  مهار 

مهار   النیفارغ التحص  از منظر و انیکارفرما

ی بیشترین و کمترین  جانیهو  هی و  انت اد

 Sadeghifar)های غیر فنی دارندر میانگین را در مهار 

et al, 2021)  عحلیل عماعیک ابعاد و  به بررسی

های فنی  عوسعه آموز های آموزشی در  مؤلفه

ابعاد و  پرداختند و یافته ها نشان داد  ای وحرفه

های عوسعه مهارعی، عحول سیستم آموزشی،   مؤلفه

کارآموزی، عحول در جاب هنرجو،    یعوسعه

نیازسنجی، عحول در اهداف، عحول در محتوا، عحول  

های  در رو  آموز  و عدریس و عحول در شیوه

در   ,Beheshti Asl) (2020 ردارند  یادیارزشیابی ن ش ز 

  گاهیجا یبر بازشناس یعأملپژوهشی که عحت عنوان 

  یعال یها در نظام آموز   یا و حرفه یدانشگاه فن

انجام داد و نتایج نشانگر آن است که   رانیدر ا  یمهارع

با امتزاج راهکارهایی همانند اعمال آموز  دوال بر  

-معنای کارکردی خود، ویرایش ساختار و سرفصل

روز رسانی محتوا و هدفمند نمودن ای دروس، بهه

ها بر اساس نیازهای صنعتی و اقتصادی،  آموز 

-گیر و کیفیت های عصمیمهمسویی سازمان

-های عملی با ع ویت سرمایهبخشیدن به آموز 

عوان اصالحاعی انجام دادر گااری در مبادی آن می

2020) (Mahdi & Keikha,   تیوضعدر بررسی 
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آموختگان دانشگاه   دانش  یر یپا اشتغال

  یی ومعاونان دانشجو  دیدگاهاز   یا وحرفه یفن

و  های درسیدریافتند با باز بینی در برنامه یفرهنگ

 و عوسعه شیبازارکار، آما عناسب دروس با

روز رسانی و به زی، عجههاگاهها و دانش آموزشکده

فرهنگ    ع ویت ،هاو کارگاه  شگاهیآزما ،ها رساختیز 

 یکارآموز ع ویت  ، ایعصن  مستمر با ارعباط ،ینیکارآفر 

  فارغ التحصیالناز   مادیو   معنوی ایتو حم

و عوسعه   ایجاد یبرا یا وحرفه یدانشگاه فن

ی فارغ ر یپا اشتغال یادیعا حد ز  عوان یوکار، م کسب

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

  انیدانشجو  در یمحور  مهار   یالگو یطراحدر  

های  های عح یا در م وله یافته یا حرفه و یفن

 زیرساختو گستر   هعوسع، سازي فرهنگ راهبردی

و   محوري مهار   فراهم نمودن زمینهو   و عجهیزا 

 از بهینه یهاستفاد در این م وله،  سیاستگااري

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

 عناسب آموز  یئة الگواراعحت عنوان  یپژوهش

که با   دریافتندبازارکار   یازهایبا ن یوحرفه ا یفن  یها

  ،یازسنجین  و استراعژها در استفاده از راهبردها

  شیآما نفعان،یذ و همکاری و ععامل مشارکت

و  یهمکار   ان،یمرب  وز آمی، ز یو برنامه ر  ینیسرزم

 ،ی در مشاغلپژوهندهیآ ،یداخلو   یخارج ععامال 

مشاوره  و   تیبازارکار، هدابا کاراموزی و  ییآشنا

 Moradi) (2019 زمینه را فراهم نمودرعوان  یم  یشغل

& ommani,    موانع و   ییشناسادر پژوهشی که به

  یها هنرستان  یبهبود نظام آموزش یراهبردها

پرداختند و نتایج آن حاکی  استان خوزستان یکشاورز 

امکانا   یو عوسعه ساختار آموزشی، ارع ا  بینیباز از 

عجزیه و بین بخشی،  ارعباط و ععاملعجهیزا  و و 

ع ویت  و  عوسط هنراموزانعحلیل کتب درسی 

ارزشیابی  پیشرفتکارآفرینی، رضایت هنرآموزان و 

 کارورزی  ع ویتآموزشی و افزایش اختیارا  مدیر و 

 بودندر

نظرى و    یاجرای پژوهش حاضر از دو جنبه

که بررسی پژوهش  کاربردی ضرور  داردر اول این

در این و معتبر  های مشهور های پیشین و مدل

های  و مؤلفهکه ابعاد گویای این است    یزمینه

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و 

لاا  ؛های مختلف متفاو  استدر پژوهش  ایحرفه

نظری ضرور  دارد، مدل جامعی که در   یاز جنبه

شایستگی های  برگیرنده عمامی ابعاد و شاخص

شرایط  است با عوجه به   آموزشی دانشجویان

که، ارائه شودر دوم این فنی و حرفه ایدانشگاه  

عوسعه و عوانمندسازی  و  شایستگیعلیرغم اینکه  

فنی و جزو اولویت های آموز   اید بدانشجویان 

بنابراین الزم است برنامه های   باشد؛ حرفه ای

و شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی 

نیاز به برنامه ریزی  و  بازنگری و اصالح گردد ای حرفه

عاا باا ساماندهي و عبيين يك  دارد مستمر و مداوم  

شایستگی  ساختار آموزشي در قالب نظام آموز   

 عربیت و آموز  شایستگی محور  شرايط احراز  محور

و جاابیت و کیفیت را در  پویاییو  را ممكن سازد

ضرور    سازدر بنا بر  ای فراهمآموز  فنی و حرفه

جهت   در  این پژوهش قصد دارد، مدل جامعی

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و 

خبرگان، اسناد متخصصان و بر اساس نظر   ایحرفه

به منظور   ای و عالیفنی و حرفهباالدستی و آموز   

عربيت افراد  و نظام آموز  و ارع ای   بهبود

ش حاضر باهدف پژوهارائه  کندر متخصص و ماهر 

دانشگاه    انیدانشجو  یآموزش یستگیمدل شا  یارائه

 انجام گرفتر ختهیآم کردیبا رو یاو حرفه یفن

 

 رو  عح یا

رو  پژوهش آمیخته اکتشافی و بر حسب  

ای میدانی و برحسب  محیط پژوهش، کتابخانه

ی ماهیت و رو  پژوهش پیمایشی بودر جامعه

خبرگان و  آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 

نظران در زمینه شایستگی متخصصین و صاحب



 

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

 

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

 

25 |   

 

آموزشی و اعاای هیئت علمی، مدیران و مسئوالن  

ای استان فارس بود و های فنی و حرفهدانشگاه

ی آماری در بخش کمی شامل رؤسای  جامعه

دانشگاه و دانشگاه، معاونان، مدیران گروه، اعاای  

ه و  هیئت علمی و استادان واحدهای مختلف دانشگا

ای استان فارس به ععداد های فنی و حرفهدانشکده

بودر حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری 1285

نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران   22

کیفی به  نفر برآورد شدر انتخاب نمونه در بخش 295

گیری هدفمند معیاری انجام گردید و  رو  نمونه

سال ساب ه    15انتخاب افراد، حداقل  این معیار

های مختلف عدریس و پژوهش در دوره، مدیریت

بودر در بخش کمی  ایدانشگاه فنی و حرفه  عحصیلی

ر ابزار گردآوری  گردیدگیری عصادفی استفاده  از نمونه

ها، در بخش کیفی شامل دو بخش، مصاحبه  داده

نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و  

و فنی و حرفه    عالیکنکا  اسناد باالدستی آموز 

و سند کاوی در کتاب و   در بخش کتابخانه ای  ای

 بودر گزارشا  و پژوهش های معتبر داخلی و خارجی

-بههای کیفی عحلیل دادهعجزیه و به منظور 

ها، از سازی آناز پیاده بعدها، از مصاحبه دست آمده

پاره   در گام اولر شدعحلیل مامون )عم( استفاده  

و عوسط   شدگفتارهای مشارکت کنندگان استخراج  

به کدهای اولیه عبدیل گردیدر سپس با   پژوهشگر

بندی کدهای اولیه، ماامین پایه استخراج  دسته

ها،  بندیبا انتزاعی کردن دسته بعد از آنو گردید 

ایجاد  ماامین سازمان دهنده و مامون فراگیر 

ها از رو   ادهر در بخش کیفی برای اعتباریابی دشد

های بازبینی پژوهشگر، بازخورد به مشارکت کنندگان 

سازی با شواهد عأییدکننده شامل   و همسو

و فنی و  ها، اسناد و مدارک آموز  عالیمصاحبه

ی پژوهش و پیشینهاسناد باالدستی  ای وحرفه

ها و چارچوب  عئوری، ، مبانی نظریعح ی ا  کاربردی

 با ی روایی پرسشنامهدر بخش کمر استفاده شد یها

ا نرم ب هاي پرسشنامهعحليل عاملي عأييدي سازه

مورد سنجش قرار گرفت و مطلوب    Amos-24 افزار 

و برای ععیین پایایی پرسشنامه  بودن آن عأیید گردید

و به عوصیف آمار استفاده شدر  الفای کرونباخاز 

عوصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده استر در 

ی برای پاسخگویی به سؤاال  پژوهش آمار استنباط

های  های آماری و آزمونگیری از رو و نتیجه

 Spss-25و  Amos-24افزارهای متفاو  با استفاده از نرم

شود، استفاده گردید برای بررسی  به نحوی که ذکر می

و ضريب   ها از ضريب چولگینرمال بودن داده

ریب  كشيدگي، برای بررسی ارعباط بین متغیرها از ض

همبستگی پیرسون و همچنین جهت بررسی  

عحلیل عاملی عأییدی سؤاال  و فرضیا  پژوهش از 

سازی معادال  ساختاری با استفاده از نرم و مدل

 بهره گرفته شدر   Amos-24 افزار

 

 های عح یا یافته

سؤال اول پژوهش: مدل شایستگی آموزشی        

 است؟ای چگونه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه

در دو   اطالعا ، گردآوری این سؤالبرای پاسخ به 

ابتدا در گرفتر    شکلای و میدانی  بخش کتابخانه

د باالدستی و اسناسند، شامل   20ای، بخش کتابخانه

مورد بررسی ای و عالی  آموزشی و فنی و حرفه ناداس

آوری داده های قرار گرفتر برای جمعو مطالعه  

به  خبرگانن و اتخصصنفراز م  22  با بخش میدانی

شایستگی آموزشی دانشجویان  امر در زمینه  

ن ، مدیران و مسئوال ایدانشگاه فنی و حرفه

 ایهای فنی و حرفهواحدهای مختلف دانشگاه

های کیفی عا  استان فارس مصاحبه شدر عحلیل داده

دستیابی به شبکه ماامین به رو  عحلیل  

گام اول به این عرعیب که در   گردید؛مامون انجام  

پاره گفتارهایی از متن مصاحبه مشارکت کنندگان در  

بررسی و مصاحبه و همچنین از متن اسناد 

کد اولیه از   302استخراج گردید و پس از کدگااری، 
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با کنار هم   یبعد گامپاره گفتارها به دست آمدر در  

  17 قراردادن کدهایی که مشابهت معنایی داشتند،

س بر اساس  سپ  شد؛مامون پایه استخراج  

های کاربردی ماامین پایه، هرچند  مشابهت

مامون پایه در قالب یک مامون سازمان دهنده  

مامون سازمان دهنده به    3بندی گردید ودسته

دست آمدر در پایان، نیز ماامین سازمان دهنده در  

قالب یک مامون انتزاعی و فراگیر قرار گرفت و 

مدل    پس از اعتبار سنجی ماامین به دست آمده،

شایستگی آموزشی دانشجویان دانشگاه فنی و نهایی  

 رگردید و عدوین به صور  زیر طراحیای حرفه

سؤال دوم پژوهش: مدل شایستگی آموزشی        

ای از براز   دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه

 مناسب برخوردار است؟

 فیعوص به ابتدا رهایمتغ یآمار  فیعوص در      

 شاخص طورنیهم و یشناخت تیجمع اطالعا 

ر شد پرداخته پژوهش یهااسیم  یفیعوص یها

 و یچولگ ضرايب از هاداده بودن نرمال یبررس برای

 کهنیا به عوجه با راست شده استفاده كشيدگي

 مطالعه مورد یرهایمتغ یدگیکش و یچولگ بیضرا

-یم اند،گرفته قرار 2 مثبت عا 2 یمنف بازه در یهمگ

 عیعوز  از یعخط که نمود استنباط گونهنیا عوان

 یکل حالت در لاا؛ شودینم دهید هاداده نیب در نرمال

-یم استنباط گونهنیا آمده عملهب یهایبررس با و

 ای نرمال موجود یرهایمتغ یهاداده عیعوز  که شود

 آزمون جینتا  راست نرمال به کینزد اریبس حداقل

 آزمون یمعنادار  سطح دهد کهنشان می یهمبستگ

 یآموزش یستگیشا ابعاد یعمام نیب یهمبستگ

 نیب یارعباط و است آمده دستهب/ 05 از کمتر

 و مثبت یهمبستگ مطالعه مورد ابعاد یعمام

 ردارد وجود یمعنادار  و میمست 

گویه   51عوسط  که  پرسشنامه مدل پژوهش     

طراحی و در اختیار نمونه پژوهش قرار گرفتر برای 

، آزمون مربوط  متغیر و سؤاال   یبررسی رابطه

های  ها و شاخصعحلیل عاملی بر روی مؤلفه

انجام شدر برآوردهای پارامتر  شایستگی آموزشی

ها از لحاظ استاندارد شده نشان داد که همه شاخص

ها در سطح  آن  آماری معنادار بودند و بارهای عاملی

های مدل عأیید  مامی گویهو عباالیی قرار داشتند و 

  ندرشد 

ی پس از بررسی عحليل عاملي عأييدي مرعبه      

 هاگويه عمامي عاملي اول متغیرهای مدل بارهاي

 آمده دستبه 96/1از  بيشتر عي م ادير / و4از  بيشتر

 همچنين شود؛مي عأييد ها سازه اعتبار لاا است؛

 برآورد / 7از  بيشتر هايمؤلفه عمامي كرونباخ آلفاي

 مدل از اي گويه هيچ حاف به نياز لاا است؛ شده

در مدل عحلیل عاملی م دار كاي    رشودنمي احساس

است؛ همچنين م دار   3ی آزادي کمتر از دو به درجه

( برابر با   RMSEAجار برآورد واريانس خطاي ع ريب )

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

( و شاخص نيكويي IFIشاخص برازندگي افزايشي)

( همگی در حد مناسبی محاسبه شده GFIاز  )بر 

-استر بنابراین در حالت کلی و با عوجه به شاخص

های محاسبه شده می عوان براز  مطلوب مدل را 

 نتیجه گرفتر

م دار بارعاملی استاندارد شده و آماره عی بين          

متغيرعوامل راهبردی شایستگی، م دار آماره عي 

هاي خود  مؤلفهی با  ستگیشا  یعوامل راهبرد

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

ی ستگیشا  یعوامل راهبردشود كه گونه استنباط مي

عوان به شش زير مجموعه يا زير مؤلفه ع سيم  را مي

  یعوامل راهبردنمودر ضريب آلفاي كرونباخ 

/ محاسبه شده است و 7/( بيشتر از 895ی )ستگیشا

ها در سطح مطلوبي  يي سازهدهد كه پايانشان مي

قرار داردر مدل عاملی عأییدی مرعبه دوم نشان  

-و مشاوره ییراهنمامتغیر   -1های  دهد که مؤلفه می

 ریمتغ -2(  679/0عاملی)  با میزان بار یشغل  ی

متغیر    -3 ( 654/0ی)بار عامل زانیبا م یپژوهندهیآ

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

 ینیکارآفر   ریمتغ -5(  606/0عاملی) با میزان بار شیآما
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-یمشارکت ذمتغیر    -6 ( 598/0ی)بار عامل زانیبا م

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

  یعوامل راهبرد بیشترین عا کمترین اهمیت را در

 دارندر یستگیشا

در متغیر شایستگی فنی م دار آماره عي          

هاي خود معنادار و بيشتر با مؤلفه شایستگی فنی

برآورد شده استر ضريب آلفاي كرونباخ   96/1از 

/  محاسبه شده 7/ نيز بيشتر از 895ی شایستگی فن

ها در سطح  دهد كه پايايي سازهاست و نشان مي

 مطلوبي قرار داردر

دهد   مدل عاملی عأییدی مرعبه دوم نشان می      

شترین عا کمترین های ذیل به عرعیب بی که مؤلفه

  -1اند از:  دارند، که عبار  یفن  یستگیشااهمیت را در  

عاملی  با میزان بار یبرنامه درس یمحتوامتغیر  

ی بار عامل زانیبا م یابیارزش ریمتغ -2( 859/0)

 ی با میزان بارر یادگیو  یاددهمتغیر ی  -3( 804/0)

اساعید و   یستگیشامتغیر    -4( 537/0عاملی )

 ریمتغ -5 (443/0ی )بار عامل زانیبا م انیمرب

بار  زانیبا می و آموز  هرکدام ستگیاستاندارد شا

عاملی  با میزان بار طیمحمتغیر    -6 (424/0ی )عامل

( و همچنین ضرایب استاندارد شده بارهای 337/0)

عاملی و م دار معناداری عی بارهاي عاملي عمامي  

-به 96/1/ و م ادير عي بيشتر از 4گويه ها بيشتر از 

ها عأييد مي شود؛  دست آمده است؛ لاا اعتبار سازه

هاي  همچنين آلفاي كرونباخ عمامي مؤلفه

/ برآورد شده است؛ لاا 7بيشتر از شایستگی غیر فنی

 اي از مدل احساس نمي شودرنياز به حاف هيچ گويه

  ریمتغ  دوم یييدي مرعبهأعحليل عاملي عدر       

شایستگی غیر  عي   م دار آماره  شایستگی غیر فنی

 96/1هاي خود معنادار و بيشتر از با مؤلفه فنی

شود كه  گونه استنباط ميبرآورد شده است؛ لاا اين

عوان به چهار زير مجموعه را مي شایستگی غیر فنی

يا زير مؤلفه ع سيم نمودر ضريب آلفاي كرونباخ  

/ محاسبه  7/( نيز بيشتر  از 850) شایستگی غیر فنی

ها در  دهد كه پايايي سازهشان ميشده است و ن

  های مؤلفه بندی سطح مطلوبي قرار داردر رعبه

های به   دهد که مؤلفه نشان می یفن  ی غیرستگیشا

عاملی  ی با میزان بارتیشخصمتغیر    -1عرعیب 

بار  زانیبا می و اجتماع یروان ریمتغ -2( 629/0)

 ی با میزان بارفرد  نیبمتغیر   -3( 603/0ی )عامل

عاملی  با میزان بار عفکرمتغیر   -4( 571/0عاملی )

ی ستگیشا( بیشترین عا کمترین اهمیت را در  552/0)

 آلفای معیارهای دارند؛ بنابراین عمامی یفن  غیر

 و سواال  بین عاملی بارهای معناداری کرونباخ،

 را گیریاندازه مدل بودن مناسب مکنون متغیرهای

 مورد پرسشنامه که مفهوم بدینر دهدمی نشان

 که سنجدمی را چیزی همان پژوهش این در استفاده

ر مدل 2است و نهایتاا درشکل  پژوهشگر نظر مد

شایستگی ی دوم  عحلیل عاملی عأييدي مرعبه

 دهدری را نشان میآموزش

 
 ی دوم شایستگی آموزشیر مدل عحلیل عاملی عأييدي مرعبه2شکل 

نمایان است،    1طور كه در جدول شماره همان      

هاي خود  ی با مؤلفهشایستگی آموزشم دار آماره عي  

برآورد شده استر لاا  96/1معنادار و بيشتر از 

ی را  شایستگی آموزششود كه  اينگونه استنباط مي

مي عوان به سه زير مؤلفه ع سيم نمودر ضريب 

از /  نيز بيشتر 954ی شایستگی آموزشآلفاي كرونباخ  
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دهد كه پايايي  /  محاسبه شده است و نشان مي7

 ها در سطح مطلوبي قرار داردرسازه

 

ر ضرايب معناداري عي و ضرايب مسير استاندارد شده بين شایستگی آموزشی و 1جدول 

 ابعاد آن

 نتیجه

الفای  

 کرونباخ

م دار  

t 

م دار بار 

عاملی 

استاندارد  

 شده

 متغیر

 متغیر

  مطلوب

عوامل  /941 151/8 

راهبردی  

 شایستگی

 

 

 /954 مطلوب

شایستگی    /850 521/7 

 فنی

 

شایستگی   

 آموزشی

  مطلوب
شایستگی   /794 122/6 

 غیرفنی

 

 

مؤلفه   17 ییبه دست آمده به شناسا جینتا      

 مدل پژوهش ارائه شد  تیبعد منجر شد و درنها 3و

عوان های محاسبه شده میو با عوجه به شاخص

در نهایت مدل  مطلوب مدل را نتیجه گرفتربراز   

از  کیکه هر دهد   عاملی عأییدی مرعبه دوم  نشان می

ی با  ستگیشا  یعوامل راهبردبعد : بیابعاد به عرع

  زانیبا می فن  یستگیشاو بعد   941/0عاملی  میزان بار

ی با میزان فن  ی غیرستگیشاو بعد   850/0 یبار عامل

رین عا کمترین به عرعیب بیشت 794/0عاملی  بار

 ی دانشجویان دانشگاهآموزشی ستگیشااهمیت را در  

 ای دارندرفنی و حرفه

 

 بحث و نتیجه گیری

ی مدل  هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه

شایستگی آموزشی در دانشجویان دانشگاه فنی و 

ای بودر موضوع شایستگی آموزشی به  حرفه

موضوعی فراگیر و با اهمیت در مجامع علمی برای  

های قنی ی انسانی متعالی در آموز عولید سرمایه

عوسعه و   ،كيفيتای عبدیل شده استر  و حرفه

با بحث پرور    ایفنی و حرفه هدفگااري دانشگاه

 اي و فني وهاي حرفهنيروي انساني واحد شايستگي

دانشگاه فتي حرفه اي شودر  دهی میجهت مهارعي

سعه كمي عنوان يكي از نهادهاي متولي رسمي عوهب

عصميم گيري  است واي موز  فني و حرفهآو كيفي 

بدون  ای آموز  فنی و حرفهگااري و سياست

عناصر اقتصادي، سياسي و اجتماعي و   درنظرگرفتن

فارغ التحصيالن اشتغال  فرهنگي، مشكل بيكاري و 

و از این حیث باید بدنبال یک  کردحل نخواهد  را 

-ده، دانش و عوانمنديآين یدرباره نگرانهرويكرد آينده

اي  هاي مورد نياز در قلمرو آموز  عالي فني و حرفه

دنبال  ر نتایج این پژوهش بهسخن به ميان آورد

هاي  برنده آموز  شیعوامل بازدارنده و پشناسایی 

سناريوها و  و  اثربخش کارا و فني و حرفه اي  

روندهاي جاري   و پیشرفت هايي براي بهبودسياست

پايرعر در رقابت اي بهتر وبه منظور خلا آينده

 می باشدر اي  هاي فني و حرفهآموز 

های پژوهش حاضر نیز با عوجه به پژوهش

پیشین و ضرور  بررسی شایستگی آموزشی با 

سازي و دنبال مدلها و معیارها بهاستخراج شاخص

ر  ارائه آموز  شایستگی محور د اعتباریابی آن در

اي متناسب با چارچوب بومي و  دانشگاه فني و حرفه

و ارع ای دانایی و عوانایی دانشجویان دانشگاه   ملي

ای استر این پژوهش یک رویکرد چند  فنی و حرفه

ی شایستگی آموزشی ایجاد  دیدگاهی را برای عوسعه

-کند و عرکیب خاصی از این رویکردها را عوجیه میمی

دهدر را ارع ا و عوسعه می هاکند و به طور اساسی آن

گیری مهار  را با رویکرد   به طور خاص، رویکرد شکل

کندر اخالق و  بندی و استانداردسازی عرکیب می طب ه

های انسانی را با عخصص و حرفه عرکیب می  ارز 

کند و همچنین عمرین یادگیری را به عنوان یک معیار  

های مد  کندر این پژوهش عمامی مؤلفهعصدیا می

ظر در رسیدن به شایستگی آموزشی با عوجه به ن

گیرد و با اهداف و ساختار کشورمان را در بر می

اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور سازگار 

 استر

بر اساس مطالعا  صور  گرفته در طراحی  

مدل شایستگی آموزشی و با عوجه به بافت، رو  و  
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موضوع پژوهش و ویژگی جامع این پژوهش در  

های مؤثر  سایی و ارزیابی عمامی ابعاد و مؤلفهشنا

های که از ابعاد عوامل راهبردی شایستگی با مؤلفه

پژوهی، راهنمایی و مشاوره،  نیازسنجی، آمایش، آینده

نفعان و کارآفرینی و در بعد شایستگی  مشارکت ذی

های محتوای برنامه درسی، استاندارد  فنی با مؤلفه

اساعید(، محیط، یاددهی شایستگی، آموز ، مربیان )

و یادگیری و ارزشیابی و بعد دیگر آن شایستگی 

اجتماعی، عفکر،   –های روانی غیرفنی با مولفه

-شخصیتی و بین فردی شکل گرفته استر شاخص

های این پژوهش گویای مؤلفه ها می باشد و الزم به 

ذکر است که عفاو  این مدل با مدل های پیشین از 

قرار می گیرد که عالوه بر عوجه    این منظر مورد عوجه

به شایستگی آموزشی در ابعاد شایستگی فنی و 

عوامل راهبردی شایستگی به بعد شایستگی غیر  

 فنی نیز پرداخته شده استر

عوان گفت بعد های پژوهش مییافتهدر عبیین 

 عوامل راهبردی شایستگی بیشترین عأثیر را داردر

آموز  عالي   دركليدي  های  محور و   عوامل راهبردی

در عولید رسالت دانشگاه  با عوجه به اي فني و حرفه

-و مأموريت آموز ی انسانی علم و پرو  سرمایه

-مشاركتو ع ویت  عوسعه ی و هاي فني و حرفه ا

خدما  دولت، خانواده ها، صنايع و ؛  هاي دموكراعيك

و درواقع مشارکت همه عوامل درگیر و   بازارو عولید، 

هاي فني و حرفه اي آموز  و منطبا کردن سازگاري

، محیط و صنایع استر عوجه به  با نيازهاي جامعه

و   اكوسيستم كارآفريني ،كشور  یساختار اقتصاد

غير  نوآوری و ارعباط، ععامل و همکاری میان بخش

ای و مهارعی  های فنی و حرفهآموز  رسميو  رسمي

 ن شهگااری و طراحی  در سطح خرد و کالن سیاست

از آمایش و آموز  با عوجه به ظرفیت،  جامع

ها و عوجه به 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 

 مدیران گااران،افزایی این بعد می گرددر سیاستهم

ای برای  و حرفه فنی آموز  نظام برنامه ریزان و

 دستیابی و ارع ای مدل شایستگی آموزشی ابتدا

  ها را باعوجه بهعوامل راهبردی و استراعژی بایستی

 یتكمعوجه به  موضوع و و آگاهی دقیا از  شناخت 

دانش    عخصص و ،ايآموز  فني و حرفه یتو كيف

آسيب ها و و چالش ها کافی را برای شناسایی 

را در نیازسنجی مستمر و   و بازدارنده ها گرهاعسهيل

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

 یساز ادهیپ و کننده لیعسهفراهم سازی شرایط 

را عا  یستگیشا تیوضع به دنیرس یسازوکارها

رسیدن به نتیجه دنبال نمایندر نتایج این پژوهش در 

 (2020 یهاپژوهش با بعد عوامل راهبردی شایستگی

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

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

-به مؤلفهدر این پژوهش نیاز جدیدی ر دارندخوانی  

نیاز اطالعاعی    عوامل راهبردی شایستگی و های

 در که شد کشف پژوهش دانشجویان در بافت

 & Moradi) (2019و  ,Beheshti Asl)  (2020 یها شپژوه

ommani, ،  ها  و نتایج با این پژوهش مشاهده نشد

 هاییافتهدلیل این است که به    ناهمخوان است و

 ینماامو   عحلیل مامون )عم(پژوهش با رو  

 این و شدند گردآوری یردهنده و فراگ  یه، سازمانپا

 فراهم را دانشی چنین عولید امکان رو  پژوهشی

  ازدرسمی

پژوهش در بعد شایستگی   برنده پيشاز نتایج 

به آموز  شایستگی   غيير پارادايمعوان به عفنی می

دانش و   عوجه به استاندارد شغل در ایجاد محور،

و   اياي و فرا رشتهبين رشتهو  عخصص هاي متعدد

ارعباط   فعاليت وهای درسی بر اساس  عدوین برنامه

عولید از طریا و  كار كسب و  صنعت و دانشگاه،

آموز  با کیفیت و به عبع آن ارزیابی و سنجش  

مبتنی بر رویکرد شایستگی صور  گیردر عوان پاسخ  

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

دنیای در  پایری    کیعحر سبب  گردد کهیادگیری می

این امر مهم عوسط مربیان  و گرددآموز  و کار می

و اساعید عحول گرا که مسیر عولید فن و مهار  و 

کنند و  حرفه را درمسیر شغلی میسر و عسهیل می

با ارائه خدما  عخصصی در راستای رسالت دانشگاه  

فراگیر محوری را در بازیگران آموز  به عنوان 

کند و با نمایش رو   ی  فراهم میعسهیل کننده

دهی و یادگیری و عبادل دانش اشنا های جدید یاد 

های شناسایی شده افتدر شاخصباشند اعفاق می

بنیادی را در  های  چرخشپژوهش عامین کیفیت و 

سازد و زمینه انت ال  دنیای آموز  و کار فراهم می

در واقع شایستگی   سازدرفن و حرفه را فراهم می

فنی منجر به عخصص فنی، اشباع فکری آن و 

ی خالق می گرددر در بعد شایستگی  ع ویت مؤلفه

  (Som et al, ،2022)  (2022های فنی پژوهش

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

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

های این پژوهش هستند؛  هم راستا با یافته   

  و عربیت فنی، در قانون نظام جامع آموز  همچنین

ای و مهارعی و درسند برنامه درسی ملی  حرفه

 جمهوری اسالمی ایران این  بعد مورد عأکید استر 

ای در  های فنی و حرفهدر ساختار جدید آموز 

های فنی و سراسر دنیا عالوه بر کسب شایستگی

عخصصی شایستگی غیر فنی در قالب م وله عربیت 

قع کسب یک  گیرند؛ در واو پرور  قرار می

شایستگی فنی این قدر  را دارد که اشتغال پرسود را 

عواند به طور  عسهیل کند؛ اما شایستگی غیر فنی می

موف یت انگیزی افراد را در سازمان و محل کارشان 

در واقع عرکیب این دو مولفه ن ش بسیار   حفظ کندر

 مهمی در کسب شایستگی داردر

های ارز  های اخالقی منطبا با عوجه به ظرفیت

انسانی و اخالقی مورد عأکید جامعه با عأکید بر 

های موف یت و  ها و دانش، پایه ععامل با فناوری

ارع ای خدما  فنی و عخصصی  آینده استر  

شایستگی غیر فنی بر اساس رویکردی  فلسفي، 

عربيتي بر ماهيت و ابعاد اين شايستگي عأثير خواهد  

ها رفتارها، ویژگیگااشت و برای ع ابل بین طیفی از 

ها، استعداد ها با مهار و صفا  شخصیتی و نگر 

و عوانایی ها به کاربرده شده است و از ابعاد ضروری  

ی زندگی شخصی و اجتماعی و  محیط کار و عوسعه

های رو  مؤلفهشخصیت و حل مسائل است؛ از این

های  این بعد پژوهش حصول رسیدن به شایستگی

)اطمینان، اناباط، خود  سبک عفکر، شخصی 

های بین  مدیریتی( و اجتماعی )کارگروهی، مهار 

-های انسانی و اخالقی را فراهم میفردی( و ارز 

سازد و باعث سالمت فکری، فرهنگی و اخالقی و 

های فردی حفظ هویت فرهنگی و پیشگیری از آسیب

ی درسی ملی گرددر درسند برنامهو اجتماعی می

های محوری ان به شایستگیجمهوری اسالمی ایر 

غیر فنی اشاره شده استر در بعد شایستگی غیر  

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

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

(Yazdanpanah et al,خوانی دارند؛ همچنین در  ، هم

غیر فنی  ی شایستگی مطالعا  ناهمخوان در مؤلفه

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

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

اشاره نمود و دلیل آن عفاوعی است که در بافت 

آموزشی کشورمان و دیگر کشورها و در واقع طراحی 

بومی مدل و عفاو  دیگر میان بافت این پژوهش و 

عوان به دیگر است و در واقع می  های بافت پژوهش

های پیشین، کمتر  این موضوع نیز اشاره کرد که مدل

اند یا با  های موضوع نگاه کردهبه شناسایی مؤلفه

اند و در بافت عح یا  این رو  به موضوع نگاه نکرده

هایی که   اند؛ به هرحال رو   به موضوع نپرداخته

ساختار    ای ای و آموز  حرفه های آموز  حرفه نظام

عوجهی   طور قابل یابند از کشوری به کشور دیگر به می

متفاو  است، کشورهای مختلف اهداف متفاوعی 

های فنی و حرفه ای خود دارند و  برای سیستم
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های آموزشی و  آموز  فنی و حرفه ای در سیستم

 طور متفاوعی ععبیه شده استر بازار کار هر کشور به

عوان اشاره بدین  های این عح یا میاز محدودیت

پایری پژوهش عنها به دانشگاه فنی و کرد که ععمیم

گیرد؛ ها را در بر نمیحرفه ای است و سایر دانشگاه

بنابراین به مح  ان آعی پیشنهاد می گردد که 

پژوهش را در سایر دانشگاه انجام داده و با یکدیگر  

 م ایسه نمایندر

 پژوهش نیابا عوجه به نتایج حاصل شده 

 رگرددیم ارائه ریز  یکاربرد نهادا شیپ

روز و مسااتمر در عجزیااه و نیاااز ساانجی بااه    -١

 عحلیل فن و حرفه و شغل 

است رار نظام آموز  و ارزشیابی شایساتگی   -2

 های فنی و حرفه ایمحور در آموز 

 پژوهی شغلی آینده   -3

های آموز  و  مشارکت و همکاری وزارعخانه    -4

عح ی اااا  و فنااااوری، وزار   پااارور ، وزار  علاااوم،

هاای اقتصاادی ،  ععاون، کار و رفااه اجتمااعی و بنگااه

 ها و مؤسسا  دانش بنیان و سایر ذینفعانشرکت

عأمین منابع مالی و امکانا  سخت افازاری    -5

 هاری زیر ساختو نرم افزاری و عوسعه

 عرویج و ارع ای فرهنگ کارآفرینی و عولید    -7

ن کیفیت در آموز  و عربیت عحول و عامی   -8

و ایجاااد نظااام شایسااتگی و مراکااز ملاای ساانجش  

 شایستگی

عوجاااه باااه ارزشاااهای اخالقااای و انساااانی و    -9

اجتمااااعی در کناااار آماااوز  مهاااار  هاااای فنااای و 

 عخصصی

راهنمایی و هادایت شاغلی و دانشاجویان در   -10

 مسیر برنامه ریزی شغلی و ایجاد بانک اطالعاعی 

رد و کالن در سطح منط ه و  سیاستگااری خ  -11

 ملی و بین الملل و عطابا بین الزاما  بازار کار
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