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دریافت 95/2/10 :پذیرش95/5/19:

مقدمه :خلق یک نظام آموزشی کهه اابلیهت تربیهت

 ، SPSS-15با استفاده از آزمون  tتک نمونهای وt
گروههای مستقل تجایه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پ وه

بیانگر آنسهت کهه امتیهاز
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افراد برای زیستن در جهانی متغیر را داشهته باشهد از

تمامی شهاخ

اولویت ههای جامعهۀ مهدرن اسهت .بهر ایهن اسهاس

کلیدی از میانگین پایه کمتر و بها اخهتالا معنهیدار

دانشگاههها نقه ههای جدیهدی را ریهر از آمهوزش

بوده است .از دیهدگاه دانشهجویان شهرکتکننهده در

صرفاً تخصصی و رشتهای عههدهدار شهدهانهد کهه از

پهه وه  ،توجههه بههه آمههوزش ابعههاد هارگانههه

جملههۀ مههه تههرین آنههها آمههوزش شایسههتگیههها و

شایسههتگیههها و مهههارتهههای کلیههدی در وضههعیت

مهارت های کلیدی به منظور انطباق با شرایط پیچیدۀ

مطلوبی ارار ندارد و پایینتر از حهد متوسهط اسهت.

کنونی اسهت .ههدا اصهلی ایهن په وه  ،بررسهی

نتههایآ آزمههون  tدو گههروه مسههتقل بههرای بررسههی

نگرش دانشجویان مؤسسه علمیکاربردی هالل ایران

دیدگاه های دانشجویان سال ههای اول و دوم و سهال

در مورد آموزش شایستگیها و مهارتههای کلیهدی

سوم و هارم نشان داد که بین دو گروه در هیچیهک

در طول دوران تحصیل و از محهیط دانشهگاه اسهت.

از متغیرها تفاوت معناداری وجود ندارد.

روش :پ وه

ههای شایسهتگی هها و مههارت ههای

حاضر از نظهر اههداا کهاربردی ،از

بحث و نتیجهه گیهیی :بهر اسهاس نتهایآ از نظهر

نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بهوده

دانشجویان آموزش های دریهافتی و محهیط دانشهگاه

اسههت .جامعههۀ آمههاری شههامل تمههامی دانشههجویان

نتوانسههته نقهه

اابههلابههول و مههؤدری در پههرورش

رشتهههای کهاردانی و کارشناسهی امهداد و نجهات و

شایستگیها و مهارتهای کلیدی داشهته باشهد .ایهن

امداد و سوانح مؤسسه آموزش عالی علمی کهاربردی

درحالیست که ماهیت رشتهههای مهذکور بهه شهکلی

هالل ایران تشکیل داده است .با بهرهگیری از فرمول

است که دان

آموختگان برای کسب موفقیت شغلی

کوکران ،حج جمعیت جامعۀ نمونه  228نفر برآورد

و ایفای نق

در مشارل مرتبط نیازمند بههکهارگیری
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کسب شده میباشند.

این مهارت ها در کنار تخص

کردن اصول کار تیمی در عمل ،نمهی توانهد مههارت

لذا مدیران آموزشهی و مسهئو ن برنامههریهای بایهد

کار تیمی را با مطالعه کسب کند]3[ .

نسبت به تجدیهد نظهر بهر شهیوۀ برگهااری دورههها

در ادبیات موجود برای اشاره به مفهوم «مهارت ههای

اهتمام نمایند.

پایه» از مفاهی مترادفی نظیهر «مههارتههای کلیهدی

کلمات کلیدی :شایستگی و مهارت کلیدی ،آموزش

مههرتبط بهها دنیههای کههار»« ،مهههارتهههای اصههلی»،

عالی ،آموزش علمی -کاربردی.

«مهارت ههای ریرفنّهی» و «شایسهتگی ههای کلیهدی»

مقدمه

استفاده شده است که مفهوم این مهارت هها در همهۀ

عصر حاضر ،عصر مهارت آمهوزی و مههارت ورزی

منابآ کامالً یکسان نیست ،ولهی تفهاوت در تعهاری

است .در همای

بین المللی یونسکو در سهال 2004

ه

ندان بارز نیست .در همۀ منابآ بر ند مههارتی

جهانی به لاوم

بودن ،انعطاا پذیری و سازگاری تدکید شهده اسهت.

آموزش همامان مهارت های کلیدی و تخصصی بهود

مهارتهای پایه یا شایستگیهای کلیدی ،مهارتهای

و براساس بیانیه نههایی در برنامههههای آمهادهسهازی

اابل انتقالی هستند که کسب آنهها بهرای اشهتغال در

ماحصل دیدگاه ها نشان دهندۀ گرای

صالحیتهها ،مههارتهها ،ارزشهها و نگهرشههایی

دروااآ ،مهارت های پایه و شایسهتگی ههای عمهومی

مجها کند که موجهب شهوند ،آنهان بهه شههروندانی

شههالوده مهههارتهههای فنّههی و حرفهههای را تشههکیل

کارآمههد و مسههئولیتپههذیر تبههدیل شههوند و از تههددیر

میدهند .این مهارت ها معطوا بهه توانهایی کهاربرد

کیفیت کار و کمک آن به توسعۀ پایدار جامعهه آگهاه

تلفیقی دان ها و مهارت ها در مواعیت ههای وااعهی

باشند]1[ .

کسب و کار است و کسب آنها برای توانایی کهاربرد

آموزش به معنی هرگونه فعالیهت یها تهدبیر از پهی

در مواعیت های وااعی و مشهارکت مهؤدر در دنیهای

تعیین شده اسهت کهه بها ههدا ایجهاد یهادگیری در

کار و اشکال نوظهور مشارل ،اساسی تلقی میشهود.

فراگیران و ایجاد تغییرات زم در رفتار آنها طراحهی

آموختن نین مهارت هایی برای توفیق در هر شغلی

و اجرا میشود]2[ .

ضروری است]5[ .

مهارت عبارتست از توانایی پیاده سازی عل در عمل

مطالعات کارشناسان حهاکی از آن اسهت کهه نتیجهه

در محهیط وااعهی بهه

از حد به آمهوزش تخصصهی و

توجه و تمرکا بی

دست آمده و توسعه مییابد .توسعۀ مهارت منجر بهه

رشههتهای در مدرسههه و دانشههگاه رفلههت از پههرورش

بهبود کیفیت عملکرد میشود .بدون آن ،در بسهیاری

مهارت ها و شایستگیهای کلیدی در افراد را در پهی

از موارد ،معلومات ،منشاء ،تددیر زیادی نخواهند بود.

داشته اسهت .ایهن مطالعهات دابهت مهیکنهد کهه در

برای مثال هیچ مدیری بهدون بههکهارگیری و تجربهه

نظامهای آموزشی که افراد صرفاً در بعد مهارتههای
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نیروی انسهانی بهرای کهار بایهد افهراد را بهه دانه ،

سطوح مختل

و از راه تکرار کهاربرد دانه

برای افراد ضروری است]4[ .

آموزش شایستگیها و مهارتهای کلیدی حین تحصیل از دیدگاه دانشجویان رشتههای امداد و نجات و امداد و سوانح

تخصصی و حرفه ای رشد داده مهیشهوند ،موفقیهت

بخشی از مهارتها همان مهارتهای کلیهدی اسهت.

آنها برای کسب شهغل و اسهتمرار جایگهاه شهغلی و

[]7

اجتماعی شان مورد تردید میباشد [ .]6را کهه اگهر

برخورد مناسب با حوادث و سوانح و انجام عملیات

کسب شده را با اشهنی مههارت ههایی

سریآ و صحیح امهداد و نجهات از نیازههای جوامهآ

ون خالایت ،حل مسئله ،ارتباط و تعامل اجتمهاعی

امههروزی اسههت و تربیههت نیههروی انسههانی مههاهر و

باشد

برای سازمانهای امدادی ون هاللاحمر،

نتواند دان

و  ...همراه نماید هر ند ه که دارای تخص
نمیتواند از ایهن دانه

متخص

بهه شهکل شایسهته اسهتفاده

شهرداری ،آت نشانی ،اورژانز امهر خطیهری اسهت

نماید .در وااآ ،مهارتهای کلیدی از دوران کهودکی

که مؤسسه علمیکاربردی هالل ایهران بها درا ایهن

تا بارگسالی باید همیشه در آمهوزشههای رسهمی و

ضرورت اادام به تدسیز دورههای آموزشی امهداد و

ریر رسمی دیده شود و این مهارتها به منالهه ابهاار
کار فرد متخص

میباشد.

آموختههه را تربیههت نمههوده اسههت .بههه دلیههل ماهیههت

از طرفی نظام های آمهوزش عهالی بهرای اجتنهاب از
آمههوزشهههای ریههر کههاربردی ،گههرای

نجههات نمههوده و تههاکنون بههی

از 1800نفههر دان ه

حرفههای مرتبط با این دورهها ،دان

آموختگهان آن
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بههه سههمت

باید برای ادامه کار و یا احراز شغل مرتبط بها رشهتۀ

آموزش های علمی-کاربردی پیدا کردنهد تها بتواننهد

تحصیلی بتوانند آمیختهای از مهارت های حرفههای و

آمههوزشهههایی را ارا ههه دهنههد کههه در آن ایجههاد

عمومی را توأمان بهکارگیرند .به عنوان مثال شهرکت

مهههارتهههای تخصصههی و حرفهههای و نیهها ارتقههای

در عملیات امهداد در حهوادث طبیعهی ماننهد زلالهه

مهارت شارالن مدنظر ارار گیرد .دوره ههای مهذکور

نیازمند دان

تخصصهی گهونگی مواجههه بها ایهن

به شرطی موفق خواهد بود که دان آموختهه بتوانهد

دست حهوادث و در کنهار آن تسهلط و بههکهارگیری

هردو گروه مههارتههای کلیهدی و تخصصهی را در

صحیح مهارت های کلیدی ون رهبهری ،مشهارکت

حیطه عمل به کارگیرد.
نتایآ پ وه

سعیدیرضوانی و تقی بینقهی ()1390

درکار گروهی ،حل مسئله ،تصمی گیری ،پهی

بینهی

شرایط ،اابلیت انجام کار تحت فشار و ...میباشد.

حاکی از بهیتهوجهی دسهتگاهههای سیاسهتگهذار و

بر این اساس از مؤسسات آموزش عالی کهه در ایهن

مجری آموزش های علمیکهاربردی بهه اههداا ایهن

حوزه دانشجو تربیت میکنند انتظار میرود که عهالوه

دوره ها (به وی ه هدا خوداشهتغالی) ،عهدم تبعیهت

بههر دروس تخصصههی ،مهههارتهههای کلیههدی را در

مجریان از الگوهای مناسب نیازسهنجی در شناسهایی

ار وب برنامههای درسی رسمی و پنههان ،شهرایط

دوره ها و نیا بیتهوجهی برنامههریهاان بهه الگوههای

محیط دانشگاه ،نحوۀ تدریز اسهتادان ،کارگهاه ههای

طراحی برنامۀ درسی مهارتمحور است .حهال آنکهه

عملی ،اردوهای دانشجویی و ...آموزش دهند.
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ایههن پهه وه

در نظههر دارد کههه نگههرش و تحلیههل

دورههای آموزشهی و که تهوجهی بهه مکهانیامههای

میههاان آمههوزش مهههارتهههای کلیههدی در طههی دوره

دهقهههانی و همکهههاران ( )1393در پ وهشهههی بهههه

ارار دهد .براین اسهاس نتهایآ

نیازسههنجی آموزشههی و تههدوین برنامههه آموزشههی بهها

میتواند به مدیران ،برنامه ریهاان و اسهتادان

استفاده از مدل دیکوم 2پرداخته و بیان داشتند کهه بها

این رشته ها کمک نماید که او ً تحلیلهی را از وضهآ

توجههه بههه اهمیههت ،دشههورای و تکههرار وظههای

و

موجود داشته و با آگاهی از ضع های موجود برای

همچنین لیست دان  ،مهارت هها و رفتارههای ویه ه

احتمالی برنامهریهای نماینهد.

شغل و بررسی برنامههای آموزشی مهدیران در سهایر

وکزلی و تمن )2002( 1در تحقیق خود با عنهوان

کشورها ،برنامه آموزشی باید مشتمل بهر مههارتهها،

«توسههعه و آمههوزش منههابآ انسههانی در سههازمانههها»

اهداا ،محتوا ،شیوه اجرا و نحوۀ ارزشهیابی تهیهه و

استد ل کرده اند که آموزشهای توسعهای و مهارتی

تدوین گردد]11[ .

می تواند سطح خودآگاهی افراد را بهبهود بخشهیده و

براین اساس مقاله حاضر درصدد شناسایی گونگی

انگیاش و تسلط افراد را برای کار بیشهتر نمایهد .بهر

وضههعیت نگههرش دانشههجویان در مههورد وضههعیت

پررنگتری در پاسهخ

آموزش مهارت های کلیدی حین تحصیل میباشهد و

گویی به نیازهای یادگیری افراد و نیا ضهرورتههای

برای پاسخ به این مسئله به بررسی میهاان توجهه بهه

راهبردی سازمان ایفا میکند]8[ .

آموزش ابعاد مههارت هها و شایسهتگی ههای کلیهدی

گالووی و همکاران ( )2005دریافتند که آموزشهای

نموده است .که این وی گیها در 4بُعد اصلی شهامل:

مههارت ههای دانشهجویان در

شایستگیها و مهارت های عقالنهی ،شایسهتگیهها و

خالایت ،توانایی ،اعتمهاد بهه نفهز و مههارت ههای

مهارت های فردی ،شایستگیها و مههارت ههای بهین

ارتباطی و مدیریتی تددیر معنادار دارد]9[ .

فردی ،شایستگیها و مهارتههای مهدیریتی بررسهی

پورکریمی و ااضیی ( ،)1391در پ وهشی بها عنهوان

شده است.

«نظام جهامآ آمهوزش :الگهویی بهرای آمهوزش ههای

روش تحقیق

تحصیل مورد سنج
پ وه

برطرا نمودن نقای

این اساس این آموزشها نق

کارآفرینی بهر افهاای

تخصصههی جمعیههت هههاللاحمههر» دریافتنههد کههه

پ وه

آسیبهای موجود در فرایند آموزشههای تخصصهی

گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشهی اسهت .جامعهۀ

هالل احمهر شهامل بهیتهوجهی بهه سهاز و کارههای

آماری پ وه

حاضر را تمامی دانشجویان رشتههای

طراحههی برنامههههههای آموزشههی ،اجههرای نامناسههب

کاردانی و کارشناسی امداد و نجات و امداد و سوانح

دورههای آموزشی ،عدم نظارت و ارزشیابی نظاممنهد

مؤسسه آموزش عهالی علمهیکهاربردی ههالل ایهران

Wexley and Lathan

1

حاضر از نظر اهداا کاربردی ،از نظر روش

)Developing a Curriculum (DACUM

2
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دانشههجویان امههداد ونجههات و امههداد و سههوانح را از

انگیاشی در فرایند آموزش میباشد]10[ .

آموزش شایستگیها و مهارتهای کلیدی حین تحصیل از دیدگاه دانشجویان رشتههای امداد و نجات و امداد و سوانح

تشکیل داده است که تعداد آنهها در سهال تحصهیلی
 94-95بر اساس آمار آموزش 560نفر میباشد.
روش نمونه گیری این پ وه

طراحی شد ،بدین شکل که ههر  9سهؤال پرسشهنامه
یکی از متغیرهای پ وه

را انهدازهگیهری مهیکنهد.

طبقه ای است .تعهداد

دادههههای حاصههل از اجههرای پرسشههنامه پههز از

نمونه با بهره گیهری از فرمهول کهوکران بها d=0.05

ذخیرهسازی در بستۀ نرمافااری SPSS-15تجایهه و

 q=0.5 , p=0.5و حههدود اطمینههان  95درصههد

تحلیل شهد .در تجایهه و تحلیهل دادههها عهالوه بهر

محاسبه شده است .با توجه به حج جامعهۀ آمهاری

روش های مرسوم آمار توصیفی (فراوانهی و درصهد)

که آن  560نفر میباشد ،تعداد افهراد نمونهه در ایهن

از روش های آماری موسوم به  tتک نمونهه ای بهرای

تحقیق  228نفر است که از بین  209پرسشنامۀ پاسخ

مقایسه میانگین محاسبه شده با میانگین پایه معادل 3

داده شده اابل استفاده بوده است.

و آزمون  tمستقل برای مقایسه امتیاز سئوا ت در دو

دادههای پ وه

حاضر بهوسیله یک پرسشهنامۀ 50

گروه استفاده گردید.
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سؤالی محقق ساخته به دست آمد .ایهن پرسشهنامه بها

یافتهها

مقیاس لیکرت با گاینه های بسیار زیاد( ،)5زیاد (،)4

نتایآ نشان داد 62 ،درصد از پاسخدهندگان را مردان

متوسط ( ،)3ک ( )2و بسیار ک ( )1اندازهگیری شد.

و  38درصد را زنان تشکیل دادهاند .از این بهین39 ،

برای تعیین پایایی ،ابتدا پرسشنامۀ اولیهه روی نمونهۀ

درصد سابقۀ شغلی مهرتبط بها رشهته تحصهیلی33 ،

مقدماتی به تعداد  35نفر از نمونۀ آمهاری بررسهی و

مشارل ریرمرتبط و  28درصد بهدون شهغل داشهتند.

میاان آلفای کرونبها  0/82بهه دسهت آمهد کهه ایهن

همچنین بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان سهال

نشههاندهنههدۀ همبسههتگی دورنههی بههین سههئوالهههای

سههوم و هههارم و کمتههرین فراوانههی مربههوط بههه

پرسشنامه است .همچنین روایی محتهوای پرسشهنامه

دانشجویان سال اول و دوم میباشد.

توسههط  4نفههر از متخصصههان و مههدیران آموزشههی

یافتههههههای تحلیلههی ایههن مطالعههه در مههورد نگههرش

و

دانشجویان نسبت به یادگیری مهارت های کلیهدی از

تدوین و اِعمال نظر متخصصان نهایتاً پرسشهنامۀ 40

طریق دانشگاه در  4سؤال جا ی بررسی شد کهه بهه

سئوالی بهدست آمد 4 .سؤال اول در مورد اطالعهات

شرح جدول زیر است:

بررسی شد که پهز از انجهام  3مرحلهه ویهرای

فردی دانشجویان شامل سن ،جنسیت ،سال تحصیلی
و سوابق کاری مهرتبط بها رشهته تحصهیلی اسهت و
سؤا ت بعدی برای پاسخ سهئوا ت فرعهی تحقیهق

72

فرزانه حاجیحیدری ،سمیرا سلیمانی

جدول شمارۀ  :1نتایآ آزمون tتک نمونهای ،میانگین و انحراا معیار متغیرهای پ وه
t

سطح معناداری

میانگین انحراف معیار

ابعاد شایستگیها و مهارتهای کلیدی

میانگین پایه

0/90

-5/989

>0/05

شایستگیها و مهارتهای کلیدی عقالنی

3

2/86

-8/877

>0/05

شایستگیها و مهارتهای کلیدی فردی

3

2/34

0/76

>0/05

شایستگیها و مهارتهای کلیدی بین فردی

3

2/47

0/79

-6/246

>0/05

شایستگیها و مهارتهای کلیدی مدیریت

3

2/28

0/84

-7/691

جدول شمارۀ  :2مقایسه میانگین امتیاز ابعاد شایستگیها و مهارتهای کلیدی به تفکیک سال تحصیلی
ابعاد شایستگیها و مهارتهای کلیدی
شایستگیها و مهارتهای کلیدی عقالنی
شایستگیها و مهارتهای کلیدی فردی
شایستگیها و مهارتهای کلیدی بین فردی
شایستگیها و مهارتهای کلیدی مدیریتی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سال تحصیلی
سال اول و دوم

90

2/34

0/74

سال سوم و هارم

119

2/33

0/93

سال اول و دوم

90

2/54

0/71

سال سوم و هارم

119

2/86

0/81

سال اول و دوم

90

2/56

0/86

سال سوم و هارم

119

2/78

0/88

سال اول و دوم

90

2/68

0/90

سال سوم و هارم

119

2/45

0/83

مقدار t

سطح معناداری

-0/304

0/397

-0/780

0/945

-0/850
-0/906

0/456
0/310

شمارۀ  )1بیانگر آن است که مقدار  tمشهاهده شهده

و پایین تر از متوسط است.

( )-5/989در سطح  0/05معنادارست .بدین ترتیهب

بررسی میاان توجه به مهارتهای بین فهردی بیهانگر

فرضیۀ صفر مبنی بر نبود تفاوت بین میهانگین نمونهه

آن اسههت کههه مقههدار  tمشههاهده شههده ( )-6/246در

و میانگین مبنا رد میشهود ،و بها توجهه بهه میهانگین

سطح  0/05معنادار است .بدین ترتیب ،فرضیه صهفر

 2/86می توان نتیجه گرفهت کهه توجهه بهه آمهوزش

مبنی بر نبود تفاوت بین میهانگین نمونهه و میهانگین

شایسههتگیههها و مهههارتهههای عقالنههی در وضههعیت

مبنا رد میشود و با توجه به میانگین  2/47مهی تهوان

مطلههوبی اههرار نههدارد و پههایینتههر از متوسههط اسههت.

نتیجه گرفت که توجهه بهه آمهوزش شایسهتگی هها و

دادههههای بررسههی شههده در مههورد میههاان توجههه بههه

مهارت های بهین فهردی در وضهعیت مطلهوبی اهرار

مهههارتهههای فههردی بیههانگر آن اسههت کههه مقههدار t

ندارد و پایین تر از متوسط اسهت .دادهههای بررسهی

مشههاهده شههده ( )-8/877در سههطح  0/05معنههادار

شده در مورد میاان توجه به مههارت ههای مهدیریتی

است .بدین ترتیب فرضیۀ صفر مبنی بر نبود تفهاوت

بیانگر آن است که مقدار  tمشهاهده شهده ()-7/691

بین میانگین نمونه و میانگین مبنها رد مهیشهود و بها

در سطح  0/05معنادار اسهت .بهدین ترتیهب فرضهیه

توجه به میانگین 2/34می توان نتیجه گرفت که توجه

صفر مبنی بهر نبهود تفهاوت بهین میهانگین نمونهه و
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بررسی میاان توجه به مهارت های عقالنهی (جهدول

به مهارت های فردی در وضعیت مطلوبی ارار نهدارد

آموزش شایستگیها و مهارتهای کلیدی حین تحصیل از دیدگاه دانشجویان رشتههای امداد و نجات و امداد و سوانح
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میانگین مبنا رد میشود و با توجه بهه میهانگین 2/28

مختلهه

می توان نتیجهه گرفهت کهه توجهه بهه مههارت ههای

شرکتکنندگان در پ وه

مدیریتی در وضعیت مطلوبی ارار ندارد و پایینتر از

مهارتهای کلیدی عقالنی دانشگاه نسبت به پرورش

متوسط است.

مهارت هایی ون توانایی تجایه و تحلیهل مسها ل و

نتههایآ آزمههون  tدو گههروه مسههتقل بههرای بررسههی

تصمی گیری در شرایط خای ،توانایی طهرح برنامهه

دیدگاههای دانشجویان سالهاای اول و دوم و سهال

اسههترات یک ،ایجههاد ظرفیههت بههرای تفکههر انتااعههی،

سوم و هارم نشان داد که بین دو گروه در هیچ یک

توانایی و انگیاه برای آموزش دیگران ،تصمی گیری،

از متغیرها تفاوت معنهاداری وجهود نهدارد( .جهدول

تفکر سیستمی ،خالایت و داشهتن بیهن

و بصهیرت

شمارۀ )2

برنامه ای نداشته است .این نتایآ با یافتههای گالووی

به سخن دیگر ،نتایآ نشان داد ،میهانگین ههر یهک از

و همکهههاران ( )2005و احمهههدی ( )1385همسهههو

ابعاد شایستگی هها و مههارت ههای کلیهدی عقالنهی،

میباشد.

فردی ،بین فردی و مدیریت در بین گروه سالهاای

در بُعد مهارت های فردی وضهعیت بهه نسهبت بهتهر

اول و دوم و گروه سالهای سوم و هارم از لحها

بود ،ولی در هر  9مههارت مهرتبط مجمهوم امتیازهها

آماری معنیدار نبوده است.

گاینهههای بسهیار زیهاد و زیهاد کمتهر از  38درصهد

بحث

میباشد .این نتهایآ در راسهتای یافتههههای په وه

نتایآ برخهی از تحقیقهات مهدیریت نیهروی انسهانی

پورکریمی و ااضیی ( )1391می باشد .بر این اسهاس

نشان میدههد ،عهالوه بهر مههارت فنّهی یها مههارت

برنامه های آموزشهی و محهیط دانشهگاه نتوانسهته در

سخت ،شایستگی ها و مهارت های کلیدی یا مههارت

تقویت و انتقال مهارت هایی ون تطهابق پهذیری بها

نرم برای داشتن شغل مناسب ضهروری اسهت]10[ .

شههرایط ،بلنههدهمتی و تمایههل بههه بهبههود عملکههرد،

محههیط آموزشههی بههه وی ه ه دانشههگاه جاییسههت کههه

بردباری و تدبیر امور ،ایجاد تعادل و استواری ،عمهل

ایههن

صحیح در شرایط تحت فشار و اخالق حرفهه ای در

آمههوزشگیرنههده بایههد حههین کسههب تخص ه

مههههارتهههها نشهههان مهههیدههههد از نظهههر
در بُعهد شایسهتگی هها و

مهارت ها را به شکل هدفمنهد و برنامههریهای شهده

حد اابل ابولی موفق باشد.

دریافت کنهد .ضهرورت پهرداختن بهه مههارت هها و

نتایآ این تحقیق نشان میدهد که در بُعهد توجهه بهه

شایستگیهای کلیهدی بهرای رشهتهههای دانشهگاهی

آمههوزش مهههارتهههای بههین فههردی تنههها تقویههت

بهه

مهارتهایی ون حز تواضآ و همهدردی توانسهته

دنبال بررسی نظهر دانشهجویان در خصهوی میهاان

 45درصد از امتیهاز را بهه خهود اختصهای دههد و

کسب مهارت های کلیهدی در محهیط دانشهگاه بهوده

مواردی هون ارتبهاط کالمهی و ریرکالمهی ،ههوش

علمی-کاربردی دو ندان میباشد .این په وه

است .بهه طهورکلی نتهایآ حاصهل از بررسهی ابعهاد
74
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هیجانی و مهارت کارگروهی ،مثبهت نگهری درصهد

کماای را بااه اااصد ااتصااا

کمتری را به خود اختصای دادهاند.

مههدیریتی ،شههرکت کننههدگان کمتههرین امتیازههها را

در بُعد مهارت های کلیدی مدیریت ،شرکت کنندگان

اختصههای و بههر ایههن اسههاس دانشههگاه نتوانسههته در

کمترین امتیازها را اختصای داده و بهر ایهن اسهاس

آموزش مههارت ههایی هون مهذاکره ،حهل مسهئله،

دانشههگاه نتوانسههته در آمههوزش مهههارتهههایی ههون

رهبری ،مدیریت تعارضهها ،توانهایی مربهیگهری و

مههذاکره ،مهههارت حههل مسههئله ،رهبههری ،مههدیریت

برانگیختن دیگران و داشتن ش انهداز سهه اابهل

تعارض ها ،توانایی مربیگری و برانگیختن دیگران و

ابولی را داشته باشد .در حالیکه ماهیهت رشهته ههای

داشتن ش انداز سه اابهل ابهولی را داشهته باشهد.

مذکور به شکلی اسهت کهه دانه آموختگهان بهرای

این نتایآ با یافته ههای دهقهانی و همکهاران ()1393

کسههب موفقیههت شههغلی و ایفههای نقه

در مشههارل

همسو میباشد.

مرتبط نیازمند بهکهارگیری ایهن مههارت هها در کنهار
تخص

نتیجهگییی
به طور کلی نتایآ پ وه

داد انههد .در بُعههد

کسب شده میباشند .لذا زم است مدیران

نشهان داده اسهت ،از نظهر

آموزشی و مسئو ن برنامهریای نسبت به تجدید نظر

دانشجویان آموزش های دریهافتی و محهیط دانشهگاه

بر شهیوۀ برگهااری دوره هها اهتمهام نماینهد .محهیط

اابههل ابههول و مههؤدری در پههرورش

دانشگاه باید به گونه ای باشهد کهه کمهک نمایهد تها

شایستگیها و مهارت های کلیهدی داشهته باشهد .بهه

دانشجویان مهارت های کلیدی را بیاموزند .از طرفهی

طوری که در بُعد شایستگیها و مهارت های کلیهدی

نق

استادان از اهمیت وی ه ای برخوردار اسهت .تها

عقالنی پرورش مهارتهایی ون توانهایی تجایهه و

زمانی که استادان بهه نقه

تحلیل مسا ل و تصمی گیری در شرایط خای ،طرح

دانشجو آگاهی نداشهته باشهند و حتهی خهود ایشهان

برنامه استرات یک ،تفکهر سیسهتمی ،خالایهت مهورد

د ار نقاط ضع

در بهکارگیری مهارتهای کلیهدی

بیتوجهی ارار گرفته است .در بُعد فردی برنامه های

باشند ،نمی توان انتظار داشت کهه آن را بهه دانشهجو

آموزشههی و محههیط دانشههگاه نتوانسههته در تقویههت و

انتقال دهنهد .بنهابراین پیشهنهاد مهیشهود دوره ههای

انتقال مهارت هایی ون تطابق پذیری با شرایط ،بلند

توانمندسههازی اسههتادان و کههالسهههای تههوجیهی در

همتی و تمایل به بهبود عملکرد ،تدبیر امهور ،ایجهاد

خصههوی لههاوم انتقههال مهههارتههها بههه دانشههجو در

تعادل و استواری ،عمهل صهحیح در شهرایط تحهت

ار وب برنامه درسی آشکار و پنهان برگاار گردد.

فشار و اخالق حرفهای در حهد اابهل ابهولی موفهق

از طرفی انجام فعالیت های فوق برنامه و کارگاهههای

باشد .در بُعد مهارت های کلیدی بین فردی نیا توجه

عملی نیا به تقویهت و آمهوزش نحهوۀ بههکهارگیری

به مؤلفههایی ون ارتباط کالمی و ریرکالمی ،هوش

شایستگیها و مههارت ههای کلیهدی کمهک خواههد

هیجانی و مهارت کارگروهی ،مثبت نگهری درصاد

نمود .مسئله مه این است که مدیران و برنامهریهاان

نتوانسههته نق ه

و وظیفهه خهود در ابهال
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یکی از ضرورت ههای دانشهگاه در تربیهت دانشهجو
.بدانند

مهؤدر آن در
باشهند و آن را

آموزشی به اهمیت این موضوم و نقه
واا

تربیت نیروی انسانی متخص
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Abstract
Background: Creating an educational system with ability to training people for
future is the most important duty in modern society. Universities play a significant
role in order to educate people with key competencies and skills in the changing
environment. This research aims to identify the viewpoint of students about learning
these skills while studying at the universities.
Method: In this applied and cross-sectional survey, about 228 students from all (560)
were selected and studied randomly in Iran Helal Institute of Applied-Science &
Technology. Data were collected by using self-administrated questionnaire and
Cronbach's alpha (0/82). Then, the obtained information was analyzed by using
SPSS-15, one sample t-test and two independent samples t. (sig=0/05)
Findings: The results indicate that the scores of all parameter of key competencies
and skills were lower than average and the difference was significant. The
participants believed that there is no special program for learning these skills during
courses based on fourfold pillar of key competencies. Also, there is not a significance
differences between the viewpoint of freshman and sophomores with junior and
seniors.
Conclusion: The results are as follows: in intellectual competencies dimension, there
no enough attention to learn skills like analytical ability, decision-making ability,
abstract thinking, and strategic programming. In personal competencies dimension,
university is unsuccessful to learn abilities such as accountability, versatility,
acceptable performance. In interpersonal competencies dimension, there is no plan to
learn abilities like oral communication, collaborative skills, positive thinking. Also,
in management competencies dimension, paying attention to learn ability like
working under pressure, problem solving, leadership and persuasion are needed.
Keywords: key competencies and skills, higher education, applied-science education

