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چکیده
امـروزه دانشـگاه ها در عرصه هـاي گوناگونـی بایـد  پاسـخگوي نیازهاي روبه رشـد جامعه  باشـند از جملـه آموزش، 
پژوهـش، کارآفرینـی و مدیریـت نیروی انسـانی از جمله دانشـجویان و اعضاي هیات علمي در سـطح ملـي و بین المللي. 
در حقیقـت دانشـگاه مسـئول تربیـت نیروي انسـاني متخصص و ماهـر، به عنوان مهم ترین سـرمایه جامعه اسـت. نقش 
اساسـي مـورد انتظـار از دانشـگاه، پرورش انسـاِن دانا، توانا و شـکوفاکننده جامعه اسـت. بـا توجه به نیازهای روبه رشـد 
جامعـه و شناسـایی شایسـتگی های مـورد نیـاز دانشـجویان برای کسـب شـغل پایـدار، این پژوهـش به دنبـال طراحی 
مـدل شایسـتگی های حرفـه ای دانشـجویان کشـاورزی براسـاس روش کیفـی اسـت. جامعه آمـاری این پژوهـش اعضا 
هیـات علمی دانشـگاه های کشـاورزی بوعلی سـینا، زنجان، رازی کرمانشـاه، شـیراز و تهـران، متخصصان کشـاورزی در 
بخـش دولتـی و خصوصـی می باشـند. ابـزار پژوهـش مصاحبـه هـای عمیق نیمـه سـاختارمند بوده اسـت که با شـمار 
28 تـن از جامعـه آمـاری انجـام شـده )11 تن اعضا هیـات علمی، 8 تن کارشناسـان بخش دولتی و 9 تـن فعاالن بخش 
خصوصـی(، پـردازش داده هـا طـی سـه مرحله کدگـذاری باز، محـوری و گزینشـی انجام شـد. یافته ها نشـان دادند که 
شـرایط علـی بـه وجود آمـدن مقوله ی محوری )شایسـتگی های دانشـجویان کشـاورزی( شـامل مهارت هـای ارتباطی، 
مهارت هـای تجربـی و عملـی، مهارت هـای کارآفرینـی، مهارت هـای مدیریتـی و مهارت هـای کار گروهـی می باشـد. 
شـرایط مداخله گـر )تأثیرگـذار( نیـز شـامل وجـود مدرسـان برجسـته، اسـتفاده از وسـایل کمک آموزشـی و شـناخت 
ظرفیت هـای اقتصـادی منطقـه می باشـد. عـاوه بر ایـن، شـرایط زمینه ای و بسـتر الزم بـرای به وجودآمـدن مقوله ی 
محـوری یعنـی شایسـتگی های دانشـجویان کشـاورزی عبارت بودنـد از: نحـوه آموزش های دانشـگاهی، ایجـاد عاقه و 
انگیزه در دانشـجویان و ارتباط با فعاالن کشـاورزی و کشـاورزان پیشـرو. راهبردهای کنش و  واکنش نیز شـامل توجه 
نکـردن بـه نیازهـای بـازار کار، بهره گیـری از هـوش هیجانی و موانع و معضات بخش کشـاورزی و آشـنایی بـا آنها بود.
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مقدمه
در قـرن حاضر یکـی از مؤثرترین نهادهایـی که می تواند 
بر رشـد و پیشـرفت یک کشـور تأثیر بسـزایی داشـته باشـد 
دانشـگاه اسـت. به طورکلـی دانشـگاه و نظـام آمـوزش عالی، 
گران بهاتریـن منبعـی اسـت که هـر جامعه برای پیشـرفت و 
توسـعه در اختیـار دارد )مالکـی نـژاد و همـکاران، 1399(. 
اسـتفاده از مدیـران آگاه و شایسـته بـه یک چالـش بزرگ در 
دنیـای تجارت فعلی تبدیل شـده اسـت. تقاضا بـرای مدیران 
بـا مهـارت باال برای مراکز آموزشـی و دانشـگاهی بسـیار مهم 
اسـت، بنابرایـن، سـازمان ها به دنبـال اسـتفاده از برنامه های 
شایسـته و  مدیـران  به کارگیـری  بـرای  توسـعه  آمـوزش و 
کارآمد هسـتند )یوسـف1 و همـکاران، 2019(. وجود مدیران 

شایسـته و کارآمـد، موجبـات افزایـش کارایـی و اثربخشـی 
بـه  را در دسـتیابی  نهـا  آ  فراهـم و  را  دانشـگاه ها  بیش تـر 
اهـداف راهبردی شـان یـاری می سـازد. به طـور خـاص در 
مـورد کشـور ایـران، باتوجـه بـه شـرایط و تحریم هایـی کـه 
وجـود دارد، نیـاز بـه دانشـگاه و مراکـز آمـوزش عالـی بـرای 
پـرورش نیـروی انسـانی متخصص اهمیـت غیرقابـل انکاری 

دارد )مالکـی نـژاد و همـکاران، 1399(.
نظـام آمـوزش عالـی از بزرگترین نظام هاي جامعه اسـت 
کـه سرنوشـت جامعـه را در بلندمـدت مشـخص می کنـد 
)شـمس و میراحمـدی، 1398(. پژوهش هـا نشـان می دهـد 
زاده و  )ابراهیـم  اسـت  تحـول  تغییـر و  مبـدأ  دانشـگاه  کـه 
همـکاران، 1397(، و توسـعه جوامـع ارتبـاط بسـیار زیـادي 

بـا آمـوزش عالـی آنهـا دارد )رحیمـی، 1397(. در همیـن 
خصـوص و بـا پررنـگ شـدن چالش هـاي جوامـع جهانی در 
قـرن بیسـت ویکـم )ولهاتـر2 و همـکاران، 2015(، توجـه به 
نقـش و وظایـف گسـترده آمـوزش عالـی بـا تحـوالت زیادي 

روبـه رو شـده اسـت )ورفورسـت3، 2014(.
بخـش کشـاورزی بـه عنـوان کهن تریـن فعالیـت تولیدی 
بـا خاسـتگاه روسـتایی، در رونـد توسـعه کشـورهای مختلـف 
در ادوار زمانـی متفـاوت از اهمیـت خاصـی برخـوردار بـوده 

اسـت )خسـروی پـور و هارونی، 1398(. بررسـی روند توسـعه 
کشـورهای مختلـف حاکـی از آن اسـت کـه توسـعه بخـش 
کشـاورزی به عنوان یکـی از مهم ترین بخش هـای اقتصادی و 
یـا حتـی فراتـر از آن، ب عنوان پیش نیاز ضـروری برای تحقق 
توسـعه پایدار کشـور امری حیاتی اسـت. به طـوری بدون رفع 
موانـع توسـعه در ایـن بخـش، نمی تـوان انتظار داشـت سـایر 
بخش هـا از جمل بخش صنعت به شـکوفایی و توسـعه دسـت 

یابـد )مومنی و همـکاران، 1396(. 
ایجاد اشـتغال پایـدار از جمله هدف هـای کان اقتصادی 
همـه ی کشـورها می باشـد )امیربیـگ و همـکاران، 1398(. 
در ایـن بیـن، آمـوزش عالـی یکـی از عوامـل موثـر در تحقق 
سیاسـت های توسـعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشـورها 
به شـمار می آیـد و تربیت نیروی انسـانی متخصـص، به عنوان 
اسـاس توسـعه، توسـط دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی 
صـورت می گیـرد. بنابرایـن بروندادهـای این نظـام از اهمیت 
ویـژه ای برخوردارنـد )آگهـی و همـکاران، 1395(. اما بیکاری 
مهم تریـن  از  یکـی  دانشـگاهی  دانش آموختـگان  میـان  در 
مسـائل اجتماعـی روز کشـور و جهـان اسـت. از جملـه دالیل 
عالـی و  آمـوزش  دوره هـای  توسـعه ی  می توانـد  امـر  ایـن 
تعـداد دانشـجویان و عدم تناسـب آموخته های دانشـگاهی با 
نیازهـای روز بـازار کار در کشـور باشـد، کـه ایـن وضعیت در 
بیـن دانش آموختـگان کشـاورزی از وضعیـت نامناسـب تری 

نیـز برخوردار اسـت )غامـی و همـکاران، 1399(.
طبـق داده هـای مرکـز آمـار ایـران )1399(، حـدود 40 
درصد از بیکاران کشـور را فارغ التحصیان دانشـگاه تشـکیل 
می دهنـد که جمعیت یک میلیون نفری را شـامل می شـود؛ 
دالیـل مهم آن عـدم مهارت آموزی و رشـد افسارگسـیخته و 
از  جـذب  نیازسـنجی  بـدون  دانشـگاهی  مراکـز  بی برنامـه 
سـوی بـازار کار اسـت. آخریـن گـزارش مرکـز آمار ایـران از 
نتایـج نیـروی کار در پاییـز 99، نرخ بیکاری افراد 15سـاله و 
بیش تـر نشـان می دهـد کـه 9.4 درصـد از جمعیـت فعـال 
)شـاغل و بیـکار( بیـکار بوده انـد. یعنـی تعـداد بیـکاران در 
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پاییـز 99 حـدود 2میلیـون و 435هـزار و 717 نفـر بـوده 
اسـت. مطابـق ایـن آمـار در پاییـز 99 سـهم جمعیـت بیکار 
فـارغ التحصیـان آموزش عالـی از کل بیـکاران 40.2 درصد 
بـوده اسـت. ایـن سـهم در بیـن زنـان نسـبت بـه مـردان و 
نقاط شـهری نسـبت بـه نقاط روسـتایی بیش تر بوده اسـت، 
ایـن در حالـی اسـت کـه رشـته ی مهندسـی کشـاورزی از 
دارد و  بسـیار  بیـکار  فارغ التحصیـل  اسـت کـه  رشـته هایی 
در سـال 1395 حـدود  ایـران  آمـار  مرکـز  آمـار  براسـاس 
21 درصـد جمعیـت فارغ التحصیـان رشـته های مهندسـی 
برنامه ریـزی  گسـترش و  )دفتـر  هسـتند  بیـکار  کشـاورزی 

آمـوزش عالـی، 1396(.
مهـارت و  بـه سـطح  توجـه  بـا  کارفرمایـان  دولت هـا و 
عالـی  آمـوزش  در  دانش آموختـگان  کـه  شایسـتگی هایی 
کسـب می کننـد و بـا درنظـر گرفتـن اسـتانداردهای خـاص 
اقـدام به اسـتخدام آنـان می کنند )پـی دبلیوسـی4، 2014(. 
در سـده 21، افـزون بـر دانـش فنـی، داشـتن مهارت هـای 
اشـتغال نیـز در رقابـت بـرای کسـب موقعیت هـای شـغلی و 
حفـظ بـازار کار از اهمیـت به سـزایی برخـوردار اسـت. ایـن 
مهارت هـا افـراد را بـرای ورود بـه بـازار کار آمـاده می سـازد 
)اسـماعیل و محمـد5، 2015(. در ایـران زمینه هـای ایجـاد 
نظـام آموزش هـای مهارت محـور در کنار نظـام آموزش های 
نظـری از هنگامـی آغـاز شـد کـه ضعـف آمـوزش نظـری در 
نیـاز بخش هـای  انسـانی متخصـص مـورد  نیـروی  تربیـت 
صنعتـی، کشـاورزی و خدمات نمایان شـد. در آمـوزش عالی 
طراحـی آموزش هـا بـر مبنـای سـاختار دانش و نـه نیازهای 
جامعـه، جـدی نبـودن در ارایـه مناسـب واحدهـای عملـی، 
تناسـب نداشـتن محتـوای درس هـای دوره هـا بـا نیازهـای 
بـازار کار، باعـث کارآیـی پاییـن دانش آموختگان دانشـگاه ها 

در بـازار کار شـده اسـت )زاللـی و همـکاران، 1397(. 
امـروزه دانشـگاه  ها در عرصه هـاي متنـوع و متعـددي از 
جملـه ابعـاد مدیریـت دانشـجویان و اعضـاي هیات علمي در 
سـطح ملي و دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالي نـه تنها 

بـه دلیـل تربیـت نیـروي انسـاني متخصـص، بلکه بـه جهت 
گسـترش مرزهـاي دانـش و از دیدگاه هـاي رشـد شـخصي، 
)مدهوشـي و  هسـتند  توجـه  مـورد  بین المللـي  ملـي و 
نیـازي، 1389(. بدلیـل شـرایط خـاص زندگـي در دنیـاي 
مـدرن الزم اسـت تـا دانشـگاه نسـبت بـه ایجـاد و نهادینـه 
کـردن مجموعـه  اي از قابلیت هـا در دانشـجویان کـه آنهـا 
را شایسـتگي مي خوانیـم، اهتمـام ورزد. ایـن شایسـتگي ها، 
قابلیـت دانشـجو را بـراي زندگـي اجتماعـي مـدرن افزایـش 

مي دهـد )شـارع پـور و همـکاران، 1380(.
تجربـه تاریخـی فرایند توسـعه در کشـورهای پیشـرفته 
صنعتـی نشـان مـی دهـد کـه کشـاورزی نقـش اساسـی در 
توسـعه ملی این کشورها دارد )شـکوری، 1389(. کشاورزی، 
دارای جنبـه های پیچیـده ی اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی، 
بـوم شـناختی، زیبایـی شـناختی و اخاقـی اسـت. رویارویی 
مطلوب بـا پیچیدگی ها، نبود قطعیـت و هنجارها، ارزش ها و 
گرایـش هـای متضـاد، نیازمنـد دگرگونـی هـای بنیـادی در 
تغییرپذیری هـای  ایجـاد  درنتیجـه  کشـاورزی و  کارهـای 
اساسـی در شایسـتگی های موردنیاز دانشـجویان کشاورزی و 
توسـعه روسـتایی اسـت هـدف آمـوزش، بایـد شـکوفا کردن 
اسـتعدادها، رشـد و بـروز قابلیـت هـا و شایسـتگی هـا و نـه 
تعریـف آینـده بـرای دانشـجویان باشـد. دانـش آموختـگان 
کشـاورزی نـه تنهـا بایـد مجهـز بـه مهـارت هـای فنـی و 
تخصصـی باشـند بلکـه، بایـد دارای مهـارت هـای تسـهیل 
گـری فرآیند های توسـعه، شـامل تبحـر در مدیریـت پروژه، 
ارتباطـات و مذاکـره نیز باشـند )زاللـی و همـکاران، 1394(.

یکـي از اساسـي تریـن رسـالت هاي دانشـگاه، انتقـال و 
ارتقـاي دانش و فنـاوري و ایجاد مهارت و توانایـي در افراد، به 
منظور تصدي مشـاغل و رفـع نیاز بازار کار اسـت )محمدی و 
روحانـی، 1394(. تامین نیازهاي آموزشـي بخش کشـاورزي 
زمینـه  سـازي  فراهـم  کاربـردي و  آموزش هـاي  طریـق  از 
اشـتغال در راسـتاي تحصیـات و مهـارت یکـي از مهم ترین 
برنامه هـا در راسـتاي حصـول به اهداف توسـعه همـه جانبه 
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کشـور اسـت. به نظر مي رسـد عدم تناسـب بیـن فرایندها و 
مواد آموزشـي رشـته هاي تحصیلـي موجود در دانشـگاه ها با 
مهـارت هـا و توانائي هـاي مـورد نیاز بـازار کار، یکـي از مهم 
تریـن عوامـل موفـق نبـودن فـارغ التحصیـان در کاریابـي و 

اشـتغال اسـت )فرخزادی و همـکاران، 1389(.
پایداري و پویایي توسـعه ي کشـاورزي و عمران روستایي 
در ایـران، نیازمند بهره مندي کشـور از سـرمایه هاي انسـاني 
ماهـر و متخصـص در زمینه هـاي تولیـد و تبدیـل محصوالت 
کشـاورزي و همزمـان بـا آن، پـي ریـزي نهادهـاي ترویجي و 
تشـکل هاي خودیـاري به منظور تـدارك و تجهیـز زیربناهاي 
مربـوط بـه فرآیند توسـعه مي باشـد )شـهبازی و علـی بیگی، 

.)1385
تحقـق ایـن بهـره منـدي هم بـه نوبـه ي خود، مسـتلزم 
آگاهـي مـداوم مدیـران و محققـان و مربیان علوم کشـاورزي 
نیازهـاي مهارتـي و تخصصـي در حـال تغییـر و تکویـن  از 
مـزارع،  در  تبدیـل  تولیـد و  عرصه هـاي  در  کنشـگران 
روسـتاها و دیگـر بخش هـاي تولیـدي اسـت. گویاتریـن 
صحنـه ي نمایـش واقعـي نیـاز بـه نیروهـاي انسـاني ماهر و 
متخصـص در زمینه هـاي اصلـي و جانبـي مربوط بـه تولید و 
تبدیـل محصـوالت و فرآورده هـاي کشـاورزي، شـرایط 
عرضـه و تقاضـاي نیـروي انسـاني در بـازارکار کشـاورزي در 
مناطـق روسـتایي و قطب هـاي تولیـدي در سراسـر کشـور 
تقاضـا در وضعیـت موجـود،  ایـن عرضـه و  اسـت. شـرایط 
حاکـي از بیـکاري بیـش از حـد برونداد هـاي نظـام آمـوزش 
کشـاورزي در سـطوح مختلـف اسـت کـه یکـي از دالیل آن 
را مـي تـوان ناشـي از عـدم تطابـق توانمندي هـاي دانـش 
آموختـگان بـا نیازهـاي مهارتـي و تخصصـي مـورد نیـاز در 
واحدهـاي تولیدي و تبدیلـي در بخش کشـاورزي فرض کرد 

)شـهبازی و علـی بیگـی، 1385(.
در راهبردهاي شـغلي مفهوم شایسـتگي هاي محوري به 
عنـوان ابـزار رقابـت و شـیوه هاي مزیتهـاي راهبـردي برخي 
از شـرکت ها بیـان مي شـود، در حالـي کـه منابـع انسـاني، 

بـه ویژه بـر: تعاریف، اسـتخدام، انتخاب و توسـعه شایسـتگي 
فـردي تمرکـز دارنـد. در دیـدگاه نخسـت، شایسـتگي هاي 
کلیـدي کـه توسـط )پرالـد و هامـل6، 1990(، ارائـه شـده بر 
مقوله هـاي راهبـردي تمرکز دارنـد که سـازمان را به صورت 
یـک کل در نظـر میگیرنـد. امـا در دیـدگاه دوم، تمرکـز بـر 
افـراد و منابـع انسـاني اسـت کـه در حـال رقابـت بـراي ابراز 
ارزش هاي خویشـتن هسـتند. بـا تعاریف شایسـتگي، چنین 
بـه نظـر میرسـد که شایسـتگي هماننـد چتري اسـت که هر 
چیـزي را کـه بـه گونه اي مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بر روي 
عملکرد شـغلي تاثیر داشـته باشـد، در بر میگیـرد. به عبارت 
دیگر، شایسـتگي تصویري از یک انسـان رشـد یافته را نشان 
مي دهـد کـه بـراي انجـام یـک شـغل، آمادگي هـاي کامـل 
را از هـر جهـت داشـته باشـد. در حقیقـت شایسـتگي نوعي 
نگـرش سیسـتمي بـه کارکنـان دارد کـه همـه آن صفـات، 
ویژگي هـا، مهارت هـا و نگرش هـا در ارتبـاط بـا اثربخشـي 
در انجـام وظایـف و مسـئولیت ها را شـامل مي شـود. بـه این 
ترتیـب شایسـتگي ها را مـي تـوان ابعـاد رفتـاري تلقـي کرد 
کـه روي عملکـرد شـغلي تاثیـر دارنـد. شایسـتگي ها بیانگـر 
ایـن اسـت که افـراد چگونـه باید انجـام وظیفه کننـد و یا در 
شـرایط خـاص چگونـه واکنـش نشـان داده، یا چگونـه رفتار 

کنند )عریضـی، 1384(.
بنابرایـن منابـع انسـاني ارزشـمندترین منابـع سـازمان 
محسـوب مي شـوند کـه بـا تـاش و کوشـش و ایجـاد 
هماهنگي و بکارگیري دیگر اجزا سـازمان، اهداف سـازماني را 
تحقـق مي بخشـد. این منابـع داراي توانائي هـا و قابلیت هاي 
بالقـوه اي هسـتند کـه در محیـط سـازماني بـه فعـل تبدیل 
مي شـود. دسـتیابي بـه ایـن مهـم نیازمنـد درك و شـناخت 
کامـل انسـان ها و فراهـم کردن شـرایط مناسـب بـراي کار و 
تـاش اسـت. یکي از مـواردي که در این زمینه قابل بررسـي 
اسـت قـرار دادن افـراد در جایگاه هـاي متناسـب بـا توانائي، 
تجـارب و قابلیـت آنهـا اسـت. ایـن فرآینـد در قالـب نظـام 
شایسـته سـاالري بررسـي گردیـده اسـت. مفهـوم شایسـته 
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سـاالري بـه اجمـال شایسـتگي، گزینـش، جلـب و جـذب 
مـداوم نیروهـا و سـپس فراهـم کـردن زمینه هـاي اعمـال 
مدیریت حسـب توانمندیهاي افراد مي باشـد )عسـگری آزاد، 

.)1382
بـا  تحقیقـی  در   ،)1389( یغمـوری  عمـران و  صالحـی 
عنـوان بررسـی مهارت هـای اشـتغال زاي بـازار کار بـا توجه 
بـه اقتصـاد جهانـی در برنامه هـاي درسـی آمـوزش عالـی 
پـس از مصاحبـه بـا مدیـران صنایـع، لیسـتی از مهم تریـن 
بـا  تعییـن و  کار جهانـی  بـازار  در  زا  اشـتغال  مهارت هـاي 
اسـتفاده از پرسشـنامه، میزان برخورداري دانشـجویان از این 
مهارت هـا ارزیابـی شـد. یافته هـاي تحقیق نشـان می دهند 
میـزان برخـورداري دانشـجویان از مهارت هـاي اشـتغال زاي 
بـازار کار در سـطح متوسـط رو به پایین بـود. این امر با توجه 
بـه جنبـه خود اظهاري بودن پرسشـنامه ها و نظـرات مدیران 
صنایـع کـه سـطح مهارت هاي دانشـجویان را پاییـن ارزیابی 
کـرده بودنـد، نیـز همخوانـی داشـت. عـاوه بـر ایـن، نتایـج 
نشـان دادنـد رشـته تحصیلی، جنسـیت و معـدل، تأثیري در 
میـزان برخـورداري دانشـجویان از مهارت هـاي اشـتغال زاي 
بـازار کار ندارند. حمیـدی زاده و براموند )1390( در تحقیقی 
بـا عنـوان طراحی و تبییـن مدل توانمندسـازی و شایسـتگی 
حرفـه ای بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه مولفه توانمند سـازی 
بـا شایسـتگی حرفـه ای ارتبـاط معنـاداری دارد، هم چنیـن 
مـدل مفهومـی تحقیـق پـس از آزمـون معادله سـاختاری با 
داد ه هـا بـرازش مطلـوب داشـت و توانمندسـازی بـا اثرکلـی 
حرفـه ای  شایسـتگی  تبییـن  در  معنـاداری  نقـش   )./93(

کارکنـان دارد.
امیـن خندقـی و همـکاران )1391( در مطالعـه ای بـا 
هنرآمـوزان  حرفـه اي  شایسـتگی هاي  نیازسـنجی  عنـوان 
هنرسـتان  هاي فنـی و حرفـه اي بـر مبنـاي مـدل بوریـچ و 
مـدل تحلیـل کوآدرانـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه که 7 
شایسـتگی حرفـه ای داراي باالتریـن اولویـت می  باشـند که 
5 اولویـت اول بـه ترتیـب شـامل برنامه ریزي و اجـراي طرح 

اشـتغالزایی بـراي هنرجویـان فنـی و حرفـه اي؛ همـکاري با 
بـازار کسـب و کار و صنعـت در طراحـی و اجـراي برنامه  هاي 
آمـوزش فنـی و حرفه اي، حفـظ و تداوم دانش فنـی در حوزه 
حرفه اي تخصصی مربوط به خود، اسـتفاده از منابع، وسایل و 
تسـهیات کسـب و کار و صنایـع موجـود در جامعـه محلی و 
منطقـه اي، و تجزیـه و تحلیـل اسـتعداد و توانایـی هنرجویان 
فنـی و حرفـه اي مربـوط بـه خـود می باشـد. در مرحلـه دوم 
شایسـتگی  هاي  کوآدرانـت،  تحلیـل  مـدل  از  اسـتفاده  بـا 
حرفـه اي از دیـدگاه هنرآموزان و کادر مدیریتی هنرسـتان ها 
شناسـایی و اولویـت بنـدي شـد. نتایج نشـان داد کـه از دید 
هنرآمـوزان و کادر مدیریتـی فنی و حرفه اي، 46 شایسـتگی 
حرفـه اي بـه عنـوان اولویت هاي آموزشـی مطرح شـدند که 
5 اولویـت اول بـه ترتیـب شـامل برنامه ریزي و اجـراي طرح 
اشـتغالزایی بـراي هنرجویـان فنـی و حرفـه اي، همـکاري با 
بـازار کسـب و کار و صنعـت در طراحـی و اجـراي برنامه  هاي 
وسـایل و  منابـع،  از  اسـتفاده  حرفـه  ي،  فنـی و  آمـوزش 
تسـهیات کسـب و کار و صنایـع موجـود در جامعـه محلی و 
منطقـه اي، تجزیـه و تحلیـل نیازهـاي بـازار کار و رویه هـاي 
اسـتخدام در سـطح محلی و ملی، وحفظ و تـداوم دانش فنی 
در حـوزه حرفـه اي تخصصـی مربـوط بـه خـود می  باشـد. 
ایـن شایسـتگی ها بـه عنـوان مهم تریـن نیازهـاي آموزشـی 

هنرآمـوزان فنـی و حرفه اي شـناخته شـدند.
یعقوبـی فرانـی و همـکاران )1392( در مطالعـه ای بـا 
عنـوان صاحیت های مـورد نیاز دانش آموختگان کشـاورزی 
اسـتان ایـام بـرای اشـتغال در بخـش تعـاون به ایـن نتیجه 
رسـدیدند کـه در ایـن تحقیـق صاحیت هـای مـورد نیـاز 
اشـتغال در بخـش تعاونـی به سـه دسـته صاحیت های قبل 
از تاسـیس، تاسـیس و راه انـدازی و صاحیت هـای مدیریـت 
شـرکت تعاونی تقسـیم شـدند. نتایج حاصـل از آزمون t تک 
گروهی نشـان داد که میـزان بهره منـدی دانش آموختگان از 
صاحیت هـای مـورد نیاز در هر سـه مرحله در حد متوسـط 
اسـت. موحـدی و همـکاران )1392( در مطالعـه ای با عنوان 
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آسیب شناسـی بیکاری دانش آموختگان کشـاورزی: تحلیل 
کمـی و کیفـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آسـیب  های 
بیـکاری دانش آموختـگان کشـاورزی را می تـوان در هفـت 
عامـل طبقه بنـدی کرد کـه عبارتند از: آسـیب های مرتبط 
بـا دولـت، آسـیب های مرتبـط بـا بـازار کار، آسـیب های 
مرتبـط بـا نظـام آمـوزش کشـاورزی، آسـیب های مرتبط با 
اسـتادان کشـاورزی، آسـیب های مرتبـط با نحـوة آموزش و 
یادگیـری، آسـیب   های مرتبـط با دانشـجویان کشـاورزی و 
آسـیب های مرتبـط بـا نبـود اطـاع رسـانی و مشـاورة 

دانش آموختـگان کشـاورزی.
گلباز و یعقوبی )1394( در مطالعه ای با عنوان سـنجش 
کارشناسـی  مقطـع  دانش آموختـگان  شـغلی  توانمنـدی 
کشـاورزی و راهکارهـای بهبـود آن از دیـدگاه دانشـجویان 
کارشناسی ارشـد دانشـگاه زنجـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کـه داد میانگیـن نمـرة توانمندی شـغلی پاسـخگویان 7/04 
از 20 اسـت کـه نشـانگر توانمنـدی شـغلی ضعیف آنهاسـت. 
بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملـی، راهکارهـای توانمندسـازی 
شـغلی دانش آموختـگان کشـاورزی در هفت عامـل، افزایش 
حمایت هـای دولتـی، افزایـش ارتبـاط بین بخش آمـوزش با 
اجرا، ایجاد تغییرات سـاختاری در شـیوة آموزشـی، برگزاری 
تحصیـل،  زمـان  در  حرفـه ای  فنـی-  آموزشـی  دوره هـای 
ایجـاد تغییـرات سـاختاری در محتـوای آموزشـی، تغییـر در 
شـیوة پذیـرش دانشـجو و اصـاح برنامه های درسـی خاصه 
شـدند کـه درمجمـوع 64 درصـد از کل تغییـرات مربـوط 
تبییـن  را  پاسـخگویان  شـغلی  توانمنـدی  راهکارهـای  بـه 
می کننـد. زاللـی و همـکاران )1394( در تحقیقـی بـا عنوان 
تنگناهـا و چالش هـای اشـتغال دانش  آموختگان کشـاورزی 
از دیـدگاه مدیـران اجرایی، نتیجه ی تحقیق نشـان داد که از 
نظـر مدیران اجرایـی تنگناها و چالش هـای دانش آموختگان 
کشـاورزی کـه می توانـد در نهایـت در دامن زدن بـه بیکاری 
آنـان نقـش بسـزایی داشـته باشـد، بـه چهـار عامـل گرایش 
منفـی بـه انجـام کار خصوصـی، نبـود گزینـش عقایـی، بار 

منفـی جامعه در تعییـن موقعیت های اجتماعـی و تنگناهای 
جـذب دانش آموختـگان دسـته بندی می شـوند کـه در 
مجمـوع ایـن چهـار عامـل 69 درصـد از واریانـس عامل ها و 

چالش هـای موجـود را تبییـن می کننـد.
بـا عنـوان  ای  غنیـان و همـکاران )1398( در مطالعـه 
تحلیـل شایسـتگی های حرفـه ای مـورد نیـاز کشـاورزان در 
برابـر تغییـرات اقلیـم بـر مبنـای یافته هـای مـدل بوریـچ، 
29 شایسـتگی حرفـه ای نمـره اولویـت بیش تـر از 4 کسـب 
کرده انـد، بـه بیـان دیگر ایـن نتایج نشـان دهنـده کمبود یا 
ضعـف افراد در 29 حرفه اسـت. جاودانی و همکاران )1399( 
الگـوی  سـنجي  اعتبـار  طراحـي و  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در 
شایسـتگي های حرفـه ای اعضـای هیـات علمـي دانشـگاه 
شایسـتگی های  الگـوی  کـه  داد  نشـان  نتایـج  فرهنگیـان، 
حرفـه ای اعضای هیات علمی دانشـگاه فرهنگیان متشـکل3 
حرف هـای  مهارت هـای   -2 حرفـه ای  دانـش  عامـل1- 

3-  اخـاق حرفـه ای مـی باشـد.
نتایـج مطالعـات والـز و بـاودن )2000(، نشـان داد کـه 
ماهیـت بیـن رشـته اي کشـاورزي و زمینـه خـاص فرهنگي، 
دانش آموختـگان  کـه  مي طلبـد  آن  سیاسـي  اجتماعـي و 
کشـاورزي، داراي قابلیت هـا و کیفیت هـاي پویایـي باشـند 
تـا بتواننـد مقتدرانـه و داوطلبانـه نسـبت به مسـایل مختلف 
انتقاد، اندیشـه و عمل نمایند. لذا دانش آموختگان کشـاورزي 
بایـد داراي مهارت هاي تسـهیل گري شـامل مدیریت پروژه، 
ارتباطـات و مذاکـره باشـند. عاوه بـر انتقال شایسـتگي هاي 
فنـي بایـد بـه دانشـجویان در کسـب ارزش هـا، نگرش هـا و 
رفتارهـاي مثبـت مرتبـط بـا رشـته و تخصـص خـود کمـک 
نمایـد. زالکیفلی )2008( نیـز در مطالعه ای با عنوان 5 دلیل 
بیـکاری فـارغ التحصیـان، در مطالعـات خود اظهـار نمودند 
آفریقـاي  فارغ  التحصیـان  میـان  در  بیـکاري  دالیـل  کـه 
جنوبـي شـامل فقـدان تجربـه و مهارت هـاي عملـي، فقدان 
ویژگي هـاي مناسـب بـراي تصـدي شـغل، کیفیـت ضعیـف 
ادامـه تبعیـض  از دانشـگاه  ها،  سـطوح آمـوزش در برخـي 
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نـژادي، فقـدان مهارت هایي مثـل مدیریت زمـان، ارتباطات، 
تفکـر خـاق، فقـدان توانایـي مسـتقل کارکـردن و انتظارات 
بسـیار بـاالي جویندگان کار براي کسـب فرصت هاي شـغلي 
مناسـب در بـازار کار، مي باشـد. همچنیـن مي تـوان دلیـل 
عـدم موفقیـت دانش  آموختـگان دانشـگاهي بـراي کسـب 
شـغل در مالـزي را، تغییـر سـاختار اقتصادي دانسـت. بخش 
خدمـات نیـز افـرادي را نیـاز دارد کـه نـه تنهـا دانـش فنـي 
دارنـد، بلکـه از مهارت هـاي ظریفـي چـون ارتباطـات میـان 
فـردي، بلـوغ و تشـخیص موقعیت هـاي تجـاري برخوردارند. 
از عوامـل دیگـر مي تـوان بـه کیفیـت آمـوزش، انتظـارات 
بـاالي جوینـدگان کار، فقـدان مشـاوره تحصیلـي، کمبـود 

راهنمایـي حرفـه  اي و مشـاوره شـغلي، اشـاره کرد.
موحـدی )2009( نیـز پنـج عامل را به عنـوان مهم ترین 
عوامـل موثـر بـر بهبـود وضعیـت شـغلي دانش آموختـگان 
رشـته کشـاورزي شناسـایي کرده اسـت. این عوامل عبارتند 
از: ارتبـاط بیـن آمـوزش و کار، افزایـش فرصت هـاي شـغلي، 
برنامه هـاي  تطبیـق  اسـاتید،  عملـي  توانایي هـاي  ارتقـاي 
درسـي در جهـت اشـتغال، و اصـاح نظـام آمـوزش عالـي 
صاحیت  مـداري.  مهارت مـداري و  بـه  دانش مـداري  از 
در  کار  بـازار  نیازهـاي  تلفیـق  نظیـر  عواملـي  همچنیـن 
بیـن  رسـمي  عملـي و  روابـط  ایجـاد  درسـي،  برنامه هـاي 
دانشـگاه و کارفرمایـان، ایجـاد مراکـز، دفاتـر و کمیته هـاي 
دانشـجویان،  تحقیقاتـي  فعالیت هـاي  تقویـت  مشـترك، 
گسـترش و بهبود دوره هـاي کارآمـوزي و کارورزي، همکاري 
مشـترك بیـن بخـش دولتـي و خصوصـي، و دعـوت از افـراد 
صاحبنظـر در مرکـز کاري بـه عنـوان سـخنران مهمـان در 
دانشـگاه ها، مهم تریـن عوامـل موثـر در بهبـود روابـط بیـن 

دانشـگاه ها و بـازارکار شناسـایي گردیـده اسـت.
رابینسـون و همـکاران )2009( نیز درباره احراز مشـاغل 
دانش آموختـگان  توسـط  آینـده  در  کشـاورزی  مختلـف 
رشـته های کشـاورزی نتیجـه می گیرند که داشـتن انگیزه و 
نگـرش مثبـت، توانایی کار کـردن با دیگـران و توانایی کار به 

طور مسـتقل، مهم  ترین عامل های موثر در به دسـت آوردن 
شـغل در آینـده هسـتند. مـک گاری و مـک دونـاخ )2019( 
در مطالعـه ای تحـت عنـوان شایسـتگی های دیجیتالـی در 
آمـوزش معلمـان نتایج نشـان داد شایسـتگی های دیجیتالی 
در آمـوزش معلمـان در چهـار بخش اصلی قابل دسـته بندی 
اسـت؛ شایسـتگی فنی، شایسـتگی های اخاقی، شایسـتگی 
پداگـوژی، و شایسـتگی های نگرشـی. همچنیـن، در پژوهش 

آنـان مهم تریـن بعد شایسـتگی.
کربـت )2020(، در مطالعـه ای بـا عنـوان ایجـاد یـک 
در  آمـوزش  مدیـران  بـرای  متنـی  صاحیـت  چارچـوب 
انگلسـتان نشـان داد کـه بخـش آمـوزش بیش تـر تغییـرات 
تجربـه می کنـد.  کـرده و همچنـان  تجربـه  را  چشـمگیری 
ایـن محیـط پویـا بـرای همة کسـانی کـه در این بخـش کار 
می کننـد چالـش برانگیـز اسـت. فقـدان انتظـارات و آموزش 
حرفـه ای بـر توانایـی مدیـران آمـوزش را برای انجـام وظیفه 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. ایـن پژوهش هـم بـرای آموزش 
بیش تـر و هـم در زمینـة مدیریـت متمرکـز اسـت تـا یـک 
چارچـوب شایسـتگی را بـرای مدیـران آمـوزش ایجـاد کند. 
سـهم قابـل توجـه پژوهـش ایـن اسـت کـه بـه آمـوزش و 
پیشـرفت حرفـه ای مدیـران راهنمایـی آمـوزش و همچنیـن 
اطـاع رسـانی در مورد طراحـی و اجرای اسـتخدام و انتخاب 

بـرای دارنـدگان پسـت های آینـده کمـک خواهـد کـرد.

روش پژوهش
بـا توجـه بـه این کـه تاکنون نظریـه و مدل نظـری تایید 
شـده ای در خصـوص شایسـتگی های حرفـه ای دانشـجویان 
کشـاورزی ارایه نشـده اسـت برای شناسـایی شایستگی های 
حرفه ای دانشـجویان کشـاورزی از روش کیفی اسـتفاده شد. 
در ایـن پژوهـش بـرای گـردآوری داده هـا از مصاحبه هـای 
نیمه  عمیـق سـاختارمند اسـتفاده شـد. در مرحلـه گردآوری 
اسـناد  از  عمیـق،  نیمـه  مصاحبه هـای  بـر  افـزون  داده هـا 
کتابخانـه ای نیز به عنوان روش مکمل اسـتفاده شـد. در این 
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مرحلـه در آغـاز، اطاعات مقدماتی با بررسـی ادبیات موضوع 
در زمینه ی شایسـتگی های حرفه ای دانشـجویان کشـاورزی 
گـرد   آوری شـد و آنگاه بـا انجـام مصاحبه هـای عمیق نیمه 
سـاختارمند نسـبت به پیاده کـردن موارد صوتی، نگارشـی و 

تنظیـم یادداشـت ها اقدام شـد.
جامعه آماری پژوهش شـامل سـه گروه بـود: اعضا هیات 
علمی دانشـگاه های کشـاورزی، مدیران و کارشناسـان بخش 
دولتـی در سـازمان های جهـاد کشـاورزی، منابـع طبیعـی و 
فعـاالن  طبیعـی و  منابـع  کشـاورزی و  تحقیقـات  مرکـز 
بخـش خصوصـی در کشـاورزی شـامل مدیـران شـرکت های 
کلینیک هـای  کشـاورزی،  مشـاوره ای  مهندسـی و  فنـی، 
گیاهپزشـکی و شـرکت های کشـاورزی. تعداد نمونه های این 
بررسـی شـامل، 11 نفـر از اعضا هیـات علمی دانشـکده های 
کشـاورزی، 8 نفـر از مدیران و کارشناسـان بخـش دولتی و 9 
نفـر از فعـاالن بخش خصوصی در حوزه کشـاورزی می باشـد 
کـه براسـاس روش نمونه گیـری بـه روش گلولـه برفـی تـا 

مرحلـه دسـت یابی بـه آسـتانه سـودمندی انجام شـد.
مصاحبه هـا بـا هـر یـک از افـراد صاحب نظـر تـا نقطـه 
اشـباع نظـری و رسـیدن بـه هـدف اصلـی تحقیـق یعنـی 
شناسـایی شایسـتگی های حرفه ای دانشـجویان کشاورزی 
ادامـه یافـت، مـدت زمـان انجـام مصاحبه هـا بیـن 20 تـا 40 
دقیقـه بـود. اعتبارپذیـری پژوهـش از راه بررسـی دیدگاه های 
مختلـف صـورت پذیرفت به شـکلی کـه بررسـی در زمان ها و 
گروه هـای  از  صاحب نظـر  افـراد  بـا  مختلـف و  مکان هـای 
متفـاوت انجـام گرفـت. توجـه بـه زمـان و مـکان مختلـف بـه 
منظـور پرهیز از هر گونه سـوگیری در گـردآوری داده ها بود و 
در نظـر گرفتـن افـراد از گروه هـای مختلف شـامل مدرسـان، 
مدیـران و کارکنـان بخـش دولتـی و فعاالن بخـش خصوصی 
در حـوزه کشـاورزی نیـز بـه منظـور رسـیدن بـه داده  هـای 
بـا اعتبـار بیش تـر صـورت پذیرفـت. بـرای افزایـش قابلیـت 
اطمینـان پژوهش به تهیه مسـیرنمای حسابرسـی اقدام شـد؛ 
آنچنان که توصیه شـده اسـت )حریـری، 1385(. برای تقویت 

تاییدپذیـری پژوهـش تـاش شـد تا حـد امکان از تبـادل نظر 
بـا همتایـان )پژوهشـگرانی کـه تجربـه انجـام پژوهـش کیفی 
داشـتند( در فراینـد تحلیل داده ها اسـتفاده شـده و از دخالت 
دادن قضاوت هـا و ارزش هـای شـخصی در تحلیـل محتـوای 
متـون مصاحبه پرهیز شـود. بـراي تجزیه و پردازش به دسـت 
آمـده از مصاحبه هـا، از تحلیـل تـم7 اسـتفاده شـد )پناهـی و 
شـده  یادداشـت  مصاحبه  هـاي  نخسـت  همـکاران، 1397(. 
در طـی جلسـه هاي مصاحبـه تکمیـل شـد و بازخوانـی مکرر 
داده هـا صـورت پذیرفـت. سـپس متـن مصاحبه هـا پیاده 
سـازي و نسـبت بـه کدگـذاري و دسـته بندي آنهـا اقدام شـد. 
بعـد از مراجعـه مکـرر بـه مصاحبه  هـا و بازبینی فـراوان آنها و 
برقـراري رابطـه ی منطقی بیـن کدها، تعـداد ایـن کدها )بعد 

از حـذف کدهـاي تکـراري( بـه 35 مؤلفه رسـید. 
 

یافته ها
برابـر بـا اطاعـات جـدول 1، از 28 نفـر افـراد مصاحبـه 
شـده 8 نفـر زن و 20 نفـر مـرد بوده انـد. کم تریـن سـن 34 
سـال و بیش تریـن سـن 51 سـال بـوده  اسـت، همچنیـن 
کم تریـن سـابقه  کاری 3 سـال و بیش ترین سـابقه کاری نیز 

28 سـال بوده اسـت.
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جدول 1- مشخصات فردی مصاحبه شوندگان

گروه مورد 
مصاحبه

مدرک تحصیلی / 
سابقه کاریجنسسنرشته تحصیلمرتبه علمی

هیات علمی

22مرد51ترویج و آموزش کشاورزیاستاد
6مرد36علوم دامیاستادیار
13مرد40آموزش و توسعه کارآفرینیدانشیار
10مرد45ترویج و آموزش کشاورزیاستادیار
3زن36ترویج کشاورزیاستادیار
23مرد48ترویج کشاورزیدانشیار
20مرد46ترویج و توسعه روستاییمربی

استادیار
مدیریت فناوری اطاعات و 

کارآفرینی
5مرد32

10مرد42ترویج کشاورزیدانشیار

استادیار
مکانیک ماشین آالت 

کشاورزی
4مرد36

10مرد42زراعت و بیوتکنولوژیاستادیار

مدیران و کارکنان 
بخش دولتی

25مرد48زراعتکارشناسی ارشد
28مرد52آبخیزداریکارشناسی
10زن38گیاهپزشکیکارشناسی

17مرد40لیسانس ترویج و ارشد زراعتکارشناسی ارشد
20مرد44ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد

8زن38منابع آب کارشناسی
3زن34باغبانیکارشناسی

25مرد50زراعتکارشناسی ارشد

فعاالن بخش 
خصوصی

10مرد42ترویج و آموزشکارشناسی
8زن38گیاهپزشکیکارشناسی ارشد

8زن36گیاهپزشکیکارشناسی
10مرد36توسعه روستاییکارشناسی ارشد

16مرد43توسعه کشاورزیدانشجوی دکتری
6زن34ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد

15مرد44آبیاریکارشناسی
5زن36آبیاریکارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
لیسانس زراعت و کارشناسی 

ارشد توسعه روستایی
16مرد41
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حـذف  داده هـا و  اولیـة  کـردن  خاصـه  از  پـس 
جمله هـای اضافـی و تکـراری از جمات مصاحبـه، مفاهیم 
اولیـه در مصاحبه هـا و اسـناد مـورد ثبـت گردیـد. پـس 
از آن، تلخیـص مفاهیـم اولیـه در مرحلـة کدگـذاری بـاز 

انجام گرفـت کـه حاصـل آن 10 مقولـة فرعـی بـود کـه در 
جـدول شـماره 2 ارائـه گردیـده اسـت. در جـدول شـماره 
دو نیـز کلیـة مقـوالت فرعـی و تلخیـص آنها بـه 10 مقولة 

اصلـی نشـان داده شـده اسـت.

جدول 2-فرایند تلخیص داده ها در مرحلة کدگذاری باز

مقوله فرعیمشخصات
مباحثه و چانه زنی، گوش دادن، داشتن روابط عمومی باال، اعتماد به نفس، قدرت بیان، توانایی 
درك زبان عمومی، توانایی مکالمه به زبان عمومی، تعامل با بزرگساالن، ارتباط با سیاستمدارن

مهارت ارتباطی

انجام کار عملی، تمرین یادگیری عملی، اطاعات فنی و تخصصی تجربی، تجربه کار عملی در 
محیط روستایی و کشاورزی، انجام کار پاره وقت مرتبط با کشاورزی در زمان تحصیل

مهارت عملی در رشته 
تحصیلی

ارتباط با کشاورزان، آشنایی با نحوه تشکیل و کار شرکت های تولیدی و خدماتی، آشنایی با 
تعاونی ای تولیدی روستایی، ارتباط با کشاورزان موفق و فعال، توانایی انجام کار تیمی، داشتن 

روحیه کارتیمی در دانشگاه، انجام کارهای گروهی در دانشگاه

مهارت کار تیمی و 
گروهی

داشتن ایده های نو و جدید، شناخت فرصت های شغلی موجود، داشتن ظاهر مناسب، شناخت 
ظرفیت های اقتصادی منطقه، داشتن و آموزش خاقیت و نوآوری، نوشتن طرح توجیهی، روحیه 

خوداشتغالی، مهارت مدیریت کسب و کارهای کوچک، آشنایی با قوانین و مقررات اشتغال، 
راه اندازی کسب و کارهای کوچک

مهارت کارآفرینی

آشنایی با آفات و بیماری های معروف، آشنایی با نحوه تغذیه گیاهان، آشنایی با روش های آبیاری، 
شناخت گیاهان از نظر مرفولوژی، آشنایی با شیوه های زراعت، اصول کشاورزی پایدار، آشنایی با 

سرویس و نگهداری تراکتور، 

مهارت های عمومی و 
تخصصی کشاورزی

شناخت محصوالت زراعی و باغی مهم منطقه، آشنایی با آفات و بیماری های رایج منطقه، آشنایی 
با زبان و رسوم منطقه، روحیه کار در محیط روستایی و کشاورزی، شناخت ویژگی های جوامع 

روستایی
مهارت شناخت از منطقه

شناخت تکنولوژی های روز رشته، استفاده از تکنولوژی، آشنایی با شیوه های آموزش نوین و 
تکنولوژی های آموزشی، شناسایی شیوه های تحلیل شبکه، شناسایی شیوه های مدیریت شبکه، 

کار با اینترنت، استفاده از دانش روز
مهارت تکنولوژی

روحیه نوآوری و نوپذیری، مسئولیت پذیری، کمک به توسعه اجتماعی، همکاری در امور 
عام المنفعه، جلب مشارکت مردم، شناسایی ارزش ها و هنجارهای بومی، شناخت جامعه و 

کنش های اجتماعی
مهارت اجتماعی

بازاریابی، رهبری و تسهیلگری، مساله شناسی، مخاطب شناسی، تعهد شغلی، انضباط کاری، 
گزارش نویسی، پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتی، توانایی مساله یابی، مدیریت چابک،

مهارت مدیریتی

توانایی پژوهش و تسلط بر نرم افزارهای آماری، توانایی کار با رایانه، توانایی مقاله نویسی، توانایی 
مهارت استفاده از موتورهای جستجو و منابع اینترنتی، تکنیک های کیفی گردآوری اطاعات

مهارت پژوهشگری
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در کدگـذاری محـوری بـا برقـراری پیوند بیـن مقوالت، 
اطاعـات به شـیوه های جدیـدی بـه یکدیگر ربـط می یابند 
کـه ایـن کار بـا اسـتفاده از یـک پارادایـم )مـدل الگویـی یـا 
سرمشـق( صـورت می گیـرد. در ایـن مرحله، مقولـه محوری 
مشـخص شـده و مقـوالت دیگـر در اطـراف آن سـازماندهی 
می شـوند؛ ایـن مقوله هـا عبـارت هسـتند از: شـرایط علـی 
)عواملـی که سـبب ایجاد مقوله محوری می شـوند(؛ شـرایط 
یـا بسـتر )نشـان دهنده شـرایط ویـژه ای اسـت  زمینـه ای 
کـه پدیـده در آن قـرار دارد(؛ شـرایط مداخله گـر )زمینـه 

سـاختاری گسـترده ای هسـتندکه پدیده درآن رخ می دهد و 
بـر چگونگـی واکنـش نشـاندادن بـه آن یـا پیامدهـای آن 
مؤثـر می باشـد(، اسـتراتژی های کنـش واکنـش )کنش ها و 
بـر هـم   کنش هایـی کـه بـرای اداره، کنتـرل و یـا پاسـخ به 
مقولـه محـوری به وجـود می آینـد( و پیامدهـا )نتایج حاصل 

از اسـتراتژی ها( )کرسـول، 2005(.
مقـوالت فرعی و اصلی حاصل از کدگـذاری باز و محوری 

در جدول شـماره 3، نشـان داده شده است.

جدول 3- مقوالت اصلی و فرعی مرتبط با شایستگی های دانشجویان کشاورزی

مقوله ی اصلیمقوله ی فرعی
ضرروت داشتن توانایی برقراری ارتباط با جامعه روستایی و کشاورزان

مهارت ارتباطی

شرایط علی
شاورزی

شجویان ک
ستگی های دان

مولفه محوری: بهبود شای

ضرورت آموزش و توانایی برخورد و تعامل با بزرگساالن
داشتن اطاعات تجربی و عملی کافی در خصوص رشته تحصیلی

مهارت های 
تجربی و عملی

افزایش ساعات دروس عملی و انجام فعالیت های عملی بیش تر توسط 
داشنجویان 

ایجاد دروس مرتبط با سرفصل های ایجاد خاقیت و نوآوری در 
دانشجویان

مهارت کارآفرینی آموزش نحوه نوشتن طرح توجیهی و طرح کسب و کار
آشنایی با کسب و کارهای کوچک و استفاده از تجارب دارندگان این 

کسب و کارها
آموزش و افزایش توانایی دانشجویان در خصوص رهبری و تسیلگری در 

مهارت مدیریتیمناطق روستایی و جامعه کشاورزی
ایجاد توانایی مساله یابی و حل مساله توسط دانشجویان

مهارت کارتیمی و انجام پروژه های گروهی
گروهی افزایش توان و انگیزه دانشجویان برای ایجاد کارهای گروهی

بهره گیری از روش های آموزش نوین و تکنولوژی های جدید آموزشی
آموزش های 

دانشگاهی
شرایط زمینه ای 

)بستر(

استفاده از روش آموزش مبتنی بر شایستگی
آموزش در کنار عمل و تجربه

ایجاد انگیزه و استفاده از فاکتورها و معیارهای افزایش انگیزه دانشجویان
عاقه مندی در 

دانشجویان
بهبود شرایط کاری و فرصت های شغلی در خصوص رشته کشاورزی
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مقوله ی اصلیمقوله ی فرعی
لزوم ایجاد جلسات با فعاالن حوزه بخش کشاورزی

ارتباط با فعاالن و 
کشاورزان موفق

شاورزی
شجویان ک

ستگی های دان
مولفه محوری: بهبود شای

تماس و ارتباط با کشاورزان پیشرو و موفق در هر منطقه
استفاده از تجارب کشاورزان پیشرو

استفاده از اساتید استفاده از اساتید برجسته و با تجربه در آموزش های عملی و کاربردی
برجسته

شرایط 
مداخله گر

افزایش آموزش های عملی در دانشگاه
وسایل کمک بهره گیری از وسایل کمک آموزش 

آموزشی استفاده موثر و کارا از تکنولوژی آموزشی
ظرفیت های شناسایی ظرفیت های اقتصادی منطقه

اقتصادی منطقه بهره گیری از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی منطقه
عدم توجه به عدم توجه نظام آموزش عالی به بازار کار و نیازهای بازار کار

نیازهای بازار کار

استراتژی های 
کنش و واکنش

توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه جهت اشتغال و کارآفرینی
پایین بودن هوش هیجانی دانشجویان کشاورزی

هوش هیجانی 
پایین دانشجویان

آموزش های مربوط به افزایش انگیزه و بهبود هوش هیجانی در 
دانشجویان

آشنایی با موانع و معضات بخش کشاورزی منطقه
موانع و معضات 
بخش کشاورزی

عدم استفاده از کشاورزان پیشرو و فعال
عدم ارتباطات موثر دانشجویان با جامعه روستایی

افزایش شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان کشاورزی
بهبود 

شایستگی های 
دانشجویان 
کشاورزی

پیامد
تاثیر آموزش های دانشگاهی در بهبود و افزایش شاخص های مرتبط با 

شایستگی ها
افزایش ایجاد انگیزه دانشجویان برای ادامه تحصیل و خوداشتغالی

افزایش فرصت های کارآفرینی دانشجویان 

ادامه جدول 3- مقوالت اصلی و فرعی مرتبط با شایستگی های دانشجویان کشاورزی

مدل بهبود شایسـتگی های دانشـجویان 
کشاورزی

انجـام فراینـد کدگذاری، بـه مقولة محوری رسـید، دیگر 
مقـوالت نیـز سـازماندهی شـده و مـدل پارادایمـی حاصـل 
گردید. همانطور که در مدل مشـاهده می شـود، شـرایط علی 
بـه وجود آمـدن مقولـه ی محوری شـامل: مهـارت ارتباطی، 
مهارت هـای تجربـی و عملـی، مهـارت کارآفرینـی، مهـارت 
مدیریتـی و مهـارت کارگروهی می باشـد. شـرایط مداخله گر 
)تأثیرگذار( نیز دربرگیرنده وجود اسـاتید برجسـته، اسـتفاده 

از وسـایل کمک آموزشـی و شـناخت ظرفیت هـای اقتصادی 
منطقـه می باشـد. عـاوه بـر ایـن، شـرایط زمینه ای و بسـتر 
شایسـتگی های  رویکـرد  محـوری  مقولـة  وجودآمـدن  بـه 
دانشـگاهی،  آموزش هـای  نحـوه  کشـاورزی:  دانشـجویان 
ایجـاد عاقـه و انیگیـزه در دانشـجویان و ارتبـاط بـا فعـاالن 
اسـتراتژی های  می باشـد.  پیشـرو  کشـاورزان  کشـاورزی و 
کنـش واکنـش نیـز شـامل: عـدم توجـه بـه نیازهـای بـازار 
کار، بهره گیـری از هـوش هیجانـی و موانـع و معضات بخش 

کشـاورزی و آشـنایی بـا آنهـا می باشـد.
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شکل 1- مدل شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشاورزی

در مرحلـه کدگـذاری محـوری، داده ها به طـور دائمی با 
هم مقایسـه شـده و بـا چندین بـار مطالعه و رفت و برگشـت 
میـان کدهـا و مفاهیـم تـا رسـیدن بـه مقوله هـای مشـترك 
ایـن کار ادامـه یافـت. طـوری کـه حاصـل ایـن مقایسـه ها و 
رفت و برگشـت ها، رسـیدن به مفاهیم همسـان و قـرار دادن 

آنهـا در یـک طبقـه یا مجموعـه با عنـوان مقوله هـای فرعی 
بـود. ایـن روند تـا رسـیدن بـه مقوله هـای اصلی ادامـه پیدا 
کـرد. در ایـن مرحلـه مفاهیـم و نـکات به دسـت آمـده از 
مصاحبـه با هر سـه گـروه از جامعه آمـاری در 6 مقوله اصلی 

)بُعـد( و 35 مولفـه )گویـه( طبقه بندی شـدند )جـدول 4(.

شکل 2- مدل شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشاورزی
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جدول 4- کدگذاری محوری

مولفه )گویه(مقوله اصلی

شایستگی های ارتباطاتی در حوزه 
کشاورزی و روستایی

توانایی اداره یک کار گروهی در حوزه کشاورزی
توانایی برقراری ارتباط کاری در محیط های روستایی و کشاورزی

توان برقراری ارتباط با کشاورزان و روستاییان
توانایی جلب مشارکت کشاورزان، روستاییان و دیگران
تمایل به مشارکت و پیشبرد کارها به صورت گروهی 

آشنایی با فناوری اطاعات و ارتباطات
قدرت رهبری و مدیریت

شایستگی های تخصصی کشاورزی

کسب مهارت عملی در رشته تحصیلی
کسب دانش و اطاعات تخصصی در خصوص رشته تحصیلی

کسب دانش و اطاعات در خصوص فناوری های نوین در رشته تحصیلی
توانایی برنامه ریزی پروژه های مختلف کشاورزی
توانایی اجرا و انجام پروژه های مختلف کشاورزی

توانایی نگارش مقاله در رشته تخصصی

شایستگی خاقیت و نوآوری در کشاورزی

داشتن خاقیت و نوآوری در رشته تحصیلی
داشتن ابتکار عمل در رشته تحصیلی

توانایی ارزشیابی و قضاوت پروژه های مختلف کشاورزی
توانایی اجرای یک پروژه تحقیقاتی

توانایی پیشنهاد و نگارش یک طرح کسب و کار جدید

شایستگی حل مساله در حوزه کشاورزی

توانایی تشخیص مشکات در رشته تحصیلی
توانایی حل مسائل کاری در رشته تحصیلی

داشتن دید جامع نسبت به مسائل و مشکات کاری در رشته تحصیلی
توانایی انتخاب بهترین را حل

شایستگی اخاق حرفه ای کشاورزی

داشتن وجدان کاری
میزان پشتکار و کوشایی

حس تعهد و مسئولیت پذیری
انضباط حرفه ای در انجام کارها

صداقت در انجام کارها
داشتن منش و شخصیت

شایستگی عمومی کشاورزی

آگاهی های عمومی فنی کشاورزی و زیست محیطی
آشنایی با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشاورزی

داشتن تجربه کار کشاورزی
آشنایی با زبان انگلیسی در حوزه کشاورزی

درك باال نسبت به کشاورزی
آشنایی با زبان و رسوم منطقه

شناخت ویژگی های جوامع روستایی
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نتیجه گیری و بحث
بخـش آمـوزش و به ویـژه نظام آمـوزش عالی به واسـطة 
ایفـاي نقـش در تربیـت نیـروي انسـانی ماهـر و متخصـص 
مـورد نیـاز سـایر بخش هـا، از سـهم و اهمیـت قابـل توجهی 
در توسـعة اقتصـادي، اجتماعـی و فرهنگـی کشـور برخوردار 
اسـت. محیط رقابتـی آموزش عالی در دنیـاي امروز، نیازهاي 
جدیـدي را بـراي ذي نفعـان از جملـه دانشـجویان، جامعه و 
کارفرمایـان پدیـد آورده اسـت کـه آمـوزش عالی بایـد براي 
پاسـخگویی به ایـن نیازها توانایی الزم را داشـته باشـد. یکی 
از راه هـاي پاسـخگویی دانشـگاه ها به این الزامـات محیطی، 
افزایـش کیفیـت فعالیت هـاي دانشـگاهی اسـت. بـه همیـن 
دلیـل، دنیای معاصر تعریف جدیدی از کار و شایسـتگی های 
مـورد نیـاز نیروهـای انسـانی ارائـه نمـوده اسـت. از ایـن رو 
ضـروری بـه نظـر می رسـد کـه نظـام برنامه ریـزی آمـوزش 
عالـی در فراینـد برنامه ریـزی درسـی ایـن شایسـتگی ها را 
مـی بایسـت در نظر بگیـرد. مهارت و شایسـتگی ها را میتوان 
دانـش، بینـش، نگرش هـا و مهارت هایـی دانسـت که موجب 
تحـرك و پویایـی افـراد در روابط بـا دیگران، انتقـال موفق از 
شـغلی بـه شـغل دیگـر، حضـور مؤثـر در فعالیـت گروهـی و 

نـوآوری در حـل مسـائل اجتماعی می شـود.
به کارگیـري شایسـتگي بـرای طراحـي برنامـه آموزشـي 
تشـخیص  شایسـتگي،  مـدل  تهیـه  مراحـل  دربرگیرنـده 
برنامه هـاي  اجـراي  پیش بینـي و  آموزشـي و  نیازهـاي 
توسـعه اي اسـت. در فـاز اول، بایـد مـدل شایسـتگي بـراي 
سـطوح مختلـف مدیریـت تهیـه شـود کـه بتـوان در مرحله 
بعـد، بـا ارزیابـي افـراد بـا آن بـه نیازهـاي آموزشـي و پس از 
آن بـه برنامه هـاي توسـعه اي مناسـب دسـت یافـت. عمـده 
آمـوزش مبتنـی بر شایسـتگی ترکیبی از دانـش، مهارت ها و 
اختصاصـی  وظایـف  انجـام  بـرای  نیـاز  مـورد  نگرش هـای 
اسـت. مزیـت به کارگیـري این رویکرد از یک سـو تشـخیص 
دقیق تـر نیازهـاي آموزشـي و افزایش کارآیـي آموزش ها و از 

سـوي دیگـر، کاربـردي بـودن آموزش هـا و پرهیـز از انتقـال 
دانش صرف اسـت. در مقایسـه با شـیوه های سـنتی، آموزش 
مبتنـی بـر شایسـتگی نظام آموزش عالی کشـور را به سـمت 
مهـارت آمـوزی، انعطـاف پذیـری، تمرکـز بـر اسـتانداردها، 
افزایـش مسـئولیت پذیری اجتماعـی، افزایـش انگیـزه بیـن 

دانشـجویان هدایـت مـی کند.
نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشـان داد که شـاخص های 
اصلی تشـکیل دهنده ی شایسـتگی های حرفه ای دانشـجویان 
کشـاورزی شـامل 10 مولفه می باشد. به بیان دیگر دانشجویان 
کشـاورزی بـرای کسـب آمادگـی در حـوزه ی کاری و اشـتغال 
بایـد در ایـن 10 مولفـه دارای مهـارت هایـی حداقلـی باشـند، 
بخـش عمـده ای از ایـن مهارت هـا در دانشـگاه قابـل آمـوزش 
بـوده و اگـر نظـام آمـوزش عالی کشـاورزی بـه درسـتی برنامه 
ریـزی نمایـد مـی توانـد ایـن شایسـتگی ها را در دانشـجویان 
نهادینـه کنـد. در خصـوص نتایـج حاصـل از این بخـش برخی 
از شایسـتگی های مطـرح شـده در تحقیقـات )شـهبازی و علی 
بیگـی، 1385؛ فیضـی و بهادری نـژاد، 1389؛ گلبـاز و یعقوبی، 

1394 و مـک گاری و مک دوناخ 2019( اشـاره شـده اسـت.
در خصـوص مولفـه هـای مربـوط بـه ایـن شایسـتگی ها 
می تـوان به برخـی از مهم ترین ها همان گونه که دانشـجویان 
در اولویـت بنـدی گویه هـا عنـوان کـرده اند از جملـه افزایش 
مهـارت های عملی در حوزه ی کشـاورزی اشـاره کـرد. از آنجا 
کـه رشـته هـای کشـاورزی رشـته هـای عملی هسـتند و یک 
متخصـص کشـاورزی پیـش از آن کـه در محیط اداری باشـد 
بایـد در محیـط روسـتا و عملـی باشـد توجـه بـه جنبـه های 
عملـی و افزایـش سـطح کیفیـت آموزش های عملـی و مهارت 
آمـوزی می تواند بسـیار مفید باشـد کـه البته متاسـفانه نظام 
آمـوزش عالـی کشـاورزی فعـا در ایـن امر بـا توجه بـه نتایج 
بدسـت آمده از تحقیق حاضر موفقیت چندانی نداشـته اسـت. 
در خصـوص نتایـج ایـن بخـش از تحقیـق بـا نتایـج تحقیقات 
)موحـدی و همکاران، 1389؛ طهماسـبی و همـکاران، 1389؛ 
بنـی عامریـان و همـکاران، 1390؛ زاللی و همـکاران، 1394 و 

رن و همـکاران، 2015( همخوانـی دارد.
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مـدل  در  اشـاره شـده  مهـم  فاکتورهـای  دیگـر  از 
شایسـتگی های حرفـه ای دانشـجویان کشـاورزی مـی توان 
بـه جنبه هـای ارتباطـی و مشـارکتی کار کشـاورزی اشـاره 
نمـود ، بـا توجـه بـه اینکه در حـال حاضر در عصـر ارتباطات 
بـه سـر مـی بریم و بـا توجه به مشـکل جدید جامعـه جهانی 
تکنولـوژی  از  اسـتفاده  لـزوم  کرونـا  بیمـاری  خصـوص  در 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات می تواند بسـیار موثـر و مفید 
بـرای انجـام فعالیت هـای کشـاورزی باشـد. در خصوص این 
بخـش از تحقیق بـا نتایج )امین خندقی و همـکاران، 1391؛ 
آسـپین و  موحـدی، 2009 و  همـکاران، 1399؛  حسـینی و 

جانسـون، 2019( همخوانـی دارد.
از دیگـر مـوارد مهمـی کـه از مـدل شایسـتگی هـای 
حرفـه ای دانشـجویان کشـاورزی اسـتخراج شـد توجـه بـه 
جنبه هـای اقتصـادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع روسـتایی و 
در نتیجـه آشـنایی دانشـجویان بـا ایـن مـوارد مـی باشـد که 
ایـن امـر مـی توانـد بسـیار مهـم و تاثیرگـذار در ارتبـاط بـا 

روسـتاییان و جوامـع روسـتایی باشـد.
ماك هـا و  از  یکـی  کارآفرینـی  نـوآوری و  خاقیـت، 
فاکتورهـای مهـم بـرای رقابـت در دنیـای کاری امـروز در 
تمامـی فعالیـت هـای اقتصادی می باشـد ، بـه طبع بخش 
کشـاورزی نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نمی باشـد  و توجه 
ویـژه بـه ایـن امـر می توانـد بسـیار مهم باشـد. نتایـج این 
تحقیـق در خصـوص الویـت بنـدی مولفـه های مربـوط به 
خاقیـت و نـوآوری در بخـش کشـاورزی نشـان داد کـه 

دانشـجویان در ایـن حـوزه رتبـه ی خوبی را کسـب نکرده 
انـد و ایـن خـود مـی توانـد بـه عنـوان مانعـی بـرای ایجاد 
اشـتغال پایـدار بـرای آن هـا تلقـی شـود. نتایج ایـن بخش 
نیـز بـا نتایـج مطالعـات )حمیـدی زاده و برامونـد، 1390؛ 
رحمانـی  عمـران و  صالحـی  1391؛  همـکاران،  کرمـی و 
زالکیفلـی، 2008 و  فتحـی، 1398؛  قهدریجانـی، 1392؛ 

نانتامانـوپ، 2012( همخوانـی دارد.
توانایـی برقـراری ارتبـاط موثر و مفید بـا جامعه ی هدف 
از ویژگـی هـای مهـم در تمـام فعالیـت هـای اقتصـادی می 
باشـد. از آنجـا کـه فعالیت هـای کشـاورزی غالبـا در محیط 
روسـتا انجـام مـی شـود بنابرایـن شناسـایی آداب و فرهنگ 
خـاص روسـتا و نیـز رسـوم موجـود در روسـتا مـی توانـد به 
دانشـجویان جهـت یـک ارتبـاط موثـر ،کارا و مفیـد کمـک 
شـایانی نمایـد. نتایـج حاصل از ایـن بخش نیـز در تحقیقات 
)ایرجـی راد و ارداغیان ، 1395؛ حسـینی و همکاران، 1397؛ 
رابینسـون و همـکاران، 2009 وآسـپین و جانسـون، 2019( 

اشـاره شـده است.

پی نوشت
1- Yusoff et al

2- Wolhuter et al

3- Werfhorst
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5- Ismail and Mohammed
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Abstract 

Today's universities must meet the growing needs of society in various areas, including education, 

research, entrepreneurship and manpower management, including students and faculty members at the national 

and international levels. In fact, the university is responsible for training specialized and skilled manpower, 

as the most important asset of society. The essential role expected of the university is to prepare a scientist, 

capable and prosperous human being in society. Therefore, according to the growing needs of society and 

identifying the competencies needed by students to face society in this study, we seek to determine the model 

of competencies of agricultural students based on a qualitative method. The statistical population of this study 

included professors of agricultural universities, agricultural specialists in the public and private sectors. The 

research tool was semi-structured interviews with 28 people. Also, data analysis was performed in three stages 

of open, axial and selective coding. The results showed that the causal conditions needed for the creating of the 

core theme (competencies of agricultural students) include communication skills, experimental and practical 

skills, entrepreneurial skills, managerial skills and team and group skills. Interventional (effective) conditions 

also include the presence of outstanding professors, the use of teaching aids and recognition of the economic 

potential of the region. In addition, the background conditions and the necessary context for the emergence 

of the core theme, namely the competencies of agricultural students, were: the university education methods, 

creating interest and motivation in students, and communication with leading agricultural activists and frontier 

farmers. Action and reaction strategies also included lack of attention to the needs of the labor market, using 

emotional intelligence and the problems faced to the agricultural sector and the awareness with them.
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