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٣ و ٤- استاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران

 

چکيده
 هـدف ايـن تحقيـق تبييـن رابطه هـای سـاختاری بيـن مؤلفه هـای مهارت های نرم بايسـته در دانشـجويان كشـاورزی 
)9 مهـارت نـرم( بـود. در ايـن راسـتا، از دانـش خبرگان دانشـگاهی بـر مبنای فن ديمتل فازی اسـتفاده شـد. بـر اين مبنا، 
ديدگاه هـای 11 نفـر از خبـرگان دانشـگاهی از طريـق پرسشـنامه ای پنـج گزينـه ای، مبتنـی بر طيـف ليکرت، احصاء شـد. 
نتايـج تحقيـق نشـان داد كـه مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای يادگيـری و مهارت هـای رهبـری بـه ترتيـب از بيشـترين 
تأثيرگـذاری و مهارت هـای انطباق پذيـری از بيشـترين تأثيرپذيری برخوردارنـد و مهارت های يادگيری نيز بيشـترين تعامل 
را بـا ديگـر مهارت هـای نـرم بايسـته دارد. همچنيـن نتايـج بـه دسـت آمـده، گويای آن اسـت كه پنـج مؤلفـه )مهارت های 
ارتباطـی، مهارت هـای هـوش هيجانـی، مهارت هـای رهبـری، مهارت هـای يادگيـری، مهارت هـای اخالقـی( علّـت بـوده و 
چهـار مؤلفـه )مهارت هـای حـل مسـئله و تصميم گيری، مهارت هـای مديريت زمـان، مهارت هـای كار گروهـی، مهارت های 
انطباق پذيـری( معلـول بـه شـمار می رونـد. بنــابراين بايسـته اسـت در آموزش عالـی كشـاورزی، ضمن توجه به توسـعه ی 
همـه ی مهارت هـای نرم بايسـته، تمركز و سـرمايه گذاری بيشـتری به ترتيب بر توسـعه ی مهارت های ارتباطـی، مهارت های 

يادگيـری و مهارت هـای رهبـری صـورت گيرد. 
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مقدمه  
در دهـه ی اخيـر بررسـی های مهارت هـای نـرم بسـيار 
اهميـت پيـدا كـرده اسـت. چرا كه مشـخص شـده اسـت كه 
ايـن مهارت هـا مکمـل مهارت هـای سـخت بـوده )سـيماتی، 
٢016؛ رائـو، ٢018( و در كنـار هـم يکـی از اركان چهارگانه 
شايسـتگی بـه شـمار می رونـد )دال آميکـو و ورونـا، ٢01٥( 
بـه جهـت آنکـه ادبيات مربـوط بـه مهارت های نـرم برخالف 
مهارت هـای سـخت، گيج كننـده و مبهم می باشـد )متسـون 
و همـکاران، ٢016(. شايسـته اسـت پيـش از پرداختـن بـه 
مسـئله پژوهـش، بـه چيسـتی و اهميـت مهارت هـای نـرم 

شود. اشـاره 
و  فنـی  دانـش  بـه  كـه  سـخت  مهارت هـای  برخـالف 
حرفـه ای مربـوط بـوده و بـه توانايـی يـا ظرفيـت فـرد بـرای 
انجـام يـک كار خاص در يک حيطه ی خاص اشـاره دارد )دل 
آكويـال و همـکاران، ٢016( و بذاتـه »مهارت های موضوعی« 
بـه شـمار می رونـد و اغلـب نيـز، از طريـق آمـوزش رسـمی 
كسـب می شـوند )هندرمـن و كانتنـر، ٢018(، مهارت هـای 
نـرم مهارت هايـی فـرا موضوعـی هسـتند و بدين جهـت نيـز 
تاكنـون تعريف هـای بسـياری از آن صورت گرفته اسـت زيرا 
كـه تعريف هـای آن را می تـوان در بسـياری از رشـته ها يافت 
)ليبرشـت و مونتنری، ٢016(. برای مثـال، هورل و همکاران 
)٢01٢( بيـان می دارنـد كـه مهارت هـای نـرم عبـارت اسـت 
از مهارت هـای غيـر فنـی شـامل قابليت هـای بيـن فـردی و 
درون فـردی بـرای مديريـت عملکـرد در زمينه هـای مختلف 
)دل آكويـال و همـکاران، ٢016(. هکمـن و كاتـز )٢01٢( 
از محققـان برجسـته نيـز، آن هـا را ويژگی هـای شـخصيتی، 
هدف هـا، انگيزه هـا و ترجيح هـا كـه در بـازار كار، آموزشـگاه 
تعريـف  ارزشـمند هسـتند  از حوزه هـای ديگـر  و بسـياری 
می كننـد. به نظـر سـيديکی )٢0٢0( مهارت های نرم شـامل 
مجموعـه ای از مهارت هـا يـا ظرفيت هايی اسـت كه فـرد بايد 
بـرای رويارويـی موفق بـا چالش هـای زندگی روزمره داشـته 
باشـد؛ امـا به طور كلـی، آنچنان كـه سـيماتی )٢016( بيان 

می كنـد، مهارت هـای نـرم اشـاره به دامنـه ی گسـترده ای از 
مهارت هـای ميـان فردی و بيـن فردی )اجتماعـی - عاطفی( 
و  تحصيلـی  فـردی،  موفقيـت  تضمين كننـده ی  كـه  دارد 

حرفه ای اسـت )ميتسـه و همـکاران، ٢0٢1(.
اتفاق نظـر  نـرم  مهارت هـای  تعريـف  زمينـه  در  گرچـه 
همـکاران،  و  زاپاتـا  ماريـن  ٢01٤؛  )آرات،  نـدارد  وجـود 
٢0٢1( و بـر مبنـای ادبيـات تحقيـق اجماعی هـم در زمينه 
عنصرهـا و بعدهـای ايـن مفهـوم شـکل نگرفتـه اسـت؛ امـا 
اسـتاپلتون )٢017( بيـان می كنـد كه محققان بـر پراهميت 
بـودن آن هـا تأكيـد دارنـد )تسـيركاس و همـکاران، ٢0٢0(. 
در تأييـد ايـن مطلـب، نتايـج بررسـی ها ی ســومالينگام و 
شــانتاكوماری )٢01٣( گويـای آن اسـت كـه كارفرمايــان 
يکـی از مهم ترين مشـخصه هايی كــه دانش آموختگان بايــد 
بــرای ورود به بــازار كار داشـته باشــند را مهارت های نـرم 
بيـان كرده انـد )خياطـی و همـکاران، 1٣99(. در اين راسـتا، 
هکمـن )٢01٢( نيـز مهارت هـای نرم را پيش بينـی كننده ی 
موفقيـت در زندگـی می دانـد و ارتبـاط علّـت و معلولـی آنها 
را بـا پيشـرفت فـردی و حرفه ای تأييد كرده اسـت )سـينکو، 
٢01٥ بـه نقـل از سـيماتی ٢016(. رائـو )٢01٤( نيـز بيـان 
مـی دارد كـه مهارت هـای نـرم بـرای اشـتغال پذيری بسـيار 
اهميـت دارد. گلمـن نيـز مهارت هـای نـرم را دو برابر ضريب 
هوشـی يـا مهارت هـای فنـی در موفقيت فـرد مهـم می داند 
همـکاران  و  كرافـورد   .)٢016 همـکاران،  و  آكويـال  )دل 
رشـته های  دانشـجويان  كـه  می دارنـد  بيـان  نيـز   )٢011(
كشـاورزی و منابـع طبيعـی در مقطـع كارشناسـی نيـاز بـه 
توسـعه ی مهارت هـای نـرم خـود دارنـد تـا عضـوی مولد در 
جامعه باشـند )روبنشـتاين و همکاران، ٢018(. در تأييد اين 
مطلـب بسـياری از محققان نيز يکی از علت هـای نبود زمينه 
موفقيـت دانشـجويان را بی توجهـی به توسـعه ی مهارت های 
نـرم در مركز های دانشـگاهی كشـاورزی می داننـد. به طوری 
كـه پياسـلی )٢01٢( بيـان مـی دارد، يـک موضوع گسـترده 
كـه بيشـتر در ادبيـات آمـوزش كشـاورزی ظاهـر می شـود، 
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نبـود زمينـه تمركـز بـر مهارت هـای نـرم اسـت؛ و مگوايـر 
)٢01٢( نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه مهارت هـای نـرم در 
آموزش هـای كشـاورزی ناديده گرفته شـده اسـت. همچنين 
هـاروی )٢001( و اسـتاز )٢001( نيـز بيـان می دارنـد كـه 
صاحب نظـران بـر ايـن باورند كه مؤسسـه های آمـوزش عالی 
در ارائـه مهارت هـای نـرم بـرای اسـتخدام دانش آموختـگان 
در اقتصادهـای پيچيـده و رقابتـی امـروز، موفـق نبوده انـد 
)كريمـی، 1٣98(. نتايـج بررسـی های تجربی صـورت گرفته 
نيـز مؤيـد اهميت فـراوان مهارت های نـرم برای دانشـجويان 
كشـاورزی اسـت. بـه طـور مثـال نتايـج بررسـی رمـزی و 
ادوادرز )٢011؛ ٢01٢( بيانگـر آن اسـت كـه مهارت های نرم 
بـه ميـزان 88/٥ درصـد و مهارت هـای فنـی كشـاورزی تنها 
11/٥ درصـد بـرای اشـتغال در صنعـت كشـاورزی موردنيـاز 
اسـت )النـدری و همـکاران، ٢01٥(. بـر ايـن مبنا، بسـياری 
از محققـان و صاحب نظـران عرصـه ی آمـوزش كشـاورزی، 
توصيـه كرده اند كه بايسـتی ايـن مهارت ها در آمـوزش عالی 

كشـاورزی موردتوجـه قـرار گيرند.
بـر مبنـای آنچه بيـان شـد، مهارت های نـرم پيامدهای 
بسـيار گسـترده ای دارنـد كـه حـوزه ی بـازار كار در رأس 
آن هـا قـرار دارد. به طوری كـه در تأييد اين مطلب سـينکو 
)٢016( اظهـار مـی دارد، نيـاز بـه مهارت هـای نرم نـه تنها 
بـا اشـتغال پذيـری در ارتبـاط اسـت بلکـه بـا گفتمان های 
مختلـف )گفتمان هـای اقتصـادی، اجتماعـی و انسـانی( و با 
ديدگاه هـای مختلـف )ديدگاه های جهانی، ملی و شـخصی( 
وجـه اشـتراک دارد. در ايـن راسـتا، برخـی از صاحب نظران 
نيـز مهارت هـای نـرم و مهارت هـای سـخت را بـه نرم افـزار 
و سـخت افزار رايانـه تشـبيه كـرده و بيـان داشـته اند كـه 
همان گونـه كـه سـخت افزار بـدون نرم افـزار الزم، كارايـی 
نـرم  مهارت هـای  بـدون  نيـز  سـخت  مهارت هـای  نـدارد 
راهگشـا نيسـتند )كيسـر، ٢017(. بدين جهـت برنامه ريزی 
بسـيار  نـرم  مهارت هـای  زمينـه  در  بررسـی ها  انجـام  و 

بااهميـت می باشـد.

 متسـون و همـکاران )٢016( بيـان می دارنـد كه به رغم 
اهميـت بررسـی ها ی مهارت هـای نـرم، بـه جهت مبهـم و در 
هـم تنيدگـی  آنها، بسـياری از محققـان از پرداختـن به آن ها 
ابـا دارنـد؛ و بـر ايـن مبنـا، ايـن امـر موجـب نبـود اطالعات 
و  سياسـتگذاری  برنامه ريـزی،  بـرای  منسـجم  دانشـی  و 
تصميم گيـری در زمينـه توسـعه ی آمـوزش آن در مركز های 
عالـی  آمـوزش  مركز هـای  در  جملـه  از  و  عالـی  آمـوزش 
كشـاورزی شـده اسـت. از سـويی ديگر نيـز، اين امـر موجب 
شـده اسـت كه اغلب دانشـجويان رشـته های كشـاورزی نيز 
از اهميـت ايـن مهارت هـا و كاركردهای آنها آگاه نباشـند. بر 
ايـن مبنا، اين بررسـی دارای اهميت زيادی بوده و به روشـنی 
مشـخص می كنـد كـه برنامه ريـزان و تصميم گيرنـدگان بـا 
بايسـتی تمركـز و  بـه محدوديت هـا و ضرورت هـا،  عنايـت 
سـرمايه گذاری حداكثـری در زمينه اينکه تغييـر و دگرگونی 
يـا  كداميـک  روی  بـر  را  دانشـجويان  نـرم  مهارت هـای  در 
و  دهنـد؛  قـرار  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  از  گـروه  كـدام 
همچنيـن می توانـد راهنمايـی بـرای دانشـجويان رشـته های 
كشـاورزی باشـد تـا بـا درک رابطه هـای علّـی و تأثيرگذاری 
يـا تأثيرپذيـری مهارت هـای نرم بايسـته، خود نيـز در جهت 
تحـول در آن هـا برنامه ريـزی و بـرای دسـتيابی بـه آن تالش 
كننـد. از سـوی ديگر اين بررسـی با افزودن بـر غنای نظری، 
از  آنـان  اهميـت  و درک  در شـناخت  را  تصميم گيرنـدگان 
طريـق درک رابطه هـا و پيوندهـای موجـود بيـن مهارت های 
نـرم يـاری خواهـد كرد؛ زيـرا كه هـم اكنون به جهـت وجود 
مسـئله هايی مانند وجـود تعريف های متفـاوت از مهارت های 
نـرم )نگيـا، ٢0٢1(، شـمار مهارت های نرم )همـان(، نام های 
متفـاوت از آن ماننـد مهارت هـای مردمـی، شايسـتگی های 
كليـدی،  مهارت هـای  عمومـی،  مهارت هـای  كليـدی، 
شايسـتگی های عمومـی، شايسـتگی های ضـروری )سـينکو، 
واژه ی شايسـتگی  نابجـای  اسـتفاده  نگيـا، ٢0٢1(،  ٢016؛ 
به جـای آن )سـينکو، ٢016(، نبـود مجموعـه مهارت هـای 
نـرم جهانـی )چامورو-پرموزيـچ و همـکاران، ٢010( و حتـی 
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تفـاوت معنـای مهارت نـرم در بين رشـته های مختلف )پاپ، 
٢017( شـناخت، تصميم گيـری و برنامه ريـزی در راسـتای 
تغييـر و دگرگونـی در آن در آموزش هـای رسـمی به آسـانی 

امکان پذيـر نيسـت.
شـايان يـادآوری اسـت كـه بـه جهت آنکـه اين نوشـتار 
مسـتخرج از بخشـی از پژوهشـی اسـت كـه توسـط گـروه 
پژوهـش در قالـب رسـاله ی دكتری صـورت گرفته اسـت لذا 
اشـاره می شـود كـه مؤلفه هـای مهارت هـای نـرم بايسـته در 
دانشـجويان كشـاورزی با بهره گيری از رويکـرد نظريه ی داده 
بنياد شناسـايی شـده اسـت كه نه مؤلفه را شـامل می شـود. 
مهارت هـای  ارتباطـی،  مهارت هـای  شـامل  مولفه هـا  ايـن 
حـل مسـئله و تصميم گيـری، مهارت هـای هـوش هيجانـی، 
گروهـی،  كار  مهارت هـای  زمـان،  مديريـت  مهارت هـای 
مهارت هـای  يادگيـری،  مهارت هـای  رهبـری،  مهارت هـای 

اخالقـی و مهارت هـای انطباق پذيـری اسـت.
همچنيـن شـايان يادآوری اسـت كه در ادبيـات پژوهش، 
بررسـی رابطه هـای علّـی مهارت های نـرم دارای غنـای كافی 
 )1٣98( درويشـيان  بررسـی های  كـه  طـوری  بـه  نيسـت. 
يکـی از معـدود بررسـی های صـورت گرفته در كشـور اسـت 
كـه بـر مبنـای آن، نـه مهـارت نـرم اشـتغال پذيـری بـرای 
شـده  شناسـايی  كشـور  عالـی  آمـوزش  دانش آموختـگان 
بـا  بـرای تجربـه كـردن،  از آمادگـی  اسـت كـه عبارت انـد 
وجدانـی، اخـالق، تعـادل روانـی، پشـتکار و سخت كوشـی، 
مسـئوليت پذيری، نظم و انضبـاط، كار گروهی، اعتمادبه نفس. 
نتايـج ايـن بررسـی  نشـان داده اسـت كـه مهارت هـای نـرم 
شـناختی  مهارت هـای  و  سـخت  مهارت هـای  بـه  نسـبت 
 بيشـترين  تأثيـر  را  بر  اشـتغال پذيری   افـراد دارند و همچنين 
رابطه هـای علّـی بيـن مهارت هـای نـرم اشـتغال پذيـری نيز 
مشـخص شـده اسـت. امـا در زمينـه مهارت هـای نـرم مورد 
نيـاز در حيطـه كشـاورزی بررسـی های چنـدی وجـود دارد. 
بـه عنوان مثـال، كراوفورد و همـکاران )٢011( هفت مهارت 
نـرم شـامل مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای حل مسـئله/

تصميم گيـری، مهارت هـای خـود مديريتـی، مهارت های كار 
گروهـی، مهارت هـای حرفـه ای، تجربه و مهارت هـای رهبری 
را بـرای نـو دانش آموختـگان رشـته های كشـاورزی و منابـع 
طبيعـی مهـم می داننـد. همچنيـن در بررسـی های فريمـن 
)٢017( نيـز مهارت هـای نـرم صالحيت اجتماعـی، مديريت 
زمـان، انگيـزه پيشـرفت، ابتـکار عمـل، اعتمـاد بـه  نفـس، 
كنتـرل عاطفـی، انعطاف پذيـری فکـری و رهبـری مدنظـر 

اسـت.  بوده 
در ضمـن شـايان يـادآوری اسـت كـه در ايـن بررسـی، 
بـرای دسـتيابی به هدف، يعنـی تبيين رابطه های سـاختاری 
دانشـجويان  در  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  مؤلفه هـای  بيـن 
كشـاورزی از فـن ديمتـل فـازی اسـتفاده شـده اسـت. ايـن 
را  معلـول  و  علّـت  عامل هـای  بيـن  رابطـه  می توانـد  روش 
بـه يـک مـدل سـاختاری قابل فهـم تبديـل كنـد )چانـگ و 
همـکاران، ٢011(؛ بـه عبارت ديگر، روش ديمتل با اسـتفاده 
از روش هـای رياضـی، رابطه هـای منطقـی و اثرگذاری هـای 
مسـتقيم رابطه هـا بيـن معيارهـا را تحليـل می كنـد )ليـن و 
همـکاران، ٢018(. در ايـن راسـتا بـه جهـت كنتـرل ابهـام 
داوری انسـانی خبـرگان از رويکـرد فازی اسـتفاده می شـود.

روش شناسی
ايـن پــژوهش از لحـاظ هــدف، كــاربردي و از لحـاظ 
ايـن  در  می باشـد.  توصيفـی  داده هـا،  گـردآوري  چگونگـی 
هيئت علمـی  اعضـای  بررسـی،  مـورد  جامعـه ی  پژوهـش، 
رشـته ی ترويج و آموزش كشـاورزی آگاه و خبره در ارتبــاط 
بــا موضــوع پژوهش بودند كه بـا روش نمونه گيری هدفمند 
گزينـش شـدند بايد اشـاره شـود كـه افـزون بر اشـراف آنان 
بـه موضـوع پژوهش، زمينـه ی مطالعه ای و پژوهشـی مرتبط، 
گرايـش بـه شـركت در تحقيـق و همچنيـن دسترسـی از 

سـبب های انتخـاب نخبـگان پژوهـش بـود. 
بـر مبنـای مؤلفه هـای مهارت های نـرم، برای گـردآوری 
پنـج  ليکـرت  پژوهـش، پرسشـنامه ای در طيـف  داده هـای 
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گزينـه ای از بـدون تاثيـر تـا تاثيـر خيلـی زيـاد، بـا رويکـرد 
ديمتـل فـازی، طراحـی گرديـد. 

در ايـن بررسـی برای رويارويـی با ابهام هـای ارزيابی های 

انسـانی و بـرای طراحـی مقيـاس زبانـی فـازی كه نخسـتين 
گام فـن ديمتـل اسـت )جنـگ و تزنـگ، ٢01٢( از مقيـاس 

مثلثی، اسـتفاده شـد )جـدول 1(. 

 
جدول 1- مقياس زبانی فازی )مثلثی(

 
تأثير خيلی زیادتأثير زیادتأثير کمتأثير خيلی کمبدون تأثيرواژگان زبانی

)0/٥0، 0/٢٥، 0()0/٢٥، 0،0(اعداد فازی
 ،0/٥0 ،0/7٥(

)0/٢٥
 ،0/7٥ ،1/00(

)0/٥
)0/7٥ ،1/00 ،1/00(

زبانـی  مقيـاس  انتخـاب  و  خبـرگان  گزينـش  از  پـس 
فـازی مناسـب، نظر هـای خبـرگان دانشـگاهی برای بررسـی 

اثرگـذاری و اثـر پذيـری مولفه ها دريافت و ميانگين حسـابی 
گام هـای  در  سـپس  می شـود.  محاسـبه  آنـان  نظر هـای 

بعـدی بـه ترتيـب ماتريـس تأثير مسـتقيم فـازی، نرمـال يا 
استانداردسـازی ماتريـس، ماتريـس فـازی رابطه هـا /تأثيـر 
مجمـوع و در نهايت فـازی زدايی مقدار هـای ماتريس ارتباط 

كامـل محاسـبه می شـوند. 
 

نگاره 1- نمودار علّيت )هان و همکاران، ٢01٤(

 بـرای فـازی زدايی از روش CFCS كه توسـط اپريکوويچ 
و تزنـگ )٢00٣( ارائـه شـده اسـتفاده شـده اسـت. خروجی 
الگوريتـم CFCS يـک ماتريـس با مقدار های قطعی اسـت. بر 
مبنای آنچه گذشـت، ٤ شـاخص R، D، D+ R و D-R حاصل 
می شـود كـه بـر مبنای آن ها می تـوان نمودار علّـت و معلولی 
را ترسـيم كـرد. بـر مبنـای ايـن شـاخص ها، نمـودار علّـت و 

معلولـی بـه چهـار ربـع بـه ماننـد نـگاره ی 1 ايجاد می شـود 
ويژگی هـای  بـه   1 نـگاره ی  در  همـکاران، ٢0٢0(.  و  )لـی 
هـر ربـع اشـاره شـده اسـت. در نهايـت نيـز مقـدار آسـتانه 
تعييـن می شـود و بـر مبنـای آن مـدل سـاختاری ايجـاد و 
تحليـل می شـود )همـان(؛ زيـرا كـه بسـياری از محققـان از 
جملـه تزنـگ و همـکاران )٢007( بـر ايـن باورنـد كـه برای 
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تعييـن نقشـه رابطه هـای شـبکه بايـد ارزش آسـتانه پذيرش 
محاسـبه شـود كه بـا ايـن روش می تـوان از رابطه های جزئی 
صرف نظـر كـرده و شـبکه رابطه هـای قابل اعتنـا را ترسـيم 

كرد )صمـدی مياركاليـی و همـکاران، 1٣9٥(. 
شايسـته اسـت اشـاره شـود، آنچه كه در اينجا به شـکل 
بسـيار  رابطه هـای  شـامل  شـد  ارائـه  كپسـولی  و  مختصـر 
پيچيـده ای هسـتند كـه در بسـياری از بررسـی های صـورت 
گرفتـه پيشـين، به آنها اشـاره شـده اسـت. شـايان يـادآوری 
اسـت كـه بـه جهـت آنکـه فـن ديمتـل فـازي خبـره محـور 
اسـت شـمار پاسـخگويان كم می باشـد؛ به طوری كه تاديک 
و همـکاران )٢01٤( ٥ تـا 10 نفـر را كفايت كننـده می دانند 
)صمـدی مياركالئـی و همـکاران، 1٣96( و بـراگا و همکاران 
روش  ايـن  تضمين كننـده  را  نفـر   1٢ تـا   ٥ نيـز   )٢0٢1(

می داننـد. بـر ايـن مبنـا، در اين تحقيق، شـمار پاسـخگويان 
بـه پرسشـنامه 11 تـن  )6 اسـتاديار و ٥ دانشـيار( بـود. 

یافته ها
در ايـن پژوهـش، بر مبنـای نظر های 11 نفـر از خبرگان 
دانشـگاهی از رابطه هـای درونـی مهارت هـای نرم بايسـته در 
دانشـجويان كشـاورزی، ماتريس های ارتباط مسـتقيم فازی، 
ارتبـاط مسـتقيم فـازی استانداردشـده، ماتريـس ارتباط كل 
فازی و ماتريس ارتباط كل فازی زدايی شـده محاسـبه شـد؛ 
و سـپس، شـاخص های R،D،D+R و  D-Rمحاسـبه شـدند 

 .)٢ )جدول 
 

R و D جدول ٢- محاسبه مقدارهای
A1A2A3A4A5A6A7A8A9

R٤/٤٥٥٤/٥٣1٤/٢6٤٤/٤67٤/6٢٥٤/٥٢1٤/6٤7٣/9٥9٤/78٣
D٤/808٤/٣8٤/٤٢1٤/11٥٤/٥٥٣٤/6٤9٤/67٤٤/٢7٣٤/٣8

D+R9/٢6٣8/9118/6868/٥8٣9/1789/179/٣٢18/٢٣٢9/16٤
D-R0/٣٥٣-0/1٥10/1٥7-0/٣٥٢-0/07٢0/1٢80/0٢70/٣1٣-0/٤0٣

 يـادآوری می شـود كـه در جدول هـای ارائـه شـده، بـه جای 
ذكر مهارت های نرم بايسـته از نماد اسـتفاده شـده اسـت كه 
نمـاد )A1( بـه مهارت هـای ارتباطـی، )A2( بـه مهارت هـای 
حـل مسـئله و تصميم گيـری، )A3( بـه مهارت هـای هـوش 
هيجانـی، )A4( بـه مهارت هـای مديريـت زمـان، )A5( بـه 
رهبـری،  مهارت هـای  بـه   )A6( گروهـی،  كار  مهارت هـای 
مهارت هـای  بـه   )A8( يادگيـری،  مهارت هـای  بـه   )A7(
اخالقـی و )A9( بـه مهارت هـای انطباق پذيری مربوط اسـت.      
بـر مبنـای شـاخص های يـاد شـده، نمـودار علّـت و معلولـی 
از طريـق نگاشـت مجموعـه داده )D + R، D-R( بـه صـورت 
 )D + R( نگاره ی ٢ ترسـيم شـده اسـت كه در آن محور افقی
 D از R بـا تفريق )D-R( و محور عمودی R بـه D بـا افـزودن

ايجـاد شـده اسـت. در نـگاره ی ٢ مؤلفه هايـی از مهارت هـای 

نـرم بايسـته كـه بـاالی محـور افقـی قـرار دارنـد تأثيرگـذار 
و نقطه هايـی كـه زيـر محـور افقـی قـرار دارنـد مؤلفه هـای 
تأثيرپذيرنـد. بـا توجـه به جـدول ٢، نتايج زير به دسـت آمد.      
- شـاخص D بيانگـر آن اسـت كـه مهارت هـای ارتباطی 
)A1( بـا مقـدار ٤/808 از بيشـترين ميـزان تأثيرگـذاری بـر 
ديگـر مؤلفه هـای مهارت هـای نرم بايسـته برخوردار اسـت و 
مهارت هـای يادگيـری )A7( بـا مقـدار ٤/67٤ و مهارت هـای 
رهبـری )A6( بـا مقـدار ٤/6٤9 در رتبه هـای بعـدی قـرار 

می گيرنـد. 
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 ربع دوم ربع اول 

 ربع چهارم ربع سوم

 ميانگين

نگاره ٢- نمودار علّی و معلولی

مهارت هـای  كـه  اسـت  آن  بيانگـر   R شـاخص   -
بيشـترين  از   ٤/78٣ مقـدار  بـا   )A9( انطباق پذيـری 
تأثيرپذيـری از ديگـر مؤلفه هـای مهارت هـای نـرم بايسـته 
برخـوردار اسـت و مهارت هـای يادگيـری )A7( بـا مقـدار 
٤/6٤7 و مهارت هـای كار گروهـی )A5( بـا مقدار ٤/6٢٥ در 

می  گيرنـد. قـرار  بعـدی  رتبه هـای 
مهارت هـای  كـه  اسـت  آن  بيانگـر   D + R - شـاخص 
بـا  تعامـل  بيشـترين  از  بـا مقـدار ٣٢1/9   )A7( يادگيـری 
ديگـر مهارت های نرم بايسـته برخـوردار اسـت و مهارت های 
ارتباطـی )A1( بـا مقـدار 9/٢6٣ و مهارت هـای كار گروهـی 
)A5( بـا مقـدار 9/178 در رتبه هـای بعـدی قـرار می گيرنـد.

مهارت هـای  كـه  اسـت  آن  بيانگـر   D - R شـاخص   -
اخالقـی  مهارت هـای   ،0/٣٥٣ مقـدار  بـا   )A1( ارتباطـی 
)A8( بـا مقـدار 0/٣1٣ مهارت هـای هوش هيجانـی )A3( با 
مقـدار 0/1٥1، مهارت هـای رهبـری )A6( با مقـدار 0/1٢8، 
مهارت هـای يادگيـری )A7( بـا مقـدار 0/0٢7، مؤلفه هـای 
مقـدار  بـا   )A9( انطباق پذيـری  مهارت هـای  و  بـوده  علّـی 
0/٤0٣-، مهارت هـای مديريـت زمـان )A4( با مقـدار ٣٥/0-

، مهارت هـای حـل مسـئله و تصميم گيـری )A2( بـا مقـدار 
0/1٥1- و مهارت هـای كار گروهـی )A5( بـا مقدار 0/07٢-، 

می باشـند.  معلـول  مؤلفه هـای 
يافتـن  بـرای  يـاد شـده،  محاسـبه های  انجـام  از  پـس 
در  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  مؤلفه هـای  بيـن  رابطه هـای 

دانشـجويان كشـاورزی، ارزش آستانه محاسـبه شد. شايسته 
اسـت اشـاره شـود كـه بـا ايـن روش می تـوان از رابطه هـای 
جزئـی صرف نظـر كـرده و رابطه هـای شـايان توجـه را بـه 
دسـت آورد )راغ و همـکاران، 1٣99(. بـر ايـن مبنـا ميانگين 
ارزش هـای فـازی زدايـی شـده )قطعـی( كـه در اين بررسـی 
برابـر 0/٤97 می باشـد بـه عنوان حد آسـتانه در نظـر گرفته 
شـد و بـر ايـن مبنـا در ماتريـس ارتبـاط كل، مقدارهـای 
كمتـر از حـد آسـتانه حـذف شـد كـه در جـدول ٣ بـا عـدد 
صفـر نمايـش داده شـده اسـت. همچنيـن مقدارهـای باالتر 
از حـد آسـتانه كـه بيانگـر رابطه هـای شـايان توجـه بيـن 
داده  نمايـش  يـک  عـدد  بـا   ٣ جـدول  در  شاخص هاسـت 
رابطه هـای  درک  آسـانگری  بـرای  همچنيـن  اسـت.  شـده 
دانشـجويان  در  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  مؤلفه هـای  بيـن 
كشـاورزی نگاره ی ٣ ترسـيم شـده اسـت كه در آن خروجی 
هـر فلـش از هـر يـک از مهارت های نـرم بيانگـر تأثيرگذاری 
آن مهـارت نـرم و ورودی هـر فلـش بيانگـر تأثيرپذيـری آن 
مهـارت نـرم اسـت؛ و فلـش دو سـويه نيـز بيانگر ارتبـاط دو 
جانبـه اسـت. برای امـکان تفسـير مفصل تر و روشـنتر نتايج، 
نمـودار علّيـت بـا خطوط افقـی و عمودی بر مبنـای ميانگين 
شـاخص های D+R و D-R، بـه ترتيـب برابـر 8/9٥ و صفـر 
بـه چهـار ربع تقسـيم شـد )نـگاره ی ٢(. بـر مبنای نـگاره ی 
٢، در ربـع اول كـه مؤلفه هـای بنيـادی قـرار می گيرنـد )لين 
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و همـکاران، ٢017؛ روسـتايی و نواری، ٢0٢1( سـه مؤلفه ی 
مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای يادگيـری و مهارت هـای 

رهبـری قـرار گرفته انـد.
در ربـع دوم، دو مؤلفـه ی مهارت هـای اخالقـی و هـوش 
هيجانـی قـرار می گيرنـد؛ كـه بيانگـر ايـن اسـت كـه اين دو 
مهارت تا حدودی مسـتقل هسـتند )هان و همکاران، ٢01٤( 
ولـی از عامل هـای پيـش برنـده به شـمار می روند )روسـتايی 
و نـواری، ٢0٢1( بـه طـوری كـه بـر برخـی از معيارهـا اثـر 
گذارنـد؛ امـا خـود بـه آسـانی تحـت تأثيـر قـرار نمی گيرنـد 
كـه  همان گونـه  مثـال،  بـرای  همـکاران، ٢01٤(؛  و  )هـان 

مهـارت  هيـچ  از  اخالقـی  مهارت هـای  می شـود  مشـاهده 
نرمـی تأثيرپذير نيسـت. در ربع سـوم كه معيارهای مسـتقل 
در ايـن حـوزه قـرار می گيرنـد )هـان و همـکاران، ٢01٤؛ 
روسـتايی و نـواری، ٢0٢1( دو مؤلفـه ی مهارت هـای حـل 
مسـاله و تصميم گيـری و مهارت هـای مديريـت زمـان قـرار 
می گيرنـد. در ربـع چهـارم نيـز كـه معيارهـای آن به شـدت 
تحـت تأثيـر معيارهـای ديگر قـرار دارند )روسـتايی و نواری، 
٢0٢1؛ هـان و همـکاران، ٢01٤( دو مؤلفه ی مهارت های كار 

گروهـی و مهارت هـای انطباق پذيـری قـرار می گيرنـد.
 

جدول ٣ - ماتريس اثرگذاری
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A6110110101

A7111111001

A8000010001

A9010011100

 
بحث و نتيجه گيری

سـاختاری  رابطه هـای  بررسـی  پژوهـش،  ايـن  هـدف 
دانشـجويان  در  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  مؤلفه هـای  بيـن 
فـازی  از فـن ديمتـل  ايـن راسـتا  بـود كـه در  كشـاورزی 
بهـره گرفتـه شـد. در ايـن راسـتا، نتايـج بـه دسـت آمـده، 
و  تأثيرگذار/تأثيرپذيـر  مؤلفه هـای  تحليـل  بخـش  دو  در 
بخـش  در  ارائـه می شـود.  علّی/معلـول  مؤلفه هـای  تحليـل 
نخسـت، يافته هـای پژوهـش بيانگـر آن اسـت كـه مؤلفـه ی 

از   D شـاخص  باالتريـن  كسـب  بـا  ارتباطـی،  مهارت هـای 
بيشـترين اثرگـذاری بـر ديگـر مهارت هـای نـرم برخـوردار 
اسـت. بـر ايـن مبنـا، بـا عنايت بـه اهميـت مهارت هـای نرم 
در كسـب وكار، يکـی از ابعـاد چرايی اهميت ايـن مهارت نرم 
روشـن می شـود. در ادبيات پژوهش و در بيشـتر بررسـی های 
صـورت گرفتـه نيـز، از اين مهـارت به عنوان يـک مهارت نرم 
بسـيار ضروری، ياد شـده و اغلب در بيشـتر بررسـی ها مانند 
بررسـی های كراوفـورد و همکاران )٢011(، شـولتز )٢008(، 
برگـر )٢016( و عباسـی و همـکاران )1٣97( ايـن مهـارت 
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اسـت.  شـده  آورده  نـرم  مهارت هـای  فهرسـت  ابتـدای  در 
بـه طـوری كـه در بررسـی ها ی گسـترده ای كـه كراوفـورد و 
همـکاران )٢011( صـورت داده انـد، ايـن مهـارت مهم تريـن 
مهـارت نـرم از نظـر گروه هـای مـورد بررسـی )دانشـجويان، 
رشـته های  هيئت علمـی  اعضـای  و  دانش آموختـگان 
كشـاورزی و كارفرمايـان عرصـه كشـاورزی( شـناخته شـده 
بـه طـوری كـه بيـش از نيمـی از كارفرمايـان آن را بـا رتبـه 
يـک يـا دو رتبه بنـدی كرده انـد. همچنيـن كليـه ی مديـران 
مـورد بررسـی در پژوهش رابلـز )٢01٢(؛ بيان داشـته اند كه 
مهارت هـای ارتباطـی مهـم يـا بسـيار مهم انـد. بـا عنايـت به 
 D + R اينکـه مهارت هـای ارتباطـی دارای بيشـترين مقـدار 
كـه  كـرد  اسـتنباط  می تـوان  اين گونـه  می باشـد.  نيـز 
مهارت هـای نـرم ارتباطـی، بنيادی تريـن مهارت نـرم در بين 
مهارت هـای نـرم بايسـته در دانشـجويان كشـاورزی اسـت و 
لـذا توجـه ويـژه بـه پـرورش آن در دانشـجويان كشـاورزی 
می توانـد بـه تغييـر پذيری هـای جـدی در ديگـر مهارت های 
نـرم آنـان منجـر شـود. در تاييـد ايـن مطلـب كيـان مهـر و 
مولفه  هـای  از  را  ارتباطـی  مهارت هـای   )1٣98( همـکاران 
بسـيار مهـم رهبـری يافته انـد و معصومـی و زمانـی )1٣96( 
نيـز بـاور دارنـد كـه ايـن مولفـه بـا هـوش هيجانـی مرتبـط 
اسـت. همچنيـن نتايج تحقيق بيانگر آن اسـت كـه در درجه 
دوم تأثيرگـذاری، مؤلفـه ی مهارت هـای يادگيـری قـرار دارد. 
بديـن معنـی كـه ايـن مؤلفـه گـر چـه كمتـر از مهارت های 
ارتباطـی بـر ديگـر مهارت های نرم اثرگذار اسـت؛ اما نسـبت 
بـه ديگـر مهارت هـای نـرم از تأثيرگـذاری بااليـی برخـوردار 
اسـت. شايسـته اسـت اشـاره شـود كـه بـا عنايت به شـايان 
توسـعه بـودن مهارت هـای نـرم، مهارت های يادگيـری مانند 
مهـارت يادگيری مسـتمر، مهـارت خودآموزی، مهارت سـواد 
اطالعاتـی، مهـارت جسـتجوگری در اينترنـت و ... می تواننـد 
زيربنايـی بـرای توسـعه ی مهارت هـای نـرم ديگـر باشـد. بـر 
ايـن مبنـا شايسـته اسـت آمـوزش عالـی كشـاورزی در كنار 
مهارت هـای ارتباطـی توجه ويـژه ای بر مهارت هـای يادگيری 

داشـته باشـد. همچنيـن به جهـت اهميت اين مهارت اسـت 
كـه سـال ٢006 مهـارت يادگيـری در دوران زندگـی مـورد 
توجـه آمـوزش عالـی مالـزی قـرار گرفته اسـت )دواداسـون 
و همـکاران، ٢010(. در رتبـه سـوم نيـز مهارت هـای رهبری 
قـرار دارد. به طـوری كه اين مهارت بـر مهارت های ارتباطی، 
مهارت هـای حـل مسـئله و تصميم گيـری، مهارت هـای كار 
گروهـی، مهارت هـای يادگيـری و مهارت هـای انطباق پذيری 
هـم اثرگـذار و هـم اثرپذيـر اسـت و ضمـن آنکـه از هـوش 
هيجانـی اثـر می پذيـرد بـر مديريت زمـان نيز اثرگذار اسـت؛ 
و ايـن سـه مهـارت نـرم بـه جهـت آنکـه در نمـودار علّيـت 
در ربـع اول قـرار می گيرنـد معيارهايـی به شـدت ضـروری و 
حياتـی به شـمار می رونـد؛ زيرا كه بـر مبنای نتايـج تحقيق، 
ايـن مهارت هـای نـرم بـر بسـياری از مهارت هـای نـرم ديگر 
اثرگذارنـد. بـر اين مبنا تغيير و دگرگونـی در اين مهارت های 

نـرم می توانـد مهارت هـای نـرم ديگـر را متحـول سـازد.
نتايـج تحقيـق نشـان داد كـه مهارت هـای انطباق پذيری 
در بيـن مهارت هـای نـرم بايسـته، بيشـترين تأثيرپذيـری را 
دارد. به طـوری كـه از همـه ی مهارت هـای نـرم بايسـته تأثير 
می پذيـرد. بـر ايـن مبنـا ايـن مهارت نـرم كه به عنـوان يکی 
از مهارت هـای نـرم ضـروری بـرای دانشـجويان كشـاورزی 
شـناخته شـده اسـت روبنايی تريـن مهـارت نـرم اسـت؛ اين 
مهـارت بـه همـراه مهـارت نـرم كار گروهـی كـه بـا پنـج 
مؤلفـه ی مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای حـل مسـئله و 
تصميم گيـری، مهارت هـای رهبـری، مهارت هـای يادگيـری 
و مهارت هـای انطباق پذيـری رابطـه دو سـويه دارد و ضمـن 
آنکـه از هـوش هيجانـی تأثير می پذيـرد بر مهـارت مديريت 
زمـان اثرگـذار اسـت در ربـع چهـارم نمـودار علّيـت قـرار 
می گيرنـد. نتيجـه آنکه، گـر چه شـاخص D+ R بااليی دارند 
و ايـن نشـان از اهميـت اين مولفه ها دارد ولـی به جهت آنکه 
به شـدت از مهارت هـای نـرم ديگـر، بـه ويـژه از مؤلفه هـای 
ربـع اول و دوم در نمـودار علّيـت تأثيرپذيـر هسـتند از نقطه 
نظـر پرداختـن بـه آن هـا از اولويـت برخـوردار نيسـتند؛ زيرا 
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كـه بهبـود مؤلفه هـای يـه ويژه ربـع اول بـه صورت خـود به 
خـود ايـن مهارت هـا را متحـول می كنـد.

نتايـج تحقيـق بيانگر آن اسـت كـه مؤلفـه ی مهارت های 
حـل مسـئله و تصميم گيـری بـر چهـار مؤلفـه ی مهارت های 
انطباق پذيـری، مهارت هـای يادگيـری، مهارت هـای رهبری، 
از  و  اسـت  اثرپذيـر  و  اثرگـذار  گروهـی  كار  مهارت هـای 
مهارت هـای هـوش هيجانـی و مهارت هـای ارتباطـی تنهـا 
اثرپذيـری دارد. بـر ايـن مبنـا ايـن مؤلفـه به همـراه مؤلفه ی 
مهـارت مديريـت زمـان كـه از پنـج مهـارت نـرم ارتباطـی، 
گروهـی،  كار  مهارت هـای  هيجانـی،  هـوش  مهارت هـای 
مهارت هـای رهبـری و مهارت هـای يادگيـری اثرپذيـر اسـت 
و تنهـا بـر مهارت هـای انطباق پذيـری اثرگـذار اسـت در ربع 
سـوم نمـودار علّيـت قـرار می گيرند كـه به نوعی مسـتقل به 
شـمار می روند. شـايان يـادآوری اسـت كه نزديکـی مولفه ی 
مهارت هـای حـل مسـئله و تصميـم گيـری بـا خـط عمودی 
باعـث شـده اسـت كه نسـبت به مهارت هـای مديريـت زمان 
از مؤلفه هـای به نسـبت زيادتری تأثيرپذير باشـد و در نتيجه 

از اسـتقالل شـايان توجهـی برخوردار نباشـد.
مؤلفـه ی  كـه  اسـت  آن  بيانگـر  پژوهـش،  نتايـج 
نـرم  مهارت هـای  از  يـک  هيـچ  از  اخالقـی  مهارت هـای 
بايسـته تأثيرپذيـری نـدارد امـا بـر مولفه هـای مهارت هـای 
كار گروهـی و مهارت هـای انطباق پذيـری تأثيرگـذار اسـت. 
تأثيرپذيـری  نبـود  بررسـی ها ی درويشـيان )1٣98(  نتايـج 
ايـن مهـارت از مهارت هـای نـرم ديگـر را تأييـد می كنـد؛ اما 
اثرگـذاری آن بـر ديگـر مهارت هـای نـرم را رد می كنـد. گـر 
چـه در مطالعـه ی حاضـر نيز، ايـن مؤلفه صرفاً بـر دو مهارت 
نـرم تأثيرگـذار اسـت. بـر ايـن مبنا بـا عنايـت به اينکـه اين 
مؤلفـه علّـی می باشـد توجـه خاصـی را می طلبـد؛ زيـرا كـه 
از سـويی وجـود آن بـرای دانشـجويان كشـاورزی ضـروری 
تشـخيص داده شـده اسـت و از سـويی ديگر مهارت های نرم 
ديگـر تأثيـر شـايان توجهی بـر روی ايـن مهارت ندارنـد و از 
سـويی بهبوددهنـده ی دو مهـارت نرم ياد شـده اسـت كه بر 

مبنـای ادبيـات تحقيـق بهره منـدی از آن هـا بسـيار ضروری 
اسـت. بـر ايـن مبنـا، هم افزايـی مهارت نـرم اخالقی بـا ديگر 
مهارت هـای نـرم مـورد تائيـد نيسـت و بهبـود هـر يـک از 
مهارت هـای نرم بايسـته موجـب ارتقای مهارت هـای اخالقی 
نمی شـود. اين مهـارت به همـراه مؤلفـه ی مهارت های هوش 
هيجانـی در ربـع دوم نمـودار علّيـت، قرارگرفتـه اسـت چـرا 
كـه مهارت هـای هـوش هيجانـی نيـز به جهـت آنکـه تنها از 
مهارت هـای ارتباطـی و مهارت هـای يادگيـری اثرپذير اسـت 

وضعيتـی نزديـک بـه آن دارد.
در بخـش دوم، بـر مبنـای يافته هـای بـه دسـت آمـده، 
پنـج مهـارت نـرم يعنـی مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای 
اخالقـی، مهارت هـای هوش هيجانـی، مهارت هـای رهبری و 
مهارت هـای يادگيـری، بـه ترتيـب اولويت در گـروه علّی قرار 
می گيرنـد؛ زيرا همان گونه كه در قسـمت پيش تشـريح شـد 
ايـن مؤلفه هـا برآينـدی اثرگـذار بـر مؤلفه هـای ديگـر دارنـد 
كـه در صـدر آن هـا نيـز مهارت هـای ارتباطـی قـرار دارد. بر 
ايـن مبنـا توجـه و توسـعه ی ايـن مهارت هـای نـرم بايسـته، 
افـزون بـر تأثيـر مسـتقيم بـر پيامدهـای متصوری كـه برای 
مهارت هـای نرم از جمله اشـتغال پذيـری و كارآفرينی وجود 
دارد می توانـد بـر ديگـر مهارت های نرم بايسـته دانشـجويان 
كشـاورزی نيـز مؤثـر باشـند. اين نتيجـه از آن جهـت دارای 
اهميـت اسـت كه بـه نظر می رسـد يکـی از علل عـدم توجه 
بـه مهارت هـای نـرم در آموزش های رسـمی پر شـماری اين 
مهارت هـا باشـد؛ بنابرايـن گـر چـه همـه ی مهارت هـای نرم 
مورد بررسـی برای دانشـجويان كشـاورزی ضروری به شـمار 
می رونـد امـا اين نتيجه گويای اهميت بـاالی اين مهارت های 
نرم نسـبت بـه چهار مهـارت نرم بايسـته ديگـر )مهارت های 
حـل مسـئله و تصميم گيـری، مهارت هـای مديريـت زمـان، 
مهارت هـای كار گروهـی، مهارت هـای انطباق پذيـری( اسـت 
زيـرا كـه مهارت هـای علّـی بهبوددهنـده ی ايـن مهارت هـا 
نيـز بـه شـمار می رونـد. همچنيـن بـر مبنـای يافته هـای به 
دسـت آمـده، چهـار مهـارت نـرم مهارت هـای انطباق پذيری، 
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و  مسـئله  حـل  مهارت هـای  زمـان،  مديريـت  مهارت هـای 
تصميم گيـری و مهارت هـای كار گروهـی معلـول می باشـند.

يادگيـری  مهارت هـای  كـه  داد  نشـان  بررسـی   نتايـج 
اثرپذيـری،  و  اثرگـذاری  لحـاظ  بـه  تعامـل،  بيشـترين  از 
و  اسـت  برخـوردار  بايسـته  نـرم  مهارت هـای  ديگـر  بـا 
پـس،  دارد.  قـرار  بعـدی  درجـه  در  ارتباطـی  مهارت هـای 
مهارت هـای يادگيـری محوری ترين شـاخص در ميـان ديگر 
مهارت هـای نـرم بـه شـمار مـی رود. از ايـن نتيجـه،  چنيـن 
اسـتنباط می شـود كـه مهارت هـای نـرم اثرگـذار بـر ايـن 
مهـارت، )مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای حـل مسـئله و 
تصميم گيـری، مهارت هـای هـوش هيجانـی، مهارت های كار 
گروهـی، مهارت هـای رهبـری و مهارت هـای انطباق پذيری(، 
بـا اثرگذاری مسـتقيم بـر آن به صورت نا مسـتقيم در تحول 
خـود، تأثيـر می گذارنـد. مهارت هـای نرم يادگيری شـاخصی 
بسـيار محـوری در سـاختار ارتباطـی مؤلفه هـای مهارت های 
نـرم می باشـد؛ بـه ويـژه آنکـه ايـن شـاخص از مهـارت نرمی 
ماننـد مهارت هـای مديريت زمان، كـه از آن تأثير نمی پذيرد؛ 
مهارت هـای  اهميـت  در  می شـود.  آن  ارتقـا  موجـب  ولـی 
بـه  می تـوان  ارتباطـی  مهارت هـای  همچنيـن  و  يادگيـری 
پيونـد آن هـا بـا مهارت های نـرم هـوش هيجانی اشـاره كرد. 
بـه طـوری كه هـوش هيجانی به غيـر از مهارت هـای اخالقی 
بـر كليـه ی مهارت هـای نـرم تأثيرگذار اسـت؛ اما تنهـا از دو 
مهـارت نرم ارتباطـی و يادگيری تأثيرپذير اسـت. اين مطلب 
را اين گونـه می تـوان تفسـير كـرد كـه مهارت هـای ارتباطـی 
و مهارت هـای يادگيـری از طريـق بهبـود مهارت هـای هوش 
هيجانـی مانند خودآگاهی، خود انگيزشـی، خـود مديريتی و 
مهارت هـای اجتماعـی موجـب بازآفرينـی و بهبـود دوبـاره نا 

مسـتقيم خـود نيز می شـوند.
نتايج بررسـی  های درويشـيان )1٣98( وجـود رابطه های 
علّـی/ معلولـی را بيـن برخـی از مهارت هـای نـرم تأييد كرده 
اسـت. اشـاره می شـود كه تعلـق يک مؤلفـه به گـروه معلول 
يـا اثرپذيـر، بديـن معنـا نيسـت كـه ايـن مهارت هـا مهـم 

نيسـتند يـا ضـروری نمی باشـند بلکـه همـه ی مهارت هـای 
و  شناخته شـده اند  ضـروری  خبـرگان  توسـط  موردبررسـی 
برخـورداری از همـه ی ايـن مهارت هاسـت كـه موفقيـت فرد 
را تضميـن می كنـد؛ و لـذا هـر عامـل اهميت خـاص خود را 
دارد )يـاداو و بـارو، ٢018( امـا شـناخت علّـی و معلول بودن 
آن هـا نيـز ضـرورت دارد زيـرا كـه بـه جهـت محدوديت های 
زيـادی كـه آمـوزش عالـی كشـاورزی با آن هـا رو به روسـت 
ماننـد مسـئله های اقتصـادی، تمركز بـر همـه ی مهارت های 
نـرم امکان پذيـر نيسـت و لـذا، بـر مبنـای نتايـج بـه دسـت 
آمـده از تحقيـق، می تـوان مهارت هـای نـرم بايسـته را به دو 
گـروه مهارت هـای نـرم ضروری شـامل مهارت هـای معلول و 
مهارت هـای نرم بسـيار ضروری شـامل مهارت هـای نرم علّی 

تقسـيم بندی كـرد. 
بنـا بـر آنچـه گذشـت، بـه طـور خالصـه، دسـتاوردهای 
رابطه هـای  شـدن  روشـن  بـر  افـزون  پژوهـش،  شـاخص 
سـاختاری بيـن مولفه هـای مهارت های نرم بايسـته و كشـف 
مهـارت  محوری تريـن  و  بنايی تريـن  رو  بنايی تريـن،  زيـر 
نـرم، آشـکار شـدن رابطه هـای علّـی يـا معلولـی مولفه هـای 

مهارت هـای نـرم اسـت.
پيشـنهاد می شـود كه توسـعه ی مهارت های نرم بايسـته 

در آموزش هـای رسـمی بـا تمركـز و سـرمايه گذاری بيشـتر 
بـر مهارت هـای نـرم بسـيار ضـروری، بـه ويـژه بـه ترتيـب 
مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای يادگيـری و مهارت هـای 
رهبـری مدنظـر قـرار گيـرد كـه اثربخش تـر و نتيجه بخش تر 

بود. خواهـد 
 



تبيين رابطه های ساختاری بين مؤلفه های مهارت های نرم بايسته در دانشجويان كشاورزی: كاربردی از تحليل ديمتل فازی

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 44
شماره 60
بهار 1401

منبع ها 
خياطی، م.، موحدی، ر.، حجازی، ا.، و كريمی، س. )1٣99(. سـبب روانشـناختی دانش آموختگان رشـته های كشـاورزی 

دختـر همـدان. فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشـاورزی، دوره 1٢، شـماره ٥٣، صص 111-1٣8.
درويشـيان، ع. )1٣98(. طراحـی و تبييـن مـدل مهارت هـای اشـتغال پذيـری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی كشـور 

)نمونـه ی مـوردی: بنگاه هـای كوچـک و متوسـط اسـتان تهـران. رسـاله دكتـری، دانشـگاه تهـران.
راغ، م.، سـپهوند، ر.، نظر پوری، ا. و موسـوی، س. )1٣99(. شناسـايی عوامل حياتی اثرگذار بر تشـکيل سـرمايه رهبری در 

محيط هـای دانشـگاهی: كاربـرد ديمتل فازی. مجله پژوهش های مديريت عمومی، سـال 1٣، شـماره ٤8، صص ٢1٥-19٣.
صمـدی مياركالئـی، ح.، صمـدی مياركالئـی، ح.، و احمـدی، م. )1٣9٥(. ارائـه الگوی جهت سـنجش تعامـالت علی ميان 
عوامـل موثـر بـر رفتار شـهروندی سـازمانی در آمـوزش عالی)مطالعه ای در دانشـگاه مازندران با اسـتفاده از تکنيـک ديمتل(. 

فصلنامه رسـالت مديريت دولتی، سـال 7، شـماره ٢٣، صـص 61-77. 
صمـدی مياركالئـی، ح.، صمـدی مياركالئـی، ح.، و صمدی مياركالئی، ص. )1٣96(. تبيين الگوی علّی فرسـودگی شـغلی 
كاركنـان بـا مطالعه ای در يک سـازمان نظامـی با رويکرد ديمتل فازی. فصلنامه ابن سـينا، دوره 19، شـماره 1، صص ٢1-1٢.

عباسـی، ع.، علی محمـد لـو، م.، و كريمـی، ز. )1٣97(. طراحـی مدلی برای سـنجش ميزان مهارت های مديران در سـطوح 
مختلف سـازمانی. فصلنامه ی مطالعات مديريت )بهبود و تحول(، سـال ٢7، شـماره 87، صص 7٣-٤٥.

كريمـی، س. )1٣98(. بررسـی رابطـه ی مهارت هـای اسـتخدام پذيـری و سـازگاری مسـير شـغلی در بيـن دانشـجويان 
كشـاورزی دانشـگاه های بوعلـی سـينا و اراک. فصلنامـه پژوهـش مديريـت آمـوزش كشـاورزی، دوره 11، شـماره ٤8، صـص 

.1٢٤-1٣8
كيـان مهـر، ن.، زمانـی، غ.، و حياتـی، د. )1٣98(. تبييـن وضعيـت موجـود و وضعيـت مطلـوب شايسـتگيهاي الزم بـراي 
رهبـري در بيـن دانشـجويان كشـاورزي. مجلـه علوم ترويـج و آموزش كشـاورزي ايران، جلد 1٥، شـماره ٢، صـص 81-100.  
معصومـی، ا.، و زمانـی، غ. )1٣96(. تأثيـر ويژگيهـاي فـردي، حرفهـاي و هـوش هيجانـی بر رهبـري كارآفرينانـه دهياران 

روسـتايی. مجلـه علـوم ترويـج و آموزش كشـاورزي ايـران، جلد 1٣، شـماره 1، صـص ٤6-٣٣.
Arat, M. (2014). Acquiring soft skills at university. Journal of educational and ins tructional s tudies in the 

world, 4(3). 46-51.

Berger, G. (2016) Data Reveals the Mos t In-Demand Soft Skills among Candidates. Available at: https://

business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2016/mos t-indemand-soft-skills (accessed on 

3 May 2021)

Braga, F., Ferreira, A., Ferreira, J., Correia, J., Pereira, F., and Falcão, F. (2021). A DEMATEL analysis of 

smart city determinants. Technology in Society, 66, 101687. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101687.

Chamorro‐Premuzic, T., Arteche, A., Bremner, A. J., Greven, C., and Furnham, A. (2010). Soft skills in 

higher education: Importance and improvement ratings as a function of individual differences and academic 

performance. Educational Psychology, 30(2), 221-241. 

Chang, B., Chang, C. W., and Wu, C. H. (2011). Fuzzy dematel method for developing supplier selection 

criteria. Expert sys tems with Applications, 38(3), 1850-1858. 

Cimatti, B. (2016). Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of 



45فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 60
بهار 1401

organizations and enterprises. International Journal for quality research, 10(1).   97–130.

Cinque, M. (2016). Los t in translation. Soft skills development in European countries. Tuning Journal for 

Higher Education, 3(2), 389-427. 

Crawford, P., Lang, S., Fink, W., Dalton, R., and Fielitz, L. (2011). Comparative analysis of soft skills: What 

is important for new graduates?. Michigan S tate University and the University Indus try Consortium, 1-24. 

Dall’Amico, E., and Verona, S. (2015). Cross-country survey on soft skills mos tly required by companies 

to medium/high skilled migrants. Methodological approach for a common framework of Soft Skills at work. 

Centro Es tero Internazionalizzazione Piemonte (Ceipiemonte Scpa), Torino. 

Dell'Aquila, E., Marocco, D., Ponticorvo, M., Di Ferdinando, A., Schembri, M., and Miglino, O. (2016). 

Educational Games for Soft-Skills Training in Digital Environments: New Perspectives. Springer. 

Devadason, E. S., Subramaniam, T., and Daniel, E. G. S. (2010). Final year undergraduates’ perceptions of 

the integration of soft skills in the formal curriculum: a survey of Malaysian public universities. Asia Pacific 

Education Review, 11(3), 321-348. 

Freeman, S. M. (2017). An inves tigation of soft skill development of California Agricultural Education 

s tudents participating in an FFA career development event (Doctoral dissertation). 

Han, W. M., Hsu, C. H., and Yeh, C. Y. (2014). Using dematel to analyze the quality characteris tics of mobile 

applications. In Proc. of the International Conference on Future Information Engineering and Manufacturing 

Science, 131-134.

Heckman, J. J., and Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour economics, 19(4), 451-464. 

Hendarman, A. F., and Cantner, U. (2018). Soft skills, hard skills, and individual innovativeness. Eurasian 

Business Review, 8 (2), 139–169. 

Jeng, D. J. F., and Tzeng, G. H. (2012). Social influence on the use of clinical decision support sys tems: 

revisiting the unified theory of acceptance and use of technology by the fuzzy DEMATEL technique. Computers 

& Indus trial Engineering, 62(3), 819-828.

Kiser, R. (2017). Soft skills for the effective lawyer. Cambridge University Press

Li, J., Wu, C. H., Chen, C. W., Huang, Y. F., and Lin, C. T. (2020). Apply fuzzy DEMATEL to explore 

the decisive factors of the auto lighting aftermarket indus try in Taiwan. Mathematics, 8(7), 1187.    https://doi.

org/10.3390/math8071187.

Liebrecht, C., and Montenery, S. (2016). Use of simulated psychosocial role-playing to enhance nursing 

s tudents’ development of soft skills. Creative Nursing, 22(3), 171-175.

Lin, P., Tseng, L., and Pai, F. (2018). Sus tainable supply chain management using approximate fuzzy 

DEMATEL method. Resources, Conservation and Recycling, 128, 134-142. 

Lin, C., Hong, E., and Cheng, F. (2017). A s tudy of patent analysis of LED bicycle light by using modified 

DEMATEL and life span. Advanced Engineering Informatics, 34, 136-151. 

Lundry, J., Ramsey, J. W., Edwards, M. C., and Robinson, J. S. (2015). Benefits of Career Development 

Events as Perceived by School-Based, Agricultural Education Teachers. Journal of Agricultural Education, 

56(1), 43-57. 



تبيين رابطه های ساختاری بين مؤلفه های مهارت های نرم بايسته در دانشجويان كشاورزی: كاربردی از تحليل ديمتل فازی

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 46
شماره 60
بهار 1401

Maguire J. (2012). Agricultural Education and Training to Support Agricultural Innovation Sys tems. In 

Agricultural Innovation Sys tems: An Inves tment Sourcebook. The World Bank. Washington, D.C. 107–121

Marin-Zapata, I., Román-Calderón, P., Robledo-Ardila, C., and Jaramillo-Serna, A. (2021). Soft skills, do 

we know what we are talking about?. Review of Managerial Science, 1-32.  https://doi.org/10.1007/s11846-021-

00474-9.

Matteson, M. L., Anderson, L., and Boyden, C. (2016). “Soft skills": A phrase in search of meaning. Portal: 

Libraries and the Academy, 16(1), 71-88. 

Mitsea, E., Drigas, A., and Mantas, P. (2021). Soft Skills & Metacognition as Inclusion Amplifiers in the 21 

s t Century. International Journal of Online & Biomedical Engineering, 17(4).   121-132.

Nghia, T. L. H. (2021). Building soft skills for employability: Challenges and practices in Vietnam. Routledge.

Opricovic, S., and Tzeng, G. H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. International 

Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Sys tems, 11(05), 635-652. 

Paisley, C. (2012). Skill gaps in formal higher agricultural education: a youth perspective. In Background 

paper for the future agricultures conference on young people, farming and food: The Future of the Agrifood 

Sector in Africa. 19-21 March, Accra, Ghana. 

Pope, M. (2017). Perceptions of soft skills by former technical college business education s tudents and their 

employers. Doctoral dissertation. Tennessee S tate University. 

Rao, M. S. (2014). Enhancing employability in engineering and management s tudents through soft skills. 

Indus trial and Commercial Training. 46 (1).42-48.

Rao, S. (2018). Soft skills: Toward a sanctimonious discipline. On the Horizon, 26(3), 215–224.

Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business 

communication quarterly, 75(4), 453-465. 

Roos taie, S., and Nawari, N. (2021). The dematel approach for integrating resilience indicators into 

building sus tainability assessment frameworks. Building and Environment, 108113. https://doi.org/10.1016/j.

buildenv.2021.108113

Rubens tein, E., Fuhrman, N., Duncan, D., and Conner, N. (2018). Undergraduate S tudent's Reflections 

on Teaching Agricultural Education Abroad: An Opportunity for Soft Skill Development. Transformative 

Dialogues: Teaching & Learning Journal, 11(3). 1-16

Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge.  Journal of 

Language & Communication, 2(1), 146-154.

Siddiky, M. R. (2020). Does soft skill development vary among the s tudents? A gender perspective. Turkish 

Journal of Education, 9(3), 205-221.

Tsirkas, K., Chytiri, A. P., and Bouranta, N. (2020). The gap in soft skills perceptions: A dyadic analysis. 

Education+ Training, 62(4), 357–377.

Yadav, D. K., and Barve, A. (2018). Segmenting critical success factors of humanitarian supply chains using 

fuzzy DEMATEL. Benchmarking: An International Journal. Vol. 25 No. 2, pp. 400-425.

 



47فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 60
بهار 1401

Explaining the s tructural relationships between the components of essential soft skills in agricultural 

s tudents: An application of fuzzy DEMATEL analysis

Abdolrahim gheyassi1, Amir Alambeigi2, Ahmad Rezvanfar3, Seyed Mahmood Hosseini4, Seyed,Ahmad Reza 

Pishbin5

1- PhD S tudent in Agricultural Education, Department of Economics and Development, College of Agriculture and 

Natural Resources, University of Tehran

2,5-Assis tant Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural

Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran

3,4- Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, 

University Of Tehran, Karaj, Iran

 

Abs tract

The aim of this s tudy was to explain the s tructural relationships between the components of essential soft 

skills in agricultural s tudents (9 soft skills).  In this regard, to achieve the aim of the s tudy, the fuzzy dematel 

technique was used. The views of 11 academic experts were collected through a ques tionnaire, based on the 

Likert scale. The results showed that communication skills, learning skills, and leadership skills are the mos t 

effective components, respectively. Also, findings indicated that the adaptability skills component is the mos t 

influential component. The results also show that five components (communication skills, emotional intelligence 

skills, leadership skills, learning skills, ethical skills) are causal factors and four components (problem-solving 

and decision-making skills, time management skills, teamwork skills, adaptability skills) Are effect factors. 

Thus, in higher agricultural education, while paying attention to the development of all essential soft skills, 

more focus and inves tment should be made on the development of communication skills, learning skills, and 

leadership skills, respectively.
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