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هوو مموو با یوو ی   هوو منووی کردی وو میوو  د    وو  مآمووش  
آمشخ گ نی  مر ردرمشفق و د دی و میو  ربش یمند   مد یش

 یدگک

 

 تأممین  اصلی منابع ترین مهم از یکی متخصص انسانی نیروی
 اسأ  تربیأ    و الزم رود می شمار به کشورها اقتصادی رشد

 مرکأ   در آن از بهینأه  کأارییری  به و متخصص انسانی نیروی
 کأار   نیأروی  ف اینأد   ییرد. ولی رشد قرار ری ان توجه برنامه

 بأازار  و آمأوز   نظأام  میأان  کافی هماهنگی و ارتباط فقدان
 زایأی  اشأتاا   هأای  و ظرفی  اقتصادی رشد تناسب نبود کار 

 نیروی مشارک  نرخ   اف ایشآموختگان دانش رشد جامعه با
 ازسأوی  کار بازار نیاز مورد های جامعه  فقدان مهارت در کار

 کأار  بأازار  نیأاز  مأورد  اطالعات فقدان نی  و آموختگان دانش
هأای   نگرانأی  تأرین  مهأم  از موضأو  اشأتاا    تأا  سبب شأد 

  امیأری آیأد    شأمار  بأه  توسأعه  درحأا   جوامع سیاستگذاران
 بأه  آن مجأرای  از فرد که اس  ای وسیله (. اشتاا 49: 1383

 و شأود  مأی  کشأاند   اجتماعی و اقتصادی های عرصه فعالی 
 از شود  بلکأه  می سبب را ا  جامعه انسجام و استمرار تنها نه

 تأممین  را خأویش  معنأوی  و مادی نیازهای تواند  می را  این
: 1391به نقل از بیگدلی و همکاران   Chapman, 2009کند  
 های توانایی آفرینش و اشتاا  برای سازی ینه(. زم114و  113

 از یکأی  کأار  بأازار  آموختگان در دانش کارییری به الزم برای
 امأر  ایأن  عأالی اسأ  و   آمأوز   نظأام  اصألی  هأای  رسال 
 نیأاز  مأورد  هأای  نگر  و ها دانش  مهارت ارائه به سو ازیک
 و شأود  مأی  مربوط دانشگاهی درسی ازطریق برنامه کار بازار

 بأه  خودکارآمدی  اعتمأاد  های تقوی  قابلی  گر بهدی ازسوی
 جریأان  در آموختگأان  دانأش  در و نأوآوری  نفس  خالقیأ  

 (.170: 1393وابسته اس   شرفی و مقدم   تحصیل
 بایأأد درسأأی آمأأوز  عأأالی   هأأای برنامأأه بنأأابراین  

 نیازهای به پاسخ برای آموختگان دانش در الزم های توانمندی
وجود آورد  رحیمیان و  کار را به ازارب تاییر حا  در و متنو 

 بأر  سوم جهان کشورهای بیشتر (. ولی236: 1397همکاران  
ی کم أ  در یستر  تنها ملی  توسعه اصلی رم  که باورند این

 بأأه آنکأأه بأأدون اسأأ   آموزشأأی هأأای فرصأأ  پرشأأتا  و

باشأند.   داشأته  کأار تأوجهی   بأازار  نیاز و شالی های فرص 
 اصألی  جریأان  دو محأور  بأر  یأه  و طور به اشتاا  و آموز 

 و آموزشأی  تقاضأای  متقابأل  تأمییر  .1: چرخأد  مأی  اقتصادی
 هأأای ه ینأأه و فوایأأد میأأان تفأأاوت .2و  ؛آموزشأأی عرضأأه

 ایرهأای  و آموزشأی یونایون  سطوح در شخصی و اجتماعی
 آموزشی. پیدایش پدید  یذاری سرمایه راهبرد تفاوت در این

 توسأعه   درحأا   رهایکشأو  بیشتر در ها کرد  تحصیل بیکاری
کشأد   به چالش مأی  را آموزشی توسعه نظام و یکم  یستر 

 (.53: 1383  امیری 
مشکالت یونایون و روزاف ون موجود در زمینه اشأتاا    

دهد که دانش نظری و  نشان میو بیکاری ف ایند  در جوامع  
در آمأاد  کأردن فأرد بأرای رویأارویی بأا        ییتنهأا  عملی بأه 

راهبردهای جدیأد آمأوز    نیس  و به کافی  تحوالت شالی
هأای   نیاز اس   تا با فراهم کردن مهأارت های شالی  مهارت

وکأأار  کلیأأدی  قابأأل انتقأأا  و  یونأأایون؛ همگأأانی  کسأأب
یادییری توسعه شأالی  فراییأران را بأرای ورود بأه دنیأای      

(. 182: 1381احمأدپور داریأانی    پرتالطم کار آمأاد  کننأد    
هأای نسأل سأوم و     و  در دانشأگا  به ایأن موضأ   که طوری به

اسأا  دانشأگاهی    ایأن  خوبی توجه شد  اس  و بر چهارم به
هأای   دارای این ویهیی اس  که بتواند  ضمن انجام فعالیأ  

 نیاز جامعأه  اسا  بر ها را سازی  آموز  کارآفرینی و تجاری
جامعأه کمأک کنأد     هأای  چالش طراحی و به حل دانشجو و

 .(8: 1397چگینی    یودرزوند
 هأای یونأایون    ها و سازمان شرک  امروز  بر این  اف ون 

 و جأأذ  بهتأأرین  بأأرای کأأار بأأازار در یذشأأته از بأأیش
 ها اید  حاضر درحا  کنند؛ زیرا می رقاب  افراد بااستعدادترین

بأرای   حیأاتی  عأاملی  کارکنان  فرد منحصربه های شایستگی و
 در بایأأأد تاییأأأرات ایأأأن موفقیأأأ  اسأأأ . بنأأأابراین   

 متخصأص   انسانی نیروی به تربی  وابسته های گذاریسیاست
 آنهأا   درسأی  هأای  برنامأه  و بازتا  یابأد  ها ازسوی دانشگا 

 بأه  پاسأخگویی  برای آموختگان در دانش الزم های توانمندی
کأار را بأه وجأود آورد.     بازار تاییر حا  در و متنو  نیازهای
 و کأار  ربأازا  و متنأو   روزاف ون نیازهای به توجه با بنابراین

 درسأی  هأای  برنامأه  کار  نیروی از کارفرمایان انتظارات تاییر
 ایأن  بأه  تأوجهی  پرشتابی اس  و بی روزرسانی به نیازمند نی 

 میأان  کأه تناسأبی   شود می آموختگانی دانش تربی  امر  سبب
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 وجأود  شالی های بایسته و با نیازها آنها  های مهارت و دانش
 (.237: 1397ندارد  رحیمیان و همکاران  

 مناسأب بأرای   آموزشأی  هأای  برنامأه  تبیأین  بنابراین  در 
 یأک  در هأا  آمأوز   دانشگاهی  باید ازسویی میان های رشته
 از وسیعی قلمرو در فرد آن اسا  بر خاص  که علمی رشته
 شأیو   دیگأر  شأود( و ازسأوی   خود توانمند مأی  ای حرفه کار

شأأود  برقأأرار رشأأته  تعأأاد  آن آموختگأأان دانأأش اشأأتاا 
(. در دانأأش نظأأری  151: 1391 نیأأا  پأأور و هأأدایتی  نأأوری

بیشترین تمکید بر اف ایش محفوظات ذهنی و متکی بر حافظه 
ای یأاد   حرفأه  و های فنی مثابه آموز  اس . از دانش عملی به

شود که تمکید  بر کسب مهارت و توانایی بأرای انجأام    می
ه کمتأر  پایان  دانش سازیاری بأا سأابق   دادن کارها اس  و در

پأروری فراییأران    نسب  به دو نو  دانش پیشین  بر شایسأته 
تمکید دارد تا فراییر را برای مواجهه بأا تحأوالت در محأی     

(. بأه بأاور مأایویر    1382ولأی و همکأاران     آماد  کند  شأا  
(  اسأأا  تحأأو  انسأأان یأأادییری 2003( و تأأور   2003 

به شأکل  سازی این تحو  را  تواند  زمینه اس  و آموز  می
 ری ی شد  درآورد.  برنامه
هأایی   محور  از رهیاف  بنابراین  آموز  و یادییری شال 

شود  که سبب اف ایش کیفی  مهارتی و دانشی دانشجویان می
معنأای   (  بأه 105الأ::   1389فمأی و همکأاران      شعبانعلی

مرتب  کردن یادییری فراییران با نیازهای شالی و دنیای کار 
مندسازی آنها برای ورود و موفقی  در دنیای در راستای توان

بأه نقأل از    Knight & Yorke, 2004کار و زنأدیی اسأ     
(. یأأادییری 221 :  1389فمأأی و همکأأاران    شأأعبانعلی

محور بر تطبیق هر چه بیشتر محتوای درسی با نیازهأای   شال
د تمکید دارد و در این رابطه ارتباط دانشگا  با بازار اشالی افر
آموختگان در طراحی  ضور متخصصان خبر  و دانشکار و ح

هأای تجربأی بأرای دانشأجویان      های درسی و فرص  برنامه
 (.Hager, 2000اهمی  زیادی دارد  

کأأاربردی و  -در ایأأن میأأان  مراکأأ  آمأأوز  علمأأی    
توانند با توجه به ماهی  و فلسفه وجأودی    ای می حرفهو فنی

راسأتا ایفأای نقأش     بهتر از دیگر مراک  آموز  عالی در این
 دهأد کأه   خوبی نشان مأی  بهاین نکته را  جهانی  کنند. تجربه

 از توسأعه  درحأا   و یافتأه  توسعه کشورهای آموزشی رویکرد

 هأای  آمأوز   سأوی  بأه  هأای نظأری    آموز  به صرف نگا 
 کأرد   پیأدا  تاییرجهأ   کأاربردی  -علمأی   و ای حرفأه  و فنی

 پأذیری  طأاف انع بأه دلیأل   ای وحرفأه  فنی های اس . آموز 
 -اقتصأادی   اوضأا   کأار   های بأازار  خصیصه از یرفته  ئنش

و   مهأأارت ایجأأاد و آمأأوز  جامعأأه  بأأر اجتمأأاعی حأأاکم
 نقأأش مشأأا،ل  کسأأب بأأرای افأأراد الزم در هأأای توانأأایی

 هأای  مهأارت  ها هم دارد. این آموز  در اشتاا  چشمگیری
 کأار  عمومی بازار های مهارت هم و صنع  نیاز مورد خاص

 تاییرات دلیل به که شا،النی برای کند. همچنین می فراهم را
 و شأدن  روز بأه  امکأان  شأود   مأی  فناوری  کارایی آنها کمتر

(. 56-55: 1383  امیأری کنأد    مأی  را فأراهم  مهارت تکمیل
 ای  وحرفأه  فنی های آموز  طراحان اصلی حقیق   هدف در

 مأورد  هأای  مهارت و ها  عرضه فنون آموز  کردن کاربردی
 آموختگأان  اشأتاا  دانأش   بأرای  سأازی  زمینه و کار بازار یازن

 مهمأی  (. همچنأین ابأ ار  72: 1391اس   خالدی و رفعتی  
 کأار  نیأروی  وری بهأر   و پأذیری  انطبأا   بهبود پویایی  برای

هأای   بنگأا   رقابأ   تأوان  افأ ایش  در دلیأل   همأین  اس . به
 ای بأأرای زمینأأه و دارد نقأأش تولیأأدی و صأأنعتی اقتصأأادی 

 و شأاهکوهی  اسأ   خواجأه   کأار  بأازار  در ناتوازنی هشکا
 (.104: 1391 همکاران 

کاربردی با هأدف ارتقأاو و انتقأا      -های علمی  آموز  
هنگام کأردن   وری  به ها  اف ایش بهر  دانش کار  ایجاد مهارت

و ارتقاو معلومات و تجار  شا،الن  رشد استعدادهای بأارز  
دار شأدن   نهفته برای عهأد  فعلی  درآوردن استعدادهای  و به

شود  تا توانایی افأراد   های یونایون انجام می مشا،ل و حرفه
شود  به سطح  را برای انجام دادن کاری که به آنان محو  می

مطلو  برساند  دبیرخانه شأورای عأالی انقأال  فرهنگأی      
هأایی بأا    کأاربردی تفأاوت   -های علمأی   . دانشگا (5: 1373

ابعأاد ماهیأ  آمأوز   در اولویأ      های مرسوم در  دانشگا 
هأای نظأری(  محأی      قرار داشتن فناوری نسب  به آمأوز  

آموزشی  محأی  کأار در مقابأل محأی  فی یکأی دانشأگا (        
وقأ (      علمی تمامئمدرسان  خبریان در مقابل اعضای هی

دانشجو  ورودی خأاص و شأا،ل در مقابأل ورودی عأام(      
محأوری و تحلیأل    اسأا  الگأوی مهأارت     برنامه درسی  بر

ارزشأیابی  عملأی و بخشأی      بنیأانی(  شالی در مقابل دانأش 
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هأای   نظری در مقابل اندکی عملی(  شرای  اجرایأی  هأدف  
هأای عأام و    خاص با مأدت زمأان معأین  در مقابأل هأدف     

تکرارپذیر( و متقاضأیان اجأرای دور   متایأر و منعطأ: در     
: 1395ن  زاد  و همکأارا  مقابل ایستا و یکسان( دارد  مهرعلی

من لأأه  کأأاربردی بأأه -هأأای علمأأی  واقأأع  آمأأوز  (. در51
آید   شمار می سازی نیروی انسانی به یذاری در ظرفی  سرمایه

زیرا سبب ایجأاد دانأش و مهأارت در فراینأد تولیأد همأرا        
شود  لیث  اشتاا  در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی می

 (.127: 1391و همکاران  
 

آموزشمیانپیوندمربوطبهگوهایهاوالرویکرد
اشتغالو

  ریأأ ی آموزشأأی و درسأأی  برنامأأه مباحأأث مربأأوط بأأه در 
  آمأوز   میأان  برای پیونأد  یونایونیها و الگوهای  رویکرد

در سأه  تأوان آنهأا را    وجود دارد که مأی کار   بازاراشتاا  و 
 :بندی کرد دستهزیر رویکرد 

 
آموزی.رویکردحرفه1

ای محض در مؤسسات خأاص   رو  حرفهاین رویکرد ددر 
  مؤسسأه آموزشأی  اصألی    وظیفهشود و  عرضه میو مستقل 

این هدف ازطریق  .کار اس  و سازی جوانان برای کسب آماد 
. دیأدیا   یابد می تحققی  ا وحرفه ای فنیه به رشته بخشی تنو 
یستر  زیادی یافأ  و در تمأام    1970آموزی از دهه  حرفه

تقویأ     متوسطه(  ای  آمادیی حرفه  ییمقاطع تحصیلی ابتدا
مطأرح  ( های تخصصی مهارت  عالی( و ای های حرفه مهارت

سه الگأوی اساسأی   . در این رویکرد  (16: 1373   لوز اس 
 زیر وجود دارد:

آمأوزی در محأی     حرفأه : محوور  -الف( الگوو  مررهو   
ایرچأأه مدرسأأه مسأأئولی  و  ییأأرد آموزشأأگا  صأأورت مأأی

برای دنیای کار را برعهأد  دارد  در کنأار   سازی جوانان  آماد 
هأای مهأارتی    آن همکاری صنع  برای پربارسازی آمأوز  

 .شود می کار یرفته به
نقأش و اهمیأ  محأی      رنأاظر بأ  : محور -ب( الگو  کار

هأای   صأالحی   بأرای کسأب   واقعی کار در تربی  ایربخش

در برخی کشورها  نقش مؤسسأات صأنعتی در   . شالی اس 
ارتی بسیار برجسته اس  و در برخی کشورها های مه آموز 

صأأورت  کأأارآموزی را آشأأنایی بأأا محأأی  واقعأأی کأأار از  
آموز و دانشأجو بأه صأنع      ییرد. با کارآموزی پای دانش می

 .شود باز می
بخشی از فراینأد آمأوز     :محور -ج( الگو  مرره / کار

عهأد    عهد  مدار  و بخشی بر های شالی بر دانش و مهارت
 (.1380   بینقی و سعیدی ان و صاحبان صنایع اس کارفرمای

 
سازیآموزشعملیونظری.رویکردیکپارچه2

با توجه به انتقاداتی که به رویکرد آموز  بأرای اشأتاا  در   
ای مطأأرح شأأد  برخأأی از   نظأأام خأأاص آمأأوز  حرفأأه  

هأای   نظران به این باور رسأیدند کأه ظهأور مهأارت     صاحب
در  یسأترد  اییأرات سأریع و   پیچید  در قلمأرو مشأا،ل و ت  

مسأأتل م تجدیأأدنظر در رویکأأرد آمأأوز   فنأأاوریدانأأش و 
هأای   محأور ایأد     ای سنتی اس . در رویکأرد جدیأد   حرفه
ای و  هأای حرفأه   آمأوز   میاناین اس  که مرز   شد  مطرح

سازی آمأوز    رنگ شود. معتقدان به یکپارچه علمی باید کم
 - ظأری و فنأی  سأازمان درو  ن   ای و نظری  تجدیأد  حرفه
درو  بأه هأم    بأه ایأن شأیو    کنند تأا    ای را مطرح می حرفه

هأای شأال یأا     همه جنبأه به   بتوانند فراییرانو  شوندمرتب  
هأای   رشد و توسعه آمأوز  تسل  پیدا کنند. حرفه موردنظر 

در . اسأ   یرویکأرد  چنأین از   یرفته علمی أ کاربردی نش  
هأای شأالی     ضمن قرار دادن آمأوز  مهأارت    این رویکرد

محور اصلی آموز   به آموز  مبانی علمأی رشأته    من له به
نیروی انسأانی    در این نظام آموزشی .شود نی  توجه کافی می

به چند مهأارت شأالی   زمان  همشود که  ای تربی  می یونه به
  های اجرایی  دانش بر توانایی اف ون  فراییردس  یابد. یعنی 

 دس  آورد بهشال را  هب تهوابسمهارت و توانایی حل مسائل 
رضأوانی    بینقأی و سأعیدی   به نقأل از  1380  زاد  شریع  

1382 .) 
 
هاپایههاومهارترویکردآموزشصالحیت.3

هأای درسأی    را در قالب برنامه ها آموز پیشین   رویکرددو 
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حیطأه   بنأابراین و  دهد میقرار مرسوم در مدار  و دانشگا  
. ولأی  طه و آموز  عأالی اسأ   متوس های دور   عملکرد آن

نظأأران ضأأمن قبأأو  ضأأرورت آمأأوز   برخأأی از صأأاحب
موفقیأ  شأالی     مطأرح کردنأد کأه    ایأن ایأد  را    ای حرفه
سأری   مستل م وجود یک های علمی و عملی بر مهارت اف ون

یأأذاری بأأرای  ارز  ماننأأد  هأأا و عأأادات فأأردی  مهأأارت
ذیری پ انعطافو  پذیری مخاطر  پذیری  کار  مسئولی و کسب

لأأذا برخأأی از . کأأه ورای یأأک شأأال خأأاص اسأأ  اسأأ  
پأیش بأه    از بأیش   کار را موفقی  افراد درنبود نظران  صاحب

تا ندانستن   اند ضع: آنان در انطبا  با محی  کار نسب  داد 
های مربأوط   همین دلیل امروز  جنبه به. های کارکردی مهارت

در زنأدیی   به انگی   افراد نسب  به کار و رواب  متقابلشان
هأای   هأا در مهأارت   تر از کسأب صأالحی    کاری  حتی مهم

 (.15: 1373  شود  لوز کارکردی تلقی می
رویکأرد   دیأ روندهای جأاری و جهأانی اشأتاا  نیأ  مؤ     

های پایه و اساسی اس ؛ کأاهش اشأتاا  در    آموز  مهارت
 یسأأتر هأای بأأ رص خصوصأی     بخأش دولتأی و شأأرک   

شالی  نیأاز فراینأد  بأه     یبات و امنی  کاهشمشا،ل جدید  
هأای ظریأ: ارتبأاطی و اطالعأاتی  کأاهش       رایانه و مهارت

راهبردهای   دهد که نشان می مانند آنو  اف اری دس مشا،ل 
در آماد  کأردن فأرد    ییتنها به« دانش عملی»و « دانش نظری»

و الزم اس   کارآمد نیستندبرای رویارویی با تحوالت شالی 
های شأالی اتخأاذ    موز  مهارتآ ی برایراهبردهای جدید

عامل دیگری که در دنیای کنأونی ضأرورت و جایگأا      شود.
اشأتاا  را قأوت    بأرای های عمأومی و پایأه    آموز  مهارت

توسعه اقتصأادی   در نی  توجه به نقش افراد کارآفربخشد می
عامأل تاییأر  بأه     من له بهآفرینی  کار  طور کلی به. کشور اس 
  هأای کوچأک    وریأ فرد یأا   ویس ازکار جدید  و خلق کسب
هأأا و  پیشأأرف  شأأرک دربأأار  مطالعأأات . شأأود اطأأال  مأأی

ترین عامل تضأمین و تأداوم حیأات     های ب رص مهم سازمان
هأأا و  نأأوآوری  ابأأدا  و خلأأق محصأأوالت  فراینأأد را آنأأان
بأیش از همأه مأدیون     ایأن امأر   کأه  داند می نوینهای  رو 

مدپور داریأانی    اح وجود مدیران و کارکنان کارآفرین اس 
1381: 182.) 

 

 
 

 محورهایشغلمهارت

 و وکار کسب انتقا   قابل عمومی  کلیدی  های اصلی  مهارت
 هأای  تأرین مهأارت   بخشأی از مهأم   شأالی  توسأعه  یادییری

 قابأل  عمومی  های اس . مهارت محور در آموز  عالی شال
 متأرادف  صأورت  به موارد بسیاری در کلیدی و اصلی انتقا  

 قائأل  آنهأا  بأرای  تمأای ی  وجو  توان میولی  روند  می رکا به
 عمأومی کأه   و انتقأا   قابأل  هأای  مهأارت  زمینه  این شد. در

 اصألی  های مهارت به نسب  دارند  معنای یکسانی حقیق  در
 طیأأ: وکأأار  کسأأب هأأای مهأأارت همچنأأین و کلیأأدی یأأا

 هأای  مهأارت  و ییرنأد  برمأی  در را هأا  از مهارت تری یسترد 
 از خاصأی  نأو   وکأار  کسأب  هأای  مهارت و لیدیک یا اصلی

 اصألی  های هستند. مهارت انتقا  قابل یا های عمومی مهارت
در  کأه  تفاوت این هستند  با مترادف یکدیگر با نی  کلیدی و

 ایأن  اندیشأمندان  ازسوی کلیدی های مهارت اخیر  های سا 
 نیأ   پس از آن و رفته کار به اصلی های مهارت جای به حوز  
 (. 31: 1397اس   ،المی و کریمی   یافته تری یسترد  رواج

 
هایعمومیالف(مهارت

و  کأاریروهی  ارتبأاطی   هأای  مهارت عمومی  به های مهارت
 در اهمیأأ  زیأأادی هأأا مهأأارت دارد. ایأأن اشأأار  یأأادییری
دارنأأد  زنأأدیی و اشأأتاا  سأأوی بأأه آمأأوز  از پیشأأرف 

 Gillespie, 2001تواننأد  در  مأی  کأه  هایی واقع  مهارت (. در 
از  ای یستر  به بالقو  طور به و کنند کمک ای هر رشته مطالعه
 Bennettیابنأد    انتقا  کار محل و عالی آموز  در ها زمینه

et al., 1999: 76  بأأأرای  (1999(. بنأأأ  و همکأأأاران
اند کأه آنهأا را بأه     های عمومی چارچوبی عرضه کرد  مهارت

جمله مدیری  خود   ازهای مدیری    چهار دسته کلی مهارت
(. 1دیگران  اطالعات و وظیفه تقسیم کأرد  اسأ   جأدو     

ها عمومی هستند  چأون در   آنها بر این باورند که این مهارت
های  و زمینه ها ها در آموز  عالی و در همه محی  همه رشته
 (.Bennett et al., 1999: 78آیند   کار می کاری به
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وکارهایکسبب(مهارت

 اشأأتاا  بأأه مربأأوط در ادبیأأات وکأأار کسأأب هأأای رتمهأأا
هأا   ویهیأی  و دانأش  هأا   از مهارت ای دسته آموختگان  دانش

 کأار  و شناسأایی   مسئله حل استقال   خالقی   مانند ابتکار 
بأه   پاسأخگویی  و بأودن  کأاردان  رهبری  ها  روی فرص  بر

 و هأا  کأارییری ایأد    بأه  بأرای  کأه  رود شمار مأی  ها به چالش

 کأار بأه آنهأا نیأاز     عملی های موقعی  در خال  های نوآوری
 هأای  پهوهشأگران مهأارت   (. ایأن Rae, 2007: 611اسأ    
 پأأذیری از اشأأتاا  مهأأم بخشأأی من لأأه بأأه وکأأار را کسأأب
 هأای  بخش مهارت در را آن و یرفته نظر در آموختگان  دانش

 & Sewellانأد    داد  جأای  خأود  پذیری عمومی مد  اشتاا 

Pool, 2010: 90). 
 

هایکلیدییااصلیج(مهارت

 (Bennett et al., 1999) عمومیها   چارچوبی برا  توهع  مهارت .1جرول 

 

 مریریت اطالعات مریریت خود

 طور مؤیر مدیری  زمان به
 ها و استانداردها تعیین اهداف  اولوی 

 بر عهد  یرفتن مسئولی  یادییری خود
 و هدفمند یو  دادن فعا 

 های دانشگاهی ای از مهارت ییری از یستر  بهر 
 کارییری راهبردهای یادییری توسعه و به

 پذیری فکری نشان دادن انعطاف
 های جدید یا متفاوت کارییری یادییری در موقعی  به

 ها ها و هدف ری ی/ کار در جه  آرمان برنامه
 تممل هدفمند نسب  به یادییری خود

 ق انتقاد سازند سازی ازطری شفاف
 کنار آمدن با تنش

 کارییری منابع مناسب اطالعات به
 اطالعاتفناوری وری مناسب ازجمله اکارییری فن به
 کارییری رسانه مناسب به

 طور مؤیر مدیری  مقدار زیاد اطالعات/ داد  به
 ها ای از فعالی  کارییری زبان و شکل مناسب در یستر  به

 تهای متنو  اطالعا تفسیر شکل
صأورت کامأل  شأفاهی  نوشأتاری       ها به ارائه اطالعات/ اید 

 تصویری(
 ها/ شنوندیان متفاوت ها/ زمینه واکنش به هدف

 صورت انتقادی ییری از اطالعات به بهر 
 های نوآورانه و خال  ییری از اطالعات به شیو  بهر 

 مریریت وظیف  مریریت دیگران
 انجام وظای: مقرر

 های دیگران ا و ارز ه احترام به دیدیا 
 کار سودمندانه در محیطی مشارکتی

 سازیاری با نیازهای یرو 
 ها یا اقدامات دفا  کردن از / توجیه دیدیا 

 دس  یرفتن ابتکار عمل و مدیری  دیگران به
 تفویض اختیار و کنار کشیدن

 ارائه انتقادات سازند 
 داری نقش ریاس  عهد 

 یادییری در محیطی مشارکتی
 حمای  دیگران در یادییریکمک / 

 های کلیدی شناسایی ویهیی
 سازی از مسائل مفهوم

 ها تعیین و حفظ اولوی 
 های راهبردی شناسایی ی ینه

 ری ی / اجرای خ  سیری از اقدامات برنامه
 سازماندهی وظای: فرعی

 ی و توسعه راهبردهای مناسبریکاری به
 ارزیابی نتایج
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 های مهارت انگلستان  ای در های حرفه شایستگی ملی شورای
 کأار  و عملکأرد   یادییری بهبود  مسئله حل را ارتباط  اصلی
 اطالعأات  فنأاوری  اعأداد و  کأارییری  بأه  دیگأران   بأا  کردن

کأانونی و   هأای  طور کلی  مهارت (. بهOates, 1992داند   می
نظأر   از کلیأدی  هأای  هسأتند. مهأارت   متأرادف هأم   کلیدی

 کأارییری فنأاوری   بأه  حسا   ارتباطی  های مهارت دیرینگ 
 ,Washerاسأأ    یأأادییری چگونأأه یأأادییری و اطالعأأات

و  هسأتند  عملأی  هأای  توانأایی  او   مهأارت  ( که سأه 2007
 داد  مهأارت نشأان   از درجأاتی  بأا  مسأتقیم  طور به توانند می

 خودیسأتر  نأوعی توانأایی   چهارم؛ مهارت که درحالی شوند؛
دارد  ارتبأاط  فأرد   محأی  کأار   در ماهرانأه  اعما  با که اس 

 Yorke et al., 2004.) 
 

هایقابلانتقالد(مهارت

 مهأارت  انتقأا   توانایی به اشار  انتقا   های قابل مهارت واژ 
(. هأر  Gillespie, 2001دارد   دیگأر  موقعیأ   به موقعیتی از

کأار   نیأروی  را چون افراد یاز دارد وها ن شالی به این مهارت
سأأأازیار  بأأأرای فعالیأأأ  توانمنأأأد    و پأأأذیر انعطأأأاف

: 1397؛ به نقل از ،المأی و کریمأی    Bennett, 2002کند  می
42.) 
 

ه(یادگیریتوسعهشغلی

 یأأا پأأذیری اشأأتاا  از ای یأأادییری توسأأعه شأأالی جنبأأه  
 مفهأوم  بأا  اس  و آن به وابسته های از فرامهارت ای مجموعه
 شالی  توسعه اس . یادییری مرتب  دهند  انتقا  های مهارت

پأأرو   بأأرای ای مؤسسأأه راهبردهأأای بأأه بُعأأد دیگأأری 
 چنین راهبردهأایی  و کند می اضافه دانشجویان پذیری اشتاا 

 تقویأ   سأبب  کنأد؛ همچنأین   می شفاف دانشجویان برای را
(. Watts, 2006شأود    راهبردهأا مأی   ایأن  م ایأای  پایأداری 

 را هأا  شأال  در و رضأای   موفقیأ   شالی  توسعه ییادییر
 اسأ   راهبردی ای مؤلفه پذیری  دهد و در اشتاا  می پوشش

 همأان  یأا  بیرونأی   هأای  فرصأ   بأا  فأرد  تنظیم رابطه به که
 بأا  معنأی کأه فأرد    ایأن  کند. به می کمک های اشتاا  فرص 
شأناخ    بأا  سأپس  و او  درجأه  در خود  به شناخ  توجه

صأورت   ایأن  زنأد. در  مأی  شأال  نشیأ ی  بأه  دس  محی  
اسأ   ،المأی و    بیشأتر  شال در موفقی  و رضای  احتما 

 (. 43: 1397کریمی  
هدف یادییری توسعه شالی؛ کمک به دانشجویان بأرای   

هایی اس  کأه آنهأا    ها و نگر  کسب دانش  مفاهیم  مهارت
را برای مدیری  مشا،ل خود یعنی پیشأرف  در یأادییری و   

شناسی یادییری توسعه  کند. واژ  یی توانا میکار در طو  زند
هأای   مهارت»و « آموز  شالی»شالی در آموز  عالی بین 

  در نوسان بود  اس . آموز  شالی عبأارت « مدیری  شالی
ریأ ی شأد   بأرای تسأهیل توسأعه       از: تجار  برنامأه  اس 

هأای   هأا  مهأارت   خودآیاهی  هوشیاری نسأب  بأه فرصأ    
هأأای  نتقأأا  ازجملأأه مهأأارت ییأأری و یأأادییری ا  تصأأمیم
جأأوی شأأال و معرفأأی خأأود. پأأس از آن واژ      و جسأأ 

در آموز  عأالی تأا حأدودی    « های مدیری  شالی مهارت»
مرسأأوم شأأد. واژ  مأأدیری  شأأالی پأأیش از آن در بسأأتر   

برای توسعه مشأا،ل مأدیری     وکار کسبهای ب رص  سازمان
ای   طأور ف اینأد   رف   ولی امروز  بأه  کار می میانی و عالی به
رود.  کأار مأی   بأه « مدیری  خودیردان شأالی »برای توصی: 

کأأارییری مفهأأوم  دلیأأل اشأأکاالتی کأأه در بأأه حقیقأأ  بأأه در
در آموز  عالی وارد اس ؛ سبب کأاربرد ف اینأد     » مهارت»

ییأری از   از یادییری توسعه شالی شد  اسأ  زیأرا بأا بهأر     
چأارچو  محکأم عقالنأی    »من لأه   نظریه توسأعه شأالی بأه   

های مأدیری  شأالی را تکمیأل       مفهوم مهارت«محور دانش
 .(Watts, 2006 کند  می

 مشخص جه  چارچوبی ابدا  ( نی  برای2013کالرک   
 دسأته  دو کأارکردن   بأرای  آمأادیی  و مهأارتی  شکاف کردن

شأأمرد.  یرشأأناختی  نأأرم( برمأأیشأأناختی و ، هأأای مهأأارت
 کأه  هسأتند  مسأئله  حأل  هأای  مهأارت  شناختی  های مهارت

 تحلیأل   مسأئله  همچأون شأناخ    هأا  توانایی از ای وعهمجم
 الزم اطالعأات  بهینه می ان از درس  درک  مسئله چندبعدی

 و ماننأد آن اسأ . توانأایی    ها داد  مدیری   مسئلهحل  برای
 در فراینأدی درسأ  نیأ     با اطالعات از بندی جمع و ارتباط

 ادبیأات  کأه  اسأ   معتقد ییرد. کالرک می قرار مجموعه این
 کأه  درحأالی  کنأد  می تمکید شناختی های مهارت بر ازحد یشب

 اهمیأ   کأردن  کأار  برای آمادیی در نرم های مهارت بررسی
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 های مهارت همچون نی  ،یرشناختی های دارد. مهارت زیادی
 آموزشأی  هأای  موفقی  به یابی دس  در تمییر زیادی شناختی
 ریکا های عادت با را ،یرشناختی های دارند. مهارت شناختی

رفتأاری   هأای  عأادت  و نظأم(  و تحصیلی  همچون انگی   و
نفأس(   اعتمادبأه  و خأود  کنتأر   خأود   بأه  احتأرام   همچون
(. 18-17: 1398کننأأد  درویشأأان و همکأأاران   مأأی تعریأأ:

 یأاد  نأرم  های مهارت من له به آنها از که ،یرشناختی رفتارهای
 افأراد  کأاری  عملکأرد  بینأی  پیش به را دق  بیشتری شود  می

و  شخصأأیتی هأأای ویهیأأی نأأرم  هأأای اف ایأأد. مهأأارت مأأی
 عملکأرد  فأردی   های تراکنش که هستند رفتاری های مهارت
 مشأخص  شالی های در موقعی  را شالی دورنمای و شالی

سازیاری   از: اند عبارت ها مهارت این از هایی کنند. نمونه می
درسأتی   و امانأ   انضأباط   همکأاری   ارتبأاطی   های مهارت

 Clark, 2013.) 
 

 شناسیکتاب
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