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ت و ارتباطات، افزایش پیشرفت فن آوری اطالعا  چکیده:

مبادالت جهانی و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد جهانی 
باعث تغییرو تحوالتی در ساختار، محتوا، رشته ها و برنامه 

 روزمره و جدید تغییرات های درسی آموزش عالی شده است.

با توسعه و گسترش فراگیر آموزش   وکار کسب دنیای در
متعدد میان رشته ای در  عالی و ایجاد رشته ای مختلف و

دانشگاه ها نیز همرا بوده است. اما مسئله اصلی این است 
چگونه وبا کمک چه رویکردی می توان ارتباط افقی و 
عمودی میان رشته های مختلف دانشگاهی ایجاد نمود؟ 
بدین منظورضرورت ایجاد می کند که از یک مفهوم کلیدی 

به عنوان  "کانونی شایستگی ها و مهار تهای"به نام آموزش 
رویکردی نو در فرایند تهیه وتنظیم محتوای برنامه های 
درسی آموزش عالی استفاده نمود. تحقیقات متعدد بر روی 

-های اخیر در کشورهای توسعه یافتهاین مفهوم در طی سال

ی جهان همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا وکانادا نیز نشان 
های ی آن در برنامهو ارائه از اهمیت شایستگی های کانونی

درسی است. لذا این مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه 
تطبیقی در صدد است که ضمن تبیین و بررسی شایستگی 
های کلیدی در مطالعات میان رشته ای، کاربرد مبانی نظری 

ی موجود در این زمینه همچون سرمایه انسانی، سرمایه
(، و DeSeCoژه )  یدگاه علمی پرواجتماعی، کارکردگرایی، د

 دیدگاه منابع انسانی را هم مورد تحلیل قرار  دهد. 
برنامه درسی، شایستگی های کانونی،   کلمات کلیدی:

 ، آموزش عالیمهارت

Dr.Ebrahim Salehi Omran.Sudabe 
Hasanzadeh Barani 
Abstract: The development of information 
and communication technologies, the 
growing global trades, and changes in the 
structure of the global economy cause 
changes in the structure, content, courses 
and curricula of higher education. The 
emerging changes in the world of business 
have occurred alongside the development 
of higher education and the emergence of 
interdisciplinary fields in the universities. 
But the real issue is how this approach 
could be used to link and create 
relationships among the academic 
disciplines. Therefore, there is a need for 
using a key concept called "core 
competencies and skills" as a new 
approach in the process of preparation and 
management of the higher education 
curriculum content. Several studies on this 
concept have been conducted in recent 
years in developed countries such as 
England, America, Australia and Canada 
which indicates the significance of this 
concept. Hence, this article reviewed the 
documentation and comparative study that 
explained and explored the core 
competencies in interdisciplinary studies, 
application of theoretical principles in this 
field, such as human capital, social capital, 
functionalism, scientific view of the project 
(DeSeCo), and human resources. 
Key words: curriculum, core 
competencies, skills, higher education 
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 مقدمه

عنوان یکی از اساسی  برنامه ریزی درسی آموزش عالی و حتی انتخاب نوع رشته های تحصیلی به

ترین چالش مدیریت آموزش عالی درحوزه مباحث میان رشته ای محسوب می شود. چرا که 

انتخاب نوع رشته در دانشگاه ها و تنظیم برنامه درسی ومحتوای متناسب با نیازهای اقتصادی و 

ساب می آیند. اجتماعی مهمترین دارایی افراد و سازمانها و مزیت رقابتی آنها در عصر حاضر به ح

آوری اطالعات و ارتباطات، افزایش مبادالت جهانی و تغییر و تحول از جهت دیگر  پیشرفت فن

در ساختار اقتصاد جهانی باعث تغییرو تحوالتی در ساختار جوامع کنونی به ویژه در ساختار 

عتی و اشتغال و کار گردیده است. در همین زمینه اعتقاد این است که در گذر از اقتصاد صن

(، جوامع و سازمانها با 2( به اقتصاد نرم افزارانه ودانشی)پسافوردیسم1ساختارمند)فوردیسم

(. در این رهگذر یکی از رسالت های اساسی 1382چالشهای جدی مواجه می شوند )عزیزی

برنامه ریزی درسی فراهم کردن شرایطی است که در آن منابع انسانی از دانش و نگرش و 

ردار شوند که با نیازها و شرایط متغیر و نوین اقتصادی، صنعتی و بازار مشاغل مهارتهای برخو

متناسب و هماهنگ باشند.  از اینرو، اهتمام به این امر و تسهیل تحقق آن مستلزم بازنگری 

مجدد برنامه های آموزش و درسی و رجوع به مطالعات میان رشته ای  دردرون سیستم های 

رفی دیگر سنجش مجدد نیازمندیهای شغلی و حرفه ای  مراکز صنعتی آموزشی از طرفی، و از ط

به عنوان  3(. در این راستا ارائه مفهوم شایستگی های کانونی1383و اقتصادی کشور است)عزیزی

راهبرد جدید برای ایجاد ارتباط میان رشته ای و توسعه برنامه درسی در نظام اموزش عالی از 

. چرا که برای ورود به بازار کار و حتی بقای یک فرد در بازارکار اهمیت خاصی برخوردار می گردد

بستگی به میزان، ونوع دانش ها، نگرش ها و مهار ت های هرفرد دارد. اگر در دنیای کنونی 

مطالعات میان رشته ای از جایگاه خاصی در مراکز دانشگاهی و بازارکار دارد .درک، فهم و 

ت های کلیدی قابل انتقال به منابع انسانی) که به تعبیری شناسایی دانش ها، نگرشها و مهار

شایستگی های کانونی شناخته می شود( نیز می بایست از اهمیت خاصی برخوردار باشد.  لذا 

مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین و بررسی شایستگی های کانونی با تاکید بر دیدگاه های 

های  ضرورت آن در برنامه  ی به تجربیات سایر کشورها،نظری از یک سو ؛ و از سوی دیگر با نگاه

درسی میان رشته ای تحلیل، بررسی و در نهایت به منظور بهبود کمی و کیفی آنها راهکارهایی 

ارائه دهد. سوال اصلی این است که چه شایستگی های کانونی باید در برنامه ریزی درسی رشته 

                                                 
1
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2
 Post Fordism 

3
 Key Competencies 
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سیاست گذاران قرار بگیرد تا یک نوع ارتباط افقی و های دانشگاهی مورد توجه برنامه ریزان و

 عمودی بین رشته های مختلف تحصیلی قرار گیرد؟

 بررسی سوابق و ادبیات مربوط 

برای درک و شناسایی بهتر شایستگی های کلیدی و بکارگیری و آموزش آن در برنامه ریزی 

م در ادبیات کشور های درسی رشته های مختلف دانشگاهی الزم است که به بررسی این مفهو

مختلف پرداخت. بررسی مفهوم شایستگی ها و مها رتهای کلیدی نشان می دهد این مفهوم در 

 کشور ها و ادبیات مختلف طبقه بندی و معنای مختلفی داشته است:
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بهتر فراهم کند، آن  طبقه بندی مناسب شایستگی که امکان دسترسی به تعاریف را به شیوه ای

است که بین سه رویکرد تمایز قائل شود. اولین رویکرد، صالحیت را بعنوان توانایی انجام کارها 

در نظر می گیرد، دومین رویکرد بر ویژگی های شخصی )همانند نگرش ها، توانایی ها( متمرکز 

ا شامل می شود. نامیده می شود، دو رویکرد قبلی ر« کل نگر»می شود و سومین رویکرد که 

 عالوه بر این تعریف از مفهوم شایستگی، تعاریف زیر نیز توسط صاحبنظران ارائه شد:
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توانایی گسترده و جامع یک شخصی که این امکان را به او می دهد تا عملکرد  (:1998)1آگدلو

 موثری در موقعیت های کاری خاص داشته باشد.

است، دانش، مهارت و توانایی الزم برای انجام کسی که دارای شایستگی شغلی  (:1994)2بُنک 

یک حرفه را دارد، قادر به حل مشکالت شغلی به شیوه ای مستقل و متغیر است و قادر به 

 همکاری با محیط حرفه ای و سازمانش است.

شایستگی کاری، ساختار اجتماعی یادگیری مفید و چشمگیر برای انجام در  (:1997)3داسی

است. این شایستگی نه تنها از طریق یادگیری رسمی بدست می آید بلکه موقعیت کاری واقعی 

 عمدتًا از طریق یادگیری تجربی در شرایط کاری عملی نیز کسب می شود.

برای حل مسائل عملی در موقعیت های کاری، گروهی از ویژگی ها بکار می (: 1997)4گاللرت

ان خاصی بی ثباتی می شوند و دارای رود که دارای تغییرات مستمر هستند و باعث ایجاد میز

پیچیدگی فنی هستند. این ویژگی ها از اعمال یک برنامه ی آموزشی بدست نمی آید بلکه از 

 اعمال دانش در شرایط مهم و حساس حاصل می شود.

یک ساختار پیچیده از ویژگی های الزم برای انجام در موقعیت های خاص. این  (:1996)5گنچی

یکرد کل نگر در نظر گرفته می شود از این لحاظ که ویژگی ها و کارها را با گفته بصورت یک رو

هم تلفیق و مرتبط می کند. این امکان را فراهم می کند که چندین اقدام عمدی بطور همزمان 

اتفاق بیفتد و محیط و فرهنگ محل کار را در نظر می گیرد. همچنین این امکان را به ما می 

 ارزش ها را بعنوان ویژگی های عملکرد ماهرانه بگنجانیم. دهد تا اصول اخالقی و

ساختاری است که از ترکیب منابع همانند )دانش، مهارت، کیفیت یا توانایی،  (:1998)6لِ بُترِف 

ارتباط با منابع محیطی، اسناد، اطالعات و غیره( بدست می آید و برای رسیدن به یک عملکرد 

 رضایت بخش بسیج می شوند.

او تالش جالبی انجام داده است و بین صالحیت و مهارت تمایز قائل شده است.  (:1996)7مرتنز 

همانطور که می دانیم صالحیت گروهی از معلومات است که افراد در طی فرایندهای آموزشی و 

جامعه پذیری کسب می کنند در حالی که مهارت فقط به جنبه های خاصی از اندوخته ی دانش 
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اره دارد: آن جنبه هایی که برای رسیدن به نتایج خاص در شرایط خاص در مورد و توانایی ها اش

 نیاز است، توانایی حقیقی برای رسیدن به یک هدف یا نتیجه در یک موقعیت معین.

مفهوم شایستگی های کانونی درکشور های مختلف هم تعاریف مختلفی دارد. بطور مثال وزارت 

ک فرد در انجام وظایفی است که در موقعیت های مختلف مهارت کاری، شایستگی ی ،کار شیلی

بصورت مفید و مطابق با کیفیت خواسته شده انجام می شود. برخالف دانش و شایستگی های 

عملی که از طریق مدارک تحصیلی و مدارکی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر 

زیابی و تایید خاص است. مقامات می شود، تایید می شود، مهارت ها نیازمند یک سیستم ار

آموزشی و تشخیص صالحیت انگلستان این بخش تبحر کاری را در چارچوب شرایط صالحیت 

1حرفه ای تعریف می کند. 
NVQ  یا شرایط کلی صالحیت حرفه ای، شرایط الزم بر پایه ی

منعکس می  تبحر است. این شرایط، دانش و مهارت الزم را برای انجام یک کار به شیوه ی موثر

کند و نشان می دهد فردی که این شرایط را ارائه دهد، در زمینه ی کاریش ماهر تلقی می شود. 

شرایط صالحیت بر پایه ی معیارهای حرفه ای است و توانایی هایی را که یک کارمند خاص باید 

سازگاری با بتواند نشان دهد را توصیف می کند. این معیارها، جنبه های اساسی ی حرفه، توانایی 

تغییرات آینده و دانش و درک الزم برای رسیدن به یک عملکرد ماهرانه را پوشش می دهد. در 

سیستم انگلیسی بجای تاکید بر تعریف تبحر کاری، این مفهوم شالوده ی ساختار مشابه ای را در 

ستگی سیستم استاندارد تشکیل می دهد. توانایی/ تبحر کاری از طریق تعریف ویژگی های شای

)موفقیتی که کارمندان می توانند در سر کار داشته باشند.( معیار موفقیت )تعاریف مرتبط با 

کیفیت عملکرد(، زمینه استفاده )حوزه ی فیزیکی، اجناس، افراد و ابزاری که با کارمندان در 

 ارتباط است( و دانش مورد نیاز، قابل شناسایی است. از این نظر، پنج سطح شایستگی تعریف

شده است. این سطوح امکان تشخیص میزان استقالل، تغییرپذیری مسئولیت پذیر منابع، کاربرد 

دانش اساسی، گستره  و دامنه ی مهارت ها، نظارت بر کار دیگر افراد و انتقال پذیری از یک 

محیط کاری به محیط دیگر را فراهم می کند. اما از نظراستانداردهای مهارت و شورای تصدیق 

( شایستگی به توانایی خالق یک فرد که از نظر عملکرد در شرایط کاری Conocer) 2مکزیک

خاص تعریف و ارزیابی می شود. هر چند که به دانش، توانایی ها، مهارت ها و نگرش ها توجه می 

کند که همه ی این ها الزم است اما برای رسیدن به عملکرد موثر کافی نیست.  در این راستا 

و پرورش برزیل این مفهوم را توانایی بیان کردن، بسیج کردن، اجرایی کردن وزارت آموزش 

ارزش ها، دانش و مهارت های مورد نیاز برای داشتن عملکردی موثر در فعالیت هاو مشکالت 

                                                 
1 National vocational Qualification (NVQ) 
2
 Skill Standards and Certification Council (CONOCER) of Mexico 
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اما از نظرسیستم دولتی  عادی و روزمره بلکه حل مشکالت غیر قابل پیش بینی نیز می داند.

ه ای اسپانیا، مهارت حرفه ای، دانش و مهارت هایی است که تشخیص صالحیت و آموزش حرف

امکان بکارگیری فعالیت های حرفه ای را مطابق با نیازهای کار و تولید فراهم می کند. مدل 

اسپانیا شامل مفهوم مهارت حرفه ای است که بصورت گروهی از توانایی های حرفه ای تعریف 

طریق آموزش منطقه ای یا دیگر انواع آموزش و تجربه  می شود که با کار در ارتباط هستند و از

مهارت حرفه ای را،  ،(INEM) 1ی کاری کسب می شود. و موسسه دولتی استخدام اسپانیا

بکارگیری خالق توانایی ها تعریف می کند که این امکان را به فرد می دهد تا در یک حرفه 

اتر از دانش فنی است که به معلومات و مطابق با سطوح مورد نیاز، فعالیت کند. این مفهوم فر

مهارت اشاره می کند. مفهوم مهارت نه تنها شامل شایستگی های مورد نیاز جهت بکارگیری یک 

فعالیت حرفه ای است بلکه گروهی از رفتارها، توانایی تحلیل، تصمیم گیری، انتقال اطالعات را 

 ،شوند. اما در ایالت کوبک کانادانیز شامل می شود که درا نجام یک حرفه ضروری تلقی می 

شایستگی ها شامل رفتار موثر اجتماعی و مهارت های شناختی، روانی،  حسی و حرکتی است 

 که این امکان را به فرد می دهد تا به شایستگی در نقش، وظیفه و یا کار خاص عمل کند.
انونی را گروهی از سرانجام اداره ی مرکزی فرهنگ و آموزش آرژانتین، مفهوم شایستگی های ک

معلومات، نگرش ها، ارزش ها و مهارت های قابل شناسایی و قابل ارزیابی است که این امکان را 

به فرد می دهد تا بطور رضایتبخش در شرایط کاری مطابق با استانداردهای دنبال شده در حوزه 

 (.2008ی حرفه ای، عمل کند)سازمان جهانی کار 

 سواالت تحقیق

مک چه رویکردی می توان ارتباط افقی و عمودی میان رشته های مختلف چگونه وبا ک

 دانشگاهی ایجاد نمود؟
چه ارتباطی بین مفهوم شایستگی های کانونی در برنامه درسی و مطالعات بین رشته ای وجود 

 دارد؟

 دیدگاههای نظری توضیح دهنده ی شایستگی های کانونی چه هستند؟

رای ایجاد ارتباط بین رشته های مختلف چه شایستگی هایی با توجه به تجربیات کشورها ب

 کانونی می بایست در برنامه های درسی گنجانیده شوند؟

 روش شناسی تحقیق:

این مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه تطبیقی در صدد است که ضمن تبیین و بررسی 

د این مفهوم در مطالعات میان مفهوم شایستگی های کلیدی در ادبیات مختلف، به تحلیل وکاربر

                                                 
1
 National Institute of Employment (INEM) of Spain 
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ژه، و   رشته ای بپردازد. عالوه براین مبانی نظری موجود در این زمینه همچون دیدگاه علمی پرو

دیدگاه منابع انسانی، سرمایه انسانی، سرمایه ی اجتماعی، کارکردگرایی را هم مورد تحلیل قرار 

 گرفته است. 

 کلیدی: دید گاهها و رویکرد های نظری شایستگی های 

برای درک بهتر مبانی و پایه های نظری مفهوم شایستگی های کلیدی در برنامه درسی مطالعات  

 میان رشته ای می توان به دیدگاهها و نظریه های مختلفی اشاره کرد:

 پروژه 1های علمی دیدگاههای حوزه-1

Desecoپروژه 
شایستگی )تعریف و گزینش شایستگیها( به دالیل متعددی نوع مهمی از  2

)از بسیاری از   است: اول، سروکار داشتن عمیق با شایستگی های عمومی  ابتکاری کانونی

ریزان در سیستمهای آموزش کشورها نظرخواهی شد(؛ دوم، حمایتی که کشورهای  برنامه

OECD  از آن نمودند؛ سوم، رویکرد بسیار متفاوتی که در این پروژه در تعریف شایستگی  های

های ملی کشورها به کار گرفته شده است. در دیدگاههای پیشین  قایسه با پروژهعمومی در م

نظرات مدیران و رهبران بنگاههای تجاری استفاده شد، ولی در این دیدگاه درباره   بیشتر از نقطه

های علمی در مورد مفهوم شایستگی و  منابع عملی و درسی مرتبط و نیز از متخصصان حوزه

شناسی،  حوزه علمی انسان  خصوص پنج به یستگی کانونی تحقیق به عمل آمد. عناصر مربوط به شا

یک از شایستگی  شناسی و فلسفه بررسی شد تا مشخص شود به کدام شناسی، اقتصاد، روان جامعه

 هاباید عمومیت داد.

شناس، پنج نوع صالحیت: صالحیت فنی؛ سروکار داشتن با ابهام و  (، روان1999) 3هاست

پیوندهای محلی پیدایی و پایداری؛ مدیریت انگیزش؛ عاطفه و آرزو؛ و کارگزاری و  گوناگونی؛

ای از قبیل سواد و محاسبه، ارتباط،  ( مهارتهای پایه1999) 4مسئولیت را ذکر کرد. لوی و مورنن

کار گروهی، مهارتهای درون شخصی، و اطالعات فنی را پیشنهاد کردند. سایرین هم بر صالحیتها 

 ای شهروندی و اجتماعی تأکید کردند تا مهارتهای مربوط به محل کار.و گرایشه

اند  به هر حال در این دیدگاه چهار مفهوم عمده در شایستگیهای کلیدی ضروری است که عبارت

 از:

. نیازهای مختلف و متنوع زندگی روزانه انسان را تحت پوشش قرار دهد. این  . کارکرد چندگانه1

 های مختلف حل کنند. ی مختلف و مسائل متعددی را در زمینهصالحیتها باید هدفها

                                                 
1.  disciplinary 

2.  definition and selection of competencies 
3
.  Haste 

4
.  Levy and Mornane 
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های مختلف؛ یعنی شایستگی باید فرد را برای مشارکت در مدرسه،  . مناسب و مربوط در حوزه2

های اجتماعی و روابط درون فردی مثل زندگی خانوادگی، و  بازار کار، فعالیتهای سیاسی، شبکه

 وجود اجتماعی آماده کند.عنوان یک م برای توسعه حس همکاری به

. نظم باالیی از پیچیدگی ذهنی. استقالل ذهنی فراوانی که زمینه یک رویکرد فعال و انعکاسی 3

 آورد. را در زندگی فراهم می

. چند بعدی بودن. این مفهوم به ترکیبی از شایستگی های ارتباطی، فرهنگی، تحلیلی و چگونه 4

 دارد.دانستن و همچنین احساس مشترک اشاره 

در دیدگاه بسیاری از محققان کشور استرالیاست. به هر حال   های عمومی شایستگیاین ویژگیها جزء 

تری که بیش از توجه به نیازهای بازار کار است، میل دارد. این دیدگاه،  به زمینه وسیع Desecoپروژه 

دهد.  ش قرار میهم به رشد فردی توجه دارد و هم اهداف مشارکت بیشتر اجتماعی را تحت پوش

های شایستگیتر از طرحهای  مقیاسهای مطرح شده برای بررسی صالحیت در این دیدگاه بسیار وسیع

 ملی است.  عمومی

 1منابع انسانی  دیدگاه-2

( تحلیل جدیدی از 1973) 2( با در نظر گرفتن مطالعات مکللند1993و اسپنسر ) اسپنسر

ای مورد نیاز کار و شغل ارائه دادند. آنان در مطالعاتشان مشاهده کردند که ارتباط شایستگی ه

چندانی بین تستهای عملکرد هوش و نگرش و عملکرد واقعی شغل وجود ندارد. عنصر کلیدی در 

فهم این دیدگاه این است که شایستگی ها قابل مشاهده سیستم نیستند و به عبارتی ویژگی 

اید در موقعیت و محل کار شناسایی شوند. پنج نوع از خصوصیات این هستند که ب 3پنهان

ها، اعتماد به نفس، مهارتها و دانش شناسایی شدند. دو  شایستگی هااز قبیل انگیزشها، خصیصه

 از شایستگی ها نیز در این دیدگاه مطرح است:  سطح عمومی

 ای ضروری برای عملکرد مؤثر، . شایستگیهای آستانه1

 یهای افتراقی ضروری برای عملکرد عالی.. شایستگ2

 گروه از شایستگیها را به شرح زیر شناسایی کردند:  ( شش1993و اسپنسر ) اسپنسر

( 6( شناخت، 5 ( اداره کردن،4( فشار و نفوذ، 3( کمک و خدمت انسانی، 2( پیشرفت و عمل، 1

 اثربخشی شخصیتی.

درصد  90الی  80ی انتخاب شدند و فرض بر این است که شایستگ 20این شایستگیها از میان 

صالحیت مورد نیاز شغل را برآورد خواهند ساخت و ارتباط بقیه وابسته به شغل خاص است که حتماً 

                                                 
1.  human resources perspective 
2
.  McClelland 

3
.  latent trait 
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باید شناسایی شود. به هر حال صالحیتهای مورد نیاز هر شغلی باید بر اساس الزامات شغلی، گزینش و 

 یل شود.ارتقا و مدیریت عملکرد آن تحل

از صالحیت و شایستگیهای تعریف شده در تجزیه و تحلیل مشاغل و همچنین در استخدام، انتخاب، 

عملکرد و مدیریت و ترفیع پرسنل استفاده خواهد شد؛ زیرا تعریف این شایستگیها مخصوصاً به شغل 

ی و شخصی تری از بعد اجتماع توان آنها را در سطح وسیع خاص مربوط است و به صورت معین نمی

 شایستگیها به کار بست.

 1نظریه  سرمایه انسانی-3

نظریه های مدرنیسم زمینه تئوریک این دسته از مطالعات را شکل می دهد. که براساس آن 

موسسات آموزشی به سرعت همگام با رشد اقتصادی، پیشرفت فنی به نیروی انسانی خبره نیاز 

نگه دارندگان سرمایه می داند که ظرفیت سرمایه  می یابند. نظریه سرمایه انسانی، کارگران را

گذاری را در خودشان دارند. بر اساس این دیدگاه، دوره های آموزشی شکلی از مصرف نیست؛ 

(؛ وود هال، 1977بلکه نوعی سرمایه گذاری مولد در ذخیره نیروی انسانی است)کارابل و هلسی

( که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و 1975( و  بکر )1971(.  اقتصاددانانی چون شولتز )1381)

تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند آموزش و پرورش و مهارت آموزی را نوعی سرمایه گذاری 

تلقی نمودند که در آینده سودمندی هایی را به صورت در آمد برای افراد تحصیل کرده و برای 

ظریه سرمایه انسانی معتقدند که نظریه ( در تبیین ن1991جامعه فراهم می آورد. هاوس و لودر)

سرمایه انسانی، مدعی توضیح سرمایه گذاری در آموزش به عنوان کارکردی از تالش اساسی 

انسان به منظور امنیت اجتماعی و توانگری است، زیرا به طور کلی، فرض شده که آموزش در 

ین فرض می کند که در طول زمان منجر به در آمد اقتصادی بیشتر می شود. این نظریه همچن

اقتصاد بازار، اختالف در به دست آوردن در آمد، انعکاسی از بهره وری است. بازار کار از یک طرف 

به مهارت ها و توانایی های افراد اشاره دارد که آماده فروش برای یک مزد معین هستند و از 

(. به 1383دارند)صالحی عمران طرف دیگر بیانگر تقاضاهایی است که کار فرمایان برای انواع بازار

هرجهت با توجه به این دیدگاه مهارتهای مورد نظر در رشته های مختلف دانشگاهی بیشتر ناظر 

 بر انتقال یکسری دانش ها، و نگرش ها و مهارت های کیفی به منابع انسانی است.

 نظریه کارکرد گرایی-4

را مورد توجه قرار می دهد)صالحی  دیدگاه کارکردگرایی کارکردها و آثار فرهنگی واجتماعی

(. این دیدگاه به طور خوش بینانه ای معتقد است فناوری منجر به افزایش سطح 1388عمران 

                                                 
1
 .human capital 
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(. نظریه پارسونز یکی از نظریات مربوط به 1383مهارت مشاغل می گردد)مهر علی زاده 

 رکرد زیر را داشته باشد:کارکردگرایان است. در دیدگاه پارسونز هر سازمان اجتماعی باید چهار کا

 با محیط که از طریق اقتصاد انجام می پذیرد.1.سازگاری یا انطباق1

 .وصول به اهداف جامعه که ازطریق سیاست انجام می گیرد.2

به اعضا در کار دسته جمعی هماهنگ که معموال دین و  2.وحدت و انسجام بخشیدن3

 نظام قانونی این وظیفه را بر عهده دارد.

که معموال به وسیله آموزش و پرورش و خانواده و  3و نگهداری الگو های بنیادین.حفظ 4

 (.1386: شارع پور 1379از طریق جامعه پذیری صورت می گیرد)توسلی 

با توجه به این دیدگاه هرجامعه ای از یکسری نهاد های اساسی با انجام یک سری از کارکرد ها 

نی با یادگیری برخی شایستگی ها در حفظ و استقرار تشکیل شده است که الزم است منابع انسا

 و پویایی این نهادها بکوشند.

 4نظریه سرمایه اجتماعی-5

(، 1985(، بوردیو)2000-1993این نظریه طی قرن بیستم و به خصوص از  جانب پاتنام )

ایده اصلی "(معتقدند که 2000( رواج یافت. وولکاک و نارایان)1992(و لوری)1988کلمن)

ایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و آشنایان یک فرد، یک دارایی مهم را تشکیل سرم

از آن استمداد نمود، به خاطر خودش از آن استفاده کرده و  می دهند که می توان در یک بحران

(. همان طور که بیکر توضیح داده  است 1387آن را برای کسب منافعی به کار برد)شجاعی

سرمایه اجتماعی  منابعی است که در درون شبکه های کسب و کار فردی در دسترس است. این 

های کسب کار، سرمایه های مالی، قدرت ونفوذ، منابع: اطالعات، اندیشه ها، راهنماییها، فرصت

پشتیبانی احساسی، خیر خواهی، اعتماد و همکاری هستند. این منابع در دل شبکه های روابط 

قرار گرفته اند. سرمایه اجتماعی ماهیتی زاینده و مولد دارد یعنی ما را قادر می سازذ ارزش 

ت یابیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن ایجادکنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دس

(.  تحوالت اقتصادی در دنیای معاصر و تغییر الگوهای 2000زندگی می کنیم کمک نماییم)بکر 

تولید انبوه به تولید متغییر، اهمیت سرمایه اجتماعی را در مقایسه با سرمایه انسانی نمایان کرده 

از مشارکت دسته جمعی افراد، افزایش تعهد است؛ زیرا در الگوهای تولیدی متغییر، بحث 

اجتماعی و اعتماد بین کارگران و کار فرمایان است. بنابراین در چنین فرایندی، برنامه درسی 

                                                 
1
 .adaption 

2
 .integration 

3
 .pattern-maintenance 

4
 .social capital 
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آموزش عالی برای سرمایه گذاری انسانی براساس مفروضات سرمایه انسانی، ممکن است کار ساز 

فه های سرمایه ی اجتماعی در آموزش (.و از اینرو اهمیت توجه به مول2004نباشد)باربیری 

 گردد.شایستگی های کانونی پررنگ تر می

 شایستگی های کانونی در  سایر کشورها

گروهی صنعتی در استرالیا مأمور شد تا گزارشی درباره نیاز به تحصیل و  1999در سال 

ی بیش از . دیدگاهها1(1999کارآموزی در صنعت استرالیاییها تهیه کند )گروه مشورتی آلن، 

آوری شد. در بین بسیاری از  شرکت تولیدی، ساختمانی و بخشهای اطالعات فنی جمع 350

 2شد. این مهارتها مهارتهای سخت  تأکید خاصی بر شایستگی های   کانونی های علمی یافته

)مثل مهارتهای تیمی، حل مسئله، میل در به کار بردن  3( و نرمIT)مهارتهای فناوری و اطالعات 

شد. در این گزارش شرح مختصری درباره مهارتهایی که  اناییها( در امر استخدام را شامل میتو

اند از: مهارت فنی مربوط به  گران استرالیایی به آن نیاز داشتند، آمده است که عبارت صنعت

 نشان داده شده است.  1هایی که در جدول  شغل، مهارت و خصیصه

 ی از گزارش گروه صنعتی استرالیا درباره شایستگی کانونیا خالصه 1جدول                  

 های شخصی خصیصه
تأثیر افراد بر یکدیگر    

 یا رابطة مهارت

یا مهارت  هسته عمومی

 پایه

 سواد ارتباط ظرفیت یادگیری

 محاسبه کار تیمی میل به تغییرات

استقالل در حل مسئله و توانایی 

 استدالل 
 مشتری محوری

نی و تواناییهای ف

 اطالعاتی

 فهم روابط سیستم مدیریتشخصی و پروژه گرایش به تجارت

 

گیری  شرکتها بیشتر بر روی استخدام پرسنل متمرکز شدند و برای استخدام کارکنان از سخت

بیشتر و رویکرد ساختارمندی استفاده کردند. آنها بیش از پیش بر شایستگی های  هسته کلیدی، 

توان  های اشخاص تأکید داشتند تا  مهارتهای فنی که اغلب می یصهشخصی و خص مهارتهای درون

 آن را از طریق تحصیل و کارآموزی به دست آورد.

گروه صنعتی استرالیایی، شرکتهای موقتی را با عملکرد و پیشرفت باال شناسایی کردند. این 

 های زیر را دارا بودند: شرکتها ویژگیها و خصیصه
                                                 

1
.  Allen Consulting Group, 1999 

2
.  hard skills 

3
.  soft skills 
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 مربوط به کار و شغل.  رتهای عمومی. استخدام افراد با مها1

 کند. تأکید می  هایی که بر مهارتهای عمومی افراد از روی تحصیالت و یادگیری برنامه  . استخدام2

 . اولویت بر گسترش در روابط مستقیم با مؤسسات آموزشی و تربیتی.3

اشت. همچنین گذاری و اجرا در تمام بخشهای آموزشی بسیار کاربرد د این ویژگیها در سیاست

کنندگانی که  مورد نیاز بود. تهیه  تمرکز خاصی بر توسعه مهارتهای فنی شغلی و مهارتهای عمومی

های هدفمند تأکید داشتند، مزیتهای نسبی مناسبی را برای  بر تحصیالت و آموزش برنامه

یب خودشان آوردند، همچنین این مزیت و ارزش افزوده نص آموختگانشان در بازار کار فراهم  دانش

 در رابطه مستقیم با شرکتها و ایجاد انگیزه برای کارآموزان بعدی شد.

با حمایت سازمان  1در سالهای اخیر هیئت تجاری و اتاق بازرگانی و صنعتی استرالیاییها

(ANTA)آموزشهای استرالیا 
مؤثر در   و سایر سازمانها، مطالعه ملی را درباره مهارت عمومی 2

ای که  (. گزارش حاصل از این مطالعات چندین بار بر عوامل زمینه2002رفت )اشتغال به عهده گ

رود تأثیر نقش رقابتی کشور استرالیا ادامه  که انتظار می قبالً شناسایی شده بودند تصریح کرد 

یابد. این عوامل شامل تقاضا برای بیشترین سود، افزایش و رقابت جهانی، افزایش دادن 

 پذیری بود. انعطاف پیچیدگیها، نوآوری و

در گزارش چهارچوبی برای مهارتهای استخدامی پیشنهاد شده؛ همچنین اهمیت صالحیتها و 

عنوان اساس و پایه مورد تأکید قرار گرفته است. مهارتهای  شایستگیهای کلیدی مایر به

های شخصی است.  استخدامی که در گزارش به توسعه آن تأکید شده شامل صفتها و خصیصه

 شناسایی شده عبارت بودند از:  های اصلی مهارتگروه

ریزی و سازماندهی، خودمدیریتی، یادگیری،  ارتباط، کار تیمی، حل مسئله، ابتکار و تعهد، طرح

 دهی به محل کار، مثل سرویس دادن مشتری و رهبری. فناوری تواناییهای مربوط به اهمیت

( کارگران با دانش را، که دارای دانش، مهارت و تواناییهایی پیشرفت 2001) 3و هارمن بریلید

های ویژه است  سری از خصیصه باشند، ابزارهای اساسی تجارت تعریف کردند. آگاهی کاری یک

های فرد است. پنج مهارت مهم برای  که با آگاهی کارشناسی ارتباط دارد و مدیریت دانسته

 اند از: عبارت نام دارند CS5آگاهی کاری که 

 های جدید. برای گرفتن وظایف و پروژه 4. اعتماد.1

                                                 
1
.  Business Council of Australia and the Australian Chamber of Commerce and 

Industry 
2
.  Australian National Training Authority 

3
.  Brelade and Harman 

4.  confidence 
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 برای فهمیدن و یافتن چیزهای آشکار شده. 1. کنجکاوی.2

 برای مبادله اطالعات و مهارتها با دیگران. 2. همیاری و همکاری.3

 برای یادگیری مهارتها و اطالعات جدید. 3. تعهد.4

 و تجربیات مختلف.ها  . خالقیت. برای ارتباط با ایده5

انداز جهانی را  ( توانایی کار با چشم2001و همکارانش )نقل از: بریلید و هارمن،  4باودن

تعریف کردند.   و نیازمند یادگیری مداوم و اشتغال در آینده  ای از صالحیتهای عمومی مجموعه

 طلبد: را میزیر   صالحیت عمومی 9التحصیالن دانشگاهی  پیشرفت برای فارغ

( 5المللـی،  گیری بین ( جهت4( تحلیل منتقدانه، 3( آگاهیهای محیطی، 2( آگاهی و دانش، 1

( 9هـا و رفتار خود،  ـ برای یاد گرفته  ( تعهـد8( کار تیمـی، 7( ارتباطات، 6خالقیـت، 

 گیری آگاهانه. تصمیم

یادآوری کرد که در غیاب انتقاد و   او در تحقیق جامع و کلی خود از شایستگی های عمومی

ضروری باید صالحیتهای کلیدی   المللی در مورد انتخاب شایستگی های عمومی آگاهی بین

خصوص با در نظر گرفتن اقتصاد جدید بر پایه اطالعات  تری توسعه یابد؛ به موجود به طور وسیع

نیز یادآوری کرد که  5اصلی ضروری است. کیرنز  نگری جمعی در مورد صالحیتهای عمومی کلی

این سری از مهارتها در یادگیری مداوم، حفظ مهارت کاری و خلق یک فرهنگ، که از یادگیری، 

 گذاری، نوآوری و خالقیت حمایت کند، به کار خواهند رفت. سرمایه

خالقیت در محیط کاری  خاطرنشان کردند که برای اینکه نوآوری و و هارمن همچنین بریلید

وجود داشته باشد الزم است که مؤسسات بازرگانی فرهنگ یادگیری را بپذیرند و از آن حمایت 

هستند توصیف  6«شناسی آموزشی روش»کارگیری  کنند. آنان مدیران را کسانی که محتاج به

ای قابل ه شناسی عبارت است از: تشویق به همفکری و همیاری؛ ایجاد ایده کردند. این روش

ای و  دسترس؛ بررسی و کاوش کشمکشها و تضادها؛ تشویق گفتگو؛ دوری از قضاوت لحظه

 نظرات مختلف؛ تشویق یک حس، اعتماد و عالقه مشترک. شکیبایی در مقابل نقطه

به هر حال تجربه سایر کشورها طیف وسیعی از شایستگی های مناسب اشتغال در بازار کار رابه 

 ما معرفی می کند.

تواند به برنامه ریزان آموزشی و درسی کمک نماید تا در تحلیل و  لماً این تجربه ها میمس

                                                 
1.  curiosity 

2.  cooperativeness 

3.  commitment 
4
.  Bowden 

5
.  Kearns 

6.  training methodology 
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ضروری به نظر می رسد که این لذا شناخت هر چه بیشتر شایستگی های پایه یاری کند. 

شایستگی ها و مهارتها  به درستی به وسیله ی برنامه ریزان آموزشی و درسی  در کلیه رشته 

گاهی مورد تدریس قرارگیرند. عالوه برآن با موشکافی نظری به کاربرد عملی های تحصیلی آموزش

  این شایستگی ها در محیط های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نیز توجه کنند.

 بحث و نتیجه گیری

بنابراین همانطوریکه در یافته های تحلیلی این مقاله بحث شد رویکرد پیشنهادی برای ایجاد 

شته ای در مراکز آموزشی، رویکرد توجه به آموزش شایستگی های کانونی است. ارتباطات میان ر

رویکردی که درآن برنامه ریزان آموزشی و درسی به آموزش یکسری شایستگی ها و مهارت های 

عمومی و پایه ای در کلیه گروهها و رشته های تحصیلی خواهند پرداخت. چرا که تحوالت 

ر تعریف جدیدی از کار و شایستگی های  مورد نیاز نیروهای اقتصادی و اجتماعی دنیای معاص

انسانی را ارائه نموده است. از این رو  ضروری به نظر می رسد که نظام برنامه ریزی آموزش عالی 

در فرایند برقراری ارتباطات افقی و عمودی برنامه ریزی درسی مطالعات میان رشته ای این 

رت و شایستگی ها را می توان دانش، بینش، نگرش ها و شایستگی ها را در نظر بگیرد. مها

مهارت هایی دانست که موجب تحرک و  پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی 

به شغل دیگر، حضور موثر در فعالیت گروهی و نوآوری در حل مسایل اجتماعی می شود. این 

ذکر  "شایستگی های عام"از آنها  تحت عنوان  شایستگی آنقدر اهمیت دارند که ادبیات مختلف

می شود. اهمیت این شایستگی ها از آنجا ناشی می شود که موجب قابلیت تحرک شغلی بیشتر 

نیروی کار می شود و نیز با این صالحیت ها بهتر می توانند نسبت به تحوالت شغلی آینده 

ضروری در امریکا )سازمان جهانی  واکنش نشان دهند. به طور مثال کمیته دسترسی به مهارتهای

شایستگی های زیر را برای ورود موفقیت آمیزافراد تحصیلکرده به بازار کار ذکر کرده  (2008کار 

 است:

 شایستگی های پایه ای

 خواندن،نوشتن،محاسبات، صحبت کردن و گوش کردن.مهارت های پایه: 

 تن چگونگی یادگیری و استداللتفکر خالق،تصمیم گیری،حل مسئله، دانسمهارتهای تحلیلی: 

 مسئو لیت، خود باوری،اجتماعی بودن،خود مدیریتی، صداقت و درستیکفایت های شخصی: 

 شایستگی های عمده رشد حرفه ای:

 تخصیص زمان، پول، مواد، فضا، پرسنلمدیریت منابع:

کار گروهی،آموزش دیگران،خدمت به مشتری،توسعه رهبری،کار و مهارتهای درون شخصی: 

 گفتگو با مردم از فرهنگ های مختلف.
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بدست اوری و ارزیابی داده ها، سازمان دهی و نگهداری فایل ها، تعبیر و مدیریت اطالعات: 

 .ارتباطات، کار با کامپیوتر

فهم پیچیدگی های روابط درونی، فهم سیستم ها، نظارت و اصالح عملکرد، جامعیت سیستمی: 

 طراحی  یا بهبود سیستم ها.

گزینش فناوری،  بکارگیری فناوری در کار،  رفع مسائل مربوط به دهی فناوری: سازمان

 نگهداری وسایل.

بنابراین ضروری به نظر می رسد که این شایستگی ها و مهارتها  به درستی به وسیله ی برنامه 

ریزان آموزشی و درسی  در کلیه رشته های تحصیلی دانشگاهی مورد تدریس قرارگیرند تا به این 

ترتیب ارتباطات میان رشته ای بیشتری میان رشته های مختلف دانشگاهی بوجود آید. عالوه 

برآن با موشکافی نظری به کاربرد عملی این شایستگی ها در محیط های اقتصادی، اجتماعی و 

 سیاسی آن نیز توجه کنند.

رشته ای بر اساس ی مفهوم شایستگی ها در مطالعات میان البته الزم به توضیح است که توسعه 

مبانی نظری مختلفی قابل تحلیل است. بطور مثال، نظریه سرمایه ی انسانی که در دهه ی 

مورد استقبال شدید محافل آکادمیک قرار داشت. این دیدگاه معتقد بود سرمایه گذاری   1960

سوب در دانش های نیروی انسانی و آموزش مهارت ها به افراد به عنوان یک سرمایه گذاری مح

می شود. اما دیدگاه های دیگری نیز می بایست مدنظر کارشناسان حوزه آموزش عالی قرار گیرد. 

از جمله دیدگاه کارکردگرایی که کارکردها و آثار فرهنگی واجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. 

می  ای معتقد است فناوری منجر به افزایش سطح مهارت مشاغلاین دیدگاه به طور خوش بینانه

گردد و وظایف و کارکرد های مختلف اجتماعی مبنای تشخیص شایستگی های قابل انتقال در 

مراکز آموزش عالی است. دیدگاه سوم نظریه سرمایه ی اجتماعی است که معتقد است سرمایه 

اجتماعی منابعی است که در درون شبکه های کسب و کار فردی از طرف اطرافیان در دسترس 

ها کانونی ریشه درفراهم سازی ارتباطات، شبکه سازی و اعتماد سازی دارد. است و شایستگی 

-ولی هر یک از این نظریه ها بخشی از دیدگاههای توسعه ی شایستگی های کانونی را بیان می

رسد الگویی ترکیبی در برنامه ریزی و طراحی رشته ای تحصیلی موفق تر کند؛ که به نظر می

( با توجه به مزایای بیان DeSeCoیدگاه های علمی پروژه همجون )عمل کند. در این زمینه د

تواند مورد توجه ویژه ای در آموزش ها قرار گیرد. با توجه به مباحث ارائه شده به منظور شده می

های درسی دانشگاهی و توجه بیشتر به شایستگی های کانونی برای توسعه ترکردن برنامهغنی

 یشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد.قابلیت های نیروی انسانی پ
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. در طراحی و تدوین برنامه های آموزشی ودرسی مطالعات میان رشته ای به شایستگی های  1

 کانونی توجه شود.

. به منظور شناسایی دقیقتراین شایستگی ها به پژوهش و تحقیق و همچنین مطالعه ویژگی 2

 خاصی شود.های بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی توجه 

. در مطالعات میان رشته ای به زمینه های اجتماعی و اقتصادی در حال تغییر محیط کار توجه 3

 بیشتر شود.

. با توجه به اینکه شایستگی های  کانونی باعث جذب و جابجایی نیرو های انسانی در مشاغل 4

ن آموزشی قرار مختلف می گردد رویکرد چند مهارتی ساختن نیروی کار مورد توجه کارشناسا

 گیرد.

. برای ارتقاء کیفی برنامه های درسی در مطالعات میان رشته ای ارتباطات افقی و عمودی 5

 شایستگی های کانونی مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.

سرانجام آنچه که کمتر در این مقاله مورد بحث قرار گرفته ولی نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر 

بحث پیرامون روش ها و شیوه های آموزش مهار تها و شایستگی های کانونی به می باشد 

دانشجویان و دانش آموزان در رشته های مختلف در مراکز علمی و آموزشی است. به عبارت 

دیگر، سوال اساسی این است که چگونه می توان این شایستگی ها را به منابع انسانی آموزش 

 داد؟
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(. آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صالحیت ها و مهارتهای 1382عزیزی، نعمت اهلل )

 70-58ره بیستم. شماره اول.: . دومجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیرازاساسی. 

 ( اشتغال و آموزش عالی: راهبرد های پیوند آموزش عالی با نیازهای بازار کار.1383عزیزی، نعمت اهلل.) 

  197 -171: 32و  31. شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

. میان رشته ا یچالش ها و چشم اندازهای مطالعات ( 1387علوی پور، سید محسن، و همکاران)

 تهران.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

های  ( شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش1387فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی)

 . 106-131:  8، سال دوم، شماره ی مطالعات برنامه ی درسی فصلنامهصنعتی، 

.  جهانی شدن، تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی( 1383) مهر علیزاده، یداهلل

 اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران

ترجمه  منفعت در برنامه ریزی آموزشی-راهنمای کاربرد تحلیل هزینه(1381وودهال، مارین)

 کورش فتحی واجارگاه. تهران: انتشارات آییژ. 
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