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 چکیده

آموختگاندانشهای کانونی شغلی دانشجويان و هدف از پژوهش حاضر، شناسايی و ارزيابی شايستگی

 با در ابتدا زيرا .پیمايشی بود و تحلیلی-دیاسنا، از نظر روش اين تحقیق. بود ورزشیعلومو  بدنیتربیت

های کانونی شغلی شناسايی و مهمترين شايستگی از بررسی ادبیات تحقیق همراه با مصاحبه، فهرستی

آماری  ةها استفاده شد. جامعلفهؤساخته برای بررسی وضعیت هر يک از م محقق نامهپرسشاز  سپس

های دولتی دانشگاه ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشپژوهش حاضر را کلیه دانشجويان و 

بر اساس جدول تعیین حجم نمونه آماری مورگان و همکاران، بیشترين  .دادندشهر تهران تشکیل می

غیر مخدوش به دست  نامهپرسش 350 نفر مالک عمل قرار گرفت و نهايتاً 384تعداد نمونه به میزان 

نتايج  .شد استفاده« اس.پی.اس.اس»و« لیزرل»ی افزارهانرم از نیز یآمار محاسبات انجام جهت آمد.

های )انتخاب شغل، شايستگی کانونی شغلی شامل شايستگی هفتحاصل از بخش اول تحقیق نشان داد 

دانش( برای دانشجويان و رفتاریو  یفردی، اخالق توسعه، تحصیلیدستیابی به شغل، حفظ شغل، 

در بخش دوم نتايج نشان داد وضعیت شايستگی .شناسايی گرديد ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگان

 معناداریکشور به طور  ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشکانونی شغلی دانشجويان و  های
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عمومی  هایبا افزايش مهارتبنابراين الزم است تا تر از حد مطلوب قرار داشته است. وضعیت پايین در 

رشته  آموختگاندانشتخصصی و فنی، اين امکان برای دانشجويان و  هایای در کنار توانمندیپايهو 

 رقابت سايرين تر نسبت بهموفق ایگونهبه  کار بازار فراهم گردد تا در ورزشیعلومو  بدنیتربیتتحصیلی 

 نمايند.
 

 ورزشیعلومو  بدنیتربیتکانونی، اشتغال، دانشجو، دانش آموخته،  هایشايستگی :کلید واژگان
 

 

 مقدمه
 صاحبنظران و همه و ندارد وجود مشخصی و واحد تعریف ،شایستگی مفهوم مورد در کلی طوربه 

اما در هر حال  .اند بوده مواجه مشکل با شایستگی از و صحیح دقیق تعریف یک ارائه در پردازاننظریه

 انجام توانایی و دانش از برخورداری را فرهنگ آکسفورد در تعریف شایستگی به عنوان یک صفت، آن

به عبارت دیگر . (25، 2019، شریفی و میرهاشمی، افشار) کند می تعریف کارها از برخی آمیز موفقیت

 و هانگرش ، صفات،هاتوانایی ها،مهارت دانش، شامل هاویژگی و مشخصات از وسیعی دامنه شایستگی

 اثربخش طور به را خود وظیفه و تا کار سازد قادر را فرد تواند می که است رفتارها و هاانگیزه برخوردها،

 استانداردهای و معیارها اساس بر تواندمی هاویژگی و خصیصه این و پایان برساند به بخشینتیجه و

1واه) شود گیریاندازه قبول قابل عملکرد
2سودرکوئیست .(1768، 2009وا، و ه 1

 معتقد بود (2009) 2

3رابرت وایتبه وسیله  ابتدا در شایستگی مفهوم
 تعریف انسانی یهاویژگی و ، به عنوان خصوصیات3

4کللند مک دیوید بعد، سال چند و شد
5مکلگان .مفهوم مدل شایستگی را معرفی کرد 4

 و باتزیساین 5

 سازماندهی، ریزی،برای برنامه کانونی موضوع یک عنوان به و دادند شرح بیشتری جزییات با را مفهوم

، 2009سودرکوئیست،) نمودند پیشنهاد انسانی منابع مدیریت سیستم جانبههمه بهبود و ترکیب

 رفتاری یهاشایستگی وعن دو به آنها تقسیم ،هاشایستگی بندیطبقه تریناصلی و ترینعمده (.331

 حسب بر که هستند رفتارها از ایمجموعه شامل رفتاریی هاشایستگی .است فنی یهاشایستگی و

 برده به کار مناسب موقعیت در وقتی و شوندمی توصیف گیریاندازه قابل و مشاهده قابل اصطالحات

-مهارت و دانش فنی یهاشایستگیاما  (؛2007،26)کرمی، سازندمی اثربخش کارش در را فرد شوند،

 به. شوندمی توصیف گیری اندازه قابل و مشاهده اصطالحات قابل حسب بر که هستند اساسی های

                                                           
1. Hyua 

2. Soderquist 

3. Robert White 

4. Mccelland 

5. Mclagan   & Boyatzis 
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 منعکس نوعاً هاشایستگی این که ببرند کار به را خاصی کاری فعالیت سطح یا خاصی نوع اینکه منظور

این  (.2، 2012ساالری، ) باشندمی مشاغل از ای مجموعه ای شغلی واحد هر برای هاشایستگی کننده

 یهاشیوهو  سازمانها بر روزافزونی فشار تغییرات فناوری، و شدید رقابت در حالی است که امروزه،

 ثیرأت میرود انتظار کار نیروی اکنون از سازد.می وارد انسانی وری نیروی بهره افزایش در آنها متنوع

 که است چیزی درست همان این باشند و داشته میدهند، که ارائه خدماتی و تولیدات در بیشتری

 ها، مزایایشایستگی. (18، 2016مشهودی، ) یابد اهمیت شایستگی رقابت، محیط در شده موجب

 فرهنگ رفتارهای ارزشمند، انتقال نظیر گوناگونی به دالیل و دارند مختلف سطوح در متفاوتی

 مزیت کسب عنوان شیوه به آنها( شغل جای )به افراد ظرفیتهای بر کیدأثر و تؤعملکرد م سازمانی،

 هابنابراین شایستگی (.15، 2009دیانتی و عرفانی، ) استفاده میشود آنها از تیمی رفتار رقابتی و تقویت

 شغلی عملکرد روی بر مستقیم غیر یا مستقیم ای گونه به که را چیزی هر که هستند چتری همانند

، شایستگی عبارت دیگر به .(147، 2015، دهمرده و ناستی زایی) میگیرد بر در باشد، تاثیر داشته

 هر از را کامل آمادگیهای شغل، یک انجام برای که میدهد نشان را یافته انسان رشد یک از تصویری

محوری  که گزاره کانونییهاشایستگی نظریه ،در این میان .(35، 2011یگانگی، ) باشد داشته جهت

 است.کاربه وجود آمده، بسیار حائز اهمیت  بازار پیرامونی محیط در ایجاد شده تغییرات به آن با توجه

 از ناشی آورند، قادر باشند تا بر چالشهایمییی که به دست هامهارتبایست با دانش و میزیرا افراد 

و این در حالی است که دانشگاهها مراکز اصلی، جهت دستیابی  کنند پیرامونی غلبه محیط تغییرات

 رویکرد (.34، 2013، فرج پهلو، عصاره و گرایی، حیدری) روندمیافراد به چنین توانمندیهایی به شمار 

 هرشت و کاربردی آموزش بر رفص تمرکز از پرهیز ،کانونی به ویژه در دانشگاهها یهاشایستگی نظریه

 ارتباطات، مسئله، همچون حل عمومیی هامهارت و پایه تواناییهای پرورش به همزمان توجه و ای

 کسب نخست، :دارد هدف دو ،این نوع از یادگیری .است رهبری و اجتماعی تعامل اطالعات، مدیریت

 ترکیب. حوزه از مستقل یهامهارت و دانش دوم، کسب و حوزه خاص ای رشته یهامهارت و دانش

 تخصصی کاری موقعیتهای با مقابله برای را افراد شکل، به بهترین تواندمی که است دبع دو این ادغام و

 پیش هاشایستگی از آنجا که .(38، 2013حیدری و همکاران، ) کند آماده موقعیتهای شغلی سایر و

 شایستگی خواستار شرکتها و هستند، سازمانها کارکنان موفقیت و عملکرد مهم یهاکننده بینی

 دلیل، همین به هستند. ضروری هاینگرش و هامهارتدانش،  از ای گسترده مجموعه در کارکنان

 اشتغال قابلیت بهبود برای هاشایستگی مهمترین بر تشخیص پژوهش ادبیات از ای مالحظه قابل بخش

1و فرییر ، رانگوتیجریو) دارد تمرکز دانشگاهی التحصیالن فارغ
 این زیرا شناخت. (289،2013، 1

 مدنظر افراد ارزیابی برای هم و توسعه برای هم گیریتصمیم معیارهای عنوان به تواندمی هاشایستگی

                                                           
1. Teijeiro, Rungo & Freire 
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شایستگی از ای گسترده و متنوع هایدر این میان فهرست .(25، 2017مطهری نژاد، ) گیرند قرار

 منتشر جهانی سطح دانشگاهی در التحصیالن فارغ برای دانشجویان و مورد نیاز ی کانونی شغلیها

 ضمن افراد تا محقق گردند های صحیح در دانشگاههاریزی توانند از طریق برنامهمیاست که  شده

 و دونش جذب بهتر یکم و بیست قرن کاری هایدر محیط بتوانند هاشایستگی این از برخورداری

 یهامهارتعبارتند از:  هاشایستگی(. مهمترین این 32، 2017مطهری نژاد، ) نمایند عمل ثرترؤم

 حل یهامهارت مدیریت اطالعات، و تحلیل یهامهارتی تخصصی و دانش فنی، هامهارتارتباطی، 

، اندرسون، تومبس و پریور) رهبری و اجتماعی تعامل هایمهارت گیری وتصمیم یهامهارت مسئله،

1هومفریس

 به شغلی ی کانونیهاشایستگی جذب نیروی کار، در این در حالی است که .(7، 2007، 1

 بر شایستگی عالوه فاقد انسانی منابع جذب چرا که ؛گیرندمیقرار  مدنظر گزینش معیارهای عنوان

 طور نتوانند به هاسازمان که شودمی باعث سازمان منابع وقت و اتالف و سنگین یهاهزینه تحمیل

 اما بررسی .(38، 2017)مطهری نژاد،  بپوشانند جامه عمل ،ی خودراهبردها و هاهدف به اثربخش

 ضروری یهامهارتدانشگاهی،  التحصیالن فارغ دهندمی نشان انجام شده هایپژوهش و مطالعات

2)پاتیل و کدنر نکرده اند کسب را وکارفضای کسب  مورد نیاز
در  معناداری( و فاصله 645، 2007، 2

اند، آوردهالتحصیالن به محیط کار  ارات محیط کسب و کار با آنچه فارغظها بین انتبسیاری از ویژگی

3، زایدی عمر، بصری، محمد و موحد عیسیزهاریم) وجود دارد
 به عبارت دیگر با(. 413، 2009، 3

آموزش  نظام هایخروجی توان دریافت بیشترمی دانشگاهی، آموختگاندانش وضعیت به گذرا نگاهی

 توان حتی طوری کههب اند، بوده کار بازار نیاز مورد هایمهارتها و صالحیت ها،توانایی فاقد عالی

. (80، 2018 نظیری و نایینی، )عیسی زاده، اندنداشته نیز را موجود های شغلیفرصت از گیریبهره

روند، اما به میدر همین راستا مشخص گردید دانش و تخصص فنی، یک توانایی ضروری به شمار 

4)جوهن افی نیستندکتنهایی 
بایست میالتحصیالن دانشگاهی  و دانشجویان و فارغ (219، 2010، 4

 در دانش این کاربرد برای الزم یهامهارت کنند، ازمیدرک  را فناوری و علم دانش، کهاین عالوه بر

5ردیش و اسمیت) واقعی نیز برخوردار باشند جهان هایموقعیت
افزایش رو ، از این(299، 2008، 5

در مورد نیاز به متفاوت بودن در بازار کار بسیار حائز اهمیت  آموختگاندانشآگاهی دانشجویان و 

سبب شناخت نیاز به توسعه  ییهاآگاهیزیرا افزایش چنین ، ، به ویژه در بازار کار رقابتی امروزاست

ی درسی دانشگاهی در نظام های شغلی و افزایش تعهد به پرورش آنها از طریق برنامههاشایستگی

                                                           
1. Pryor, Anderson, Toombs & Humphreys 

2. Patil& Codner 

3. Zaharim, Zaidi Omar, Basri, Muhamad & Mohd Isa 

4. John 

5. Redish &Smith 
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 وظایف از کیدر این میان ی (.44، 2014، علم بیگیو  ، موحد محمدیآقاپور)شود میآموزش عالی 

 صاحبان یا و اقتصادی یهابنگاه کارفرمایان نیاز مورد کار نیروی که است این عالی آموزش مراکز

 نگهداشت و جذب از کارفرمایان که طوری به ،نمایند عرضه و تربیت آنان تقاضای اساس بر را صنایع

خورشیدی ) گردد ایجاد پایدار و مولد اشتغال همانا و باشند داشته را رضایت نهایت تولید، در نیروها این

آموزی،  حرفه و مهارت فرایند از مختلف مراحل در است الزم(. به همین جهت 135، 2012و فرخی، 

 به عنوان کشور عالی آموزش مراکز که مهارت آموختگان گیرد قرار مورد توجه خاصی رویکرد و نگاه

یی هاشایستگیها و قابلیت و نگرش مهارت، دانش، از نظر مشخصی شرایط حائز سیستم، خروجی

 عملکردی معیارهای و استانداردها اشتغال، ضمن و نندک احراز را اشتغال شرایط بتوانند که باشند

 و برتر به دیگران عملکردی نسبت دهند و انجام اثربخش و احسن به نحو را خود تصدی مورد شغل

میی شغلی قابل تحقق هاشایستگیدر سایه دستیابی به  شرایطی چنین احراز .باشند داشته باالتر

 (.39، 2018، سعذیو  ، موحدی، صالحی عمرانسامیان) باشد

ی کانونی هاشایستگیتا به امروز تحقیقات مختلفی در زمینه  ،با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید

و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به برخی  ی مختلف تحصیلی در داخلهاشغلی در رشته

( در 2017) راد و ارداغیان در بخش تحقیقات داخلی ایرجیاز آنها اشاره خواهد شد. به عنوان مثال 

تحقیقی دریافتند از دیدگاه اساتید و دانشجویان، هفت شایستگی کانونی شامل )شایستگی فردی، 

شایستگی ارتباطی و سازمانی، شایستگی پژوهشی و فناوری، شایستگی دستیابی و حفظ شغل، 

گیری، شایستگی رهبری و مدیریتی حل مسئله و تصمیمشایستگی روانشناختی، آینده نگری، تحلیل، 

ی شایستگی کانونی اثربخش بر کیفیت هامؤلفهو شایستگی تفکر استراتژیک و مفهومی( به عنوان 

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی حائز اهمیت 

شایستگیدست یافتند که  نتیجه این به پژوهشی در( 2015) حیدری و گراییدیگرند. از سوی هست

 کلی دو گروه در توانمی را شناسی دانش و اطالعات علم دانشجویان رشته نیاز مورد کانونی یها

 دانشجویان پایه مورد نیاز یهاشایستگی به که عمومی کانونی یهاشایستگی نخست، کرد. بندی دسته

 و دارد اشاره شوند،می کار مشغول به کجا در کهاین از نظرصرف  شان،شغلی فعالیتهای انجام برای

 شناسی دانش و اطالعات علم به مربوط ی خاصهاشایستگی با که تخصصی کانونی یهاشایستگی دوم

( در پژوهشی دریافتند 2013) همچنین حیدری و همکاراناست.  ارتباط در اطالعات فرایند مدیریت و

ای، زبان  کانونی شامل )فناوری اطالعات، سواد رایانه یهاشایستگی های مرتبط باشاخص در تمامی

ی ارتباط، هامهارتای، مدیریت، اصول نگارش و پژوهش، دانش و  انگلیسی، تعهد و اخالق حرفه

گروهی، سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی( نگری، کار ای رشته تحصیلی خود، آینده مباحث نظری و پایه

 مشهد، فردوسی اطالعات دانشگاه علم و هشتم مقطع کارشناسی رشته کتابداری سال نیم دانشجویان
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 .بوده است معنادار آنها بین اختالف و اند داشته بهتری وضعیت سال دومنیم دانشجویان به نسبت

ای به این نتیجه دست یافتند که مقالهدر  (2012) ، خاکزاد و مرادیجانعلیزاده چوببستیطور همین

ی کانونی در دانشجویان دوره کارشناسی هاشایستگیکیفیت آموزشی دانشگاه مازندران از حیث تحقق 

بخش نبوده اند، رضایتمشغول به تحصیل بوده 91-92سال تحصیلی این دانشگاه که در آخرین نیم

 دانشجویان کانونی یهاشایستگیق تحق سطح شاخص، 14 مجموع از میدهد نشان مقایسه است. این

، پزشکی راد و شعبانعلی طرف دیگر طهماسبیاز است.  یافته کاهش درصد( 80)حدود شاخص 11 در

ی کانونی دو سوم از دانشجویان دوره کارشناسی هاشایستگیمیزان  د( در تحقیقی دریافتن2010)فمی 

-88دانشگاه تهران در سال تحصیلی گانه کشاورزی پردیس کارورزی و منابع طبیعی  10ی هارشته

بوده است. در همین راستا کمترین میزان مهارت مربوط  در حد متوسط و یک سوم آنها در حد کم 87

به  له است و بیشترین میزان مهارت مربوطئبه مهارت خالقیت و کارآفرینی، زبان انگلیسی و حل مس

 ی کاربرد رایانه است.هامهارت

1، برگمن، مکی، ایچباوم، مک دوگال، نوتنی و فایدنیز براونخارجی در بخش تحقیقات 
در  (2016) 1

ی کانونی برای آموزش بهداشت عمومی، هفت شایستگی هاشایستگیپژوهشی با هدف ارائه مدلی از 

ی بین فردی، هامهارتی مدیریتی، هامهارتی رهبری، هامهارترا معرفی کردند که عبارت بودند از: 

همچنین  ی فکری و دانش اساسی.هامهارتی تسلط بر زبان خارجه، هامهارتی ارتباطی، هامهارت

2، پریش، ترگینو، ویلیامز، دانلیوی، ولچکوئینگ
ی شایستگی کانونی را هامؤلفهتحقیقی  ( در2013) 2

عبارت بودند از: مسئولیت اخالقی،  هاشایستگیبرای دانشجویان رشته پزشکی مشخص نمودند. این 

پذیری و سازگاری، شایستگی فرهنگی، ارتباط انعطافی اجتماعی، هامهارتو اطمینان،  قابلیت اعتماد

1تانلوت و تامسوک شفاهی و کار گروهی.
ای سه شایستگی کانونی را برای متخصصان مقاله( در 2011) 3

ای دانشگاهی تایلند در نظر گرفتند که عبارت بودند از: دانش تخصصی رشته،  اطالعاتی کتابخانه

( در پژوهشی دریافت که 2009) طور موحدیهمینی شخصیتی. هاویژگیی عمومی و هامهارت

 و دانش کسب نیازمند کار بازار به دوور برای کشاورزی آموزش و ترویج آموختگاندانشدانشجویان و 

 ارتباطات هایمهارت و عمومی کشاورزی به مربوط عملی هایمهارت روز،به  تخصصی هایمهارت

2لین چان هستند. اجتماعی و فردی
 یهاشایستگی ارزشیابی برای چارچوبی تدوین به نیز (2009) 4

 نتایج و پرداخت جن-فیو کاتولیک دانشگاه اطالعات علم و کتابداری کارشناسی دانشجویانکانونی 

                                                           
1. Brown, Bergmann, Mackey, Eichbaum, McDougal, Novotny & Faid. 

2. Koenig, Parrish, Terregino, Williams, Dunleavy &Volsch 

1. Tanloet & Tuamsuk 

2. Chan Lin 
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 مختلف تحصیلی هایسال دانشجویان( ای رایانه سواد) مهارت بین تفاوتی هیچ داد نشان وی پژوهش

 شود.شناخته می عمومی یهامهارت جزء مهارت این امروزه که چرا ندارد، وجود

حیط پیرامونی با توجه به تغییراتی که در م توان دریافتمیتوجه به آنچه تا کنون بیان گردید، با 

ر کارکرد سنتی سازمانهای اقتصادی و بازار کار ایجاد شده است، باید عالوه بدانشگاه و به ویژه در 

-توانند بر چالشببه وسیله آنها  تا ه شودیی به دانشجویان آموختهامهارتدر انتقال دانش، ها دانشگاه

 ی اقتصادی بههازیرا امروزه سازمانها و بنگاه .نمایندهای ناشی از تغییرات محیطی پیرامونی غلبه 

کنند یمکه به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، سعی  ،گذاری و آموزش کارکنان خودجای سرمایه

شگاهی شایسته دان آموختگاندانشی کانونی شغلی را با استخدام و جایگزینی هاشایستگیکمبود 

ری از در نتیجه عدم برخوردا آموختگاندانشبه همین دلیل است که بسیاری از  .جبران نمایند

ر حالی این د .ی کانونی شغلی با بیکاری و از دست دادن فرصتهای شغلی مواجه هستندهاشایستگی

 گانآموختدانشوضعیت برخورداری دانشجویان و اند ن دادهنشا مختلف نتایج تحقیقات است که

 ز عواملاو اغلب یکی  نیستمناسب  انواع مشاغل مرتبط با ی کانونیهاشایستگیدانشگاهی کشور از 

 شده است.ش ی کانونی شغلی گزارهاشایستگیبهره بودن آنها از ، بیبیکاری جوانان تحصیلکرده نیز

است  آن رنشانگهای دانشگاهی ارائه شده آموزش محتوای درباره ملأت و متون در همین راستا بررسی

 سطح دو درتوان  میرا  آموختگاندانشدانشجویان و  نیاز مورد شغلی کانونی یهاشایستگیکه 

 هدامن و محدودیت رینگاخص اما به دلیل ملزومات .عمومی و تخصصی بررسی کرد یهاشایستگی

قیق، تا از آنجا که تیم تح .نیست پذیرامکان پژوهش یک در سطح دو این همزمان پژوهش، مطالعه

ر مورد دی کانونی شغلی به طور ویژه هاشایستگیکنون پژوهشی در زمینه شناسایی و یا ارزیابی 

غم وجود تحقیقات در مورد سایر رعلی -کشور ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگاندانشدانشجویان و 

ال ؤن سای یحاضر بر آن است تا پاسخگو رو پژوهشاز این مشاهده نکرده است، -ی تحصیلیهارشته

کدامند؟  ورزشیعلومو  بدنیتربیت وختگانآمدانشهای کانونی شغلی دانشجویان و باشد که شایستگی

علومو  بدنیتربیتآموختگاندانشنشجویان و های کانونی شغلی داو نتایج حاصل از ارزیابی شایستگی

 ؟استچگونه  ورزشی
 

 پژوهش شناسی روش
1تحلیلی-دیاسنا از نظر روش و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 پژوهشتیم  زیرا، بودپیمایشی  و 1

دانشنظران و دانشجویان و و بررسی ادبیات تحقیق همراه با مصاحبه با صاحب متون مطالعه با

مهمترین  از فهرستی تدوین و به شناسایی ابتدا ،هایافته بر ملأت و ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگان

                                                           
1. Documentary-AnalyticalResearch 
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 ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگاندانشهای کانونی شغلی مورد نیاز دانشجویان و شایستگی

سی. وی. »سنجی از طریق فرم  سپس بعد از چند مرحله پاالیش به روش دلفی و روایی .پرداخت

2«آر
یدی یأیید روایی سازه از تحلیل عاملی تأبه منظور ت نهایتاً .یید قرار گرفتأفهرست نهایی مورد ت 1

 ،الذکر به دست آمده از مراحل فوق ساخته محقق نامهپرسشاستفاده شد. در مرحله آخر با استفاده از 

 در بین ،ی کانونی شغلیهاشایستگیو متغیرهای اصلی سازه در زمینه  هامؤلفهوضعیت هر یک از 

الزم به ذکر  مورد بررسی قرار گرفت. ورزشیعلومو  بدنیتربیت رشته آموختگاندانشدانشجویان و 

شایستگی) شایستگی کانونی شغلی 7گویه بود که در  30پژوهش مشتمل بر  نامهپرسشاست که 

 ،تحصیلی یهاشایستگی شغل، حفظ یستگیشا شغل، به یابیدست یستگیشا شغل، انتخاب یها

و بر اساس طیف پنج ارزشی  (رفتاری یهاشایستگی و یاخالق یهاشایستگی ،یفرد توسعه یستگیشا

ی کانونی شغلی، نحوه قضاوت هاشایستگیمعیار سنجش  .بندی و تهیه گردیدند لیکرت دسته

 یشان بوده است.هاشایستگیدرباره  ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشدانشجویان و 

 ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشجامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان و 

در تمامی  و دکتری کارشناسی ارشد ،کارشناسیهای دولتی شهر تهران در سه مقطع تحصیلی دانشگاه

در این میان با توجه به عدم دسترسی به اطالعات دقیق در زمینه  .دادند های مصوب تشکیلگرایش

تعداد جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه آماری مورگان و همکاران، بیشترین تعداد 

پرسشآوری جمعتیم تحقیق پس از توزیع و  نهایتاً  .نفر مالک عمل قرار گرفت 384نمونه به میزان 

روایی سازه از روش معادالت  تأییدغیر مخدوش دست یافت. به منظور  نامهپرسش 350به  هانامه

و  هامؤلفهبرای بررسی وضعیت هر یک از  نهایتاً  .شد بهره گرفته« لیزرل» یآمارساختاری و نرم افزار 

 آموختگاندانشهای کانونی شغلی دانشجویان و متغیرهای اصلی سازه در زمینه ارزیابی شایستگی

استفاده « اس.پی.اس.اس»تک گروهی با کمک نرم افزار آماری  tاز آزمون  ورزشیعلومو  بدنیتربیت

 شد.
 

 نتایج
 ی تحقیق ارائه شده است.هاهای فردی نمونه( ویژگی1در جدول شماره )

 

 

 

 

 

                                                           
1. CVR 
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 های تحقیقنمونه شناختیجمعیتهای ويژگی -1جدول 

هلأوضعیت ت جنسیت  استان محل سکونت مقطع تحصیلی 

 زن
190 

3/54٪  
 مجرد

290 

2/82٪  

 کارشناسی
 

166 

7/44٪  

رمانشاه/ اصفهانک  
 تهران/ مرکزی

 مازندران/ لرستان
 سمنان/ گلستان
 اردبیل/ بوشهر

 آذربایجان شرقی و غربی
و شمالیخراسان رضوی، جنوبی   
 گیالن/ خوزستان

 فارس/ قزوین
 زنجان/ کرمان
 کردستان/ قم

 سیستان و بلوچستان/ لرستان

کارشناسی 
 ارشد

146 

7/44٪  

 مرد
160 

7/45٪  
هلأمت  

60 

8/17٪  
 دکتری

38 

9/10٪  

نفر350 کل استان 25   
 

 

 همراه با مصاحبه، ابتدابررسی ادبیات تحقیق  در مرحله اول تحقیق حاضر، با استالزم به توضیح 

و  بدنیتربیت آموختگاندانشهای کانونی شغلی دانشجویان و مهمترین شایستگی از فهرستی

ی، تأییداز طریق تحلیل عاملی  سپس به روش دلفی پاالیش و نهایتاً شد. شناسایی ورزشیعلوم

حاصل فرایند  - ساخته محقق نامهپرسشدر مرحله دوم از  .قرار گرفت تأییدفهرست نهایی مورد 

و متغیرهای اصلی سازه استفاده شد. در  هامؤلفهبرای بررسی وضعیت هر یک از  -مرحله اول تحقیق

ی مربوط به هر یک که در مرحله اول تحقیق هاها و گویه( تمامی شاخص2ادامه و در جدول شماره )

 . اندشدهای( توصیف گزینه 5)با توجه به لیکرت به دست آمده است همراه با گزارش میانگین 
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و  بدنیتربیت آموختگاندانشی کانونی شغلی دانشجويان و هاشايستگی توصیفشناسايی و -2جدول 

 ورزشیعلوم
 میانگین گويه میانگین شاخص

های شایستگی
 انتخاب شغل

50/3 

 55/3 های شغل خودتواناییها و قابلیتتوانایی شناسایی عالیق، 

های خود با تواناییو  هاتوانایی مرتبط ساختن عالیق، قابلیت
 مشاغل مناسب

57/3 

 39/3 توانایی انتخاب یک هدف شغلی

 49/3 توانایی انتخاب یک مسیر شغلی مناسب

های شایستگی
 دستیابی به شغل

57/3 

 59/3 توانایی تهیه یک رزومه شغلی

 50/3 توانایی انجام یک پژوهش شغلی

 59/3 توانایی تهیه یک نامه درخواست شغلی

 62/3 آشنایی با فنون مصاحبه شغلی

های شایستگی
 حفظ شغل

55/3 

 47/3 سر وقت بودن

 45/3 توانایی ایجاد روابط انسانی مؤثر با دیگران

 60/3 مدیریت زمان

 63/3 دلسوزی

 56/3 کننده از بروز مشکلجلوگیری

 60/3 های مخالف دیگراندیدگاهاحترام به 

های شایستگی
 تحصیلی 

60/3 

 65/3 آشنایی با ارتباطات کالمی

 55/3 آشنایی با ارتباطات نوشتاری

 62/3 های کامپیوترمهارتآشنایی با 

 61/3 آشنایی با زبان انگلیسی

های شایستگی
 توسعه فردی

61/3 

 70/3 توانایی عضویت در گروه

 62/3 سخنرانی برای یک گروهتوانایی انجام 

 59/3 رقابت موفق با همتایان

 56/3 گیریتصمیمقاطعیت در 

 هایشایستگی

 اخالقی
58/3 

 55/3 وفاداری

 58/3 رعایت اخالق و احترام به دیگراندر ارتباطات

 58/3 گزاریداشتن روحیه خدمت

 63/3 انجام کار خوب بدون نظارت دیگران

های شایستگی
 رفتاری

58/3 

 51/3 نگرش مثبت

 55/3 شوخ طبعی

 63/3 پذیری باالریسک

 20/4 تمایل به آموزش دادن
 

 

و  های کانونی شغلی دانشجویانشایستگی مرتبه اول یتأییدعاملی  تحلیل در ادامه نتایج

 ارائه شده است. 1 هایشکل در ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگاندانش
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 و بدنیتربیت آموختگاندانش و دانشجويان شغلی کانونی هایشايستگی گیریاندازه مدل-1شکل

 در حالت استاندارد ورزشی علوم

 

 های کانونی شغلی دانشجویان واول ابعاد شایستگی مرتبه گیریاندازه مدل دهدمی نشان نتایج

است.  معنادار مدل پارامترهای و اعداد کلیه و مناسب ورزشیعلوم و بدنیتربیت آموختگاندانش

 همگی نشانگر که نشان داده شده است (3شماره ) جدول در گیریدازهنا مدل تناسب هایشاخص

 .است گیریاندازه مدل بودن مناسب
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 شغلی کانونی هایی مرتبه اول شايستگیتأيیدهای برازش الگوی تحلیل عاملی مقادير شاخص -3جدول

 ورزشیعلوم و بدنیتربیت آموختگاندانش و دانشجويان

های شاخص

 برازش

مجذور 

/کای درجه  

 آزادی

)χ2/ DF( 

ريشه 

میانگین 

مربعات 

 خطای برآورد

)RMSEA( 

شاخص برازش 

هنجار شده 

 مقتصد

)PNFI( 

نیکويی 

 برازش

)CFI( 

شاخص 

برازش هنجار 

 شده 

)NFI( 

شاخص 

 برازش نسبی

)RFI( 

مقادیر 

شدهمشاهده   
02/2  05/0  82/0  94/0  91/0  93/0  

مقادیر 

قبولقابل  

تراز کوچک

3 

 کمتر از

08/0  
8/0تر از بزرگ  

تر از بزرگ

9/0  

 ترازبزرگ

90/0  
9/0 ترازبزرگ  

 

( χ2/ DF) مجذور کای/ درجه آزادی شاخص ،شودمشاهده می( 3شماره ) طور که در جدولهمان

تر از پایین 058/0 با مقدار (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ، شاخص3تر از کوچک

و  8/0قبول باالتر از نقطه برش قابل 82/0با مقدار  (PNFIبرازش هنجار شده مقتصد ) شاخص ،08/0

باالتر از  (،CFI( و نیکویی برازش )RFI(، برازش نسبی )NFIبرازش هنجار شده ) هایتمامی شاخص

گیری اندازهقبول و عالی مدل دهنده برازندگی و تناسب قابل این موارد همگی نشان  .هستند 90/0

قبول و ی نشان داد مدل تحقیق از روایی قابلتأییدبدین ترتیب نتایج تحلیل عاملی  .استمرتبه اول 

 مناسبی برخوردار است.

 آموختگان دانشو  دانشجویان شغلی کانونی یهاشایستگیمدل ابعاد  دوم مرتبه عاملی تحلیل نتایجاما 

 .ارائه شده است (3( و )2شماره ) هایشکل در ورزشیعلومو  بدنیتربیت

 

 

 



      97                                                                        ..ی.شغل یکانون یهایستگيشا یابيارز و يیشناسا: رضوی

 

 آموختگاندانش و دانشجويان شغلی کانونی یهاشايستگیمدل ابعاد  تحلیل عاملی مرتبه دوم -2شکل

 در حالت استاندارد ورزشیعلوم و بدنیتربیت

 

دانش و دانشجويان شغلی کانونی یهاشايستگیمدل ابعاد  تحلیل عاملی مرتبه دوم-3شکل

 معناداریدر حالت  ورزشیعلومو بدنیتربیت آموختگان
 

و  دانشجویان شغلی کانونی یهاشایستگیمدل ابعاد  داد نشان دوم مرتبه عاملی تحلیل نتایج

 ندمعنادار مدل پارامترهای و اعداد کلیه و بود مناسب ورزشیعلوم و بدنیتربیت آموختگان دانش

شماره جدول  در نیز دوم مرتبه گیریاندازه مدل( تناسب) برازش های. شاخص(3و  2های شکل)

 است. شده داده نمایش (4)
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 شغلی کانونیهای ی مرتبه دوم شايستگیتأيیدهای برازش مدل تحلیل عاملی اخصش-4جدول

 ورزشیعلوم و بدنیتربیت آموختگان دانش و دانشجويان

 

 های کانونیهای برازندگی مدل مرتبه دوم شایستگیمقادیر شاخص (4) شمارهمطابق نتایج جدول 

قبول قابلنشانگر نیز همانند مرتبه اول،  ورزشیعلوم و بدنیتربیت آموختگان دانشو  دانشجویان شغلی

مرتبه  مدلنتیجه برازش و مطلوب بودن  و در است (تناسببرازندگی )های بودن شاخصو مناسب 

 آموختگاندانشهمچنین برای بررسی میزان برخورداری دانشجویان و  گیرد.مییید قرار أمورد ت دوم

تک گروهی استفاده  tهای کانون شغلی از آزمون از ابعاد شایستگی ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته 

 ( نمایش داده شده است.5در جدول شماره )ن آنتایج  .گردید
 

 آموختگاندانش و دانشجويانی های کانون شغلاز ابعاد شايستگی بررسی وضعیت هر يک-5جدول

 ورزشیعلوم و بدنیتربیت

 نتیجه

ابعاد  66/3ارزش آزمون: 
-شايستگی

 کانونی های
 شغلی

فاصله  95%
 اطمینان اختالف

اختالف 
 میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

 t میانگین

 کمتر بیشتر

تر از پایین
حد 

 مطلوب

08/0-  23/0-  16/0-  00/0  349 50/3  98/3-  
-شایستگی

 های
انتخاب شغل   

تر از پایین
حد 

 مطلوب

01/0-  

 
15/0-  08/0-  02/0  349 57/3  24/2-  

-شایستگی

دستیابی های 
 به شغل

 

   

 

 

 
  

 

های شاخص

 برازش

مجذور 

/کای درجه  

 آزادی

)χ2/ DF( 

ريشه 

میانگین 

مربعات 

 خطای برآورد

)RMSEA( 

شاخص 

برازش هنجار 

 شده مقتصد

)PNFI( 

نیکويی 

 برازش

)CFI( 

شاخص 

برازش هنجار 

 شده 

)NFI( 

شاخص 

برازش 

 نسبی

)RFI( 

مقدار 

 شدهمشاهده
32/2 06/0 85/0 96/0 98/0 94/0 

مقادیر 

 قبولقابل
 3تراز کوچک

 کمتر از

 1/0 
 8/0تر از بزرگ

تر از بزرگ

90/0 

 ترازبزرگ

90/0 

 ترازبزرگ

90/0 
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آموختگان دانش و های کانون شغلی دانشجويانرسی وضعیت هر يک از ابعاد شايستگیبر-5جدولادامة 

 ورزشیعلوم وبدنی تربیت

66/3ارزش آزمون:   

 نتیجه

95% 
فاصله 

اطمینان 
 اختالف

اختالف 
 میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

 t میانگین
اختالف 
 میانگین

ابعاد 
-شايستگی

 ی کانونیها
 شغلی

       کمتر بیشتر 

تر از پایین
حد 

 مطلوب

03/0-  17/0-  10/0-  00/0  349 55/3  94/2-  
-شایستگی

 های
حفظ شغل   

تر از پایین
حد 

 مطلوب

01/0  11/0-  05/0-  . 13/0  349 60/3  51/1- -شایستگی 

 های تحصیلی

تر از پایین
حد 

 مطلوب

02/0  11/0-  04/0  21/0  349 61/3  23/1-  
-شایستگی

 های
توسعه فردی   

تر از پایین
حد 

 مطلوب

00/0  14/0-  07/0  05/0  349 58/3  95/1-  
-شایستگی

 های
اخالقی   

تر از پایین
حد 

 مطلوب

00/0  14/0-  07/0  05/0  349 58/3  93/1-  
-شایستگی

 های
رفتاری   

 

 دانشو  دانشجویان شغلی ی کانونیهاشایستگیهر یک از ابعاد  (5شماره ) مطابق نتایج جدول

 د.تر از حد مطلوب قرار دارپاییندار در وضعیت ابه طور معن ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگان
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و  بدنیتربیت آموختگاندانشو  های کانونی شغلی دانشجويانبررسی وضعیت کلی شايستگی -6جدول 

 ورزشیعلوم

 نتیجه

شايستگی 66/3ارزش آزمون: 

کانونی ی ها

 شغل

فاصله  95%

 اطمینان اختالف
اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
 t میانگین

 کمتر بیشتر

پایین تر 

از حد 

 مطلوب

04/0-  13/0-  08/0-  00/0  349 57/3  66/3-   

 

 دانشو  دانشجویان شغلی ی کانونیهاشایستگیوضعیت کلی ( 6شماره ) مطابق نتایج جدول

 تر از حد مطلوب قرار دارد.ینیدر وضعیت پا یدارعنابه طور م ورزشیعلومو  بدنیتربیت آموختگان

طیف لیکرت  استفاده از( نقطه برش با توجه به 6( و )5ی )هاول شمارهاالزم به ذکر است که در جد

احتمال رد زیرا در این حالت  ؛تعیین شده است 66/3، مقدار 3، به جای عدد  نامهپرسشارزشی در  5

مطلوبیت که مورد نظر است، رو کیفیت از این.بیشتر است 3فرض صفر در قیاس با حالت نقطه برش 

 تر و بیشتر خواهد شود.دقیق
 

 گیری نتیجهبحث و 
ها و تسهیل ورود به آنها موجب افزایش تعداد دانشجویان و در چند سال اخیر، گسترش دانشگاه

و  بدنیتربیتشده است و در این میان رشته  ی تحصیلی در کشورهادر بیشتر رشته آموختگاندانش

، استاما آنچه بیش از همه دارای اهمیت  نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده است. ورزشیعلوم

های از شایستگی ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشمیزان برخورداری دانشجویان و 

های اصلی آمادگی جنبه هایی،و توانمندی هاویژگیچنین العات برخاسته از زیرا اط .کانونی شغلی است

دانشجویان  که گرددمی مطرح الؤس در این میان اینسازد. میرا مشخص التحصیالن  شغلی در فارغ

 بتوانند تا باشند برخوردار ییهاقابلیت چه از باید ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشو 

 باشند؟  داشته دسترسی کار بازار در بیشتری یهافرصت به

های کانونی مهمترین شایستگی از ، در تحقیق پیش روی فهرستیسؤالدر راستای پاسخ به همین 

 فوق الذکرفهرست  تهیه گردید. ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانششغلی دانشجویان و 

نظران و خود دانشجویان و تحقیق همراه با مصاحبه با صاحبت متون و بررسی ادبیا از طریق مطالعه

پس از چند مرحله پاالیش به . شد، شناسایی و تدوین هایافته بر ملأت رشته مذکور و آموختگاندانش
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روایی سازه از طریق تحلیل عاملی  تأییدو « سی. وی. آر»روش دلفی و روایی سنجی از طریق فرم 

  قرار گرفت. تأییدفهرست نهایی مورد  ی،تأیید

های های انتخاب شغل، شایستگیشایستگیهای )در همین راستا نتایج تحقیق نشان داد شاخص

فردی،  توسعههای ، شایستگیتحصیلیهای های حفظ شغل، شایستگیدستیابی به شغل، شایستگی

ی کانونی شغلی هاشایستگی( به عنوان مهمترین رفتاریی هاشایستگی و یاخالقهای شایستگی

ی هااین نتیجه با یافته .دنگردمیتلقی  ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانشدانشجویان و 

و  (، کوئینگ2016) و همکاران (، براون2015) حیدری و گرایی ،(2017) راد و ارداغیان ایرجی

گویه و گاهاً  هاکه هر یک به شکل جداگانه با یکی از شاخص (2009) ( و موحدی2013) همکاران

 .استهمسو ی شناسایی شده در تحقیق حاضر ها

 سرمایه به که شد خواهند کارا و وربهره زمانی ی کاریهادر محیط این در حالی است که منابع انسانی

می نشان تجربهاما  .فنی دانش و تخصص مهارت، انباشت یعنی انسانی سرمایه. شوند تبدیل انسانی

ی کانونی هاشایستگیو  فردی عمومی و هایمهارت أارتق و توسعه آموزش، در که کشورهایی دهد

می تطبیق بهتر تکنولوژی با را خود کنند،می بیشتری گذاری سرمایه -عالوه بر دانش فنی -شغلی

 را کل وریبهره سطح، مناسب و صحیح آموزش علت به خالق، و مهارت با انسانی یهاسرمایه و دهند

بایست از آموزش ها و مراکز آموزشی میرو رویکرد دانشگاهاز این دهند.می افزایشدر انواع مشاغل 

و  های کانونی شغلیبه سمت توجه به آموزش شایستگی هر رشته صرف مسائل تخصصی و فنی

 تعریف معاصر دنیای اجتماعی و تحوالت اقتصادی که چرا؛تغییر یابد ایهای عمومی و پایهمهارت

 هاشایستگی این اهمیت است. نموده ارائه نیروهای انسانی نیاز مورد هایشایستگی و کار از جدیدی

 نیز افراد با برخورداری و شودمی کار بیشتر نیروی شغلی تحرک قابلیت موجب که شودمی ناشی آنجا از

 بنابراین .دهند نشان واکنش خود آینده شغلی تحوالت به نسبت توانندمی بهتر هاصالحیت این از

-رشته کلیه در آموزشی ریزانبرنامه وسیله به درستی به هامهارت و هاشایستگی این است تا ضروری

از سوی  .قرار گیرند تدریس مورد ورزشیعلومو  بدنیتربیتدانشگاهی به ویژه رشته  تحصیلی های

دیگر و با توجه به بخش دیگری از نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر، بسیاری از دانشجویان و 

کنند که آنچه در دوران تحصیل  میدر کشور احساس  ورزشیعلومو  بدنیتربیترشته  آموختگاندانش

کانونی شغلی خود را  یهاشایستگیکه آموخته اند، با نیازهای بازار کار تفاوت بسیاری دارد، به نحوی

(، جانعلیزاده 2013) ی حیدری و همکارانهااین نتیجه با یافته .اند تر از حد مطلوب ارزیابی نمودهپایین

های تحصیلی همسو ( در سایر رشته2010) ( و طهماسبی و همکاران2012) چوببستی و همکاران

 بتوانند که دارد تمایل متخصصین از گروه آن سمت به کنونی کار بازار. این در حالی است که است

. ندارنگه د راضی را مشتری یک و نمایند برطرف را مشکلی کنند، تولید را جدید یو یا خدمت محصول
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 نظر مورد پروژه به خود تخصصی حوزه از فراتر تا رودمی انتظار التحصیلیفارغ هر از امروزهرو از این

 که هستند هایویژگی و هامهارت دانش، برگیرنده های شغلی درآموزشدر همین راستا . کمک کند

 همان کانونی هایشایستگی. کندمی کمک شغلی خاص یا عام موقعیت یک در فرد یک موفقیت به

 نیاز آنها به کار بازار به ورود برای آموختگاندانش که هستند هاییتوانایی و هامهارت عمومی، دانش

 . دارند

 و انیدانشجو یشغل یکانون یهاشایستگی نیمهمتر شد یسع حاضر پژوهش در منظر نیا از

وجود  آنها مورد در یشتریب نظر اتفاق یحدود تا که ورزشیعلوم و بدنیتربیترشته  آموختگاندانش

 تقریباً نتایج نشان دادطور که بیان گردید، همان شوند. بررسی و یردگمالک عمل قرار  ،داشته است

اولین شاخص بررسی شده در تحقیق حاضر،  نامطلوبی قرار دارند. در وضعیت نسبتاً  هامؤلفهکلیه 

پیدا کردن مسیر شغل مورد نظر و یا به عبارت دیگر فرایند کشف ی انتخاب شغل بود. هاشایستگی

که در پشت  شخصییعنی  فرد، اصلی که با کشف عصارهمناسب، به مثابه یک سفر است  شغلی

در ادامه  .شودهای روزمره زندگی وجود دارد، آغاز میهای تدافعی و استرسهای ظاهری، حالتنقاب

ش دهد تا از استعدادهایاین امکان را می فردای که به با کشف و اکتشاف شغلی و شناسایی حرفه

پیش  شغلی، مسیرغل یا یک ش روی و سپس با تمرکز بر کندنهایت استفاده را ببرید، ادامه پیدا می

وقت از رشد، پیشرفت، واقعی هیچ چون حرفه ،رسدگاه به پایان نمیرود. در اصل این سفر هیچمی

توانایی شناسایی و مرتبط ساختن  در این راه باید به مواردی همچون تغییر و نوآوری عاری نیست

توانایی انتخاب یک هدف و یا مسیر  های خود با مشاغل مناسب و نهایتاً ها و تواناییعالیق، قابلیت

ی هاشایستگیای داشت. دومین شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر توجه ویژه شغلی مناسب

توانایی انجام یک پژوهش شغلی، توانایی تهیه یک رزومه شغلی،  که در برگیرنده بوددستیابی به شغل 

یک  تدوین جایگاهدر همین راستا  .استیک نامه درخواست شغلی و آشنایی با فنون مصاحبه شغلی 

کمتر  و ها، ارزشمند استبهترین دانشگاه شغلی خوب همانند داشتن یک مدرک آکادمیک در رزومه

را از دیگران  یک فردخبر است. رزومه مناسب های جذاب بیکسی در حال حاضر از اهمیت رزومه

-رزومه سفانه در کشور ما برخی به مهارتأمت .دهدمیرا بیشتر جلوه  اوکند و توانمندی میمتمایز 

کننده به دنبال اهداف  های معمولی و کسلهای رزومهفرمتکنند و با استفاده از میدقت ن نویسی

نحوه آگاهی از . از سوی دیگر شوندمیدی میروند و بعد از مدتی دچار سرخوردگی و ناامیخود 

های بسیار مناسبی را پیش روی و دیدگاه ویژه به این بخش، فرصت شغلی هایبرگزاری مصاحبه

ها و قوانینی مصاحبه، در واقع چارچوبهای ها و نبایدها و بایدپرسشزیرا .دهدمی کارجویان قرار

خوانند، می شده فراشونده را به رعایت اصولی منطقی و کارشناسیکننده و مصاحبههستند که مصاحبه

سومین شاخص مورد بررسی در  .کنندترین اصول مباحث مصاحبه شغلی را عنوان میاصلی ازیر

https://cvbuilder.me/SampleResume
https://cvbuilder.me/SampleResume
https://cvbuilder.me/SampleResume
https://www.beytoote.com/news/scientific-news/rzvmhnvysy-skills-particular.html
https://www.beytoote.com/news/scientific-news/rzvmhnvysy-skills-particular.html
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به عنوان یک مشکل عدیده  و حفظ شغل دست آوردنهب ی حفظ شغل بود.هاشایستگیپژوهش حاضر 

در میان افراد جامعه به خصوص قشر تحصیلکرده شناخته شده است. این در حالی است که پیدا 

های اجتماعی، انزوا، کاهش نکردن و یا از دست دادن شغل عالوه بر فقر، موجب محرومیت از حمایت

که چگونه موانع شغلی رفع و یا د. اینگردمیاعتماد به نفس و در مواردی منجر به افسردگی نیز 

دست آمده متنوع و حتی ههای ب، اما یافتهاست گردند در مقاالت متعددی بررسی شده1تسهیل می

گاهی متناقض هستند. برای مثال عالوه بر داشتن سابقه کاری، توجه به مواردی همچون سر وقت در 

ر با دیگران، برخورداری از مدیریت زمان، احترام ثؤمحل کار حاضر شدن، توانایی ایجاد روابط انسانی م

 کننده باشد.کمکتواند در حفظ شغل میهای مخالف دیگران و مواردی از این دست به دیدگاه

ی تحصیلی هاشایستگیی تحصیلی بود. هاشایستگیچهارمین شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر 

ها دارند و مبتنی بر منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدی رابطه مثبتی با توان رقابتی شرکت

ای از ی تحصیلی، مجموعههاشایستگیروند. میموفقیت سازمان در کسب مزایای راهبردی به شمار 

 بخش یا ممتاز تعریف شدهی مورد نیاز برای شناخت وظایف شغلی مهم در سطح رضایتهاشایستگی

ی هامهارتآشنایی با  و نوشتاریو  ی همچون ارتباطات کالمیهامهارتاصوال بر  هااین شایستگی .اند

تواند متغیرهایی را که عملکرد شغلی می ی تحصیلیهاشایستگی .کید داردأکامپیوتر و زبان انگلیسی ت

ی تحصیلی هاشایستگیوم مهارت که در دل هفافزایش دهند، زیرا مکنند را میرا تبیین و پیش بینی 

شود که نهایتا در ارتقای شغل مینمود دارد، به فعالیتهای فنی و یا عملکردهایی فراتر از شغل گفته 

 ی توسعه فردی بود.هاشایستگیپنجمین شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر  باشند.میتاثیرگذار 

اهدافش در جهت شکوفایی سازد تا هایی که فرد را قادر میست از پرورش مهارتا توسعه فردی عبارت

و  ندریزی کبرای تحقق آنها برنامه .های بالقوه خود را به درستی تعیین کندحداکثری توانمندی

. در همین ناپذیر در طول زندگی استتوقفتوسعه فردی یک فرایند  رواز این.های عملی برداردگام

یک گروه، رقابت موفق با همتایان و راستا توانایی عضویت در گروه، توانایی انجام سخنرانی برای 

توانند به عنوان یک شایستگی کانونی در زمینه توسعه فردی میگیری هر یک قاطعیت در تصمیم

توسعه فردی و چرا که  .شان گرددافراد برای آینده شغلیزمینه ساز توانمندسازی شناخته شوند و 

ششمین شاخص مورد بررسی  .هستندپوشانی مهو دارای  اندتنیدهتوانمندسازی فردی دو مقوله در هم 

است که بر مبنای آن درست و غلط  معیاریاخالق ی اخالقی بود. هاشایستگیدر پژوهش حاضر 

اخالق چه به صورت فردی و چه در توان بیان کرد می ترین تعریفدر ساده .شودمیداده تشخیص 

شود. در همین راستا و می، رفتارهای عادالنه، منصفانه و صادقانه را شامل های گروهیگیریتصمیم

-داشتن روحیه خدمت ارتباطات،در  رعایت احترام به دیگران اخالق به مواردی ماننددر محیط کار، 

 فعالیت در چارچوب قانون و رقابت سالم، عملکرد صادقانه، بدون فریب و ادعاهای نادرست گزاری،
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مدارانه، به دالیل قانونی و کاری امری های اخالقبه روش افراد هدایت و مدیریترو از این .اشاره دارد

در غیر  است. چرا کهضروری  محیط کاریافراد شاغل در یک ناگزیر و آگاهی از الزامات اخالقی برای 

همکاران خود در سایر و برای  زندسارا برآورده  شغلی ها و انتظاراتتوانند خواستهاین صورت نمی

 ی رفتاری بود.هاشایستگیهفتمین شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر  .الگو باشند محیط کار

وجود آورد. افرادی که دچار عدم ای را در محیط کار بهتواند مشکالت عدیدهمیعدم ثبات رفتاری 

هیچ ویژگی به و اند ههایشان مواجرفتارو  العاده در احساساتثباتی فوقبا بیثبات رفتاری هستند 

ممکن است در یک موقعیت، فردی را به عنوان . چنین افرادی شوددیده نمی آنانصورت دائمی در 

ناکارآمدترین و  د و در موقعیت دیگر به عنوانندر نظر بگیرفرد در زندگی و یا محیط کار  مهمترین

آنها وجود  شخصی و کاری در حقیقت، نقطه تعادلی در زندگی. دنشخص تشخیص دهترین ارزشبی

 تواند امنیت شغلی فرد مورد نظر را به شدت کاهش دهد.میاین ویژگی در محیط کار  .ندارد

 و درسی طریق واحدهای از توانمی ،هادانشگاه در تحصیل دوران طول این در حالی است که در

تا ی کانونی شغلی آشنا نمود هاشایستگیو  یهامهارت چنین ادانشجویان را ب هاکارگاه در شرکت

فردی  بین ارتباطات بحث و تبادل باشند، از توانایی منطقی و روشن ذهنی افراد بیاموزند که دارای

 مشکل، حل زمان، مدیریت قبیل از مدیریت فردی یهامهارت از ایگسترده طیف برخوردار باشند، به

 پیشرو مشکالت و مسائل و بتوانند گردند مجهزو غیره  گیریتصمیم توافق، به دستیابی کار گروهی،

بنابر آنچه بیان  نمایند. مدیریت تریشایسته به طور را منابع سایر و خود وقت کنند و نهایتاً تحلیل را

توانایی و هامهارت عمومی، همان دانش کانونی شغلی که یهاشایستگیتوان نتیجه گرفت میگردید 

بایست میدارند،  نیاز آنها کار به بازار به ورود برای التحصیالنفارغ که دانشجویان و هستند ییها

کانونی شغلی دانشجویان  یهاشایستگی ها، توسعهدانشگاه همواره مورد توجه قرار گیرد و الزم است در

التحصیالن،  ی دانشجویان و فارغهامهارتهای آموزشی قرار گیرد تا با افزایش ریزیدر صدر برنامه

 سایرین با موفق ایبه گونه کار بازار دانشگاهی در آموختگاندانشاین امکان وجود داشته باشد تا 

 نمایند. رقابت
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Abstract 
 

The purpose of this study was to identifying and evaluating occupational focal 
competencies of students and graduates of physical education and sports science. This 
research was in terms of documentary-analytical and survey method, because by first 
examining the research literature along with the interview, a list of the most important 
job focal competencies was identified and then a researcher-made questionnaire was used 
to examine the status of each of the components. The statistical population of this study 
was all students and graduates of physical education and sports science universities of 
Tehran. According to Morgan et al., The highest sample size was 384, and finally 350 
Non-defective questionnaires was obtained. Liserl and SPSS software were used for 
statistical calculations. The results of the first part of the study showed that seven core 
competencies include competencies (job selection, job achievement, job preservation, 
Educational, personal developmental, moral and behavioral development) were 
identified for students and graduates of physical education and sports science. In the 
second part of the study, the results showed that the status of occupational focal 
competencies of students and graduates of physical education and sport sciences in the 
country was significantly The situation is below the optimal level.Therefore, it is 
necessary to increase the basic and basic skills, along with the technical and technical 
capabilities, to provide students and graduates of the field of physical education and sport 
sciences with a view to more successful competition in the labor market than others. 
 

Key words: Core Competencies, Employment, Student, Graduate, Physical 

Education and Sports Science 
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