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چکیده
رونـد فزاینـده توسـعه فناوری و تغییـر در تقاضـای بازارها، نیاز منابع انسـانی بخش کشـاورزی را به یادگیـری مادام العمر و 

بروزرسـانی پیوسـته شایسـتگی های حرفه ای در مسـیر تاب آوری در دنیای کاِر این بخش به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده 

اسـت. در همیـن رابطـه، هـدف کلی ایـن پژوهش کاربـردی که بـا دیدمان آمیخته اکتشـافی انجام شـد، شناسـایی اصلی ترین 

نیازهـای آموزشـی منابـع انسـانی بخش کشـاورزی بـه منظور کمک بـه طراحـی و محتواگزینـی برنامه های آموزش کشـاورزی 

اعم از رسـمی و غیر رسـمی در رویکردی تقاضا  ـ محور بود. در این راسـتا، 25 تن از خبرگان بخش های اجرایی، دانشـگاهی و 

صنفـِی صاحب نظـر در حـوزه بـازار کار و حرفه های کشـاورزی، به شـکل هدفمند و بـه روش نمونه گیری گلولـه برفی گزینش و 

تـا دسـتیابی بـه آسـتانه سـودمندی بررسـی شـدند. گـردآوری داده هـا از راه انجـام مصاحبه هـای کیفـی نیمه  سـاختارمند بـا 

اسـتفاده از یـک نسـخه پروتکل محقق سـاخته انجام شـد. تحلیـل داده های کیفـی نیز با کاربرد روش شناسـی نظریـه پایه ور و 

بـه شـیوه اشـترواس صـورت گرفـت. برای توافق سـنجی میـان خبرگان و بررسـی روایـی یافته های کیفـی نیز از ضریـب اعتبار 

محتوایـی الشـه اسـتفاده شـد. بنا بـر یافته ها، نیازهای آموزشـی منابع انسـانی در چهار طبقـه بنیادین از بایسـته های حرفه ای 

بـا عنوان هـای شایسـتگی های شـناختی متشـکل از 11 زیرطبقـه بـا اولویـت دانـش چگونگی؛ شایسـتگی های مهارتی شـامل 

12 زیرطبقـه بـا اولویـت مهارت هـای فنیـ  تخصصی؛ شایسـتگی های نگرشـی شـامل 7 زیرطبقه بـا اولویت تعهـد حرفه ای؛ و 

همچنیـن ویژگی هـای شـخصی متشـکل از 14 زیرطبقـه بـا اولویـت نـوآوری؛ دسـته بندی شـدند. طبقه هـای شایسـتگی یـاد 

شـده و اولویت هـای مربوطـه می تواننـد بـه منظـور هماهنگ سـازی هـر چـه بیش تـِر برون دادهـای نظـام آموزش کشـاورزی 

رسـمی و غیررسـمی بـا نیازهـای واقعـی دنیـای کار، در یـک رهیافـت سـامانه ای و جامع نگـر در فرایندهـای محتواگزینـی 

برنامه هـای آمـوزش کشـاورزی مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرند.
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مقدمه
تـداوم  بـه  کشـاورزی  پایـدار  توسـعه  کـه  حالـی  در   
نوآوری هـا در ایـن بخـش وابسـته خواهد بـود )هلین2012؛ 
تغییـر  ماننـد  ابعـادی  امـروزه   ،)2013 همـکاران،  کیللـو و 
نوآوری هـای  قلمـرو  در  نیـز  رفتـار  تفکـر و  شـیوه های  در 
کشـاورزی قـرار می گیرند )الپـل و همـکاران، 2016(. چنان 
کـه هم اکنـون تردیـدی وجـود نـدارد کـه سـطح بهـره وری 
دانش بنیـان  دسـت آورد های  فناورانـه و  نوآوری هـای 
کشـاورزی، پیـش از هـر چیـز بـه توانایـی سـرمایه های  
انسـانی و کاربسـت نوآوری-های نهادِی مناسب در نظام های 
توسـعه منابع انسـانِی بخـش در قالب رهیافت های آموزشـِی 
مبتنـی بـر شایسـتگی و تقاضا ـ   محـور1 وابسـته خواهد بود.

صاحبنظـران مختلـف نیـز با تأکیـد بر اهمیـت آموزش ، 
تفـاوت کشـورهای فقیـر و غنـی را نـه در منبع هـای مادی و 
مالـی، بلکـه در وهلـه نخسـت بـا توجه بـه سـطح توانمندی  
منابـع انسـانی و شـیوه های مدیریـت آن هـا تبییـن کرده اند 
)چنـگ،2000(. در همیـن رابطـه شـولتز اقتصـاددان بزرگ، 
توان اکتسـابی کشـاورزان را در جریـان مدرنیزه کردن بخش 
کشـاورزی، ایفاگـر نقش نخسـتین برمی شـمارد که سـاخته 
دسـت بشـر بـوده و نوعـی سـرمایه گذاری بـر منابع انسـانی 
تلقـی می شـود. )زمانی پـور، 1379(. به بیان دیگـر در حالی 
کـه افزایش تولیـد و ارتقای بهره وری مزارع در مسـیر گذار از 
کشاورزی سـنتی به پیشرفته امری ضروری به شمار می رود، 
چنیـن رشـدی رخ نمی دهد مگـر آن  که در نظـام اجتماعی، 

دگرگونی هـای  مـردم،  ایسـتارهای  تفکـر و  طـرز  رفتارهـا، 
کـه  چـرا   .)1377 محمـدی،  )ملـک  آیـد  پدیـد  مطلـوب 
هم اکنـون نیـروی انسـانی ماهـر و آگاه، در کنـار عامل هایـی 
چـون زمیـن، آب و سـرمایه، مهم تریـن عنصـر عرصه هـای 
تولیـد بـه شـمارمی رود )علی میرزایـی و همـکاران، 1389(. 
بررسـی های تجربـی نیز گویای آن اسـت که کسـب موفقیت 
در عرصـه نوآوری هـای فناورانـه بـرای رفع مسـأله های فنی 
نوآوری هـای  کاربسـت  بـا  شـدت  بـه  بهره بـردار،  جامعـه 

نهـادِی سـازگار در نظـام خدمات رسـان بخـش کشـاورزی 
)علی میرزایـی، 1395 ؛ شـوت و همـکاران، 2016( از جملـه 
ـ محور و  نوآوری هـای مرتبط بـا تـدارک آموزش هـای تقاضا 
مبتنـی بـر اولویت هـای دنیـای کاِر ایـن بخـش همبسـتگی 
دارد. ایـن در حالـی اسـت که رونـد تغییرپذیری هـای جاری 
بـه ویـژه در عرصـه فناوری هـای نویـِن دانش بنیـان از یـک 
سـو و اسـتانداردهای جدید درخواستی از سـوی بازار مصرف 
از سـوی دیگـر، توزیـع تقاضـا بـرای نیـروی انسـانی در بازار 
کاِر بخـش کشـاورزی را دگرگـون سـاخته اسـت. چنـان که 
تقاضـای افزایشـی بـرای نیـروی کاِر برخـوردار از سـطح های 
دانشـی و مهارتـی باالتر؛ و تقاضای کاهشـی بـرای نیروی کار 
صرفـاً یـدی، هم اکنـون در بوم سـامانه های کشـاورزی جهان 
روندی محسـوس به شـمار مـی رود. از ایـن رو برنامه ریزی و 
اهتمـام بـرای آمـوزش  مسـتمر، بیشینه سـازی یادگیـری و 
ارتقـای مـداوم شایسـتگی های حرفـه ای شـاغالِن کنونـی و 
ـ محور،  آینـده بخش بر اسـاس اسـتانداردهای روزآمـِد تقاضا 
در مسـیر تـاب آوری افـراد در دنیـای کار کشـاورزی دارای 

اهمیـت ویژه ای اسـت.
بـرای  فـرد  آماده سـازی  کـه  حالـی  در  بیـن  ایـن  در 
پذیـرش مؤثـر نقش های شـغلی و بـرآوردن وظایـف مربوطه 
در عالـم واقعیـت را می تـوان متعالی تریـن سـطح بهره وری 
اولویت هـای  نظام هـای آموزشـی دانسـت، گسسـت میـان 
بخـش  کار  دنیـای  واقعـی  اولویت هـای  آمـوزش و  نظـام 
کشـاورزی، امـری مشـهود اسـت. تـا آنجـا کـه بررسـی های 
سـازمان همکاری هـای اقتصـادی و توسـعه2 )2018( نشـان 
کار  نیـروی  نفـر  هـر10  از  نفـر   4 از  بیـش  کـه  می دهـد 
شـاغل در بخـش کشـاورزی، جنگلـداری و آبزی پـروری در 
کشـورهای عضـو ایـن سـازمان، همخوانی صالحیتـی ندارند. 
بـه گونـه ای کـه شایسـتگی های حرفـه ای آنـان بـا شـرایط 
تقاضـا و  بیـن  تعـادل  نبـود  اسـت.  ناسـازگار  ایشـان  کاری 
عرضـه توانایی هـا باعـث می شـود کـه افـراد جـذب کارهایی 
شـوند کـه بـا آموخته های آنان سـازگاری نداشـته باشـد و یا 
پایین تر از سـطوح آموزشـی ایشـان قرار -گیـرد. در این بین 



75فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 57 و 58

تابستان و پاییز 1400

همـان گونـه کـه تحقیقـات موجود در حـوزه اشـتغال پذیری 
دانش آموختـگان کشـاورزی در کشـور نیـز داللـت می کننـد 
)علـی بیگـی و بارانـی، 1389؛ خسـروی پور و کابلـی، 1389؛ 
کیخـواه،  خسـروی پور و  1390؛  منجـم زاده،  خسـروی پور و 
1392؛ محمـدی و روحانـی، 1392؛ نیکنامـی، 1394(، بـه 
نظـر می رسـد کـه یکـی از اصلی-تریـن دالیـل اقبـال اندک 
دوره هـای آمـوزش کشـاورزی ـ اعم از رسـمی و غیررسـمی 
ـ در جلـب فراگیـران و بـه ویـژه جوانـان کـه طی سـال های 
توجهـی  شـایان  بخـش  همچنیـن  اسـت،  داده  رخ  اخیـر 
نظام هـای  دانش-آموختـگان  بیـکاری  چالـش  چرایـی  از 
آمـوزش کشـاورزی در کشـور، از منظـر ناهمخوانـی محتوای 
ـ محـور برنامه هـای آموزشـی و بـه دنبـال آن  اغلـب نظری 
ناهماهنگـی سـطوح شایسـتگی  منابـع انسـانی بـا نیازهـای 
واقعـی و اولویـت دار دنیـای کاِر بخـش، قابـل توجیـه خواهد 
بـود. جالـب  آن که سـهم قابـل مالحظه ای از محتـوای نظام 
ـ محـور آمـوزش کشـاورزی در کشـور، بـا نوآوری های  عرضه 
فنـی و دانش روز محافل علمی در مقیـاس جهانی هماهنگی 
دارد و در اغلـب مـوارد، در سـطوحی فراتـر از نیـاز منابـع 
انسـانی شـاغل در بوم سـامانه های کشـاورزی ارایه می شـود. 
حـال آن کـه در برخـی از مـوارد، در بـرآوردن اولویت هـای 
کاربردی مزارع برای حل مسـأله های سـاده دنیـای واقعی در 
سـطوح کوچـک محلـی بـاز مانده اسـت. بـر این مبنـا تالش 
بـرای همگام سـازی سـطوح شایسـتگی افـراد بـا نیازهـای 
واقعـی دنیـای کار، از چالشـی ترین مباحـث حـوزه توسـعه 
منابـع انسـانی بخـش کشـاورزی به شـمار می رود. چالشـی 
کـه از یـک سـو بـا توجـه بـه لغزندگـی و درهـم تنیدگـی 
مناسـبات بـازار اشـتغال کشـاورزی با مسـأله های جـاری در 
زمینه هـای اجتماعـی ـ اقتصـادی جامعـه و از سـوی دیگـر 
تغییرپذیری هـای فزاینـده حـوزه علم و فنـاوری قابل توضیح 

بود.  خواهـد 
در مسـیر تخفیـف و پـر کـردن گسسـت میـان سـطوح 
توانایـی منابـع انسـانی و نیـاز دنیـای کار بخش، شناسـایی و 
تصریح اسـتانداردهای شایسـتگی حرفـه ای و در ادامه تدوین 

اسـتانداردهای آموزشـی مربوطـه با جهت گیـری اختصاصی 
بـه سـوی گروه هـای هـدف، الزام هایـی گریزناپذیر به شـمار 
می رونـد. کارویژه هـای مهمـی کـه در بهترین شـکل آن، در 
چارچـوب یـک نظـام جامع صالحیـت  حرفه ای کشـاورزی و 
در سـایه تعامـل نزدیـک بـا نظـام آمـوزش کشـاورزی قابـل 

پی ریـزی و پیگیـری خواهنـد بود. 
نظـام صالحیـت حرفـه ای، یـک سـاختار میانجـِی 
آمـوزش  دنیـای  کار و  دنیـای  میـان  کارآمـد  اثربخـش و 
بـه شـمار مـی-رود کـه کارکردهـای ایـن  دو را بـا یکدیگـر 
هماهنـگ می سـازد و مناسـبات بـازار اشـتغال را بـر مبنـای 
تقاضـای واقعـی جامعـه نظـم می بخشـد. در واقـع الگوهـای 
صالحیـت حرفـه ای ابزارهایـی توصیفـی بـه شـمار می روند 
کـه شایسـتگی ها، مهارت هـا، وظایف کلیـدی و فعالیت های 
مؤثـر بـرای انجـام موفق یـک کار خاص را توصیـف می کنند 
)پورکریمـی و همکاران، 1396؛ کانسـال و جین، 2019( و به 
واسـطه ایجـاد مبنایـی بـرای مدیریـت فعالیت هـای مختلف 
از جملـه چگونگـی احـراز شایسـتگی افـراد در فرایندهـای 
اسـتخدام، ارتقـاء و بازآموزی، شـانس دسـتیابی بـه موفقیت 
در برنامه هـای مدیریـت مشـاغل را ارتقـاء می بخشـند. بـه 
ایـن ترتیـب ظرفیـت بخش هـا و سـازمان هایی کـه در وهله 
نخسـت توانایی هـای الزم برای دسـتیابی بـه هدف های خود 
را شناسـایی کـرده و در ادامه با تدارک آموزش های مناسـب 
خویـش  انسـانی  منابـع  صالحیت هـای  توسـعه  مسـیر  در 
بکوشـند، بـه شـکل شـایان توجهـی افزایـش خواهـد یافـت 

)گیمیـر، 2016(. 
چارچوب هـای صالحیـت  حرفـه ای بـه عنـوان یـک پل 
ارتباطـِی کارآمـد میـان دنیـای کار و نظام آمـوزش، ابزارهای 
بـه هدف هـا و سیاسـت های  مهمـی در مسـیر دسـتیابی 
اقتصـادی به شـمار می رونـد و در بهبود مناسـبات نظام های 
زمینـه  کـه  همچنـان  دارنـد.  قدرتمنـدی  تأثیـر  آموزشـی 
ابعـاد  در  یادگیـری  اعتبارسـنجی  بـرای  نیـز  را  مناسـبی 
داخلـی و بین المللـی فراهـم می آورند و از این رو، در دسـتور 
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بـر  کار توسـعه ملت هـا قـرار گرفته انـد )سـدفاپ،2010(. 
ایـن مبنـا فهـم و توسـعه نظام صالحیـت  حرفه ای در مسـیر 
کسـب و حفـظ مزیت رقابتـی، در حوزه  هـای مختلف اقتصاد 
از جملـه در بخـش راهبردی کشـاورزی، هم اکنون موضوعی 
بسـیار مهـم و ضـروری و اولویـت دار به شـمار مـی رود. برای 
برنامه هـای  همگام سـازی  رونـد  آلمـان،  کشـور  در  نمونـه 
آمـوزش حرفـه ای بـا مندرجـات محتوایـِی رشـته؛ به سـوی 
نظامـی کـه اولویت های محیـط کار و تجربه مناسـبات جاری 
در فرایندهای کسـب و کاِر مشـاغل مختلف را در بر می گیرد 
تغییـر جهت داده اسـت. به گونه ای که زمینـه یادگیری تنها 
یک رشـته محتوایی را شـامل نبـوده و در مقابل، مجموعه ای 
معنـی دار از موقعیت هـای کاری و حرفـه ای ـ کـه هنرجویان 
بـه معنـای واقعـی بـه آموختـن آن هـا نیـاز دارنـدـ  را در بر 
می گیـرد )راونـر،2007(. بـه ایـن ترتیب تدوین یـک الگوی 
جامـع صالحیـت حرفـه ای می توانـد زمینه هـای الزم بـرای 
نظام منـد کـردن فرایندهـای گزینـش منابع انسـانی، ارتقای 
کیفیـت کاری آنـان در محیـط، آمـوزش، بهسـازی و ارزیابی 
عملکـرد ایشـان را بـه خوبـی فراهـم آورد و از هزینه هـای 

مربوطـه بکاهد )نجفـی و همـکاران، 1397(. 
کـه  اسـت  آن  گویـای  ادبیـات  مـرور  حـال  عیـن  در 
پژوهش هـای مرتبـط با اشـتغال پذیری دانش آموختگان کشـور 
در بخـش کشـاورزی )علـی بیگـی و بارانـی، 1389( و تحقیقات 
آموزش هـای  مفهومـی  چارچوب هـای  ـ محـور و  تئوری 
ـ محور در مسـیر ارتقای سـطح صالحیت هـای حرفه ای،  شـغل 
از دیربـاز در مقایسـه بـا دیگـر زمینه هـای نظـری مرتبـط بـا 
حـوزه توسـعه منابـع انسـانی، محدودتـر و ضعیف تـر بوده انـد 
)السـتروم،1997(. افـزون بر این در حالی کـه مدل های قدیمِی 
تبییـن کننـده صالحیـت حرفـه ای تنهـا بـه شایسـتگی های 
دانشـی و مهارتـی برآمـده از فرایندهـای تجزیه و تحلیل شـغل 
ـ محور متمرکـز بوده انـد، مدل های جدید  در رویـه ای گذشـته 
بـر تعریـف نیازهـای مهارتـی قابـل پیش بینـی و بـروز یابنـده 
در محیط هـای شـغلی متمرکـز شـده اند. ایـن در حالـی اسـت 

کـه سـرعت فزاینـده تغییرپذیری هـای جـاری در سـازمان ها و 
نوبـه خـود عمـر سـودمند  بـه  اقتصـاد،  بخش هـای مختلـف 
)سـنگی،2016( و  داده  کاهـش  نیـز  را  مدل هـای شایسـتگی 
می سـازد.  مطـرح  حـوزه  ایـن  در  را  جدیـدی  دیدگاه هـای 
دیدگاه هایـی کـه بـه نوبـه خـود، مفهوم پـردازی و ارایـه یـک 
تعریـف عملیاتـی مـورد توافـق از صالحیـت حرفـه ای را بـه 

می سـازد. مبـدل  پیچیـده و چالش برانگیـز  موضوعـی 
سـه  در  را  حرفـه ای  صالحیت هـای   )1391( ملکـی 
کـرده  طبقه بنـدی  مهارتـی  عاطفـی و  شـناختی،  حیطـه 
مدیـران  صالحیت هـای  نیـز،   )1389( جهانیـان  اسـت. 
رهبـری؛  مدیریـت و  صالحیت هـای  شـامل  را  آموزشـی 
اجتماعـی؛ فناورانـه؛ فـردی؛ اقتصـادی؛ معنـوی، اخالقـی و 
مذهبی؛ هوشـی؛ پژوهشـی؛ محیطـی؛ جهانـی و بین المللی؛ 
فرهنگـی؛ و سیاسـی طبقه بنـدی کرده اسـت. خورشـیدی و 
شایسـتگی های  برسـازنده  مؤلفه هـای   ،)1391( فرخـی 
مهـارت آموختـگان مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای را در 
چهـار مؤلفـه کلـی دسـته بندی کرده انـد کـه بـه ترتیـب 
محیـط  بـا  مرتبـط  شایسـتگی های  از  عبارت انـد  اهمیـت 
کار؛ دانـش کسـب و کار؛ فردی؛ و تحصیلـی. زمانی )1395(، 
مؤلفه هـای برسـازنده صالحیت حرفهاي کارشناسـان را در 
انساني،  منابع  مدیریت  دانـش  شامل  دانش  حیطـه  چهـار 
سازماني و راهبـردی؛ مهارت شامل مهارتهاي شغلي، منابع 
توانایيهاي  شامل  توانایـی  تصمیمگیري؛  ارتباطي و  انساني، 
ویژگيها  نهایـت  در  خالقیت؛ و  تحلیلي و  ذهني  تخصصي، 
شامل ویژگيهاي شغلي و رفتاري دسـته بندی کـرده اسـت 
)پورکریمـی و همـکاران، 1396(. صفا و آذرنـژاد )1396( نیز، 
مؤلفه هـای تبییـن کننـده صالحیـت حرفـه ای آموزشـگران 
هنرسـتان های کشـاورزی اسـتان های شـمال غـرب کشـور 
را در سـه مؤلفـه اصلـی بـا عنوان هـای صالحیت هـای پایـه 
شـامل دو متغیـر مکنـوِن صالحیت های شـناختی و مهارتی؛ 
مکنـوِن  متغیـر  چهـار  شـامل  شـخصی  صالحیت هـای 
بیـن  عاطفـی،  فـردی،  اخـالق  بـا  مرتبـط  صالحیت هـای 
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سـه  شـامل  آموزشـی  صالحیت هـای  فیزیکـی؛ و  فـردی و 
متغیـر مکنـوِن صالحیت هـای مرتبـط بـا محتـوا، مرتبـط 
بـا روش تدریـس و مرتبـط بـا مدیریت کالسـی شناسـایی و 

کرده انـد.  تحلیـل 
هونـگ و همـکاران )2008(، صالحیت هـای حرفـه ای را 
در شـش طبقه اصلی شـامل توانایـی فکری؛ نظـام ارزش ها؛ 
توانایی هـای  توانایـی مدیریـت؛  فـردی؛  بیـن   مهارت هـای 
حرفـه ای؛ و ویژگی هـای شـخصیتی دسـته بندی کرده انـد. 
زهریـا و همـکاران )2008(، صالحیت را به عنـوان یک واحد 
یکپارچـه و پویـا شـامل ابعاد شـناختی؛ کارکـردیـ  عملی؛ و 
نگرشـیـ  ارزشـی معرفـی کرده انـد )دوتـا و رافیـال، 2014(. 
سـانچز )2010(، صالحیت حرفـه ای را مجموعه ای از دانش، 
مهارت هـا، نگرش هـا و ویژگی هـای بـه هـم وابسـته تعریف 
دارد و  همبسـتگی  فـرد  شـغلی  عملکـرد  بـا  کـه  می کنـد 
می توانـد بـه وسـیله اسـتانداردهای پذیرفتـه شـده ارزیابـی 
شـود و به واسـطه تدارک آموزش های مناسـب، توسـعه یابد 
)پورکریمـی و همـکاران، 1396(. تـورس )2012( در جریان 
منابع  حرفهاِي  صالحیتهاي  نـوادا،  دانشـگاه  در  پژوهشـی 
انساني را شـامل مؤلفههای اعتبار سیاسـی، اعتبـار شخصي، 
مدیریت تغییر، مدیریت فـرهنگي، مدیریت استعداد، مدیریت 
کسب و کار، معمـاری راهبـردی، شـناخت روشهاي منابع 
انساني، مدیریـت عملیاتی، مدیریت کیفیـت و اعتبار حرفهاي 
بـر شـمرده است. آسـومنگ )2014( بـا ارایـه یـک مـدل 
فـردی،  درون  مهارت-هـای  تجـارت،  مهارت هـای  جامـع، 
مهارت هـای بیـن فـردی، مهـارت رهبـری، مهـارت فنـی، 
مهـارت شـغلی و مهـارت مشـاوره ای را به عنـوان مؤلفه های 
برسـازنده شایسـتگی افـراد بـر شـمرده اسـت. دوتـا و رافیال 
)2014( نیز در پژوهشـی که در رومانی و اسـپانیا انجام شـد، 
صالحیت هـای حرفـه ای را در سـه مؤلفـه کالن شـناختی؛ 
مهارتـی؛ و صالحیت هـای مرتبـط بـا ارزش-هـا و نگرش هـا 
دسـته بندی کرده انـد. لیکامـا )2015( بـا اشـاره بـه آنکـه 
در مبانـی بین المللـی صالحیـت اغلـب سـه طبقـه عمـده 

صالحیت هـای تکنیکـی، رفتـاری و زمینـه ای بـرای منابـع 
انسـانی در نظـر گرفتـه می شـود، انگیـزه پیشـرفت؛ رهبری؛ 
مهم تریـن  عنـوان  بـه  را  عمـل  ابتـکار  تضـاد؛ و  مدیریـت 
صالحیت هـای حرفـه ای مورد نیـاز مدیران شناسـایی کرده 
اسـت. سـودی و کاپلویتـز )2016( نیز به نقـل از اورت و اتی، 
شایسـتگی های اصلـی منابـع انسـانی را مجموعـه ای از ابعاد 
قابـل مشـاهده شـامل مهارت هـای فـردی، دانـش، نگـرش، 
کرده انـد.  تعریـف  جمعـی  توانایی هـای  فرایندهـا و  رفتـار، 
برنامـه شـبکه اطالعـات شـغلی آمریـکا3 نیـز، صالحیت های 
دانـش،  مؤلفـه   سـه  از  یکپارچـه ای  ترکیـب  را  حرفـه ای 
مهـارت و توانایـی  بـر شـمرده اسـت کـه بـرای انجـام مؤثـر 
.)O*NET، 2020( وظایـف شـغلی، مـورد نیـاز خواهـد بـود

مفهوم پـردازی و  در  دیدگاه هـا  تفـاوت  مـوازات  بـه   
صالحیـت  مفهـوم  دهنـده  تشـکیل  مؤلفه هـای  تعاریـف، 
از آن محورهـای آموزشـی توسـعه  بـه پیـروی  حرفـه ای و 
دهنـده سـطوح شایسـتگی منابـع انسـانی نیز تا حـد زیادی 
توسـط صاحبنظـران متفـاوت از یکدیگـر برآورد شـده اند. از 
ایـن رو صالحیـت حرفـه ای هم اکنـون به عنوان یک پدیده 
گرفته  قرار  جـدی  توجه  مورد  رشتهاي  بین  بعدي و  چند 
رفتاري و  اجتماعي،  شناختي،  مختلـف  جنبه هـای  اسـت و 
)آیلنسـکا و  می گیـرد  بـر  در  را  انسـانی  منابـع  فرهنگـی 

 .)2016 همـکاران، 
حرفـه ای  صالحیـت  جمع گرایانـه،  دیـدگاه  یـک  در 
مهارت هـا،  دانـش،  از  یکپارچـه ای  ترکیـب  می تـوان  را 
برشـمرد  فـردی  ویژگی هـای  دیگـر  ارزش هـا و  نگرش هـا، 
کـه بـر وظایـف و تکالیف اساسـِی تعیین شـده در یک شـغل 
خـاص اثرگذار بـوده و بر مبنای اسـتانداردهای مـورد انتظار، 
برتـر منجـر  اثربخـش، رضایت آمیـز و  بـه عملکـرد شـغلی 
می شـود. اجـزای چنیـن ترکیـب جمع پذیـر و یکپارچـه ای 
را می تـوان بـه فراخـور شـرایط زمینـه ای موجـود در هـر 
بخـش مفهوم پـردازی کـرد؛ در قالـب اسـتانداردهای شـغلِی 
کارشناسـی شـده بـه عنـوان مالک هـای تشـخیص عملکرد 
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اثربخـش تصریـح کـرد؛ بـا ابزارهای مناسـب مورد سـنجش 
آموزش هـای  تـدارک  واسـطه  بـه  نهایـت  در  داد؛ و  قـرار 

حرفـه ای متناسـب ارتقـا بخشـید. 
دسـته بندی های  از  یـک  هیـچ  کـه  اسـت  بدیهـی 
مـورد اشـاره در حـوزه معرفـی ابعـاد برسـازنده صالحیـت 
حرفـه ای، بـا ویژگی هـای مشـاغل بخـش کشـاورزی و منابع 
طبیعـی کشـور و ویژگی هـای جمعیت شـناختی و حرفـه ای 
منابـع انسـانی شـاغل در نظام هـای بهره بـرداری مربوطـه 
سـازگاری کاملـی نخواهـد داشـت. در مقابـل الزم اسـت که 
مفهوم پـردازی از صالحیـت حرفـه ای، بـا توجـه بـه شـرایط 
صاحبنظـران و  دیـدگاه  از  کشـاورزی و  بخـش  زمینـه ای 
ـ محور و اقتضایی  ذینفعان ایـن حوزه، در رویکـردی موقعیت 
صـورت گیرد. یافته های پژوهش سشـر و همـکاران )2011( 
نیـز که بـا هـدف بررسـی مدل هـای صالحیت حرفـه ای در 
دانشـگاه ایالتـی اوهایـو و در ارتبـاط بـا نظـام ترویـج تعاونی 
عنوان هـای  از  برخـی  کـه  اسـت  آن  گویـای  شـد،  انجـام 
صالحیت هـای حرفـه ای مفهوم گسـترده ای دارنـد و در نوع 
خـود قابـل تفسـیر هسـتند. در همیـن رابطـه ضمـن تأکید 
بـر ضـرورت کاربـرد دیـدگاه اقتضایـی در مفهوم پـردازی از 
صالحیـت  حرفـه ای، محققـان یـاد شـده تأکیـد می ورنـد 
کـه تعریـف صالحیـت  و توافـق بـر سـر چیسـتی آن ، بـه 
نوبـه خـود در کاربسـت مفروضه هـای مـدل صالحیـت و بـه 
پیـروی از آن برنامه هـای آموزشـی مربوطـه، عنصری حیاتی 
بـه شـمار مـی رود. ایـن در حالی اسـت کـه هم اکنـون هیچ 
الگـوی مـدوِن روزآمـد و کارشناسـی شـده ای کـه از نتایـج 
تشـخیص  بـرای  باشـد،  آمـده  بـر  کاربـردی  پژوهش هـای 
حرفه هـای  در  کار  نیـروی  فعالیـت  حرفـه ای  اسـتلزامات 
گوناگـون بخـش و تشـخیص اولویـت نیاز های آموزشـی آنان 
در مسـیر ارتقـای شـغلی وجـود نـدارد. تنگنایـی که بـه نوبه 
خـود، آموزش هـای ترویجـی و غیـر رسـمِی تـدارک شـده با 
هدف توانمندسـازی و توسـعه منابع انسـانی شـاغل در بخش 
را ـ به رغـم تالش هـای بی دریـغ و ارزنـده کارکنـان نظـام 

ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ـ از اولویت هـای واقعـِی مـورد 
نیـاز دنیـای کار کشـاورزی منحـرف می سـازد. 

در همیـن رابطـه، ایـن پژوهـش بـا هـدف شناسـایی 
محورهـای آموزشـی اولویـت داِر مبتنـی بـر سـطوح تبییـن 
کننـده صالحیـت حرفه ای بهره بـرداران بخش کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی، بـا توجـه بـه نیازهـای واقعـِی دنیـای کار 
بعـد  انجـام شـد. در  بخـش در شـرایط زمینـه ای کشـور 
نظـری، یافته هـای پژوهـش می توانـد در کمـک بـه غنـای 
مفهوم  شناسـی  بـا  ارتبـاط  در  موضـوع  نظـری  ادبیـات 
صالحیـت و شایسـتگی  حرفـه ای در حـوزه مدیریـت منابع 
انسـانی بخـش دارای جایـگاه حائـز اهمیتی باشـد. به لحاظ 
کاربـردی نیز، نتایـج و یافته های تحقیـق می تواند در کمک 
بـه ارتقای فرایندهـای محتوا گزینـی و تـدارک آموزش های 
ـ محـور در نظـام آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی  بازار 
بـه ویـژه در آموزش هـای غیررسـمی، درخـور توجـه و حائز 

اهمیـت تلقی شـود. 

روش شناسی
ایـن بررسـی بـا هـدف کمـک بـه نهادینه سـازي رویکرد 
ـ محـوری در فرایندهـای توسـعه منابـع انسـانی شـاغل  تقاضا
در بخش کشـاورزی کشـور، بر شناسـایی محورهای آموزشـی 
آمـوزش  دوره هـای  محتـوای  بـرای  گزینـش  اولویـت دار 
کشـاورزی متمرکـز بـود. محتوایـی کـه بـر مبنـای نیازهـای 
واقعـی بـازار کار کشـاورزی، صالحیت هـای حرفـه ای منابـع 
شایسـته  رویکـردی  در  را  بخـش  آینـده  شـاغل و  انسـانی 
شـده  احصـاء  آموزشـی  محورهـای  بخشـد.  ارتقـا  محـور  ـ 
می تواننـد در محتواگزینـی برنامه هـای آمـوزش کشـاورزی 
در هـر دو زیرنظـام رسـمی و غیررسـمی بـه ویـژه در حـوزه 
ـ محور بـه کار گرفتـه شـوند. از ایـن  آموزش هـای اشـتغال 
رو بـه لحـاظ جهت گیـری و هـدف کلـی، پژوهـش در شـمار 
تحقیقـات کاربـردی قـرار می گیـرد. افـزون بـر ایـن بـا توجه 
بـه آنکـه کمک بـه افـرازش کیفیـت آموزش های کشـاورزی 
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ـ محـوری را مـورد توجـه قـرار داده  بـه ویـژه از منظـر تقاضا 
اسـت، در نـوع خـود پژوهشـی تصمیم گـرا1 نیـز بـه حسـاب 
می آیـد. بـه لحـاظ امـکان و تـوان کنتـرل متغیرهـای مـورد 
بررسـی و شـرایط زمینه ای تحقیق نیز، ایـن پژوهش در زمره 
تحقیقـات غیرآزمایشـی از نـوع توصیفـی جـای می گیـرد که 
بـه تبییـن پدیده های مـورد بررسـی پرداخته اسـت. از منظر 
روش شناسـی، دیدمانـی آمیختـه و اکتشـافی مـد نظـر بـوده 
کـه بـا بـاور بـه حقیقـت دیدگاه هـای چندگانـه، بـه بررسـی 
دیدگاه هـای خبرگان چندرشـته ای و مسـتندات در دسـترس 
جامعـه  اسـت.  پرداختـه  بحـث  مـورد  موضوعـی  حـوزه  در 
آمـاری تحقیـق در بخـش مصاحبه هـای کیفـی، 25 تـن از 
خبـرگان کلیـدی شـاغل در دسـتگاه های اجرایـی )سـازمان 
آمـوزش و  تحقیقـات،  سـازمان  کشـور؛  حرفـه ای  فنـی و 
روسـتایی؛  تعـاون  مرکـزی  سـازمان  کشـاورزی؛  ترویـج 
تـن(،   15 اسـالمی؛  شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
دانشـکده های کشـاورزی )4 تـن( و نماینـدگان صنفـی فعال 
در بخش کشـاورزی )6 تن( را شـامل بود. در جریان گزینش 
ایـن افـراد، معیارهایـی ماننـد پسـت سـازمانی فـرد، پشـینه 
کار و  بـازار  موضوعـِی  در حـوزه  تدریـس  ترجمـه و  تألیـف، 
مشـاغل بخش کشـاورزی و نیز سـابقه اجرایـی در نظر گرفته 
شـد. افـراد یـاد شـده تا دسـتیابی بـه آسـتانه سـودمندی، به 
شـکل غیـر احتمالـی و به فراخـور نیـاز، در رویـه ای هدفمند 
شناسـایی و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. ابـزار پژوهـش در 
ـ سـاخته ای بـود  ایـن بخـش نیـز، شـیوه نامه کیفـی محقق 
کـه پـس از تأییـد روایـی شـکلی و محتوایـی توسـط سـه 
نفـر از خبـرگان نظـام آمـوزش کشـاورزی )دو تـن از نظـام 
آمـوزش رسـمی و یـک تـن از نظـام غیررسـمی(، در جریـان 
مصاحبه هـای کیفـی اسـتفاده شـد. پرسـش های شـیوه نامه 
مفهوم هـای  شناسـایی  بـر  نخسـت  وهلـه  در  شـده  یـاد 
کلیـدی تشـکیل دهنـده صالحیـت حرفـه ای منابـع انسـانی 
بخـش کشـاورزی و در ادامـه بـر شناسـایی محورهـای اصلِی 

1- Decision-Oriented Research

شایسـتگی های  دهنـده  توسـعه  آموزشـی  برنامه هـای 
تبییـن کننـده صالحیـت حرفـه ای تمرکـز داشـت. تحلیـل 
داده هـای کیفـی نیز بـا اسـتفاده از روش ها و فن هـای نظریه 
پایـه ور در رویکـرد اشـتراوس2 و بـا رهیافتـی اسـتقرایی بـر 
پایـه مقایسـه های پی آینـد انجـام شـد. بـه گونـه ای کـه در 
آغـاز کوچک تریـن مفهوم هـای بـا معنـِی برآمـده از متـن 
مصاحبه هـای کیفـی و محتـوای ادبیـات نظـری، بـه عنـوان 
کدهـای بـاز اسـتخراج شـدند و در ادامـه بـر مبنـای نزدیکی 
معنایـی، در سـطوح انتزاعی تـر در قالـب کدهـای محـوری 
نهایـت، مقوله هـا و طبقه هـای مفهومـی  تـا در  ادغـام شـد 
کالن در رویکردی گزینشـی شـکل بگیرند و نامگذاری شـوند. 
مفهومـی  طبقه هـای  مناسـبت  کیفـی و  یافته هـای  روایـی 
برآمـده از تحلیـل نظریـه پایه ور نیـز، در آغاز توسـط گروهی 
هفـت نفـره از خبـرگان و بـه روش تحلیـل گـروه کانونـی، در 
سـتاد معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بحـث و تأییـد 
قـرار شـد. بـه گونـه ای کـه شایسـتگی های حرفـه ای یـا بـه 
عبارتـی محورهـای آموزشـِی اولویت داِر شناسـایی شـده، در 
دو طبقـه پایـه و حمایتـی دسـته بندی شـدند. در ادامـه کار، 
فراینـد اعتبارسـنجی یافته هـای پژوهش در بخـش کّمی و با 
هـدف بررسـی درجـه اتفاق نظر خبـرگان در ارتبـاط با روایی 
هـر طبقه از شایسـتگی های حرفه ای شناسـایی شـده دنبال 
شـد. در همیـن رابطه بـا توجه به نـوع و مقیـاس اندازه گیری 
متغیرهـای مـورد بررسـی، »ضریب اعتبـار محتوایی الشـه4« 
بـرای هـر یـک از طبقه هـای صالحیـت حرفـه ای محاسـبه 
شـد و بـر مبنـای حجـم نمونـه، در محـدوده بحرانـی تعییـن 
ایـن  بـرای  تحلیـل شـد.   )Ayre and Scally, 2013( شـده 
منظـور از یک نسـخه پرسشـنامه محقق سـاخته بهـره گرفته 
شـد و از خبـرگان درخواسـت شـد تـا نظـر خـود در ارتبـاط 
بـا مناسـبت و روایـی هـر یـک از زیرطبقه هـای شایسـتگی را 
در محدوده ای پنج سـطحی )شـامل کاماًل مناسـب، مناسـب، 
تـا حدی مناسـب، نامناسـب و کامـاًل نامناسـب( بیـان کنند. 

2- Strauss Method
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افـراد مـورد بررسـی در ایـن مرحلـه نیـز، 15 تـن از خبرگان 
دانشـگاهی، اجرایـی و صنفـِی صاحبنظـر در حـوزه آموزش  و 

توسـعه منابـع انسـانی بخـش کشـاورزی را شـامل بودنـد که 

همگـی آنـان نیـز بـه شـکل هدفمنـد و بـر مبنـای پیشـینه 

علمـی، پژوهشـی، اجرایـی و البته بـا توجه به اصل دسترسـی 

گزینش شـدند. برای محاسـبه مقدار ضریب الشـه، آن دسـته 

از زیرطبقاتـی کـه عنـوان کامـاًل مناسـب و مناسـب گرفتنـد 

مقـدار عـددی یـک و سـایر گزینه هـا مقـدار عـددی صفـر 

دریافـت کردنـد و وارد تحلیـل شـدند. در نهایـت آن دسـته 

از شایسـتگی های حرفـه ای شناسـایی شـده کـه بـر مبنـای 

ضرایـب محاسـبه شـده مـورد اتفـاق نظـر خبـرگان بودنـد 

گـزارش و مابقـی آن هـا از فهرسـت شایسـتگی های حرفه ای 

اولویـت دار حـذف شـدند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا توجـه 

بـه حجـم نمونـه مـورد بررسـی، ارزش بحرانی ضریـب اعتبار 

محتوایـی 0/60 تعیین شـد. بدیـن معنا که تنها آن دسـته از 

شایسـتگی هایی که مقدار ضریب CVR محاسـبه شـده برای 

آن هـا مثبـت و باالتـر از 0/60 بـود، از دیـد خبـرگان معتبر و 

مـورد اتفـاق نظر تلقی شـدند. مقـدار عددی 1 ضریـب اعتبار 

محتوایـی نیـز گویـای آن اسـت کـه تمامـی خبـرگان مـورد 

بررسـی، اعتبـار شایسـتگی حرفـه ای مربوطـه را تأییـد و بـر 

لـزوم اسـتفاده از آن در فرایندهای سـنجش و تدوین محتوای 

صالحیت هـای  توسـعه  بـه  معطـوف  آموزشـی  برنامه هـای 

حرفـه ای منایـع انسـانی بخـش تأکیـد کرده انـد.  
 

یافته ها
بنـا بـر یافته هـا، متوسـط سـنی خبـرگان مورد بررسـی 
51 سـال و میانگین پیشـینه اشـتغال آنان 26 سال به دست 
آمـد. همـه خبـرگان مـورد بررسـی دارای مـدرک دکتـرای 
بـا  ارتبـاط  بودنـد. در  تخصصـی در رشـته های کشـاورزی 
پیشـینه فعالیـت در حـوزه موضوعـِی آموزش هـای حرفه ای 
منابـع انسـانی بخـش کشـاورزی نیـز، 40 درصـد از نمونـه 

خبـرگان دارای پیشـینه تألیـف و ترجمـه، 67 درصـد آن هـا 
دارای پیشـینه تدریـس، 53 درصد دارای پیشـینه پژوهش و 
87 درصـد ایـن افـراد پیشـینه تصدی پسـت های سـازمانی 

را داشـتند. مرتبط 
بـا توجـه بـه یافته هـای کیفـی برآمـده از کاربـرد روش 
تحلیـل نظریه پایـه ور، مؤلفه های کالن شـکل دهنده سـازه 
صالحیـت حرفـه ای و بـه پیـروی از آن محورهـای تبییـن 
انسـانی  منابـع  تقاضـا ـ محـوِر  آموزشـی  نیازهـای  کننـده 
مفهومـی  طبقـه  چهـار  در  کشـاورزی،  بخـش  در  شـاغل 
کلـی بـا عنوان هـای مؤلفـه »دانشـی یا شـناختی« مشـتمل 
بـر 14 عنـوان شایسـتگی حرفـه ای؛ مؤلفـه »مهارتـی« بـا 
14 شایسـتگی؛ مؤلفـه »نگرشـی یـا عاطفـی« بـا 8 عنـوان 
شایسـتگی؛ و مؤلفـه »ویژگی هـای شـخصی« مشـتمل بـر 
22 عنـوان شایسـتگی دسـته بندی شـدند. افـزون بـر ایـن 
اولویـت، اجـزای برسـازنده  بـه درجـه اهمیـت و  بـا توجـه 
بنیادیـن  محورهـای  عنـوان  بـه  شـده  یـاد  مؤلفـه  چهـار 
ـ محور  محتواگزینـی در تدویـن دوره های آموزشـی اشـتغال 
منابـع انسـانِی بخـش، بـه نوبـه خـود و از دیـد خبـرگان در 
»محـوری  شایسـتگی های  گیرنـده  بـر  در  ابرخانـواده  دو 
انتقال پذیـر«  یـا  »حمایتـی  شایسـتگی های  پایـه« و  یـا 
دسـته بندی شـدند. همـان گونـه کـه از عناویـن مربوطه نیز 
بـر می آیـد، تبییـن کننده هـای محـوری یـا پایـه  صالحیت 
حرفـه ای، آن دسـته از شایسـتگی هایی را شـامل می شـوند 
نگرشـی و  مهارتـی،  دانشـی،  چهارگانـه  طبقه هـای  در  کـه 
ویژگی هـا، درجـه اختصاصـی بـودن باالیـی دارنـد و بـرای 
احـراز صالحیـت حرفـه ای فـرد در یـک شـغل مشـخص، 
بـه طـور  بـه آن هـا  مربـوط  اسـتانداردهای  امتیـاز  کسـب 
کامـل الـزام آور بـه شـمار مـی رود. در نتیجه گنجانـدن این 
معطـوف  آموزشـی  دوره هـای  محتـوای  در  شایسـتگی ها 
بـه آماده سـازی منابـع انسـانی بـرای فعالیـت در مشـاغل 
بخـش، امـری ضـروری و بسـیار اولویـت دار تلقـی می شـود. 
در عیـن حـال تبییـن کننده هـای ابرخانـواده حمایتـی و یـا 
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انتقال پذیـر، طیفـی از شایسـتگی  های حرفـه ای را در بـر 
دارنـد کـه در مقایسـه بـا شایسـتگی  های طبقـه پیشـین، 
بـرای  افـراد  حرفـه ای  صالحیـت  احـراز  فرایندهـای  در 
بـودن  اختصاصـی  درجـه  از  بخـش،  مشـاغل  در  فعالیـت 
کم تـری برخوردارنـد. همچنـان کـه تـا حـد زیـادی قابلیت 
انتقال پذیـری بـه دیگـر مشـاغل و حرفه هـای هم خانـواده و 
حتـی دوردسـت در طبقه بنـدی مشـاغل بخـش کشـاورزی 
را نیـز دارنـد. اگـر چه بـر پایـه اصولـی ماننـد امکان پذیری، 
اسـتدالل  می تـوان  اقتصـادی  توجیه پذیـری  عام پذیـری و 
کـرد کـه طبقـه اخیـر شایسـتگی های یـاده شـده اولویـت و 
اهمیـت اثرگـذاری کم تـری در تبییـن اثربخشـی دوره هـای 
ـ محور دارنـد، بسـیار روشـن اسـت که در  آموزشـی اشـتغال 
صـورت امـکان و دسترسـی بـه منابـع مـورد نیـاز، تمرکـز بر 
ارتقـای ایـن نـوع شایسـتگی ها نیـز در تـدارک دوره هـای 
آموزشـی دارای اهمیـت باالیـی خواهـد بـود. همچنـان کـه 
بـه بـاور خبـرگان مصاحبه شـونده، شایسـتگی های حمایتی 
بـه ویـژه در فرایندهـای شناسـایی نمونه هـای شـاغِل برتر و 
همچنین در گزینش اسـتادکاران حرفه ای برای مشـارکت در 
فرایندهـای تصمیم گیـری و اجرایِی نظـام صالحیت حرفه ای 
دوره هـای  برگـزاری  حرفـه ای،  برنامه ریـزی  در  جملـه  از 
آموزشـی و یـا تـدارک آزمون های سنجشـی، اهمیـت تبیین 

کنندگـی باالیـی خواهنـد داشـت. 
در ادامـه بنـا بـر یافته هـای بـه دسـت آمده از محاسـبه 
از  دسـته  آن  الشـه،  محتوایـی  اعتبـار  کّمـی  ضریب هـای 
آنـان  ضریب هـای  عـددی  ارزش  کـه  شایسـتگی هایی 
پایین تـر از آسـتانه بحرانـی )0/60( ارزیابی شـد، از فهرسـت 
شایسـتگی های حرفـه اِی معتبـر در مؤلفه هـای چهارگانـه 
بـا  همـراه  شـده  حـذف  شایسـتگی های  شـدند.  حـذف 
مقـدار عـددی ضریب هـای مربوطـه عبـارت بودنـد از دانـش 
بهداشـت حرفـه ای )0/57(، دانـش زمینـه ای در حوزه هـای 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و محیـط زیسـتی 
از   )0/47( خویشتن شناسـی  حـوزه  در  دانـش  )0/57( و 

طبقه کالن شایسـتگی های شـناختی؛ مهـارت خودمدیریتی 
)0/15( و مهـارت مدیریـت تعـارض )0/07( از طبقـه کالن 
فرهنگ هـا  اقـوام و  بـه  احتـرام  مهارتـی؛  شایسـتگی های 
)0/57( از طبقـه کالن شایسـتگی های نگرشـی؛ و نیـز بهـره 
)0/15(، حـس  اسـتقالل گرایی   ،)0/46( هیجانـی  هوشـی؛ 
رهبـری )0/46(، تفکـر انتقـادی )0/07(، تواضـع و فروتنـی 
)0/57(، روحیـه کمال طلبـی )0/57(، اعتقـادات و ارزش هـا 
)0/57( و انتقادپذیـری )0/57( از طبقـه کالن ویژگی-هـای 
 CVR شـخصی. همـان گونـه کـه از مقـدار عـددی ضرایـب
نیـز بـر می آید، از مجموع 14 عنوان حذف شـده از فهرسـت 
شایسـتگی های حرفـه ای، ارزش عددی ضریـب هفت عنوان 
شایسـتگی با مقـدار 0/57، به آسـتانه بحرانی بسـیار نزدیک 
بـوده اسـت. در مقابـل، آن دسـته از شایسـتگی هایی کـه بر 
مبنـای درجـه اتفاق نظـر خبـرگان در محـدوده-ای باالتر از 
آسـتانه بحرانی ضریب اعتبار محتوایی )0/60( برآورد شـدند، 
بـه عنـوان شایسـتگی های محـورِی تبیین کننـده صالحیت 
حرفـه ای منابـع انسـانی و بـه پیـروی از آن شایسـتگی  های 
آموزشـی  دوره هـای  محتواگزینـی  فراینـد  در  اولویـت دار 
مبتنـی بـر نیـاز دنیـای کار بخـش، در طبقه هـای چهارگانـه 
ابقـا شـدند که شـرح آن هـا همراه بـا ضرایب اعتبـار مربوطه 

در جـدول )1( آمـده اسـت.
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 جدول1- محورهای شایستگی  حرفه ای برای محتواگزینی دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز دنیای کار  همراه با ضریب های اعتبار

ردیف
ابعاد 

صالحیت 
حرفه ای

محورهای شایستگی بر مبنای اولویت و اهمیت

شناختی / 1
دانش

ـ موضوعی اول؛ تخصصی از نوع چگونگی )1/00(
ـ موضوعی دوم؛ تخصصی از نوع چه کسی )0/72(
ـ موضوعی سوم؛ تخصصی از نوع چیستی )0/72(
ـ موضوعی چهارم؛ تخصصی از نوع چرایی )0/72(

ـ کسب و کار / بازارها )بنگاه داری و ...( )1/00(
ـ قانون ها و مقررات مرتبط با حرفه )1/00(

ـ سازمانی ـ اداری )1/00(
ـ ادراکی )0/72(

ـ برنامه ریزی )زمان شناسی و ...( )0/86(
ـ رابطه های انسانی )سرمایه اجتماعی، 

شبکه های حرفه ای و ...( )0/86(
ـ سواد اطالعاتی )اپلیکیشن های دنیای 

مجازی( )0/72(

مهارتی2

ـ فنی / تخصصی )1/00(
ـ ذهنی )حساب و کتاب، تفکر انتقادی؛ تصمیم گیری 

شامل تعریف مسأله، بررسی گزیدارها و ...( )0/86(
ـ کسب و کار / تجارت )مذاکره گری و چانه زنی، 

کارآفرینی و ...( )0/86(
ـ سرپرستی )1/00(

ـ آموزشی )یادگیری و یاددهی در نقش فراگیر ترویجی و 
یا فراده در منتورینگ، تسهیلگری و ...( )0/86(

ـ بهداشت حرفه ای )0/72(
ـ کاربرد رسانه های ارتباطی )0/86(

ـ اجتماعی/ ارتباطی )برقراری ارتباط 
موثر، رهبری، تشکل سازی( )0/72(

ـ اطالعاتی و ارتباطاتی )0/86(
ـ جستجوگری )پژوهشگری؛ رمزگشایی از 

دانش بومی( )0/86(
ـ یادگیری تجربی )0/72(

ـ مدیریت خطر یا ریسک )مانند مدیریت 
بحران و ...( )0/72(

نگرشی / 3
عاطفی

ـ تعهد حرفه ای )دلبستگی به حرفه کشاورزی؛ احساس 
دین به آن؛ استمرار به فعالیت در حرفه( )1/00(

ـ اخالق حرفه ای )اهمیت دادن به تولید غذای سالم، 
صرفه جویی و...( )0/86(

ـ نوپذیری )0/86(
ـ احترام به محیط زیست )1/00(

ـ پاسخگویی )0/72(

ـ روحیه کار تیمی و مشارکت گرایی 
)0/86(

ـ اشتیاق به یادگیری مستمر )نگرش 
علمی به مسایل( )0/72(

ویژگی های 4
شخصی

ـ سالمت جسم در حد الزام )0/86(
ـ سالمت روان در حد الزام )0/86(

ـ بهره هوشی؛ عقالیی )1/00( 
ـ نظم و انضباط )0/86(

ـ نوآوری )خالقیت و ابتکار عمل( )1/00(
ـ سخت کوشی )0/86(

ـ اعتماد به نفس )0/86(
ـ مسئولیت پذیری )0/86(

ـ همدلی و صمیمیت )0/86(
ـ صداقت و امانت داری )0/86(

ـ ثبات شخصیتی )0/72(
ـ واقع گرایی )0/86(

ـ خطر پذیری )0/72(
ـ کنجکاوی )0/72(
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افـزون بـر ایـن نظـر بـه آن کـه طبقه هـای شایسـتگِی 
مفهوم پـردازی شـده در ایـن پژوهش، در نگاهـی کل گرایانه 
بـه ویژگی هـای جمعیت شـناختی و حرفـه ای منابع انسـانی 
بخـش کشـاورزی و البتـه مختصـات نظام های بهره بـرداری 
مربوطـه توسـعه یافته اند، انتخـاب مالک های مناسـب برای 
دسـته بندی گروه هـای هـدف در محتواگزینـی از طبقه های 
برنامه هـای  طراحـی  بـرای  شـده  شناسـایی  شایسـتگِی 
آموزشـی نیـز در دسـتور کار پژوهـش قرار گرفـت. در همین 
رابطـه و بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش، پنج مـالک مختلف 
سـطح  جغرافیایـی؛  موضوعـی؛  مالک هـای  عنوان هـای  بـا 
حرفـه ای فـرد؛ مختصـات جمعیت شـناختی فـرد؛ و مقیاس 
اقتصـادی فعالیـت  فـرد؛ بـه منظـور اسـتفاده در فرایندهای 
گروه بنـدی جامعـه هـدف بـرای گزینـش محتوای آموزشـی 
سـازگار در هر یک از محورهای شایسـتگی شناسـایی شدند. 

بحث و نتیجه گیری
در حالـی که سـرمایه انسـانی مهم ترین عامـل پیش ران 
توسـعه پایـدار کشـاورزی بـوده و کیفیـت آن تـا حـد باالیی 
ایـن  در  فناورانـه  نوآوری هـای  کاربسـت  اثربخشـی  درجـه 
بخـش را تبییـن می کنـد، تـدارک آموزش هـای متناسـب و 
مبتنـی بـر نیازهـای واقعـی دنیـای کار، یکـی از مؤثرتریـن 
راهبردهـا در مسـیر حداکثرسـازی بهـره وری ایـن سـرمایه 
ایـن رو برنامه ریـزی نظـام  از  کلیـدی بـه شـمار مـی رود. 
آمـوزش کشـاورزی بـرای ارتقـای پیوسـته شایسـتگی های 
حرفـه ای منابـع انسـانی بـر مبنـای اسـتانداردهای روزآمـِد 
تقاضا محـور و در تعامـل نزدیـک بـا مناسـبات واقعـِی دنیای 
مشـاغل، در مسـیر تـاب آوری و ارتقای بهـره وری نیروی کار 

در بـازار اشـتغال کشـاورزی دارای اهمیتـی ویـژه اسـت. 
در ایـن بیـن آنچـه که بر مبنـای یافته های ایـن پژوهش 
شایسـتگی های  کـه  آن  می رسـد،  نظـر  بـه  توجـه  قابـل 
دو  کـم  دسـت  کشـاورزی  بخـش  کار  نیـروی  حرفـه اِی 
طبقـه جداگانـه امـا بـه هـم  وابسـته را در بـر می گیرنـد. 

طبقـه نخسـت آن دسـته از شایسـتگی های اغلـب فنـی را 
در بـر دارد کـه بـه راحتـی قابـل رؤیـت و سـنجش خواهنـد 
بـود و در بیش تـر وقت هـا، برنامه هـای آمـوزش کشـاورزی 
بـر ارتقـای ایـن نـوع از شایسـتگی ها در میـان گروه هـای 
مخاطـب متمرکـز می باشـند. طبقـه دیگـر، شایسـتگی های 
اغلـب غیرفنـی را شـامل می شـوند کـه در اکثـر بیش تـر 
وقت هـا بـه طور مسـتقیم و حیـن انجـام کار به راحتـی قابل 
مشـاهده و سـنجش نیسـتند. امـا چه بسـا تأثیـر عمیق تری 
بـر عملکـرد نهایـی فـرد در فعالیت هـای شـغلی بـر جـای 
شایسـتگی های  اثـر  می تواننـد  حتـی  گذاشـت و  خواهنـد 
طبقـه نخسـت را نیز به شـدت تحـت تأثیر خود قـرار دهند. 
چنانکـه بـر مبنـای یافته هـای این تحقیـق، دانـش غیرفنی 
بهره بـرداران کشـاورزی در حوزه هایـی مانند دانش کسـب و 
مرتبـط  مقـررات  قانون هـا و  شـناخت  بنـگاه داری؛  کار و 
بـا حرفـه؛ و دانـش سـازمانی ـ اداری؛ در مقایسـه بـا دانـش 
موضوعـِی تخصصـی از انـواع مختلـف چه کسـی، چیسـتی و 
چرایـی، از دیدگاه خبرگان در تبیین سـطح شایسـتگی افراد 
در پاسـخ بـه نیازهـای واقعـی دنیـای کار بخـش کشـاورزی 
مهم تـر و اولویت دارتـر ارزیابـی شـده اند. حـال آن که بخش 
عمـده محتـوای نظـام آمـوزش کشـاورزی در کشـور اعـم از 
رسـمی و یا غیررسـمی، بر توسـعه شایسـتگی های فنِی افراد 
تمرکـز دارد و در پرداختـن بـه چنیـن حوزه هایـی کوتاهـی 
کـرده اسـت. از ایـن رو ضـرورت دارد کـه در برنامه ریـزی 
بـرای تـدارک دوره های آموزشـی معطـوف به ارتقای سـطح 
صالحیـت حرفـه ای منابع انسـانی بخـش کشـاوزری، هر دو 
طبقـه از شایسـتگی های حرفـه ای اعـم از فنـی و غیرفنـی، 
نگرشـی و  مهارتـی،  دانشـی،  چهارگانـه  مختلـف  ابعـاد  در 
ویژگی هـای شـخصی؛ و البتـه بـا توجـه بـه درجـه اولویـت 
اثرگـذاری آن هـا از منظـر محـوری یـا حمایتـی بـودن، در 
یـک رهیافـت نظام منـد و جامع نگـر بـه دقـت مـورد تحلیل، 
هماهنگ سـازی و در نهایـت محتوا گزینـی قـرار گیرنـد. بـه 
گونـه ای کـه برنامه های آموزشـی معطـوف به توسـعه منابع 



شایستگی  های حرفه ای تقاضا مدار برای محتواگزینی دوره های آموزش کشاورزی از دیدگاه خبرگان

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 84
شماره 57 و 58

تابستان و پاییز 1400

انسـانی بخـش، در حیطه هـای مختلـف ارتقـای شایسـتگی 
حرفـه ای تعـادل محتوایـی مطلوبی داشـته باشـند.

اجرایـی و  دسـت اندرکاران  اسـت  الزم  ایـن  بـر  افـزون 
کشـاورزی  آمـوزش  برنامه هـای  تـدارک  متولیـان 
ـ محـور و بر  ـ محـور، بـا اتخـاذ رویکـردی موقعیت  صالحیت 
مبنـای مالک هـای موضوعـی؛ جغرافیایـی؛ سـطح حرفه ای؛ 
از  پیـش  فعالیت هـا،  مقیـاس  البتـه  جمعیت شـناختی؛ و 
هـر چیـز بـه گروه بنـدی جامعـه هـدف بپردازنـد و شـرایط 
زمینـه ای ذینفعـان را بـرای اطمینـان از سـطح بهره منـدی 
آنـان از سـودمندی های دوره هـای آموزشـِی مبتنـی بـر نیاز 
دنیـای کار، در طراحی مناسـبات فراینـدی و تدوین محتوای 
آموزشـی سـازگار با عنوان هـای محورهای شایسـتگی احصاء 
شـده در ایـن پژوهـش در نظـر آوردنـد. در همیـن رابطـه و 
بـه عنـوان مثـال، بسـیار روشـن اسـت کـه شایسـتگی های 
مهارتـی و به پیـروی از آن محورهای آموزشـِی مـورد نیاز در 
حـوزه مهارت هـای تجـارت بـرای یک کشـاورز گنـدم کار، با 
شایسـتگی ها و آموزش هـای همـان حوزه مهارتـی برای یک 
کشـاورز گلخانـه دار تولیـد کننـده گل شـاخه بریده یکسـان 
نخواهـد بـود. چـرا کـه ماهیـت کسـب و کار آنـان، زمـان و 
تواتـر گـردش مالـی بنگاه هـای اقتصـادی ایشـان، ماندگاری 
محصـول تولیـدی و البته ویژگی هـای جامعه مصـرف کننده 
محصول هـای آن هـا، بذاتـه با یکدیگـر متفـاوت خواهند بود. 
واقعیتـی کـه بر اهمیت توجـه به مالک موضوعـی در تدوین 
ـ محور داللـت می کنـد. بـه  برنامه هـای آموزشـی شایسـتگی 
شـیوه مشـابه، اولویت هـای آموزشـی مورد نیـاز یک محصول 
مشـخص در مناطـق جغرافیایی مختلف کشـور نیـز می تواند 
بـا توجه به شـرایط زمینـه ای موجـود تا حد زیـادی متفاوت 
باشـد. کمـا اینکـه نیازهـای دانشـی و مهارتی یـک بهره بردار 
بـا پیشـینه تجربـی کـم و یـک بهره بـردار پیشـروی باتجربه 
در یـک حـوزه موضوعـی همانند نیـز یکسـان نخواهند بود و 
می بایسـت در طراحـی و تـدارک محتـوای آموزشـی مـورد 
عنایـت قـرار گیـرد. در بعـد ویژگی هـای جمعیت شـناختی 
هـم بسـیار روشـن اسـت که محتـوای آموزشـی متناسـب با 
نیازهـای یادگیـرِی یک بهره بـردار جواِن برخـوردار از مدرک 
تحصیلـی آمـوزش عالـی، تـا حـد زیـادی بـا نیازهـای یـک 

کشـاورز کهنسـال بدون توانایی خواندن و نوشـتن ولو با یک 
رسـته کاری واحـد، بـه کلـی متفـاوت خواهـد بود. افـزون بر 
این شایسـتگی های مهارتـی و محورهای آموزشـی مورد نیاز 
در حـوزه تجـارت برای یـک گلخانـه دار خرده پـا در مقیاس 
محلـی، تـا حـد زیـادی بـا نیازهـای آموزشـی یـک کشـاورز 
گلخانـه دار تجـاری فعـال در مقیـاس بازارهـای فرامحلـی و 
حتـی بین المللـی نیز یکسـان نخواهـد بود. از ایـن رو بدیهی 
اسـت کـه در مسـیر تالش بـرای دسـتیابی به بهـره وری باال 
در طراحـی برنامه هـای آموزشـِی مبتنـی بر نیازهـای دنیای 
کار، چنیـن تفاوت هایـی در گروه بنـدی جامعه هـدف برنامه  
می بایسـت از سـوی دسـت اندرکاران و مجریـان عملیاتی به 
عنـوان یـک چالـش بنیادیـن در فرایندهـای محتواگزینـی و 

تـدارک دوره هـای آموزشـی در نظر آورده شـود.   
بـر ایـن مبنـا دسـته بندی  ارایـه شـده از محورهـای 
آموزشـی معطوف به شایسـتگی های مورد نیـاز دنیای کار و 
اولویت  هـای تعییـن شـده در ایـن پژوهـش، بـه نوبـه خود 
ـ محور  در طراحـی و مدیریت برنامه های آموزشـِی اشـتغال 
منابع انسـانی بخش کشـاورزی به ویژه در شـرایط اضطرار و 
یـا کمبـود منابـع، می تواننـد تـا حـد زیـادی هدایت گـر و 
راهگشـا باشـند و از هدررفت سـرمایه ها و تحمیل هزینه های 
فرصـت جلوگیـری کننـد. بـر ایـن مبنا پیشـنهاد می شـود 
دسـته بندی محتوایـِی ارایه شـده، در فرایندهـای بازنگری و 
بـه  هنگام سـازی سـرفصل های آمـوزش کشـاورزی اعـم از 
بـه  توجـه  بـا  غیررسـمی،  رسـمی و  آمـوزش  برنامه هـای 
طبقه بنـدی مشـاغل بخش کشـاورزی و ویژگی هـای جامعه 

هـدف هـر برنامـه، مـورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد.  
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Abs tract 

The increasing trend of technology development as well as changes in market demand, have made 

requirement of human resources in the agricultural sector for lifelong learning and continuous updating of 

their professional competencies, as an undeniable necessity in the path of resilience in the working world. In 

this regard, the main purpose of the current practical research which conducted based on a mixed research 

paradigm, was identifying the main educational requirements of human resources in the agricultural sector in 

order to improve designing both formal and informal agricultural education programs, through a demand-driven 

approach. Accordingly, 25 experts from the executive, academic and guild unions in the field of labor market and 

agricultural occupations were purposefully selected by snowball sampling method and s tudied until achieving 

saturation threshold. Data were collected through semi-s tructured qualitative interviews using a researcher-made 

protocol. Furthermore, the qualitative data were analyzed applying the Grounded Theory methodology by the 

Strauss method. Lawshe Content Validity Ratio was used to assess the consensus among experts and to evaluate 

the validity of qualitative findings. According to the findings, the educational needs of human resources were 

classified into four basic categories of professional requirements namely cognitive competencies consis ting 

of 11 sub-categories with the priority of know how; skills competencies include 12 sub-categories with the 

priority of technical-specialized skills; attitudinal competencies include 7 sub-categories with the priority of 

professional commitment; and finally, personal characteris tics consis ting of 14 sub-categories with the priority 

of innovation. The aforementioned competency categories and the related priorities can be considered and used 

in order to synchronize the outputs of formal and informal agricultural education sys tem with the actual needs 

of the working world as much as possible, through a sys tematic and holis tic approach in content selection 

processes of agricultural education programs.

Index terms: Professional Competence, Demand-Driven Education, Human Resources Development; 

Agriculture Sector.
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