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 داریبر توسعه پا یمبتن هایرابطه پرورش مهارت یکانون لیتحل

 ی مهندس انیدانشجو ینوآور یستگیبا شا
 

 

 یدآبادیز هیمهد
 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یآموزش تیریکارشناس ارشد مد

  مجد یروح اله باقر

  رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 چکیده

 داریپا هایدر دانشگاه نوآوری و هاپرورش مهارت یقاز طر یجهان تیبا توسعه ذهن داریپا ندهیآ

 داریه پابر توسع یمبتن هایپرورش مهارت یکانون لیراستا هدف پژوهش، تحل نی. در اردگییشکل م

 شو بلوچستان بوده است. روش پژوه ستانیه سدانشگا یمهندس انیدانشجو ینوآور یستگیبر شا

و  ستانیدانشگاه س یگروه مهندس یلیتکم التیتحص انیبوده است که در جامعه دانشجو یهمبستگ

اجرا شده است. ابزار  1399ساده در سال  یبر اساس روش تصادف ینفر 265بلوچستان با نمونه 

 Molderez and داریبر توسعه پا ینمبت هایبر مدل پرورش مهارت یپژوهش دو پرسشنامه مبتن

Fonseca (2018) انیدانشجو ینوآور یستگیبر مدل شا یو مبتن Keinänen and Butter (2018 )

در  ییمحتواو  یدییتأ ییو روا 79/0و  88/0 بینباخ به ترتوکر یآلفا بر اساس ییایبوده است. پا

 لیتحل SPSS افزارنرمستفاده از با ا وتحلیلیهتجزهر دو ابزار مناسب گزارش شده است. روش 

بر  یتنمب هایپرورش مهارت ییهامؤلفه هیکل نینشان داد، ب جیاست. نتا بوده ونیو رگرس یکانون

رابطه وجود دارد از  98/0 نییتع بیبا ضر یمهندس انیدانشجو ینوآور یستگیو شا داریتوسعه پا

و  یفرد نیب ،یفرد یستگیشا یهافهمؤل بینییشپ قدرت هاپرورش مهارت یهامؤلفه هیکل یطرف

 هایمهارت ان،یدانشجو ینوآور یستگیشا جادیگفت در ا توانیرا دارند. م یدر نوآور ایشبکه

 با هاگاهنقش دارند و دانش یو راهبرد یکننده، هنجار ینبیشیپ ،یستمیتفکر س ،فردینیب یدیکل

 داریجامعه پا ندهیآ یدهشکلدر  یورنوآ هاییستگیشا جادیدر جهت ا داریپا هایمهارت پرورش

 .سازنده هستند

 :های کلیدیواژه
 ینوآور یستگیشا ،یمهندس انیدانشجو دار،یپرورش مهارت، توسعه پا

 
ن استو بلوچستا ستانیدانشگاه س یآموزش تیریارشد رشته مد یکارشناس نامهانیمقاله حاضر برگرفته از پا.
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 مقدمه

ها به دنبال توسعه دانشگاه آموزش برای توسعه پایدار در
و توانایی دانشجویان برای رویارویی با مشکالت  مهارت

، حفاظت از محیط، جامعه و رفاه هاآنجهانی و کمک به حل 
توسعه پایدار در آموزش دانشگاه از طریق  و اقتصادی است

د و تعه یرساناطالع، آموزش، تحقیق و هاآن یتیمأموروظایف 
شگاه، ارزیابی و ارتباط با ذینفعان اجرایی نهادی، عملیات دان

(. Leal Filho et al., 2020; Kemp et al., 2014)شود می
های پویا و جامع توسعه پایدار در آموزش عالی مستلزم شیوه

یکی از (. Molderez & Fonseca, 2018) استبرای آموزش 
های های اصلی اساتید آموزش، طراحی فعالیتدغدغه

های پایدار کسب مهارت منظوربهی دانشجویان یادگیری برا
Clark and Hordosy(2019 ) (.Mintz & Tal, 2013) است

پایدار  یهامهارتیادگیری تعاملی در پرورش  هاییطمحبه 
 عنوانبهاند و در این محیط دانشجویان اشاره داشته

و درگیر در تحقیقات و پرسشگر مطرح  کنندهمشارکت
حالت دانشجویان مالک یادگیری خود و شوند و در این می

اساسی در  یهامهارت .شودمی هاآنتحقیق بخشی از هویت 
حل مشکالت مربوط به پایداری و انجام درست وظایف 

فردی، تفکر سیستمی، های بینتواند شامل شایستگیمی
بینی کننده، هنجاری و شایستگی راهبردی باشد پیش

(Molderez & Fonseca, 2018; Wiek et al., 2011) مهارت .
و  ردگیشکل میاست که ابتدا در ذهن فرد  بین فردی مهارتی

تواند باعث ایجاد واکنشی مثبت یا این گفتگوی درونی می
تفکر سیستمی بر این متمرکز . مهارت منفی در بیرون شود

با سایر اجزای سیستم در  موردمطالعهاست که چطور موضوع 
اینکه اجزای  یجابهی است که تعامل است. این بدان معن

فکر قرار گیرند، ت موردمطالعهجداگانه  طوربهتر سیستم کوچک
دهد تا تعداد تعامالت انداز خود را گسترش میسیستمی چشم

 دربینی کننده . مهارت پیشبیشتری را در نظر بگیرد
وجوی شواهد، دالیل و مدارک برای یک قضاوت و جست
ستیابی به چنین قضاوت و گیری است و برای دنتیجه
 هایمهارت. گیری خواستار دلیل، شواهد و مدارک استنتیجه

های رفتاری مشخص، تکلیف فرد را در الگو عنوانبههنجاری 

                                                                                                                                                                                                            
1. innovation Competency 

 کند و مهارتهای مختلف تعیین میشرایط و موقعیت
را  یدفرمنحصربههای که ارزشاست هایی استراتژیک فعالیت

 ;Molderez & Fonseca, 2018کند )ایجاد می برای افراد

Wiek et al., 2011). 
ها برای ایجاد نوآوری از یادگیری گسترده و توسعه مهارت

( و Cobo, 2013باشند )های حیاتی آینده آموزش میجنبه
تمرکز بر توسعه مفهوم نوآوری آموزش در درک تدریجی 

های یک آینده پایدار، توسعه آموزش و در پاسخ به خواسته
( Konst & Kairisto-Mertanen, 2020است ) نندهککمک

برای رسیدن به اهداف آموزش نوآور، دانشجویان باید 
های ای از شایستگیهای رشته تحصیلی و مجموعهشایستگی

نوآور را در طول تحصیل خود کسب کنند  اصطالحبه
های خاص توان مبتنی بر شیوهرا می 1شایستگی نوآوری

های تدریس، یادگیری ردن روشفعال ک ازجملهآموزشی 
مشارکتی، فرصت ادغام نظریه با عمل، همکاری دانشگاه با 

 بر کارآفرینی و تمرین در دانشجویان توسعه داد یدتأکصنعت، 
(Keinänen & Kairisto-Mertanen, 2019; Keinänen & 

Butter, 2018 ) در حین تحصیل،  هاآنو هدف این است که
نگرش مربوط به شایستگی رشته دانش، مهارت و  تنهانه

تحصیلی خود را توسعه دهند بلکه توانایی خود برای اقدام 
نوآورانه را نیز توسعه دهند. این نتایج یادگیری که عمومی و 

 یوآورنتحصیلی است شایستگی  یهارشتهمشترک برای همه 
فردی آن را به شایستگی فردی، بین توانیمکه  شودیمنامیده 

-Keinänen et al., 2018; Marin) سیم کردای تقو شبکه

Garcia et al., 2016 .) منظور از شایستگی فردی توانایی تفکر
 و توانایی ذهنی و مسئلهخالق، تفکر انتقادی، توانایی حل 

ش، مجموعه دان فردیبین شایستگی. از طرفی استتحلیلی 
ها و ها، خصوصیات شخصیتی، عالیق، تجربهمهارت

 سازدیمها را قادر مرتبط با شغل که دارنده آنهای توانمندی
در سطحی باالتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد. 

 یهدهندنشانکنند که می ارائهها الگویی را شایستگی درواقع
 بکههای شو قابلیت فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است

 خاصبه معنای مالقات، تشکیل جلسات و یا ارتباط با اش
ایجاد یک ارتباط و تعهد . جدید برای همکاری و مذاکره است

شود افراد نسبت به خود و سایرین بلندمدت موجب می
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دیگران انجام  شناخت بهتری پیدا نموده و کارهایی را با کمک
 ,.Keinänen et al) یستندنقادر به انجام آن  ییتنهابهدهند که 

2018; Marin-Garcia et al., 2016.) 
کلید آموزش خالقیت و  که استآن  دهندهنشانحقیقات ت

 های یادگیری با کیفیتهای نوآوری در ایجاد محیطشایستگی
نهفته است که در آن یادگیرندگان مسائل را کنجکاوانه و با 

و  Cottafava(. Kivunja, 2014) کنندذهن باز حل می
 بیان داشتند توانمندسازی دانشجویان از( 2019همکاران )

ی نرم هاطریق ایجاد تجربه یادگیری تحولی مبتنی بر مهارت
های مشترک در اهداف مدیریتی در ایجاد و طراحی پروژه

بیان  (2018و همکاران ) Zoccheاست.  مؤثرتوسعه پایدار 
کند که ای بودن این امکان را فراهم میچندرشتهاند کرده

 هاآن های مختلف در کنار هم قرار گیرند و همکاریتخصص
امیری و موسوی کند. امکان ارائه جدید و نوآور را فراهم می

ای، طراحی آموزش، های حرفه( مهارت1397پور )و رجایی
فناوری آموزش، روش تدریس و ارزشیابی تحصیلی بر 

است. فوالدی و همکاران  مؤثرنوآوری برنامه درسی استادان 
تجارب  مجموعه عنوانبهاند برنامه درسی ( گفته1399)

ن است و برنامه درسی دگرگو مؤثریادگیری بر بهبود خالقیت 
 .استشونده یک واقعیت دگرگون شونده و تحولی 

اتخاذ رویکرد اند ( اظهار داشته1398شعاعی و همکاران )شیخ
عمیق در یادگیری، زمینه بهتری را برای در پیش گرفتن 

 جی وسراکند. رویکرد راهبردی توسط دانشجویان فراهم می
یک عمل  عنوانبهاند یادگیری ( بیان داشته1394همکاران )

فکورانه و مبتنی بر تجربه است. مطهری نژاد و همکاران 
بیشتر  پذیرییتمسئولاند برای ( اظهار داشته1391)

در فرایند توسعه پایدار  هاآندانشجویان مهندسی، مشارکت 
دروس  بیشتر با حرفه مهندسی، گذراندن ییآشناجامعه و 

 .استو انرژی الزامی  زیستیطمحاخالق مهندسی، 
 ها در ایجاد اکوسیستمدانشگاه مؤثرمطالعات نشان از نقش 

( از طرفی 1400زرین جویی و همکاران، دارند )نوآوری 
آموزشی در آموزش عالی به دلیل ناکامی در ایجاد  هاییوهش

ند و اقرار گرفته موردانتقادای نیازهای تخصصی حرفهپیش
نشان داده شده است که اشکال سنتی تدریس همانند خواندن 

ارتباط  ازیموردنهای با یادگیری شایستگی ییتنهابه و سخنرانی
ها با توجه به (. دانشگاهAvvisati et al., 2013منفی دارد )

التحصیالنی همکاری نزدیک با زندگی کاری و تولید فارغ
تغییرات عظیم جامعه  توانمند در انجام وظایف خود در پی

جهانی، نیازمند آن هستند تا رویکردهای آموزشی خود را تغییر 
(. با توجه به Konst & Kairisto-Mertanen, 2020دهند )
های آموزشی اتحادیه اروپا و توسعه آموزش سازمان سیاست

همکاری اقتصادی و توسعه، نوآوری آموزشی با قرار گرفتن 
 سازی درنحوه مدرن عنوانبهی، در مسیر درست توسعه آموزش

( و European Commission, 2017آموزش مطرح است )
یک هدف مهم برای کمک به  عنوانبهنوآوری آموزش باید 

های شایستگی توسعه پایدار جهان باشد و با بازطراحی اهداف،
 & Konstدر کار برای دانشجویان فراهم شود ) یازموردن

Kairisto-Mertanen, 2020.)  شدهمطرحبا توجه به مباحث ،
جهان با تغییر دائمی مواجه است و وظایف کاری و شرایط 

ری را به نگکند سیستم آموزشی باید آیندهکاری نیز تغییر می
کار گیرد و برای پاسخگویی به این تغییرات فعاالنه عمل کند 

م و کسب اطالعات در مورد این تغییرات، اوو با نظارت مد
برای آموزش را با شرایط در حال تغییر تطبیق خود  یهاروش

های ضروری برای دهند و به این منظور که دانشجویان مهارت
علم مهندسی و اثرات  شدنیجهانموفقیت در مهندسی و درک 

بر آموزش  محیطییستزهای اجتماعی، اقتصادی و محیط
های مناسب برای حمایت مهندسی را آموزش ببینند. باید روش

تر شدن و فعال منظوربهشجویان در فرایند تحصیل از دان
در جهت  یادگیری یهافرصتدر استفاده از  هاآنتشویق 

 نوآور را به هاییستگیشاهای پایدار و کسب پرورش مهارت
تحقیق حاضر این بوده است که  سؤالکارگیرد. به این جهت 

های مبتنی بر توسعه پایدار با آیا بین پروش مهارت
های نوآوری دانشجویان مهندسی رابطه وجود دارد؟ شایستگی

 فرضیات تحقیق در ذیل ارائه شده است.
های مبتنی بر توسعه پایدار پرورش مهارت هایبین مؤلفه .1

 ودوج رابطه شایستگی نوآوری دانشجویان هایمؤلفه با
 .دارد
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 های مبتنی بر توسعه پایدارپرورش مهارت هایمؤلفه .2
ای ای فردی، بین فردی و شبکههشایستگی توانندمی

 کنند. بینییشپ نوآوری دانشجویان را

 روش

این پژوهش به روش توصیفی با طرح پژوهش همبستگی به 
نفر از دانشجویان  850انجام رسیده است. جامعه تحقیق حدود 

تحصیالت تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در 
 گیری تصادفینمونهبوده است که با استفاده از  1399سال 
نفری با توجه به جدول مورگان  265نمونه  با تعدادساده 

ها از انتخاب شدند. ابزار تحقیق، در پرسشنامه پرورش مهارت
 Molderezهای مبتنی بر توسعه پایدار مدل پرورش مهارت

& Fonseca (2018)  فردی، درونمهارت  مؤلفه 5که دارای
تژیک هنجاری و مهارت استرا بینی کننده،تفکر سیستمی، پیش

 یسؤال 26شاخص بوده است در قالب پرسشنامه  26به همراه 
، یادز یلیخ. 5ای طیف لیکرت )گزینه 5های گویه بر اساس

طراحی شده است و  (کم یلیخ. 1. کم، 2. متوسط، 3. زیاد، 4
 عضو 4) ینمتخصصنظر  بر اساسروایی محتوایی ابزار 

ار گرفت. پایایی مطابق ضریب قر ییدتأ( مورد علمییئته
های به دست آمد. برای اعتبار سازه، شاخص 88/0آلفای آن 
 GFI=،91/0 AGFI= 051/0 93/0) آمدهدستبهبرازش 

RMSEA= بود. در پرسشنامه شایستگی از مدل شایستگی )

که دارای  Keinänen & Butter (2018)نوآوری دانشجویان 
شاخص  25ای با و شبکهشایستگی فردی، بین فردی  مؤلفه 3

 5های گویه بر اساس یسؤال 25بوده است در قالب پرسشنامه 
. 2. متوسط، 3. زیاد، 4، یادز یلیخ. 5ای طیف لیکرت )گزینه
( طراحی شده است و روایی محتوایی ابزار کم یلیخ. 1کم، 

 ییدتأ( مورد علمییئته عضو 4) ینمتخصصنظر  بر اساس
به دست آمد.  79/0ضریب آلفای پایایی مطابق  قرار گرفت.

 90/0) آمدهدستبههای برازش برای اعتبار سازه، شاخص
GFI=،89/0 AGFI= 066/0 RMSEA= بود. روش )

از همبستگی  SPSSافزار با استفاده از نرم هاداده وتحلیلیهتجز
ین از قدرت و شدت ارتباط ب ترمناسبکانونی )به دلیل تحلیل 

گی ساده و ایجاد ساختار درونی برای دو سازه نسبت به همبست
 منظوربه و همبستگی از تحلیل کانونی استفاده شد( یریگاندازه

روابط بین متغیرها از رگرسیون که در متن تحلیل  بینییشپ
 شود، استفاده شد.همبستگی کانونی ارائه می

 هایافته

 25 درصد مردان و 75توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان، 
درصد ارشد،  80ان شامل شده است. از این تعداد را زن درصد

ه ها با توجه بیافته در ادامه. برگرفتدرصد دکتری را در  20
 فرضیات پژوهش ارائه شده است.

 .1 جدول

 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

        1 82/0 28/3 یدرون فرد. 1

       1 80/0 83/0 18/3 . تفکر سیستمی2

      1 88/0 79/0 76/0 31/3 بینی کنندهیشپ .3

     1 76/0 81/0 71/0 77/0 18/3 . هنجاری4

    1 78/0 67/0 73/0 69/0 80/0 99/3 . استراتژیک5

   1 67/0 64/0 60/0 63/0 64/0 76/0 97/3 . فردی6

  1 *46/0 *44/0 *41/0 *22/0 86/0 *39/0 67/0 36/3 دیبین فر. 7

 1 *41/0 59/0 68/0 72/0 78/0 83/0 95/0 69/0 26/3 یاشبکه. 8
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 هایمهارت پرورش ، روابط بین ابعاد1با توجه به جدول 
ر سطح د نوآوری ابعاد شایستگی بر پایدار توسعه مبتنی بر

 داریمعن 01/0و  اند()روابطی که با ستاره مشخص شده 05/0
ا مهارت ین متغیر قابلیت شبکه ببود و بیشترین همبستگی ب

و کمترین همبستگی بین شایستگی  95/0ن فردی به میزان ورد
و  است 22/0بینی کننده به میزان و مهارت پیش یفرد ینب

بیشترین میانگین مربوط به متغیر مهارت استراتژیک به میزان 
 است. 99/3

 .2 جدول

 نوآوری شایستگی ابعاد با پایدار توسعه مبتنی بر هایمهارت پرورش همبستگی کانونی ابعادآزمون 
ضریب همبستگی 

 کانونی
ضریب 

 تعیین
ضریب تعیین واریانس تبیین 

 نشده
نسبت 
 تجمعی

ضریب تعیین 
 کل

مقدار 
 ویژه

آماره 
 ویلکز

F Sig. 

97/0 94/0 94/0 94/0 98/0 80/16 03/0 38/121 000/0 

65/0 42/0 04/0 97/0 74/0 53/0 85/23 000/0 

27/0 07/0 002/0 98/0 07/0 92/0 69/0 000/0 

، اولین، دومین و سومین ضریب 2با توجه به جدول 
دار گزارش شد معنی 99/0همبستگی کانونی در سطح اطمینان 

که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است. تابع 
داری سه تابع از توابع یهمبستگی کانونی، نشان از معن

درصد دارد. هر متغیر  99/0در سطح اطمینان  شدهاستخراج
کانونی دارای یک ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی 

ها است. اولین همبستگی کانونی با از دیگر همبستگی ترمهم
از واریانس را تبیین  94/0توانسته است  94/0ضریب تعیین 

دهد. این ل مقدار تغییرات را نشان میکند. ضریب تعیین ک
 دهد ابعاد شایستگیاست که نشان می 98/0ار برابر با مقد

 هامهارت پرورش درصد توسط ابعاد 98/0به میزان  نوآوری
دار ترین معیار برای آزمون سطح معنیشود. متداولتبیین می

اولین همبستگی کانون، معیار آماره ویلکز است که با توجه به 
، مشخص شد که سه مجموعه آمدهدستبهداری ح معنیسط

 متغیر با یکدیگر پیوند دارند.

 .3 جدول

 های افزونگی در سه گروه کانونیمقادیر بارها و شاخص
 سوم دوم اول / متغیرهای کانونیهامؤلفه

 006/0 03/0 99/0 یدرون فردمهارت 

 19/0 49/0 82/0 مهارت تفکر سیستمی

 07/0 25/0 80/0 نندهبینی کمهارت پیش

 17/0 51/0 73/0 مهارت هنجاری

 43/0 52/0 70/0 مهارت استراتژیک

 62/0 39/0 67/0 صالحیت فردی

 69/0 60/0 39/0 یفرد ینب شایستگی

 16/0 09/0 98/0 های شبکهقابلیت

 004/0 72/0 63/0 نوآوری ایستگیپایدار توسط ابعاد ش توسعه مبتنی بر هایمهارت مقدار واریانس تبیین شده ابعاد پرورش
 22/0 74/0 49/0 پایدار توسعه مبتنی بر هایمهارت نوآوری توسط ابعاد پرورش مقدار واریانس تبیین شده ابعاد شایستگی
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های های متغیرها در گروهبررسی وزن ،3با توجه به جدول 
 کانونی نشان داده شده است که مقدار مطلوب برای این آماره

. بر این است 4/0( 2007و همکاران ) Tabachnickنظر  مطابق
ترکیب بهینه گروه کانونی اول شامل،  آمدهدستبهنتایج  اساس
ده، کنن بینیسیستمی، پیش درون فردی، تفکر هایمهارت

های مهارت استراتژیک از متغیر پرورش هنجاری و مهارت
بکه های شفردی و قابلیت پایدار و صالحیت مبتنی بر توسعه

از متغیر شایستگی نوآوری، ترکیب بهینه گروه کانونی اول را 
تشکیل دادند. ترکیب بهینه گروه کانونی دوم شامل، 

استراتژیک از  سیستمی، هنجاری و مهارت تفکر هایمهارت
از متغیر  یفرد ینبو شایستگی  هامهارت متغیر پرورش

ی نرا شامل شد و ترکیب بهینه گروه کانو شایستگی نوآوری
 هامهارت استراتژیک از متغیر پرورش سوم متغیرهای مهارت

ا فردی از متغیر شایستگی نوآوری، ر و شایستگی فردی و بین

تشکیل دادند. برای تعیین نسبت واریانس تبیین شده هر گروه 
از متغیرها در دو بخش نسبت به خود و نسبت به گروه مقابل 

آن درجه  از شاخص افزونگی استفاده شده است که در
شود. میزان پوشانی بین دو مجموعه از متغیرها مشخص میهم

در  هانآافزونگی باالی ضرایب کانونی نشان از توانایی باالی 
 3ول نتایج جد بر اساسبینی متغیرهای وابسته است. پیش

 بعادا توسط هامهارت پرورش ابعاد شده تبیین واریانس مقدار
است و  63/0ی اول برابر با نوآوری در گروه کانون شایستگی

 ابعاد طنوآوری توس شایستگی ابعاد شده تبیین واریانس مقدار
گروه  ینترمهماول که  کانونی گروه در هامهارت پرورش

 ارزیابی شده است. 49/0کانونی است 

ای کهفردی، بین فردی و شب شایستگی بینییشپ منظوربه
 هایمهارت شپرور هاینوآوری دانشجویان از طریق مؤلفه

 .پایدار از تحلیل رگرسیون استفاده شده است توسعه مبتنی بر

 .4جدول 

 ایشبکهها با شایستگی فردی، بین فردی و پرورش مهارت هایمؤلفهتحلیل رگرسیون بین 
 Beta Std. Error T / Sig متغیر

 شبکه بین فردی فردی شبکه بین فردی فردی شبکه بین فردی فردی

 55/3 039/0 07/0 07/0 84/0 85/0 27/0 یفرد درونمهارت 
(00/0) 

23/9 
(00/0) 

74/25 
(00/0) 

 22/2 044/0 08/0 08/0 21/0 84/0 02/0 مهارت تفکر سیستمی
(02/0) 

58/6 
(00/0) 

79/4 
(00/0) 

 29/2 044/0 09/0 08/0 09/0 23/0 03/0 بینی کنندهمهارت پیش

(02/0) 
93/2 

(01/0) 
13/2 

(03/0) 
 98/1 034/0 07/0 06/0 11/0 1/0 14/0 هنجاریمهارت 

(05/0) 
973/1 

(04/0) 
33/2 

(03/0) 
 46/4 03/0 06/0 05/0 10/0 05/0 33/0 مهارت استراتژیک

(00/0) 

967/1 
(05/0) 

21/2 
(03/0) 

برای متغیرهای مستقل در  بتایب اضر ،4با توجه به جدول 
آن است  ندهدهنشانو این  .استدار معنی 95/0سطح اطمینان 

تگی ها، شایساین مؤلفهبا افزایش یک انحراف استاندارد در  که
 به میزان بتا انحراف استاندارد ایفردی، بین فردی و شبکه

ردی، بینی شایستگی فیابد. و این ابعاد قدرت پیشافزایش می
 ای نوآوری دانشجویان مهندسی را دارند.و شبکه یفرد ینب

 گیریبحث و نتیجه

ی های مبتنقیق حاضر تحلیل کانونی پرورش مهارتهدف تح
بر توسعه پایدار بر شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی بوده 

 یهاهمؤلفبا توجه به فرضیه یک تحقیق بین کلیه  است.
 یهامؤلفهمبتنی بر توسعه پایدار با  یهامهارتپرورش 

شایستگی نوآوری رابطه وجود داشته است و بر این اساس سه 
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ابعاد که  استآن  کنندهیانبوه کانونی ایجاد شد که گر
تبیین  هامهارت پرورش توسط ابعاد نوآوری، شایستگی

به هماهنگ ساختن آموزش  ارتباطیندرامحققان  شود.می
مهندسی با نیازهای علمی و آموزش جهانی )مطهری نژاد و 

یک عمل فکورانه و مبتنی  عنوانبهیادگیری  (،1391همکاران، 
ایجاد تجربه یادگیری (، و 1394تجربه )سراجی و همکاران، بر

 (،Cottafava, 2019نرم مدیریتی ) یهامهارتتحولی مبتنی بر 
و نوآوری  یفرد ینبشایستگی اند. در بحث اشاره داشته

توان نقش مهم آن در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی و می
 Alsharoارتقای روابط مشترک و کار گروهی اشاره داشت )

et al, 2017 ) و مناسب مؤثرکه نیازمند دانش درباره ارتباطات ،
انگیزه برای پرداختن به تعامالت اجتماعی و مهارت ارتباطی 

در تفکر (. Purhonen & Valkonen, 2013) استفراشناختی 
توان گفت، مهارت تفکر سیستمی و سیستمی و نوآوری می
 ,.Koloniari et al) نقش دارند جدید فناورانه بر ایجاد دانش

پذیری را برای های تفکر سیستمی، انعطافروش( 2018
مدیریت موفق در نوآوری، پیچیدگی و عدم قطعیت در 

( در ارتباط Kapsali, 2011) کندهای نوآورانه فراهم میپروژه
که  توان اظهار داشتکننده و نوآوری می بینییشپشایستگی 

های های انسانی در شیوهالیتای از فعهر جنبه یباًتقرامروزه 
یتال های دیجفناوری یرتأثیادگیری تحت  یریکارگبهجذب و 

بینی کننده اشتغال آینده قرار دارد مشاغل امروز دیگر پیش
های نیستند و اعضای نیروی کار فعلی و آینده باید شایستگی

العمر و کسب مهارت مجدد خود را از طریق یادگیری مادام
های انقالب صنعتی چهارم پاسخ تا به خواستهافزایش دهند 

در ارتباط شایستگی هنجاری و (. Jagannathan, 2021) دهند
 ستاالگوهای رفتاری افراد  دهندهنشاننوآوری، این شایستگی 

های رفتاری یک آموزش مهارت و این الگوهای از طریق
ب، کس منظوربهتمرین مبتنی بر شواهد برای آموزش افراد 

ها و افراد مختلف تعمیم یادگیری خود در بین مهارتحفظ و 
و در ارتباط شایستگی ( Clayton & Headley, 2019است )

نوآوری در سازمان در توان گفت، راهبردی و نوآوری می
شود و درجه اول با نقش استراتژیک آن توضیح داده می

ها نقش حمایت فنی و مشوق ازجملههای نوآوری سیاست

رهبران نقش و ( Giroud et al., 2012وری دارند )مهمی بر نوآ
اساسی در تحریک افراد برای انتقال تجربیات و دانش خود 
برای ایجاد دانش سازمانی از طریق توانمندسازی، مربیگری، و 

کنند و با تشویق رفتارهای خالقانه و ایجاد جو اعتماد ایفا می
تند هس کنندهکمکبر نوآوری سازمان  یژهوبهآزمایش 

(Donate & Guadamillas, 2011.) 
نی بر های مبتبا توجه به فرضیه دوم تحقیق پرورش مهارت

ای در و شبکه یفرد ینبهای فردی، توسعه پایدار شایستگی
ینی نشان بکرده است. این پیش بینییشپنوآوری دانشجویان را 

رورش ای از طریق پداد که شایستگی فردی، بین فردی و شبکه
های پایدار قابلیت ظهور در یادگیرندگان را خواهند مهارت

داشت. در ارتباط شایستگی فردی محققان نظرات مختلفی بیان 
عامل  ینترمهم( 1391داشتند، به نظر صادقی و همکاران )

ای هبر نوآوری، صبر و شکیبایی در اجرای ایده مؤثرفردی 
 بودجهبر نوآوری میزان  مؤثرجدید است و عامل مهم سازمانی 

 Wojtczuk-Turek. استهای تحقیقاتی کافی برای انجام طرح

& Turek (2013 ) ،در تحقیق خود سطح تحصیالت، سن
انگیزه و  به همراهموقعیت شغلی، تجربه کاری و جنسیت 

 یاند. از طرفدانسته مؤثرتوانایی فردی را بر رفتار نوآورانه 
ر یدار دهای پااز طریق پرورش مهارت یفرد ینبشایستگی 

 ارتباطیندراجهت نوآوری دانشجویان نقش سازنده دارد و 
محققان اظهار داشتند که شایستگی بین فردی یک مفهوم 
چندبعدی با ابعاد همچون همدلی، وابستگی، راحتی و 

در  (2015و همکاران ) Shim. استمدیریت تعامالت 
شایستگی بین فردی ارتباطات اثربخش کلید موفقیت در روابط 

و توسعه شایستگی ارتباطی یا توان تعامل  است یفرد ینب
( Raina & Pande, 2012) استاثربخش با دیگران الزمه آن 

( ابعاد مهم شایستگی بین فردی 1396و دامغانیان و همکاران )
را همدلی، دیگرمحوری، خودگشودگی، مدیریت تعارض، 

مندی، راحتی پذیری، جراتمدیریت تعامالت، انعطاف
واسطه بودن، حمایت گری، عی، بیانگری، مستقیم و بیاجتما

محوری بیان کردند. همچنین بر دیگران و هدف یرگذاریتأث
نتایج بیانگر آن است که شایستگی شبکه را از طریق پرورش 

ای شدن بر توان شکل داد و با شبکههای پایدار میمهارت
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 تعامالت سازنده در جهت ایجاد دانش نوآور اقدام مناسب
بیان Keinänen & Kairisto-Mertanen (2019 ) اتخاذ کرد.

های داشتند دانشجویان نوآور ممکن است جذب فرصت
های یادگیری نوآورانه شوند و از انواع مختلف فرصت

سازی نوآوری در یادگیری همچون ابتکار یا ظرفیت شبکه
طول تحصیل استفاده کنند. شایستگی شبکه بر میزان همکاری 

و موفقیت نوآوری محصول و فرایند نقش دارد و  یآورفن
گیری شبکه مدیریت منابع انسانی، دسترسی به منابع، جهت

ر ب یسازمانفرهنگو باز بودن  یسازماندرونادغام ارتباطات 
 (.Ritter & Gemünden, 2003است ) مؤثرشایستگی شبکه 

ها، کل آموزش برای توسعه پایدار در دانشگاه طوربه
 برای دستیابی به توسعه پایدار یازموردنهای ا و تواناییهمهارت

دانشجویان و کارکنان( فراهم ) یدانشگاهرا برای جامعه 
های تحقیق و توسعه های درسی، فعالیتآورد و در برنامهمی

 ,.Hernández-Diaz et al) است موردتوجهو عملیات پردیس 

 گذاریاکهای آموزشی، منبع تولید و به اشتر. محیط(2021
دانش، مراکز نوآوری، خالقیت و کارآفرینی جامعه هستند و 

ها از ایجاد شایستگی و توانمندی راهبردی در دانشگاه
 (1389)سهرابی و همکاران،  استنیازهای این نهاد  ینترمهم

ها در آموزش عالی تحت چتر وسیعی از که پرورش مهارت
 ه علم، بلوغتفکر انتقادی، درک پای ازجملهتفکرات علمی 

معرفتی، مهارت استدالل مبتنی بر شواهد و درک متن یا زمینه 
 Murtonenاست که باید در آموزش عالی پرورش داده شوند )

& Salmento, 2019 .) با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد
ی مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگ هامهارتبین ابعاد پرورش 

سی رابطه وجود دارد و از طرفی ابعاد نوآوری دانشجویان مهند
ردی، شایستگی ف مؤلفهبینی سه ها قدرت پیشپرورش مهارت

اند پیشنهادهایی به شرح ذیل ای را داشتهو شبکه یفرد ینب
بر  نیازسنجی مبتنی بر اساسگردد؛ هر تغییری باید ارائه می

غییر برای ت یازموردنهای پشتیبان باشد. شناسایی منابع داده
روری است پیشرفت اساتید و دانشجویان باید در پذیرش ض

نیازمند قرار گیرد. سیستم آموزشی  یتموردحمانوآوری 
محور به سمت دانشجو محور و تجدید حرکت از آموزش معلم

 های نوآوری. به شایستگیاستهای مربیان یا اساتید مهارت

اساتید در سیستم آموزشی برای تحقق نتایج یادگیری بیشتر 
توجه شود. اجرای آموزش نوآورانه مستلزم زمان، مشارکت 
کل جامعه آموزشی و تعهد مدیریت است. مدیریت با تشویق 

 هایسازی روشروش آموزش با فعال یروزرسانبهاساتید در 
باشد. برنامه درسی در طول  موردتوجهیاددهی و یادگیری 

یرنده ادگهای هر یهای تحصیلی با توجه به نیازها و انگیزهسال
آموزشی در  هاییوهشتدوین و توسعه داده شوند.  مجدداً

آموزش عالی امکان استفاده از تئوری در عمل و تقلید از 
در هدایت های نوآورانه را فراهم کند. زندگی کاری و فعالیت

نوآورانه فاکتورهای کلیدی پرورش فرهنگ  هاییتفعال
 یگذاراشتراک ظورمنبهنوآورانه در سازمان، ساختار سازمانی 
باشد. واحد  موردتوجهبهتر دانش و ارتباطات و کارگروهی 
های نوآورانه و اتخاذ اعتباربخشی در نحوه ترویج شیوه

د و بهبو هابرنامه یابیخودارزو  یاعتباربخشاستانداردهای 
و اخالقیات از طریق  هاارزشمستمر کیفیت اهمیت دهد. 

سازی افراد ی برای آمادهطراحی مجدد برنامه درسی و یادگیر
باشد. در نوآوری آموزش از رشد  موردتوجهبرای جامعه آینده 

 ازجملهرا  هاارزشیک انسان و اخالق و  عنوانبهدانشجویان 
 وجهموردتهای اصلی توسعه در فرایند یادگیری، شایستگی

پایدار و  یهاحلراههای نوآورانه که بر شایستگیقرار دهند. 
گردد. اجرای تحقیق در یک  یدتأکرا ممکن سازد  آینده پایدار

تواند منطقه جغرافیایی در دانشگاه سیستان و بلوچستان می
محدودیت مطرح باشد. با توجه به اینکه محقق در  عنوانبه

 انکنندگمشارکتاحتمالی  سؤاالتها به پرسشنامه یآورجمع
 سؤاالتداد ولی ابهامات احتمالی در پاسخ به پاسخ می

یک محدودیت مطرح باشد. از طرفی توجه  عنوانبهتواند یم
های متفاوت صرف به روش کمی در تحقیق، نگاه

های مبتنی بر توسعه پایدار را در درک مهارت کنندگانمشارکت
تواند تا حدودی محدود کرده باشد. تحقیقات و نوآوری می

 های مبتنی بر توسعهتواند به طراحی الگوی مهارتآینده می
پایدار و الگوی شایستگی نوآوری در دانشجویان آموزش عالی 

 بپردازد.
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 تعارض منافع

 مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

 منابع

(. بررسی ارتباط 1397امیری، م.، موسوی، س.، و رجایی پور، س. )
برنامه درسی  هایینوآوربا  یاحرفه یهامهارتبین 

لنامه فصفهان و صنعتی اصفهان. اص یهادانشگاهاستادان در 
 .75-57(، 78)20 آموزش مهندسی ایران،

(. طراحی و 1396دامغانیان، ح.، رستگار، ع.، و یزدانی زیارت، م. )
تبیین مدل شایستگی در ارتباطات بین فردی سازمانی. 

 .174-143(، 2)88، پژوهش مطالعات مدیریت
(. شناسایی 1400جو، ح. )جویی، م.، نعمتی، م ع.، رشادترینز

 ژوهشپفصلنامه نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری. 
 .157-168(، 52)15، های آموزشیدر نظام

(. برنامه درسی 1396سراجی، ف.، کرمی، ز.، و معروفی، ی. )
دانشجویان دانشگاه  یاحرفهروایت پژوهی و توسعه 

 نشریه نظریه و عملفرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی. 
 .104-69(، 5)9،ر برنامه درسید

(. ارزیابی 1389سهرابی، ب.، رئیسی وانایی، ا.، و رسولی، ه. )
مدیریت  اندازچشمدر آموزش عالی.  محوردانششایستگی 

 .78-57(، 2)1، دولتی
رابطه (. 1398نژاد، ح. )شعاعی، م.، سلطانی، ا.، و مطهریشیخ

یادگیری در ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و برداشت
. سازی معادله ساختاریدانشجویان: یک تحلیل مدل

-123(، 46)13، های آموزشیدر نظام پژوهشفصلنامه 
143. 

صادقی، ا.، رستگاری مهر، ب.، محمدی، م.، قربانی کلخواجه، س.، 
بر  مؤثر(. عوامل 1391منصوریان، م.، و حسینی، س ح. )

شاغل در خالقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل 
مجله دانشگاه علوم بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. 

 .91-81(، 1)7، پزشکی خراسان شمالی
(. تبیین مفهوم 1399فوالدی، ا.، رحمانی، ج.، و کشتی آرای، ن. )

برنامه درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه 
فصلنامه ایران.  یآموزشدر نظام  آموزانخالقیت دانش 

 140-125(، 49)14 ،یآموزشهای در نظام ژوهشپ
 یهاضرورت(. 1391مطهری نژاد، ح.، یعقوبی، م.، و دوای، پ. )

اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران: بخش 

دوم: مقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضا 
-1(، 55)14، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، علمییئته

21. 
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