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نوع مقاله: پژوهشی

بین درهاي الزم براي رهبريعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیتبیین وض
دانشجویان کشاورزي

3و داریوش حیاتی*2، غالمحسین زمانی1مهرنازنین کیان

)22/02/98؛ پذیرش: 24/10/97(دریافت: 
چکیده

نظران حیطه مدیریت و رهبري معتقدند که هاي مؤثر در موفقیت مدیران کشاورزي است. صاحباز مؤلفههاي رهبري، برخورداري از توانمندي
هاي شایستگیشناسایی و توسعه .شوندحین تحصیل به دانشجویان منتقل و یا در آنان تقویت ها عمدتاً اکتسابی هستند و بایداین شایستگی

هاي رهبري غفلت قرار گرفته است. هدف این مطالعه، شناسایی شایستگیکشاورزي ایران، موردعالیآموزش نظام ، اغلب در دانشجویانرهبري
ی، نگرشیدانشهايها در مقولهشایستگیارتقاء موردنیاز دانشجویان کشاورزي از دیدگاه اساتید دانشگاه و نیز تعیین وضعیت موجود و مطلوب 

- مصاحبهها از طریق دادههاي رهبري دانشجویان کشاورزي، منظور تهیه فهرست شایستگیدانشجویان کشاورزي بوده است. بهرهبريیو مهارت

آوريند، جمعاهنظر بودتوسعه رهبري دانشجویان صاحبيدانشگاه شیراز که در زمینهعلمیهیأتاعضاي نفر از14ساختارمند بانیمههاي
نفر از 84ست که هاي علمی کشاورزي دانشگاه شیراز بوده انفر از دانشجویان عضو انجمن108در بخش دوم تحقیق، جامعه آماري شامل .دش

هاي تحقیقیافته. شدآوري جمعساختارمندمصاحبهطریق انجام از ها دادهشده و انتخاب تصادفی سادهگیري با استفاده از روش نمونههاآن
مورد ی شایستگی مهارتبرايزیرمقوله، و نهایتاً، چهار وله نگرشیمفهوم اساسی در مقنُه،شایستگی دانشیبرايزیرمقولهسه به تبیینمنجر
هاي پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب یافتههمچنین، شده است.کشاورزي دانشجویاننیاز 

هربرايکلیبندينهایتاً رتبهگانه دانشی، نگرشی و مهارتی رهبري بوده است. سههاي مقولههاي رهبري دانشجویان در هر یک از شایستگی
دانشجویان در حال حاضر، هاطبق یافته. صورت گرفتآموزشی دانشجویاننیازهايمنظور یافتنبهرهبريشایستگیهاي مقولهیک از 

آتی، هاي آموزشیریزيشود که در برنامه. لذا، پیشنهاد میباشندمیمواجه هاي رهبري، با کمبودهاییشایستگیکشاورزي به لحاظ توسعه
تري مدنظر قرار داده شود.طور جديهاي رهبري بهدانشجویان در حیطه توسعه شایستگیآموزشیهاي اولویت
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مقدمه
شدت با بخش تغییرات آب و هوایی بهوغذایییتامنملی، سالمت، یتامني، ت انرژنیهاي کنونی اعم از امچالشبسیاري از 

ها حائز اهمیت سازي متخصصان کشاورزي براي شناسایی این چالشدلیل آمادهینبه همو باشندکشاورزي و غذا مرتبط می
,NAP)است 2009; United Nations, به سطح جدیدي از 21آمده است که قرن آکادمی ملی علوم. در گزارش(2016
رهبري ي آن توسعهنیاز دارد که الزمههاحل، دانش و توانایی برقراري ارتباط اصولی و تجمیع افراد براي کشف راهمساعییکتشر

,NAP).باشددر متخصصان آتی می به ، گویاي این واقعیت است که آنان در دنیاي کارنیاز کارفرمایان کشاورزينگاهی به (2009
ي موارديدر برگیرندهاین استانداردها ).1391رضا و همکاران، هستند (غالمیبا استانداردهاي باالتر آموختگانی دانشدنبال

عالی حاصل بر مبناي مدارج تحصیالتو نه صرفاً ی دانشجویانتخصصهايو شایستگیدانش،فکر، ایدهتلفیقکه با خواهند بود
هاي هاي کشاورزي، متقاضی کارکنانی باشند که ترکیبی از مهارتبدیهی است سازمان). 1396همکاران، و آبادي(علیدنشومی

,Pernick).هاي جمعی را داشته باشند تخصصی و فردي و توانمندي اي طور فزایندهبهنیزکشاورزيکارفرمایانبدین ترتیب، (2001
، دانشجویان را بر هاآنمحقق نمایند.ها در سازمانکشاورزي هاي مؤثرتري را براي توسعه در جستجوي افرادي هستند که بتوانند نقش

Khalil(هاو نه صرفاً بر مبناي معدل نمرات درسی آنخواهند نمودها استخدام هاي آنو قابلیتهاشایستگیمبناي  et al., 2008(.
شان را بعد از انتظارات شغلیسازيهامکان برآوردهایی است که هاي دانشجویان نیز کسب شایستگیاز طرف دیگر، یکی از دغدغه

هاي رهبري دانشجویان یکی از این نیازهایی است که باید در بستر دانشگاه محقق شایستگیکسبفراهم نمایند. التحصیلیفارغ
هاي فعالیتها در اجتماعی آنپذیري مسئولیتافزایش مهیاسازي دانشجویان براي به هاي رهبري، شایستگیشود. آموزش و توسعه 

Mooreنماید (مشارکتی کمک می et al., اغلب رهبري اهمیت فراوانی دارد، زیراو توسعه یادگیري کشاورزي، در حیطه ). 2013
هاي جمعی تقویت شایستگی. باشدمیذینفعان کشاورزي و روستایی امل مسائل مشترك گروهی کشاورزان ومسائل کشاورزي، ش

خصوص براي دانشجویان کشاورزي که قصد فعالیت میدانی در محیط ها) بهسازي، مشارکت گروهی و رهبري گروه(مانند تیم
,Pernick(کشاورزي و روستایی را دارند، ضروري است نقش یک رود کهانتظار مینیزکشاورزيیلگرانتسهمروجان و از ).2001

هاي کشاورزي را توسعه، اجرا و ارزیابی نمایند و از طرف برنامهبتوانندایفا نمایند تا از یک طرفدرستی بهکننده را رهبر اجرایی و هماهنگ
Khalil(ندهاي کشاورزان را در جهت مدیریت منابع بسیج نمایگروهگري، بتوانند با ایفاي مسئولیت رهبري و هدایتدیگر  et al., 2008(.

هاي کشاورزي، به نقش خود در پرورش رهبران آتی پی برده و در تالش هستند تا به این نیاز پاسخ در سطح جهانی، دانشکده
هاي رهبري هاي کشاورزي دنیا، همگام با آموزش و توسعه کشاورزي، به توسعه شایستگیدهند، در حال حاضر، بسیاري از دانشکده

رهبري دانشجویان صورت هاي آموزشی مختلفی براي توسعهدر طی سالیان، تحقیقات و برنامهکهيطوربهپردازند، دانشجویان می
,Brown).گرفته است 2001; Komives et al., 2013; UNDP, آموزش عالی، مراکز توسعه مؤسساتبسیاري از (2016

منظور مهیاسازي دانشجویان در پذیرش مشاغل مرتبط با مدیریت منابع انسانی، جلب مشارکت هاي رهبري را بهشایستگی
اند. توسعه رهبري نمودهياندازراهتوسعه کشاورزي و، توسعه جامعه روستایییلگريتسهاي و مخاطبان، ارائه خدمات مشاوره

هاي رهبري کارگیري آگاهانه اصول آموزش رهبري، منجر به ایجاد ظرفیتتواند از طریق توجه بیشتر به افراد و بهآکادمیک، می
,Brown)مؤثر و عمیق در افراد بشود  2001).

هاي مرتبط کشاورزي سازمانالتحصیالن کشاورزي، جوامع محلی، مشاغل وهاي رهبري براي فارغگرچه تسهیل توسعه شایستگی
هاي کشاورزي از شناسایی و توسعه شایستگیسسات آموزشها و مؤبا این حال، برخی دانشکدهبرخوردار است، ییبسزااز اهمیت 

Khalil).اند رهبري دانشجویان غفلت نموده et al., هاي رهبري ندرت شایستگیدانشجویان کشاورزي در ایران نیز به(2008
دهند. برخی مطالعات نیازسنجی دانشجویان کشاورزي کشورکارفرمایان و جامعه کشاورزي را بروز میموردنظر

(Zamani & Azizi, 2006; Hosseini et al., هاي رهبري در ضمنی، به این نقیصه اشاره نموده و تقویت شایستگیطوربه(2008
.اندهاي کشاورزي و نیز کارآفرینی ضروري دانستهدانشجویان را براي ورود به عرصه فعالیت
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هاي نظام عالی آموزش کشاورزي در ایران، آن است که آموزش به دانشجویان بر مبناي موضوعات نظري ترین چالشیکی از بزرگ
باشند. ردار میهاي کاربردي براي مشاغل برخوهاي محدودي براي کسب شایستگیشود و اغلب دانشجویان از فرصتریزي میبرنامه
دارند. بسیاري بازار کارشدت مبتنی بر دروس نظري بوده و ارتباط ضعیفی با آینده شغلی دانشجویان و نیازهاي هاي درسی بهبرنامه

نشیند (منفرد، حاصلی میهاي آموزشی صرفاً به دلیل عدم تناسب با نیازهاي فراگیران و بازار کار به خاك بیاز اوقات، بذر تالش
ها ). عالوه بر این، کمبود ارتباط و پیوند بین کارفرمایان و نظام آموزش عالی کشاورزي، شرایطی را فراهم نموده که دانشگاه1395

هاي درسی، اند. در کالسها و مهیاسازي دانشجویان با مشکل مواجه شدهمنظور تطبیق آموزشدر شناسایی نیازهاي کارفرمایان به
عالوه گیرند. بهرسانی به جامعه را فرا میهاي رهبري موردنیاز براي مشاغل آتی خود و خدمتشایستگیتعداد کمی از دانشجویان

ها ریزي آموزشی دانشگاههاي رهبري دانشجویان، جزئی از برنامهها و ظرفیتها، شناسایی و تقویت شایستگیدر اغلب دانشگاه
ان چه در جایگاه آموزشگر کشاورزي و چه در جایگاه متخصص، فاقد کشاورزي ایریالنالتحصفارغنیست. در نتیجه، اغلب 

Hamdhaidari).ها و رفتارهاي کیفی الزم براي رهبري هستند شایستگی et al., هاي رهبري دانشجویان توسعه شایستگی(2008
گردد. در ها و حل مسائل میچالشمنظور مواجهه با تر در دانشجویان بهبروز رفتارهاي پیشرفتهسپسمنجر به ایجاد تغییرات و 

ریزي آموزشی از اهمیت منظور برنامهنیازها بههاي رهبري دانشجویان، تعریف الزامات و پیشمسیر تالش براي توسعه شایستگی
نماید رهبران کمک میآتیهاي کلیدي و اثربخش رهبري به تعریف نیازهايبرخوردار است. لذا، شناسایی شایستگیییبسزا

.(Pernick, 2001)

هاي آموختگان کشاورزي بیشتر شناخته شوند و آموزشدانشمرتبط با اشتغال و کسب و کار ضروریاتاست که هر اندازهبدیهی
اساسی که مسأله.شغلی باالتري وارد بازار کار خواهند شدهايمنديآموختگان با تواندانشها اختصاص یابد،به آنتريمتناسب

منظور هاي رهبري در دانشجویان کشاورزي بهرغم اهمیت توسعه شایستگیمبناي انجام این پژوهش بوده است این است که علی
التحصیالن براي مواجهه با شرایط جدید کسب و کار و کارآفرینی کشاورزي، نظام آموزش عالی کشاورزي چه در مهیاسازي فارغ

هاي هاي آموزش نظري و کاربردي رهبري و چه در انجام پژوهشبرنامهدانشجویان براي ارائههاي رهبريشناسایی شایستگی
سو و ضعف نظام آموزش عالی کشاورزي در لذا، با توجه به اهمیت توسعه رهبري دانشجویان از یکمرتبط دچار ضعف بوده است.

ریزي آموزش و منظور برنامهبراي کسب توانمندي رهبري بههاي موردنیاز دانشجویان این حیطه از سوي دیگر، شناسایی شایستگی
هاي توسعه رهبري، تطبیق برنامههاي باشد. مسلماً، بدون شناسایی ضروریات و شایستگیاهمیت میها حائز توسعه رهبري در آن

هاي الزم براي ارتقاء شناخت و آگاهی جامع پیرامون شایستگیچنانچهپذیر نخواهد بود. از طرف دیگر، ، امکاندانشگاهیرهبري
شناسایی و نیازهاي یادگیري آتی دانشجویان را تعیین نمود. نواقصتوان توانمندي رهبري دانشجویان وجود نداشته باشد، نمی

هاي موجود در تر، تعیین شکافریزي دقیقهاي رهبري، اولین گام توسعه رهبري دانشجویان است. گام بعدي براي برنامهشایستگی
باشد.هاي آموزشی و به عبارتی تعیین نیازها میبرنامه

عنوان یکی ازابزارهاي مهم در راستاي توانمندسازي افراد، موجب ها بهتعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی
دهد تا با توجه به منابع مالی محدود ریزان، این امکان را میگیرندگان و برنامهشود و به تصمیمهاي آموزشی میسازي ضعفنمایان

کار گیرند (فتحی واجارگاه، ها بههاي مختلف، راهکارهاي مناسبی را براي پر کردن شکافبندي گزینههاي فزاینده، با اولویتو هزینه
اف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هاي این مطالعه حاکی از نبود تحقیقات کافی در ارتباط با تعیین شکبررسی). 1392

بدون شناسایی وضعیت کنونی دانشجویان به ها بوده است. این در حالی است که هاي رهبري دانشجویان و تعیین اولویتشایستگی
عیین نمود که دانشجویان چه توان تهاي دانشی، نگرشی و مهارتی الزم براي کسب توانمندي رهبري، نمیلحاظ شایستگی

هاي آموزشی براي رفع هاي رهبري داشته و در آینده باید به کدام اولویتها و مسئولیتنقشيها و چه نیازهایی در زمینهکاستی
بینانه، اطالعات مطمئن، جامع و صحیح، موردنیاز است؛ فرایند ریزي اصولی و واقعازآنجاکه دربرنامهها پرداخته شود. نیازهاي آن

یندهاي آدرستی انجام شود، اجراي فرخوبی و بهها بهویتلشناسایی نیازها و اوچنانچهنیازسنجی آموزشی، بسیار ضروري است. 
.تر و مؤثرتر خواهد بودریزي آموزشی، راحتبرنامه
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توان انتظار داشت تمامی ها با آن مواجه هستند، نمیهایی که دانشگاهبه محدودیتبا توجهدیگر آن است که مسألهاز طرفی، 
هاي ها در حیطهبندي میزان شایستگیلذا، رتبههاي رهبري محقق شوند. نیازهاي آموزشی دانشجویان در حیطه کسب شایستگی

بنابراین، ؛ هاي درسی آتی ضرورت داردریزيبرنامههاي آموزشی و انجام منظور تعیین نیازها، شکافها بهدانش، نگرش و مهارت
هاي رهبري مند از مجموعه شایستگیمنظور ایجاد چارچوبی نظامهاي موردنیاز بهاهداف تحقیق حاضر شامل شناسایی شایستگی

هاي شایستگینظرو سپس سنجش وضعیت موجود و مطلوب و تعیین اولویت دانشجویان بر مبناي نظرات و دیدگاه اساتید صاحب
و مفاهیم کلیدي مرتبط با مبانیبراي دستیابی به اهداف مذکور، الزم است که مذکور از دیدگاه دانشجویان کشاورزي بوده است.

شود:به آن اشاره میطور خالصهبهکه در ادامهشوندو دركهاي رهبري تعریفشایستگی
شدمطرح1970در اوایل دههلندکلهمکنخستین بار توسطCompetency)(شایستگیمفهومعلمی،هايپژوهشيدرحوزه

(Mcklelland, کهچیزيدرموردشایستگی،اولینشدهارائهتعاریفوبررسیهاشایستگیبهمربوطی موضوعادبیاتبامرور.(1973
هایی که یک عبارت است از ویژگیشایستگی طور کلی، به).1392همکاران، وحیدري(است تعاریفتعدداست،مشخصخوبیبه

,Bowden & Masters).نمایداي کسب میمنظور آماده شدن براي انجام وظایف حرفهفرد بر مبناي آموزش و تجربه، به به (1993
,Parry)اعتقاد پري  افراد الیت شغلی است که بر بخش اعظمی از فعرفتارهاییها و اي از دانش، نگرششایستگی، مجموعه(1998
ها و هاي کیفی (دانش، نگرش، مهارتاي پویا از ویژگیمجموعه": شایستگی عبارت است از،تردر تعریفی جامع.باشداثرگذار می

نظور ایفاي وظایف و تکمیل ماي با یکدیگر تلفیق، یکپارچه و سازگار شوند تا افراد را بهگونهبایست بهها) که میتوانمندي
,Tippelt&Amoros)."اي توانمند نمایندهاي حرفهفعالیت 2003)

ی از رسانی به یک سازمان یا گروهمنظور کمکبهریزي و ایجاد الگوشامل توانایی هدایت، برنامه"شایستگی رهبري"عبارت 
& Cheng).باشدبراي دستیابی به اهداف میافراد Tsou, از فهرستیطور مبسوط، به تبیین ، بهبسیاري از مطالعات(2005

هاي رهبري، این موارد را در دهی فهرست گسترده شایستگیمنظور سازماننیز بهد و برخی دیگرانهاي رهبري پرداختهیستگیشا
,Tippelt & Amoros)در برخی مطالعاتمثال، عنوانبهاند.بندي نمودهتر طبقهقالب مفاهیم کلی 2003; Thach et al., 2007)،

، گذاريانداز و هدفتعیین چشمهاي عمومی (اند. شایستگیبندي شدهرهبري به دو طبقه مفهومی تقسیمهاي شایستگی
ها فعالیت تخصصی مرتبط با مشاغل که یک رهبر در آن حیطه- یهاي فنو شایستگیفردي)هاي بینمهارت

Thach)نمایدمی et al.,2007)

شامل هاي رهبري در دانشجویان را ترین شایستگیمهم(Johns Hopkins)رهبري دانشگاه جانز هاپکینزمرکز توسعه 
هاي اخالقی، توانایی توسعه مدیریتی، ایجاد شبکه روابط با دیگران، ارتباطات، اقدام-هاي مهارتی (خودآگاهی، خودشایستگی

ریزي راهبردي) تعریف نموده استی، دانش برنامهتفکر سیستم(هاي دانشی شایستگیو فعالیت تیمی (گروهی) 
(Komives et al., 2013).

,Moore & Rudd)ايدر مطالعه از کلیترویج کشاورزي، بر شش طبقههبران نیاز رهاي رهبري موردپیرامون شایستگی(2004
,Mannig(دیگربرخی مطالعاتدر .یکید شده است: انسانی، مفهومی، فنی، ارتباطی، هوش هیجانی و دانشا تأهشایستگی 2003;

Allio, 2005; Pagon et al., هاي شناختی (تفکر : شایستگیاندسه طبقه تقسیم نمودههاي رهبري را بهشایستگی)2008
هاي فنی، هاي ارتباطی، مهارتهاي کارکردي (زبان ومهارت، تفکر راهبردي)، شایستگیمسألهانتقادي، خالقیت، حل تفکر،همگرا

واجتماعی هاي فردي گیري) و شایستگیتصمیمهاي ریزي شغلی، مهارتهاي برنامهتوسعه شخصی و توانایی یادگیري، مهارت
نهایتاً، .هاي فردي و اجتماعی، اصول اخالقی)هاي کار تیمی، یکپارچگی، ارزشفردي، مهارت-هاي بینمهارتهمدلی، شخصیت، (

اند که بندي شدههاي کلیدي براي رهبران در قالب پنج طبقه کلی تقسیمملل شایستگیو ي توسعه سازمان در گزارش برنامه
ها و ساماندهی یادگیري و کارآفرینی بوده استت برنامهطبقات مذکور شامل مدیریت خود، مدیریت افراد، مدیریت پروژه، مدیری

(UNDP, 2016).
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,Manning)پیشینبسیاري ازتحقیقات  2003; Thach et al., بندي براي طبقهمشخص الگويو ارائهبدون تبیین،(2007
دیگراز مطالعاترخیب، با این حالاند.پرداختهها ي فهرستی از شایستگیبه ارائه، صرفاًهاي رهبريشایستگی

(Boyatzis, 2009; Haste, 2009; Muller & Turner, 2010; Badea et al., مدل و چارچوب مشخصی را براي ساماندهی و ،(2014
هاي شایستگیبنديطبقهبرايشدهیادمطالعات اغلبها که در ترین الگواند. یکی از رایجهها مدنظر قرار دادبندي شایستگیطبقه

KSA)شایستگیگانهمدل سهمورد توجه قرار گرفته است، ،رهبري Model)در ابعاد هاي شایستگیبرگیرندهکه درباشدمی
.استیو مهارتی، نگرشیدانش

را آن ،تجربه، منظور از دانش، بستر اطالعاتی است که یک فرد بر اثر آموزش و یا کسب )1(نگاره گانه شایستگیبر مبناي مدل سه
ها و عقاید راجع به یک بندد. منظور از نگرش، حاالت، احساسات، گرایشکار میبراي بهبود عملکرد خود بهآن رادست آورده و به

هاي ذهنی و حرکتی نگرد. منظور از مهارت، توانمنديها میاي است که فرد از طریق آن به مسائل و پدیدهموضوع بوده و شیوه
,Haste)شودها میکه نهایتاً منجر به انجام دادن فعالیتافراد بوده  2009; Badea et al., 2014).

)Skill(یمهارت
(مرتبط با توانایی انجام دادن کارها)

)Attitude(ینگرش
)هاي کیفی، احساسات و ادراکاتمربوط به ویژگی(

)Knowledge(یدانش
)و اطالعات(مربوط به حیطه آگاهی

KSA)گانه شایستگیسهمدل-1نگاره  Model)(Haste, 2009)

هاي الزم براي شایستگیبنديچارچوب زیربنایی، به تبیین و طبقهعنوانبهگانه شایستگی پژوهش حاضر نیز، با تمرکز بر مدل سه
هاي پردازد. بر این اساس، منظور از شایستگیهاي دانشی، نگرشی و مهارتی میایفاي نقش رهبري دانشجویان کشاورزي در مقوله

اي است. دانشی رهبري، ظرفیت شناختی و بستر اطالعاتی موردنیاز دانشجویان کشاورزي براي دستیابی به عملکرد رهبري حرفه
شان ي رهبريهاها و باورهاي موردنیاز دانشجویان کشاورزي براي توسعه قابلیتهاي نگرشی، مرتبط با ادراکات، ارزششایستگی

هاي موردنیاز دانشجویان براي ارتقا حرکتی و قابلیت-هاي ذهنیاز توانمندياندعبارتهاي مهارتی است. نهایتاً، شایستگی
هاي دانشجویان کشاورزي در رهبري هاي رهبري است. لذا، مجموعه مفاهیم برآمده از این سه مقوله، مجموعه شایستگیشایستگی

گیري از مبانی نظري رهبري دانشجویان، با بهرهتر چارچوب شایستگیمنظور ساماندهی دقیق. همچنین، بهرا نمایان نموده است
هاي دانشی، نگرشی و مهارتی صورت گرفته است.هاي مفهومی دیگري در هر یک از مقولهکار رفته در مطالعات پیشین، زیرمقولهبه

روش پژوهش
. انجام شده استکیفی و کمیدو بخشدرقالب ،شدهبا توجه به اهداف تعیینبردي و تحقیق حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی کار

علوم تربیتی و صان کشاورزي،(متخصعلمی دانشگاه شیرازهیأتي اعضاي دربرگیرندهبخش اول تحقیقجامعه آماري در
بخش کیفی در هاي علمی کشاورزي دانشگاه شیراز بوده است. تحقیق شامل دانشجویان عضو انجمندومو در بخش مدیریتی)

توسعه رهبري در يدانشگاه شیراز که در زمینهعلمیهیأتنفر از اعضاي14با ساختارمندنیمهاز روش مصاحبه، تحقیق
گیري گلوله برفیروش نمونهطور هدفمند و با استفاده از هاي تحقیق به. سوژهشداند، استفاده نظر بودهدانشجویان آگاه و صاحب

(Snowball Sampling) ،و بودهسوژه بعدي تحقیقمعرفنظر،کنندگان صاحبکه هر یک از شرکتصورتنیبدانتخاب گردید
جمالت و تکرار نظري،به اشباعحصول اطمینان از دستیابیمعیار براي ادامه یافت.گیري تا زمان دستیابی به اشباع نظرينمونه

شایستگی
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تشخیص داده در حال تکرارحاصلهيهادادهتا جایی ادامه یافت که نظرات مشابه و هامصاحبهکه يطوربه،بودهاي قبلی داده
هاي دیگري که به تبیین موضوع تحقیق صورت پذیرفت. چون دادهچند مصاحبه تکمیلی شده و براي حصول اطمینان بیشتر، 

با توجه ثبت شد. دقتبهها ها و نقل قولپس از انجام هر مصاحبه، تمامی پاسخ.ها خاتمه یافتکمک نمایند، کشف نشد، مصاحبه
از تحلیل هامنظور استخراج شایستگیبهقرار گرفته بود، مورد توجهچارچوب اصلی عنوانبهها گانه شایستگیکه مدل سهبه این

از رویکردهاي تحلیل محتواي کیفی است و ، قیاسیتحلیل محتواي .شدستفاده ا(Deductive Content-Analysis)قیاسیمحتواي 
(ایمان و دنباشداشته گسترش مفهومی بیشتري نیاز بهمفاهیم آن وجود داشته باشد، اما ايرود که چارچوب اولیهکار میزمانی به

و شایستگی ي اصلی سه مقولهلحاظ نمودنبا ها گانه شایستگی، مصاحبهبر این اساس، با در نظر گرفتن مدل سه. )1390نوشادي، 
تبییني دیگرهامقولهزیرمفاهیم و آوري شده، هاي جمعو سپس، بر مبناي دادهانجام شدهها هاي باز پیرامون آنانجام پرسش

تناسببهسپس این مفاهیممفهوم استخراج شده و 45هاي موجود، مجموعاً با تحلیل سطر به سطر دادهکهصورتنیبد، اندشده
اند.شدهبندي و طبقهتعریف هادر قالب زیرمقولههاي اصلی، با مقوله

به . اعتبارسنجی توسط اعضاءاستفاده شد(MemberValidation)ءکنترل اعضااعتبارسنجی سنجش قابلیت اعتبار از روش منظوربه
هـاي  کننـدگان خبـره، دقـت یافتـه    رجوع مجدد به مشارکترود که محقق بخواهد با کار میاین دلیل براي سنجش قابلیت اعتبار به

از طریـق ) و به همین دلیل در این تحقیق، از این روش استفاده شد. در این روش، قابلیت اعتبار1397خود را افزایش دهد (اکبري،
زئـی بـر مبنـاي نظـرات     اصـالحات ج انجاموها تأیید کلیات یافتهکنندگان،رکتمشابه برخیشدهي استخراجهام، مقولهارائه مفاهی

توصیف محقق را انعکاس دنیاي اجتمـاعی  کنندگان،مشارکتبرخوردار است که ءتحقیقی از اعتبار اعضا. گیردصورت میهاآننهایی
ضـبط وارد مـ هـا و  تمـامی یادداشـت  هاي خام و ، دادهیريپذییدتأمنظور دستیابی به لذا، به). 1389خود بدانند (ایمان و همکاران، 

مورد بازبینی قرار گرفت.کنندگان مشارکتچند نفر ازتوسط ، ثبت گردید و مجدداًشده
ان هاي علمی و تعامل با سردبیران و رهبرمشارکت در انجمنکه به دلیل ، دانشجویانی بودند، گروه هدفدر بخش بعدي تحقیق

نفر از دانشجویان عضو 108جامعه آماري شامل لذا، ند. بودپیرامون موضوع تحقیق داراي اطالعات کافی هاي یادشدهانجمن
د شنفر برآورد 84دل با گیري تاکمن، حجم نمونه معااز جدول نمونهگیريبهرهبا . دانشکده کشاورزي شیراز بودهاي علمینجمنا

ساختارمندها از مصاحبهاطالعات از آنآوري براي جمعشدند. انتخابگیري تصادفی سادهبا استفاده از روش نمونهها و نمونه
هاي دانشی، نگرشی و مهارتی ي سه بخش مجزا شامل گویهاي تهیه شدکه دربرگیرندههمین راستا پرسشنامهدر.استفاده شد

کنندگان خواسته شد که بر مبناي طیف لیکرت، وضعیت مشارکتهر یک از و از هاي رهبري دانشجویان بوده مرتبط با شایستگی
آوري شده با کمک اطالعات جمعسپس تعیین نمایند. یادشده راهاي رهبري دانشجویان در ابعاد موجود و مطلوب شایستگی

بررسی منظورهبهمبسته-استفاده شامل آزمون تیهاي موردنترین آزمومورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. مهمSPSS21افزار نرم
.بودهاتگیبندي شایسبراي اولویتو آزمون فریدمنهابین میانگین نمرات وضع موجود و مطلوب شایستگیاختالف

و بحثهاافتهی
علمی کشاورزي هیأتدرصد از اعضاي 36علمی مدیریت، هیأتدرصد از اعضاي 43شامل،در بخش اول تحقیقکنندگان مشارکت

.اندزن بودهدرصد21مرد و هاآندرصد از 79ند که به لحاظ توزیع جنسیتی علمی علوم تربیتی بودهیأتدرصد از اعضاي21و
درصد61به لحاظ توزیع جنسیتی،ند کههاي علمی کشاورزي بودضو انجمنکنندگان دانشجویان عدر بخش دوم تحقیق، مشارکت

ند.درصد مرد بود39ها زن و از آن
، نتایج علمیهیأتبر مبناي نظرات اعضاي هاي رهبري دانشجویان کشاورزيیعنی تعیین شایستگی،تحقیقدر ارتباط با هدف اول 

مبناي که براستهاي رهبريیاي، شایستگمقوله هستهشود، که مالحظه میطورهمانارائه شده است. 1در جدول تحلیل محتوا
رهبري دانشجویان بوده است.یو مهارتی، نگرشیوله اصلی دانشي سه مقاي دربرگیرندههسته، این مقولهگانه شایستگیسهمدل

ارتباطی و دانش مفهومی - زیرمقوله شامل دانش کشاورزي، دانش ترویجیسه ، هاي دانش رهبريدر ارتباط با مقوله شایستگی
هاي شایستگی رهبري است که کنندگان نشان داد که دانش کشاورزي یکی از زیرمقولهشده است. مصاحبه با مشارکتاستخراج
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که اند بیان داشتهچنین دانش کشاورزي، با در ارتباط کنندگان مشارکتباید از آن برخوردار باشند. دانشجویان کشاورزي می
ها و مسائل روز به چالشنسبتها آنآگاهی همچنین کشاورزي و تخصصیهايگرایشدر هر یک از اطالعات کافی برخورداري از

هاي دانشی است که دانشجویان از جمله شایستگی.) محیطی، محصوالت تراریخته و غیرهزیست(مانند بحران آب، مسائل کشاورزي
.مند باشندها بهرهباید از آنکشاورزي می

ه است رهبري در دانشجویان بودهاي شایستگیدانش مفهومی که اشاره به مفاهیم و اصول بنیادین رهبري دارد، از دیگر زیر مقوله
ها و ریزي، آگاهی از مفهوم، نظریه، دانش برنامهمسألههاي تحقیق، شامل مفاهیمی چون دانش حل این زیرمقوله از دیدگاه سوژهکه

اند که براي اینچنین بیان داشتههاي تحقیق عبارتی، سوژهبههاي رهبري، دانش ارزشیابی و دانش مدیریت تضاد بوده است.روش
هاي رهبري ها و روشکسب دانش مرتبط با مفهوم رهبري، دانشجویان کشاورزي نیاز دارند تا درباره مفاهیم بنیادي رهبري، نظریه

Moore(ها با مطالعهاین یافتهاطالعات کافی داشته باشند. ،مسألهریزي، ارزشیابی و حل و مباحث مرتبط با آن از جمله برنامه et

al., .نداداشتههمخوانی)2013
که این زیرمقوله دربرگیرنده مباحث نظري ارتباطی بود-وله دانش ترویجیها، زیر مقشده از مصاحبهاستخراجهاي از دیگر زیرمقوله

هاي دانشی رهبري، اند که براي دستیابی به شایستگیهاي تحقیق، چنین بیان داشتهسوژه.ا ترویج و آموزش کشاورزي بودمرتبط ب
بنابراین،؛ هاي مرتبط با مباحث ترویج کشاورزي و نیز ارتباطات هستندکشاورزي نیازمند کسب اطالعات کافی در حیطهدانشجویان

ها، اصول و ابزارهاي ترویج و آموزش ي مفاهیمی چون آگاهی از شیوهکنندگان تحقیق، این زیرمقوله دربرگیرندهاز دیدگاه مشارکت
رگساالن و دانش ارتباطات ، آگاهی از اصول آموزش بزتسهیلگريهاي مشارکت گروهی، دانش ک، آگاهی از مفاهیم و تکنیکشاورزي

,Moore & Rudd)هاي هاتا حدودي با یافتهاین یافته.بود دانش ارتباطات و اند کهچنین بیان داشتهاند که همخوانی داشته(2004
هستند.هاي دانش رهبري بناي کسب شایستگیزیرتسهیلگريدانش 

ند که الزم است دانشجویان کنندگان چنین بیان داشتمشارکتهاي نگرش رهبري در دانشجویان، در ارتباط با مقوله شایستگی
هاي نگرشی رهبري در باورهایشان به لحاظ مواردي چون اعتقاد راسخ به اثربخش بودن پذیرش کشاورزي براي کسب شایستگی

نگري، نگرش نوآورانه و غیره ارزشمندي دستاوردهاي گروهی، باور راسخ به ایجاد تغییر، مثبترسالت رهبري، اعتقاد داشتن به 
,Badea)هاي اخیر با نتایج مطالعه یافتهوجود آورند.تغییراتی به باور به اصول اخالقی رهبري . همچنین، همخوانی داشت(2014

هاي نگرشی رهبري دانشجویان مورد توجه قرار باید در شایستگیمیشوندگاناست که به اعتقاد مصاحبهبودهاز موارديدیگریکی
باید باورهاي اخالقی مرتبط همخوانی دارد. به اعتقاد او که نظام آموزش دانشگاهی می(Naylor,2006)هاياین یافته با یافتهگیرد. 

ها ارزشها در رهبري گروهی یا سازمانی آنشود که باور به اصول اخالقی باعث میبا رهبري را در دانشجویان ایجاد و تقویت نماید، 
شوندگان، استخراج شد که شامل اعتقاد به هاي مصاحبهقولمفهوم از نقلنُهبر این اساس، . دنو خط قرمزهاي خود را زیر پا نگذار

اعتقاد به ارجحیت منافع و دستاوردهاي گروهی بر ، دیگران و محیط،در خوداثربخشی رسالت رهبري، باور و اشتیاق به ایجاد تغییر 
بینی و نگرش مثبت، نگرش منعطف در نگرش انتقادي، خوشدستاوردهاي فردي، باورمندي به اصول بنیادي و اخالقی در رهبري، 

ند.د سیستمی به مسائل کشاورزي بودمنها، نگرش نوآورانه و روحیه کارآفرینانه، نگرش نظامبرخورد با چالش
رتباطی، مهارت مفهومی، مهارت بین زیرمقوله شامل مهارت اچهارهاي مهارت رهبري در دانشجویان، ر ارتباط با مقوله شایستگید

هاي مهارتی، دانشجویان اند که براي دستیابی به شایستگیکنندگان چنین بیان داشته. مشارکتشدفردي و مهارت فنی استخراج 
ترین مهمعنوانبههاي ارتباطی مهارتدر واقع،هاي الزم براي ارتباطات گروهی را در خودشان تقویت نمایند. بتوانند مهارتباید می

ها با توجه به ماهیت رهبري که مستلزم انجام تعامالت اجتماعی با اند ودستیابی به آنویژگی در روابط اجتماعی توصیف شده
ابزار یارتباطهاي مهارت) 1391و همکاران، براتیباشد. به اعتقاد (ناپذیر میتنابباشد، اجمخاطبان و اعضاي گروه یا سازمان می

بر مبناي نظرات خواهد بود. پذیر نامکانها ها نیز بدون برخورداري از این مهارتگروهرهبريو بودهگروهینوع فعالیتکلیدي هر
شامل مفاهیمی چون خوب صحبت کردن و فن بیان، الزم براي دانشجویان ارتباطی هايمهارتمفاهیم مرتبط با ،هاي تحقیقسوژه

و صحیح پیام ارتباطی و اطالعات، توانایی ارائه مؤثرمهارت خوب گوش دادن، توانایی مذاکره کتبی و شفاهی، توانایی انتقال 
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. منظور از مهارت مفهومی حاصل شدي شوندگان، زیرمقولهبر مبناي دیدگاه مصاحبههمچنین، بازخورد متناسب بوده است. 
Moore(مبانی و اصول مرتبط با مفهوم رهبري گروه بوده استيدربرگیرندههایی است کههاي مفهومی، آن دسته مهارتمهارت

& Rudd, نیزاندازي و هدایت کنند وراهدانشجویان باید بدانند چگونه یک تیم را ند کهکنندگان چنین بیان نمودمشارکت.)2004
این مهارت را داشته باشد که ها، رهبر باید را داشته باشند. همچنین به اعتقاد آنها مهارت تقسیم وظایف و تفویض مسئولیت

ترسیم نماید. بر خوبی براي خود و گروهدار شده است را بهگري یک تیم را عهدهانداز و وضعیت مطلوبی که براي آن هدایتچشم
هستند که از مبانی مسألهدگان، دانشجویان براي رهبري یک گروه نیازمند برخورداري از مهارت حل شوناساس نظرات مصاحبه

ضعیفی دارند، در برخورد با مسألهند که دانشجویانی که مهارت حل قد بودها معتاساسی مفهوم رهبري است، به عبارتی آن
مفهوم شامل نهدر ارتباط با این زیرمقوله، اهند داشت.دچار شکست شده و توانایی رهبري اثربخش را نخوهاي گروهی چالش

يشیوهترین ها، توانایی برگزاري و اداره جلسات و مناسبات گروهی، توانایی انتخاب مناسبتوانایی تشکیل تیم و تقسیم مسئولیت
گیري قاطعانه، توانایی توانایی تصمیمریزي راهبردي،، توانایی برنامهمسألهانداز و اهداف، توانایی حل رهبري، توانایی ترسیم چشم

تحقیق استخراج شد، کنشگرانهاي قولزیرمقوله دیگري که از نقلشده و توانایی مدیریت زمان بوده است.انجام ریسک حساب
نه، توانایی فردي بوده است که شامل مفاهیمی چون توانایی پشتیبانی از اعضاي گروه، توانایی ایجاد جو صمیمانه و عادالمهارت بین

آخرین زیرمقوله براي .بودتسهیلگريو مهارت ، توانایی منتورینگگروهیگروهی و بینهمدلی، توانایی ایجاد شبکه روابط درون
- و نرمرایانهکارگیري ي مفاهیمی چون توانایی بهکه دربرگیرندهبودیفنجویان، مهارت هاي مهارت رهبري دانشمقوله شایستگی

هاي اجتماعی، توانایی تجهیز منابع مالی و توانایی هاي اینترنت و شبکهگیري از پتانسیلتخصصی، توانایی بهرهافزارهاي 
Moore(تا حدودي با مطالعاتهاي رهبري دانشجویانهاي اخیر در ارتباط با انواع مهارتیافتهمستندسازي دستاوردها بوده است.

& Rudd, 2004; Pagon et al., .همخوانی داشت) 2008

هاي رهبري دانشجویان کشاورزيشایستگی-1جدول 
نمونه گزاره زیر مقوله

مقوله

کسی که قراره پیشرو باشه، الزم هست در رشته تخصصی خودش مسلط و متخصص باشه، یک رهبـر کشـاورزي، بایـد دانـش     مسلماًخب *
تخصصی کشاورزي را بلد باشه ...

کـه مسـائل جمعـی هسـتن و کسـی کـه       مواجه هستیمزیستیطمحجدي مثل بحران آب، محصوالت تراریخته، تخریب مسائلامروزه با *
ها داشته باشه و آگاه باشه ...ینادار بشه، نیاز داره اطالعات کافی در خصوص خواهد رهبري کشاورزي را عهدهمی

ش کشاورزي
دان

دانش
ی

ترویج و آموزش کشاورزي همخوانی داره، پس چیزي که دانشجوي کشاورزي در کنار تخصـص  هاي آموزه*رهبر کشاورزي بودن ماهیتش با 
ها، اصول و ابزارهاي ترویجیه...باید ازش آگاه باشه، آگاهی از شیوه

پـس  یعنـی چـی؟  زنه، کار گروهیه... رهبر الزمه بدونه کار گروهی و مشـارکت  ه به مفهوم رهبري در ذهن جرقه میچیزي که در اولین نگا*
دانش مشارکتی را کسب کرده باشه تا بتونه جلب مشارکت افراد را تضمین کنه...

جـاي  که رهبر نقـش کاتـالیزور داره بـراي یـک گـروه، پـس بـه       گاهی افراد فکر میکنن رهبر بودن یعنی دستور دادن، در صورتیمتأسفانه*
که بتونه روابط و کارها را تسهیل کنه...هایی را یاد بگیرهدستورات باال به پایین، رهبر باید روش

طلبه و اگه قـراره دانشـجویان در   هاي سنی بالغ و بزرگسال هستن، شرایط خاص خودشو میمتقاعد کردن و هدایت مخاطبانی که در گروه*
شته باشن...آموزش دادن به بزرگساالن دايدار بشن، نیاز هست که دانش الزم در زمینهآینده رهبري کشاورزان را عهده

خـش مهمـی از   ب.، یعنی روابـط عمـومی بـاال..   مؤثرمعناست رهبر اثربخش بودن یعنی داشتن ارتباطات ارتباطات اگه نباشه رهبر بودن بی*
و گر بـودن شرط ورود به دنیاي هدایتشه گفت دانش ارتباطات و اطالعات جامع ارتباطی پیشمیش را باید یاد گرفت.روابط ذاتیه ولی بقیه

رهبري هست...

ش ترویجی
دان

-
ارتباطی دانشی
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1ادامه جدول 
نمونه گزاره زیر مقوله

مقوله

هاي مختلف حـل  که رهبر یک تیم، فرمولرهیمپس انتظار .اساسی هست..مسألههدف کار تیمی، در نهایت رفع یک یا چندین مشکل و *
مجهز باشه...مسألهخوبه که به دانش حل کاریناخوبی بلد باشه و براي را بهمسأله

گـري  ریزي کردن هست...بنیان فعالیت هـدایت کنه، برنامهبه ذهن خطور مییعاًسرشه، مفهومی که وقتی از رهبري و مدیریت صحبت می*
ریزي مطلع باشه...هاي برنامهریزیه و یک رهبر باید از مفهوم و انواع روشدیگران، برنامه

علم هست که باید بهش مجهز شد... الزمه که یک دانشجوي کشـاورزي کـه قـراره هـادي یـک تـیم باشـه، فـارغ ز مباحـث          رهبري، یک*
هایی داره...ها و روشتخصصی، دانش رهبري داشته باشه بدونه رهبري یعنی چی و چه نظریه

باید بلد باشه که نتایج را ارزشیابی کنه، بررسـی کنـه   از ملزومات دانش رهبري، برآورد کردن دستاوردهاي گروهی و عملکردهاست... رهبر*
طور اصولی بلد باشه....باید ارزشیابی کردن را بهکارقطعاًینابراي ا پایین، چه تغییراتی ایجاد شده.که از نقطه شروع ت

شه حل تضاد کـرد... رهبـر   ، نمیبدون هیچ دانش و تجربهجوريینهمکار گروهی پویاست و چون پویاست، همیشه اختالفات وجود داره، *
ها و تضادهاي احتمالی را مدیریت کنه...جوري تنشهگروه الزمه بدونه چ

ش مفهومی
دان

دانشی

گذاره، الزمه که به رسالتش معتقد باشه و ایمـان داشـته   خواد، کسی که قدم توي این راه میرهبر بودن قبل از هر چیز، یک باور قلبی می*
تونه اثربخشی داشته باشه...باشه که می

تمایل درونی به ایجاد تغییرات در افراد، مباحث و محیط هست، پس فرد باید مشتاقانه به دنبال ایجاد تغییر باشه و کسـی  جوریکرهبري *
که این اشتیاق را نداره، رهبر خوبی نخواهد بود...

اشـه کـه   بمعتقـد  یقـاً عم. رهبر باید تونه رهبر باشهی اولویت داره، نمیکسی که اعتقادش اینه که تصمیم و منفعت فردي بر تصمیم جمع*
دستاوردهاي جمعی مطلوبیت بیشتري از دستاوردهاي فردي دارند...

از اخالق رهبر بودنه و باید بهشون پایبند بود...یجزئتعهد، صداقت، عدالت، احترام، اتحاد و ... همه از مبانی رهبري هستن که *
، باید شناختش نقادانه باشه، بخصوص که برخی مشکالت کشـاورزي جوریـه کـه تـوافقی دربـاره شـون نیسـت و        رهبر شدندانشجو براي *

نگري، داشتن نگرش انتقادیه...نگري هر راهکاري را پذیرفت، الزمه اجتناب از سطحیشه با سطحینمی
ه... رهبر باید بتونه در هر شرایطی نیمه پـر لیـوان را ببینـه و اونهـا را تقویـت      برنگري، گروه و عملکرد گروهی را به سمت سقوط میمنفی*

هاي خوبی براي کار پیچیده رهبري هستن....بین، گزینهنگر و خوشافراد مثبتکنه...
پذیر داشته باشه...نگري، آفت کار گروهیه، رهبر الزمه نگرش انعطافسماجت بیش از حد، مقاومت و مطلق*
و روحیه نوآوري و دید کارآفرینانه داشته باشه...ذکاوت.پی میشه گفت رهبر موفق، کسیه که هبر بودن، ایجاد تغییر و نوآوریهت رماهی*
شـون کنـه، مثـل تجـویز     یتونـه حـل  هاي منفـرد نم حلو گاهی تکرارشونده مواجهیم که دیگه راهدر کشاورزي با مسائل پیچیدهمتأسفانه*

پس دانشجوي کشاورزي اگه قراره رهبـر کشـاورزي باشـه، الزمـه تصـویر و      .بدون لحاظ کردن مشکالت محیط زیستی..کش براي آفات آفت
هـا داشـتن نگـرش و تفکـر     .الزمه همـه ایـن  نگـر داشـته باشـه   کش، دید جـامع آفتدرباره تجویز مثالًاي از مسائل داشته باشه، دید گسترده
سیستمیه...

نگرشی

باید فن بیان خوبی داشته باشه داشته باشه. بتونه با تسلط صحبت کنه و صراحت گري را به دست بگیره،سکان هدایتخواد کسی که می*
لهجه و نفوذ کالم داشته باشه...

کنه... رهبر باید بتونه نسبت گوش دادن تک افراد اهمیت پیدا میو صداي یکيرأوقتی صحبت از کار گروهی پیش میاد، شنیده شدن *
طرفه را بیشتر کنه... خوب گوش دادن به نظرات دیگران یک مهارته ارتباطیه...سخنران بودن یکبه
کتبی را داشته باشه...صورتبهصورت شفاهی و چه براي رهبر شدن الزمه که فرد توانایی مذاکره کردن چه بهقطعاً*

چه که در اثرگذاري رهبر بر گروه اهمیت داره اینه که رهبر بتونه پیام * داشتن اطالعات باال براي رهبري الزمه ولی کافی نیست، یعنی اون
همان پیام را دریافت کردن...یقاًدقاي به مخاطبان منتقل کنه و مطمئن باشه مخاطبان نیز گونهاطالعاتی که در ذهن داره را به

بتونه قاطعانه نه بگه، یعنـی بایـد بسـته بـه شـرایط رهبـر بایـد        زا سکوت کنه، گاهی باید * گاهی الزمه رهبر در برخورد با یک شرایط تنش
توانمندي اینو داشته باشه که واکنش و بازخورد متناسب نشون بده...

مهارت ارتباطی

مهارتی
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1ادامه جدول 
نمونه گزاره زیر مقوله

مقوله

تعیین و تقسیم متناسب وظایف افراده...اولین کاري که یک رهبر باید از پسش بربیاد، توانایی تشکیل تیم و بعدش*
هایی مثل برگزاري کارگـاه آموزشـی، سـمینار و ... از    ور موقعیتطبرگزاري، هماهنگی هدایت منظم جلسات و مناسبات گروهی و همین*

هاي کلیدي سرگروه یا رهبر بودنه...مهارت
یط، یک توانمندیه...رهبر اثـربخش کسـی هسـت کـه عـالوه بـر       قدرت تشخیص و انتخاب بهترین شیوه رهبري یک گروه بر مبناي شرا*

داشتن دانش رهبري، بتونه دانش خودشو با مقتضیات هر گروه تطبیق بده و بتونه شیوه رهبري مناسب را انتخاب کنه...
توانـایی ارائـه ترسـیم تصـویر     اي برسـن،  قراره خودش و گروه به چه نقطه* رهبر باید بتونه تصویري از اهداف و آینده ترسیم کنه و بدونه

کنه که دیگران بدونن قراره به کجا برسن و با اشتیاق بیشتري همراه بشن...اهداف آتی کمک می
، این هنر و توانمندي سرگروه یـا  دهیمها و مسائل جدید بروز چالشمرتباًهاي جمعی جوریه که ها و ماهیت فعالیت* پویایی افراد و گروه

کنه...مسألهحل داشته باشه و حل راي هر موقعیت راهرهبره که بتونه ب
ها، باید راهبردهاي مناسـب  هایی وجود داره...در مواجهه با مسائل و محدودیتها و محدودیتدر هر گروهی مسائل، نقاط قوت، پتانسیل*

ها، دچار سردرگمی نباشه...هه با چالشریزي راهبردي داشته باشه تا گروه در مواجاتخاذ بشه و بنابراین رهبر باید بتونه برنامه
شه ولی گاهی ابهاماتی پیش میاد که اگـه رهبـر   درسته که در یک گروه، ایجاد فرصت آزاد براي ابراز عقاید و نظرات ارزش محسوب می*

گیري قاطعانه ند مهارت تصمیمدست بگیره، گروه ممکنه به بیراهه بره و از اهداف دور بشه... پس رهبر توانمنتونه خودش ابتکار عمل را به
را داره تا بتونه گروه را در مسیر درست نگه داره و به سرمنزل برسونه...

ها و اکتشافات جدیـد را  ت فراتر رفتن از محدودیتأکه افراد گروه جرشه، مگر اینهیچ تغییر و پیشرفت بزرگی در یک گروه حاصل نمی*
ند رهبر یا سرگروهی هست که توانایی خطر کردن و ماجراجویی را داشته باشه و به افـراد گـروه   داشته باشن...هدایت چنین شرایطه، نیازم

هم اجازه ریسک کردن بده...
اي در کار گروهی ارزشمنده...رهبر خوب کسی هست که بتونه با برنامه زمانی پیش بـره و زمـان را بـا درایـت     زمان، مثل هر منبع دیگه*

...مدیریت زمان یک مهارته که در کار جمعی اهمیت زیادي داره...درستی مدیریت کنهخودش به

مهارت مفهومی

مهارتی

توجهی قرار بگیره... رهبر بایـد ایـن توانمنـدي را داشـته باشـه کـه حتـی در        توي کار تیمی، هیچ فردي براش خوشایند نیست مورد بی*
پشتیبانی کنه، بهشون قوت قلب بده...تک افراد را شرایط دشوار و وقوع اشتباهات، همچنان تک

تـونن مشـارکت   * ایجاد احساس راحتی در اعضاي یک تیم، مستلزم اینه که افراد حس کنند که در یک محـیط صـمیمانه و عادالنـه مـی    
راحـت بـودن بـراي    وجود بیاره، طوري که افراد حسداشته باشن و این مهارت یک رهبري که از ابتدا تا انتها، بتونه یک جو صمیمانه را به

ابراز عقیده و همکاري داشته باشن
انگیزه بشن... در چنین شرایطی، رهبر گـروه بایـد بتونـه شـرایط را بـا مهـارت       .افراد ممکنه خسته یا بی.کار تیمی، همیشه سختی داره.*

خوبی هدایت کنه...همدلی خودش تعدیل کنه تا بتونه افراد را درك و شرایط را به
روابـط  طـور ینهمـ و یگروهدرونتر به نتایج اثربخش، رهبر باید توانمندي اینو داشته باشه که پیوندهاي مستحکم دستیابی سریع*براي 

گروهی را ایجاد و تقویت کنه...بین
شرایط از این هاي تسهیلگري را تمرین کنه و بسته به صورت عملی انواع مهارت، الزمه که رهبر بتونه بهتسهیلگري*متعاقب دانش 

کار بگیره...ها بهمهارت
رهبران موفق افرادي هستن که مهارت توانمندسازي دیگران را داشته باشن، بتونن مثل یک آینه، افرادي را به سـمتی راهنمـایی کـنن    *

منتور باشه و رهبـري را در  که خودشون در آینده رهبر بشن...این موضوع براي پرورش رهبران کشاورزي آتی اهمیت داره...رهبر باید بتونه 
دیگران توسعه بده...

مهارت بین فردي
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مقوله

افزارهاي تخصصی مرتبط با رشته از واجباتی هست که رهبر الزمه تسلط کافی داشته باشه...و کار با نرمرایانهیطهدر ح*تخصص 
ها را گیري از آنهاي گروهی را تسهیل کنن و رهبر باید مهارت کافی در بهرهرا دارن که مراودههاي اجتماعی این پتانسیل * شبکه

هاي اینترنت استفاده کنه...هاي گروهی از قابلیتداشته باشه و بتونه در جهت تسهیل فعالیت
هاي ز تیم، مانند بازدیدها، آزمایشهاي مختلف براي تجهی*رهبر کشاورزي الزمه مهارت تهیه و تدارك منابع مالی براي فعالیت

کشاورزي، انتشار دستاوردهاي گروهی و تسهیالت موردنیاز را داشته باشه...
صورت اصولی مستند تونن دستاوردهاشونو بهشه که افراد نمیهاي دانشجویی اغلب دیده میدر کارهاي گروهی مثل انجمنمتأسفانه*

تا پایان، اسناد یا داره، ولی الزمه یک رهبر این توانایی تخصصی را داشته باشه که از آغازبخشی کنند حتی اگه گروه عملکرد رضایت
ها و اسناد براي مستند سازي).هایی براي مستندسازي تهیه کنه (استفاده از پایگاه دادهپایگاه داده

مهارت فنی

مهارتی

و مقایسه دانشجویان کشاورزيبري هاي رهوضعیت مطلوب شایستگیدر راستاي هدف دیگر این تحقیق براي بررسی وضعیت موجود و 
حاکی از آن است که بین میانگین کل 2شده در جدول ارائههايیافتهبررسی استفاده شد."همبسته- تی"، از آزمونهابین میانگین

رهبري دانشجویان کشاورزي (دانش کشاورزي، دانش یهاي دانشوضعیت موجود و مطلوب دانشجویان به لحاظ هر یک از انواع شایستگی
ترویجی و دانش مفهومی) تفاوت معناداري وجود دارد. در ارتباط با مقوله دانش کشاورزي، نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین میانگین 

نظر یافته، بهطبق اینها و مسائل روز کشاورزي بوده است.وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آگاهی دانشجویان کشاورزي از چالش
موجود احساس در وضعیت را هاي اطالعاتی هاي روز بخش کشاورزي، دانشجویان، شکافرغم اهمیت آگاهی از چالشرسد که علیمی

هاي دانشی کشاورزي، وضعیت دانشجویان به لحاظ کسب آگاهی از مسائل روز کشاورزياند براي توسعه شایستگیاند و انتظار داشتهنموده
هاي ها و سازمانهاي رهبري خود و هدایت گروهدر شرایط مطلوب تغییر نماید. بدیهی است که دانشجویان براي توسعه شایستگی

باید عالوه بر برخورداري از اطالعات کشاورزي، نیازمند کسب آگاهی از مسائل روز مرتبط با حیطه تحصیلی و شغلی هستند و بنابراین می
خصوص مقوله شایستگی دانشدرداشته باشند.ها و مسائل روز کشاورزيعان کافی درباره چالشتخصصی کشاورزي، اطال

ارتباطی دانشجویان کشاورزي، نتایج حاکی از معناداري اختالف میانگین وضعیت موجود و مطلوب در هر یک از مفاهیم آگاهی - ویجیتر
نکته قابل توجه آن است که در میان و دانش ارتباطات بوده است. تسهیلگريهاي شیوهها و ابزارهاي ترویج کشاورزي، آگاهی ازاز شیوه

ارتباطی، اختالف میانگین بین وضعیت موجود و مطلوب براي دو مفهوم دانش - شده در مقوله شایستگی دانش ترویجیمفاهیم قید
رفع موانع و ارتباطاتبوده است.ترياطالعاتی قابل توجهبوده که حاکی از شکافمشهودتر تسهیلگريهاي ارتباطات و آگاهی از شیوه

اعضاي با در ارتباطات رو در رورهبرانوقت ینبیشتر، زیرا که استجوهره اصلی رهبري گروه،طى و مدنظر داشتن مراودات انسانىارتبا
,.شود.صرف میگروه 2008)et al(Pagon.رهبر وظایفی براین،عالوه.داشته باشنداین زمینهالزم است رهبران دانش کافی در رو از این

نیازهاي خود را تا به اعضاي گروه کمک ها نیاز است به دانش تسهیلگري مجهز باشد. این وظایف عبارتند از: دارد که براي تحقق آن
خود را به نحو کارآمدي صرف کنند و تصمیماتی وقت که به اعضا براي ایندادنياریها را برطرف نمایند، ریزي، ارزیابی و آنتنظیم، برنامه

ه در جهت صحیح پیش برود، گوهاي گروهی به نحوي کوها و گفتردار باشد. هدایت بحثاتخاذ نمایند که از کیفیت باالیی برخو
فرآیندهاي خود را بشناسد و بتواند نکهیابه گروه براي دادنياریبرداري صحیح و دقیق که افکار و عقاید اعضا را منعکس کند، یادداشت

ارزیابی ، حمایت از اعضا براي رندیگیمو مورد آزمایش قرار شوندیمها و نظرها مطرح فرضیهنکهیایت کند، اطمینان از به نحو مؤثري فعال
ه در اتخاذ تصمیماتی که عقاید به گرودادنياریبراي نظراتهاي جدید، استفاده از اتفاق هاي جاري خود و همچنین ایجاد مهارتمهارت

بازخورد به اعضاي گروه ارائههمه اعضا را در نظر بگیرد، حمایت از اعضا در اداره عواملی که در روابط شخصی آنان با دیگران دخالت دارد، 
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دادنياری، یمساعکیتشر، مدیریت تضادها با همکاري گروهی و آورندعملهایی به ها بتوانند پیشرفت خود را ارزیابی کنند و تعدیلتا آن
آن اعضاي به گروه براي برقراري ارتباط به نحو مؤثر، کمک به گروه براي دسترسی به منابع داخل و خارج از گروه، ایجاد فضایی که در 

شوند، پرورش توان رهبري در دیگران با مندرهبهاي نیز گروه از تجربیات مثبت و فزایندهیابی به اهدافگروه ضمن تالش براي دست
.)1386(مددي و امامی، رهبرييهاتیمسئولها در دادن آنمشارکت 

مقوله دانش مفهومی رهبري دانشجویان کشاورزي، نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین وضعیت موجود و مطلوب در خصوص
؛ کهبودریزي، دانش رهبري، دانش ارزشیابی و دانش مدیریت تضاد، دانش برنامهمسألهحلشده اعم از دانشدر هر یک مفاهیم مطرح

در این هاي رهبري، حاکی از شکاف اطالعاتی دانشجویانها و روشدانش مفهوم، تئوريمیان، اختالف میانگین مشهودتر برايدراین
ي اساسی براي دستیابی به هاي رهبري، مبناها و روش.بدیهی است که کسب دانش در خصوص مفهوم، نظریهباشدزمینه می
نکته قابل اند.هاي تحقیق، دانشجویان در این زمینه با کمبود مواجه بودههاي رهبري گروهی است که بر مبناي نظرات سوژهشایستگی

دهد و دانش مفهومی نشان میمالحظه دیگر آن است که مقایسه میانگین کل وضعیت موجود سه مقوله دانش کشاورزي، دانش ترویجی 
تواند حاکی از نیاز که میزان میانگین وضعیت موجود شایستگی دانش مفهومی دانشجویان کشاورزي پایین بوده است که این نکته می

بیشتر براي توجه به افزایش دانش مفهومی در دانشجویان کشاورزي باشد.
هاي نگرشی رهبري دانشجویان کشاورزي ارائـه شـده   ت موجود و مطلوب شایستگیهاي مربوط به مقایسه میانگین وضعی، یافته3در جدول 

هـاي نگرشـی   گیاست. طبق جدول مذکور، تفاوت معناداري بین میانگین کل وضعیت موجود بـا میـانگین کـل وضـعیت مطلـوب شایسـت      
.ی رهبري دانشجویان وجود داشـت نگرشهايعبارتی، شکاف معناداري بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگیبه. دانشجویان وجود داشت

موجـود و مطلـوب هـر یـک مفـاهیم شـامل       که اختالف میانگین وضـعیت فاهیم نگرشی، نتایج نشان دادهمچنین، در ارتباط با هریک از م
نگـري  انتقادي، مثبتباوربه اصول اخالق رهبري، نگرش اعتقاد به ارجحیت دستاوردهاي گروهی بر فردي،ایجاد تغییر، ضرورتبهباورمندي 

. نکته قابل توجه آن است کـه در میـان مفـاهیم نگرشـی، اخـتالف      و نگرش سیستمی، معنادار بودبینی، نگرش نوآورانه و کارآفرینو خوش
ود، هـاي تحقیـق، در شـرایط موجـ    عبارتی، به اعتقـاد سـوژه  . بهمشهودتر بود"اخالق در رهبريباور به اصول بنیادي "میانگین براي مفهوم 

هـاي نگرشـی رهبـري    کمبودهایی به لحاظ رعایت اخالق در رهبري گروهی وجود دارد که براي دستیابی به وضـعیت مطلـوب شایسـتگی   
اثـربخش رهبـري   گـري و هـدایت رهبـري بـه ، یاخالقـ اصولتوجه به باید این کمبودها مرتفع شوند. واضح است که بدون دانشجویان، می

اخالقی، امري الزم و ضروري است تا رهبر از یک سـو گـروه را دچـار تعـارض نکنـد و از سـوي دیگـر، بـا اتخـاذ          رعایت اصول امیدوار بود. 
منافع بلندمدت گروهی را تضمین کند. آن چیزي که در مواجهه با مفهوم اخالق باید مد نظـر قـرار گیـرد،    ،تصمیمات منطقی و خردمندانه
).1396اخالق فردي و اخالق شغلی است (قراملکی، يهرگیرند، درباي رهبرياین است که اصول اخالق حرفه

هاي مهارتی رهبري دانشجویان کشاورزي در مربوط به مقایسه میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیهايیافته
یان کشاورزي در هاي مهارت دانشجوارائه شده است. نتایج مربوط به مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی4جدول 

فردي حاکی از وجود تفاوت معنادار میانگین کل هاي مهارت ارتباطی، مهارت مفهومی، مهارت فنی و مهارت بینهر یک از مقوله
هاي مهارتی دانشجویان بوده است. طبق جدول دهنده وجود شکاف معناداري بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگیبوده که نشان

ي شایستگی مهارت ارتباطی دانشجویان کشاورزي، نتایج حاکی از معناداري اختالف میانگین وضعیت مقولهمذکور، در خصوص 
. بودموجود و مطلوب در هر یک از مفاهیم گوش دادن فعاالنه، توانایی مذاکره، توانایی انتقال پیام ارتباطی و توانایی ارائه بازخورد 

توانایی برگزاري و هدایت ،توانایی تشکیل تیم و تقسیم وظایفتگی مهارت مفهومی (در ارتباط با مفاهیم مرتبط با مقوله شایس
و تدوین اهداف، توانایی حل ياندازچشمهاي اثربخش رهبري، توانایی ترسیم کارگیري شیوهجلسات و مناسبات گروهی،توانایی به

گردد که مالحظه میجام ریسک و مهارت مدیریت زمان)گیري، توانایی انریزي راهبردي، توانایی تصمیم، توانایی برنامهمسأله
. در خصوص مفاهیم مرتبط با مقوله مهارت هر یک از مفاهیم معنادار بوداختالف میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در 

ص مقوله مهارت . در خصوو مطلوب هر یک از مفاهیم بودفردي نیز، نتایج حاکی از وجود اختالف معنادار بین وضعیت موجود بین
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فنی دانشجویان، نتایج نشان داده است که اختالف معناداري بین میانگین وضعیت موجود و مطلوب هر یک از مفاهیم شامل توانایی 
بندي منابع مالی و مهارت مستندسازي بوده است.هاي اجتماعی، مهارت بودجهگیري از پتانسیل اینترنت و شبکهبهره

هاي دانشی رهبري دانشجویان کشاورزيمیانگین وضعیت موجود و مطلوب شایستگیمقایسه -2ل جدو

هاي نگرشی رهبري دانشجویان کشاورزيمقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی-3جدول 
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هاي مهارتی رهبري دانشجویان کشاورزيگین وضعیت موجود و مطلوب شایستگیمقایسه میان-4جدول 

هاي رهبري دانشجویان کشاورزي در ابعاد دانشی، بندي وضعیت موجود، وضعیت مطلوب وتعیین شکاف شایستگیمنظور اولویتبه
).7و 6، 5نگرشی و مهارتی از آزمون فریدمن استفاده شد (جداول 

هاي دانشی رهبري دانشجویان کشاورزي را نشان بندي وضعیت موجود و وضعیت مطلوب انواع شایستگی، نتایج اولویت5جدول 
هاي دانشی رهبري را به بندي وضعیت موجود شایستگیها، اولویتمیانگین. آزمون فریدمن، ضمن معنادار نشان دادن رتبهدهدمی

عبارت دیگر، دانشجویان کشاورزي، به ارتباطی و دانش مفهومی نشان داده است. به-ترتیب شامل دانش کشاورزي، دانش ترویجی
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اند. از سوي دیگر، در وضعیت بهتري بوده،به لحاظ آموزشی،دانش کشاورزي، دانش ترویجی و دانش مفهومیيترتیب در زمینه
هاي دانش رهبري دانشجویان، حاکی از آن است که نتایج آزمون فریدمن براي تعیین اولویت وضعیت مطلوب انواع شایستگی

نیاز دانشجویان، دانش مفهومی بوده و دانش ترویجی و سپس دانش کشاورزي به ترتیب اولویت ویت اول شایستگی دانش مورداول
توجه اند. به بیان دیگر، در شرایط مطلوب، نیاز آموزشی بیشتري براي آموزش دانش مفهومی به دانشجویان مورددوم و سوم بوده

Moore)ه با نتایج تحقیقات هاي تحقیق بوده است. این یافتسوژه et al., 2013; Strong et al., نیز همخوانی دارد که معتقد (2013
تري اولویت تدریس خود را بر طور جديکشاورزي، بهآموزشگرانبودند براي توسعه رهبري دانشجویان کشاورزي، الزم است که 

ارتقاء دانش و معلومات رهبري دانشجویان متمرکز نمایند.
هاي نگرشی رهبري دانشجویان بندي وضعیت موجود و وضعیت مطلوب انواع شایستگیمنظور اولویتآزمون فریدمن بهنتایج

هاي نگرشی رهبري بندي وضعیت موجود شایستگیهاي جدول مذکور، اولویتارائه شده است. بر اساس یافته6کشاورزي در جدول 
ایجاد ضرورتبهبینی، باورمندي اندیشی و خوشها، مثبتف در برابر چالشنگرش منعطبه ترتیب شامل باور به رسالت رهبري، 

بوده است. یافته و سیستمی، نگرش انتقادي، دیدگاه نوآورانه و کارآفرینانه و باور به اصول اخالقی در رهبري تغییرات، نگرش نظام
انشجویان، نشان داده است که رهبري دیگرشهاي ننتایج آزمون فریدمن براي تعیین اولویت وضعیت مطلوب انواع شایستگی

بندي وضعیت مطلوب نگرش به ترتیب شامل باور به رسالت رهبري، باور به اصول اخالقی رهبري، دیدگاه نوآورانه و رتبه
اعتقاد ،بینیاندیشی و خوشمثبتها،منعطف در برخورد با چالشایجاد تغییرات، ضرورتبه، باورمندي کارآفرینانه، نگرش انتقادي

هاي تحقیق، عبارت دیگر، طبق نظرات سوژهیافته و سیستمی بوده است. بهبه ارجحیت دستاوردهاي گروهی بر فردي، نگرش نظام
هایی چون باور به اصول اخالقی ریزي و آموزش بیشتري براي تقویت نگرش دانشجویان در زمینهدر شرایط مطلوب، نیاز به برنامه

ایجاد تغییرات وجود دارد.ضرورتبهوآورانه و کارآفرینانه، نگرش انتقادي، باورمندي براي رهبري، دیدگاه ن
هاي مهارتی بندي وضعیت موجود شایستگیدار نشان دادن اظهارات دانشجویان کشاورزي، اولویتآزمون فریدمن ضمن معنی

ارائه نموده مفهومیهاي فردي و مهارتهاي بینمهارت، ارتباطیهاي هاي فنی، مهارترهبري دانشجویان را به ترتیب شامل مهارت
، ارتباطی، یفنهاي هاي مهارتی رهبري به ترتیب در زمینهعبارتی، دانشجویان کشاورزي، در حال حاضر به لحاظ شایستگیاست. به

هاي مطلوب شایستگی). در ارتباط با تعیین اولویت وضعیت7جدول اند (در وضعیت بهتري ارزیابی شدهمفهومیفردي و بین
هاي مفهومی، مهارتهايبندي را به ترتیب شامل مهارتهاي حاصل از آزمون فریدمن، اولویتمهارتی رهبري دانشجویان، یافته

هاي رهبري عبارتی، نیازهاي آموزشی آتی براي تقویت مهارتاند. بهنشان دادهیفنهاي هاي ارتباطی و مهارتفردي، مهارتبین
هاي مطالعات مور و فردي بوده است. این یافته با یافتههاي بینهاي مفهومی و مهارتان کشاورزي، بیشتر متوجه مهارتدانشجوی

,Moore & Rudd)رود و نیز کرافورد و همکاران  2004; Crawford et al. همخوانی دارد که معتقد بودند که از میان پنج (2011
هاي انسانی (مانند مهارت هاي مفهومی رهبري و سپس مهارتنشجویان، توسعه مهارتهاي رهبري داشده مهارتطبقه تعیین

هاي کارورزي رهبري دانشجویان، مورد توجه قرار گیرند.همدلی، مهارت متقاعدسازي و توانمندسازي دیگران) باید در رأس برنامه

دانشی رهبري دانشجویان کشاورزيهاي عیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیبندي میزان وضاولویت-5جدول 
وبـطلــت مـیــه وضعـبــرت ودـوجـمتـعیـه وضـبــرت اولویتانواع دانش میانگین رتبه اولویت میانگین رتبه

3 22/2 1 0/3 دانش کشاورزي
2 88/2 2 27/2 ارتباطی- دانش ترویجی
1 42/3 3 24/1 دانش مفهومی

3 3 df

45/48 55/74 Chi-square
000/0 001/0 sig
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هاي نگرشی رهبري دانشجویان کشاورزيبندي میزان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیاولویت-6جدول 
طلوبـت مـعیـه وضـبــرت ودــوجــمتـعیــه وضـبــرت اولویتهاگویه رتبهمیانگین اولویت رتبهمیانگین

1 86/6 1 39/8 باور به رسالت رهبري
5 10/5 4 60/4 ایجاد تغییراتضرورتبهباورمندي 
8 41/3 9 41/2 اعتقاد به ارجحیت دستاوردهاي گروهی بر فردي
2 10/6 8 87/2 باور به اصول بنیادي و اخالق در رهبري
4 90/5 6 36/4 نگرش انتقادي
7 49/4 3 61/6 بینیاندیشی و خوشمثبت
6 62/4 2 10/7 هانگرش منعطف در برخورد با چالش
3 05/6 7 10/4 دیدگاه نوآورانه و کارآفرین
9 47/2 5 57/4 یافته و سیستمینگرش نظام

8 8 df

40/114 19/229 Chi-square

000/0 000/0 sig

هاي مهارتی رهبري دانشجویان کشاورزيعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیبندي میزان وضاولویت–7جدول 
وبـطلـعیت مـه وضـبـرت ودـوجـمعیتـه وضـبـرت اولویتانواع مهارت میانگین رتبه اولویت میانگین رتبه

3 62/2 2 10/3 مهارت ارتباطی
1 95/3 4 52/2 مهارت مفهومی
2 31/3 3 89/2 مهارت بین فردي
4 42/2 1 52/3 مهارت فنی

3 3 df

02/31 77/19 Chi-square

000/0 004/0 sig

پیشنهادهاگیري و نتیجه
هاي علم، فناوري و ارتباطاتدر عرصهي روزافزونهابا پیشرفتآموزش عالی کشاورزيهاي نیاز به تغییر و تطبیق برنامه

هاي موردنیاز دانشجویان هاي دانشگاهی، گام نخستین آن است که شایستگیایجاد تغییرات در برنامهمنظوربهناپذیر است. اجتناب
هاي رهبري دانشجویان کشاورزي، توسعه شایستگی. شناسایی و توسعه داده شوند،سب با تقاضاي بازار اشتغالبراي پاسخگویی متنا

شایستگی رهبري باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. کار، میبه انتظارات کارفرمایان و بازاریکی از مواردي است که با توجه
باشد. به همین دلیل، قابل حصول میهاي رهبري دانش رهبري، نگرش و مهارتهايتلفیق مقولهاز اي است کهمفهوم گسترده

مبناي نظري لحاظ نموده است. عنوانبهها را گانه شایستگیهاي رهبري دانشجویان، مدل سهتحقیق حاضر براي تبیین شایستگی
ن، هدف نخستین این تحقیق، تهیه فهرست و هاي رهبري دانشجویاشناسایی شایستگیيبا توجه به نبود تحقیقات کافی در زمینه

برگرفته از تحلیل محتوایی نظران بوده است. نتایج گیري از نظرات صاحبهاي رهبري دانشجویان با بهرهچارچوبی از شایستگی
ایستگیشزیر مقوله اصلی براي، حاکی از وجود و اهمیت سه علمی دانشگاه شیرازهیأتبا اعضاي هاي حاصله از مصاحبهداده

مفهوم اساسی در مقوله نگرشی نُهارتباطی و دانش مفهومی، تعداد - دانش کشاورزي، دانش ترویجیاعم ازدانشی رهبري 
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هاي مهارتی رهبري یعنی مهارت ارتباطی، مهارت مفهومی، شایستگیزیرمقوله ازو نهایتاً، چهار دانشجویانشایستگی رهبري 
توسعه رهبري ریزيعنوان مبنا و ساختار اولیه براي برنامهتواند بهچارچوب حاصله، میاست.فردي و مهارت فنی بوده-مهارت بین

نظري و کارآموزي عملی رهبري موردتوجه قرار گیرد.هاي آموزشدانشجویان در حیطه
ب یادشده، تشخیص داده شوند هاي زیربنایی چارچوها و مؤلفههاي موجود در ارتباط با هر یک از مقولهاز طرفی الزم است تا شکاف

ارزیابی دهی نمود. هاي رهبري دانشجویان را سامانتوسعه شایستگیریزيهاي آموزشی بتوان برنامهاولویتوتا با تعیین نیازها
در جهت شناسایی نواقص آموزشی در حیطه توسعه مهمیهاي رهبري، گام دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب شایستگی

هاي ریزان و آموزشگران کشاورزي براي تطبیق برنامهتري را پیش روي برنامهتواند تصویر روشنمیواستهاي رهبريشایستگی
هاي لذا، در گام بعدي تحقیق، بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیآموزشی با نیازهاي واقعی دانشجویان قرار دهد. 

بندي نیازها مورد توجه قرار گرفت.مذکور از دیدگاه دانشجویان و سپس اولویت
هاي رهبري شایستگیبین میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب وجود تفاوت معناداردهنده آمده نشاندستبههايیافته

هاي برنامهکهبیانگر این استها تهبوده است. این یافرهبريیو مهارتی، نگرشیدانشهگانسهبعادهر یک از ادانشجویان در
و باالتر بودن دانشجویان، با کمبودهایی مواجه هستندهاي رهبريآموزشی کشاورزي در ارتباط با پرورش استعدادها و قابلیت

هاي آتی براي توسعه طور ضمنی بر لزوم بازنگري در برنامههاي رهبري دانشجویان، بهآل شایستگیمیانگین وضعیت ایده
ریزان آموزش عالی کشاورزي در راستاي رفع نیازهاي دانشی، براین، ضروري است تا برنامهبنا؛ گذاردهاي مذکور صحه میشایستگی

شان اقدام نمایند.نگرشی و مهارتی دانشجویان براي ارتقاي قابلیت رهبري
ها وشکافرفع تمامی امکان هایی مواجه بوده و خواهد بود و ممکن است نظام آموزشی همواره با محدودیتاما واقعیت آن است که

. در باشدمیهاي آموزشی حائز اهمیت تعیین اولویتلذا، فراهم نباشد.رهبري یو مهارتینگرشی،دانشنیازهاي دانشجویان در ابعاد
ه رهبري دانشجویان در شرایط مطلوب نشان دادیهاي دانشبندي شایستگیاولویتمنظوربهآزمون فریدمنهاياین خصوص، یافته

هاي کید دارد، در صدر اولویتهاي رهبري تأها و روشنظریه،بر یادگیري مفهوممشخصاًکه دانش مفهومی رهبري که است
آموزش رهبري، نظريمباحث،ریزي دروسآن است که الزم است در برنامهن. این یافته، مبیبوده استهاي دانشی شایستگی

همچنین، موجود براي ارتقاء دانش دانشجویان کشاورزي را تعدیل نمود.نواقصتا بتوان شوندیگیريپمالحظه و ترييجدطور به
هاي شایستگیتقویت که براي نشان داد هاي نگرشی رهبري دانشجویان، بندي شایستگینتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت

براي رهبري، دیدگاه نوآورانه و کارآفرینانه، نگرش هایی چون باور به اصول اخالقی در زمینهالزم است که،دانشجویاننگرشی
هاي مهارتی تگیبندي شایسدر ارتباط با اولویتبیشتري صورت پذیرد. اهتمامایجاد تغییرات، ضرورتبهباورمندي وانتقادي

ارتباطیهاي مهارتو سپس مفهومیهاي بر مهارتتا رودیمي نشان داد که در شرایط مطلوب، انتظار بیشتردانشجویان، نتایج
هاي عملی و کارآموزي برنامهالزم است که ، هاي مهارتی دانشجویان کشاورزيتقویت شایستگیعبارتی، در حیطه شود. بهیدتأک

ورند، مورد توجه قرار گیرند.آرا فراهم میفردي-بینهايمهارتهاي مفهومی رهبري وکسب مهارتکه فرصتبیشتري 
بدیهی است. ، ضروري آموزش کشاورزيهاي رهبري به واحدهاي دروس نظري و عملیایستگیشتوسعه افزودن مباحث مرتبط با 
منظوربههاي آموزشی بتوانند تمامی نیازهاي دانشجویان را توان انتظار داشت که برنامههاي مختلف، نمیاست به دلیل محدودیت

هاي اصلی مورداي باشد که الاقل بتواند اولویتگونهباید بهآتیریزي آموزشیبرنامهازند،اما هاي رهبري برآورده ستوسعه شایستگی
هاي لوب تقویت شایستگیطدر راستاي نتایج این پژوهش و براي دستیابی به وضعیت ملحاظ نماید. نیاز اکثریت دانشجویان را 

ند:شومی، موارد ذیل پیشنهادرهبري در دانشجویان کشاورزي
هاي رهبري در سطح پایینی قرار هاي مختلف شایستگیگرفتن اینکه بیشتر دانشجویان مورد مطالعه از نظر مقولهدر نظربا -

هاي مورد نیاز دانشجویان براي رهبري، محتواي الزم در شایستگیترهاي وسیعشود از طریق نیازسنجیداشتند، پیشنهاد می
هاي کشاورزي گنجانده واحدهاي درسی در رشتهمدت در هاي بلندریزيبرنامهو در دهراهم شهاي دانشی، نگرشی و مهارتی فمقوله
شود.
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هاي کارگاهمدت نظیر هاي آموزشی کوتاهاز طریق دورههاي نگرشی و مهارتی رهبريبراي توسعه شایستگیشودپیشنهاد می-
دانشجویان پرداخت.شدههاي یاددر حیطهشایستگی رهبريتوسعهله، تسهیلگري و غیره به أهاي ارتباطی، حل مسمهارت

توسعه از طرفیه است،رهبري دانشجویان کمتر از حد میانگین بودمهارتیهايدست آمده، میانگین اکثر شایستگیطبق نتایج به-
گاه دانششود پیشنهاد میدر نتیجه.هاي واقعی استرهبري مستلزم قرار گرفتن دانشجویان در موقعیتمهارتیهايشایستگی

روستایی و فعالیت در مناسبات اجتماعیهاي مختلف دانشگاه و همچنینالزم را جهت شرکت فعال دانشجویان در تشکليزمینه
تخصیص امکانات و بودجه ،اهها و امتیازهایی براي دانشجویان فعال عضو تشکلکشاورزي ایجاد کند، نظیر درنظرگرفتن مشوق

گروهی و غیره.شغلیایجاد تجارب نظارت شده ها،ها و انجمنشکلمورد نیاز ت
باشد، خصوص در ایران مشهود میهاي رهبري بههاي انجام شده در خصوص شایستگیبا توجه به بررسی نظري، کمبود پژوهش-

بر شایستگی مؤثرهاي رهبري دانشجویان، تبیین عوامل تعیین شایستگیيدر زمینهتريوسیعشود مطالعات رو پیشنهاد میاز این
شایستگی رهبري پرداخته شود.يپروش دانشجویان در زمینهيرهبري و بررسی موانع و مشکالت در زمینه

با کهشودیمپیشنهاد ،هاي رهبريشده دانشجویان در رابطه با شایستگیتعدیل هر چه بیشتر نیازهاي شناساییمنظوربه-
سوق داده شوند.هاي توسعه رهبرينیازسنجی و طراحی برنامهالعات آتی به سمت مطنظران، مشارکت اساتید و صاحب
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Abstract
Leadership competencies are effective factors for the success of agricultural managers. The experts in the field
of management and leadership believe that these competencies are usually acquisitive and should be transferred
to, or enhanced in students. The identification and development of student leadership competencies have often
been neglected in Iran's higher agricultural education system. The purpose of this study was to identify the
required leadership competencies in agricultural students from the perspective of university faculties and to
determine the current and ideal status of leadership competencies in categories of knowledge, attitude and skill.
To provide a list of leadership competencies for agricultural students, the data were collected through semi-
structured interviews with 14 faculty members who were expert in the field of leadership development. The
population of the second part of the study consisted of 108 student members of agricultural science associations
of Shiraz University. Out of them, 84 students were selected using simple random sampling and the data were
collected through structured interviews. The research findings led to the explanation of three subcategories for
knowledge competencies, nine basic concepts in the cognitive category, and finally four subcategories of skill
competencies. Also, the research findings indicated that there is a significant difference between the means of
current and ideal status of student leadership competencies in each of three categories of knowledge, attitude,
and leadership skill. Finally, the overall rankings for each category of the leadership competencies were
determined. According to the findings, agricultural students are currently facing shortcomings in terms of
developing leadership competencies. Therefore, it is suggested that the training priorities of students in the field
of development of leadership competencies should be considered more seriously in the future curriculum
planning.
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