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چکیده :هدف از این مطالعه ،بررسي میزان توانمندی
دانشگاههای دولتي برتر کشور در توسعه حرفهای از
منظر دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه شیراز
بود که به روش توصیفي-پیمایشي از نوع ارزیابي
اجرا شد .جامعه آماری شامل تمامي دانشجویان
تحصیالت تکمیلي دانشگاه شیراز بود که با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفي ساده ،تعداد  236نفر از
آنها بهعنوان نمونه ،انتخاب و درنهایت دادههای 218
نفر از آنها گردآوری و تحلیل شد .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه توانمندی توسعه حرفهای محققساخته
است که روایي و پایایي آن ،محاسبه و تأیید شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،نرمافزار  SPSS23و
آزمونهای تي تکنمونهای ،تحلیل واریانس
اندازهگیریهای مکرر و تحلیل واریانس ترکیبي بهره
گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان داد که از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلي ،توانمندی دانشگاه
شیراز در توسعه حرفهای آنان پایینتر از حد متوسط
است .تفاوت معنيداری میان ابعاد توسعه حرفهای
به طور کلي و نیز از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر
وجود دارد.
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Abstract: The purpose of this study
was to investigate the capability of the
top public universities in professional
development from the viewpoints of
graduate students of this university.
This study was a survey one. The
research population included all
graduate students of Shiraz University
that by using simple random sampling
method, 236 of them were selected as
sample. The data of 218 of them were
collected and analyzed. The research
scale was a professional development
capability questionnaire made by
researcher which its validity and
reliability were analyzed and validated.
SPSS23 software and one-sample t-test,
repeated measures analysis of variance,
and mixed variance analysis were used
for data analysis. The results showed
that from the perspective of graduate
students, the capability of Shiraz
University in their professional
development was less than average,
there was a significant difference
between the dimensions of professional
development in general and the
perspective of male and female
students.
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مقدمه و بیان مسئله
آموزش عالي به دلیل ماهیت ترکیبي رسالت و کارکرد خود ،تنها به آموزشهای
تخصصي درون محیط خود معطوف نميشود .به لحاظ جنبههای مختلف اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و  ...آموزش عالي دارای وظایفي است که باید همه هدفها
و رسالتهای بنیادین خود را در قالب کلیت یکپارچهای تحقق بخشد (یونسکو1998 1،؛
مارگینسون2004 2،؛ مارگینسون2016 ،؛ بندر2008 3،؛ اردالن و بهشتيراد )1395 ،تا
بتواند نهتنها نیازهای تخصصي دانشجویان ،بلکه نیازهای عمومي و آینده
دانشآموختگاني را برآورده کند که قرار است پس از فراغت از تحصیل ،نقشهای
4
گوناگوني در راستای هر کدام از جنبههای مطرح شده ،ایفا کنند (کویرز و فیگوریدو،
 .)2016بنابراین از اساسيترین رسالتهای آموزش عالي آن است که به تسهیل رشد و
توسعه نیروی انساني ،دانش و فرهنگ جامعه اقدام کند (چان .)2016 5،در این زمینه،
دوره تحصیالت تکمیلي ،نسبت به سایر دورههای تحصیلي ،به دلیل اهمیتي که در
تربیت نیروی آینده جامعه دارد ،نیازمند توجه ویژهای است (عباسپور و همکاران،
)1392؛ چراکه در این دوره نیروی متخصص و دانشمند ،تربیت ميشود و به مهارتها
و احساس تعهد در افراد تأکید بیشتری شده و در نهایت با تعامل دروندادها و زایش
6
فرایندهای کارآمد به سرمایههای حقیقي جامعه بدل ميشوند (حسنفندیک و همکاران،
2016؛ موسایي و احمدزاده1388 ،؛ دولتي و همکاران1395 ،؛ فخاری و دادگر.)1396 ،
دانشجویان تحصیالتتکمیلي با ورود به این دوره ،درصدد برآوردن نیازها و نیز
افزایش توانمندیهای حرفهای خود برای زندگي شغلي و اجتماعي هستند .کسب این
توانمندیها و شایستگيهای حرفهای نهتنها به دانش فني و مهارتهای تخصصي
بازميگردد ،بلکه ویژگيهای فردی ،گروهي و مهارتهای مدیریتي را نیز شامل ميشود
که کیفیت تحقق هر کدام از این توانمندیها و شایستگيها از دغدغههای مهم آموزش
عالي است (زاهدی و بازرگان .)1392 ،ربیعي و نظریان ( )1390با تأکید بر نقش سازمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یونسکو 1نیز در برشماری مأموریت و هدفهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به
این مهارتها و جنبههای رشدی اشاره کردهاند؛ آموزش دانشجویان و دانشآموختگان
باید بتواند مهارتهای خاص ،حرفهای و سطح باال را بهطور ترکیبي در آنها ایجاد کند.
همچنین باید اذعان کرد که توسعه حرفهای فقط توسعه ویژگيهای کنوني و نیاز حال
حاضر افراد نیست؛ بلکه آموزش عالي باید بتواند با رصد فناوریها ،دانش بهروز و نیز
آیندهپژوهي در زمینه این نیازها مهارتهای آینده آنها را پیشبیني کند و در اولویت
برنامه تعلیموتربیت خود قرار دهد .اما توجه به این موضوع ،رسالت آموزش عالي را
تکمیل نميکند .بخشي از وظایف تعلیموتربیت در آموزش عالي به این موضوع
برميگردد که افراد پس از اتمام تحصیل تا چه میزان ميتوانند در مهارتهای اجتماعي
و بینفردی یا به عبارتي مهارتهای نرم موفق عمل کنند (سایت یونسکو؛ 2احمدآبادی
و همکاران1393 ،؛ عباسیان و اصغری .)1394 ،نهتنها صاحبنظران و پژوهشگران
سازمان یونسکو بلکه در پژوهشهای دیگر نیز این دسته از عوامل ،مهم و کلیدی تلقي
شده است .ازجمله ميتوان به یکي از گزارشهای نیازسنجي شغلي مربوط به شرکت
گوگل اشاره کرد که طي این مطالعه در سال  2013به ارزیابي پیشفرضهای استخدامي
خود اقدام کرد و برای این کار همه دادههای مربوط به سوابق استخدام و اخراج خود
از سال  1998را به کمک نرمافزار ویژهای تحلیل کرد 3.نتایج این بررسي که «اکسیژن»
نام گرفت ،نشان داد که مهارتهای نرم 4،شامل توانایي مربیگری ،خوب گوش دادن و
خوب ارتباط برقرار کردن ،بینش متقابل (ازجمله درک ارزشها و دیدگاههای متفاوت
و گوناگون دیگران) ،همدلي ،حمایتگری نسبت به دیگر همکاران ،تفکر انتقادی و حل
مسئله و توانایي پیوندسازی میان ایدههای پیچیده همگي ،در اولویت و مهمتر از
مهارتهای تخصصي و فني قرار گرفتند .از اینرو ،مهارتها و مدارک مدیریت و
رهبری ،برقراری ارتباط ،مشورت ،راهبری و راهنمایي ازجمله مهارتهای مهم در
توسعه حرفهای دانشجویان به شمار ميآید.
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بر این اساس ،توسعه حرفهای ،کلید رفتار و عملکرد حرفهای است و ابعاد و عوامل
مرتبط با آن برای آموزش عالي از شروع تحصیل تا دانشآموختگي فراگیران مهم جلوه
ميکند (ملیری و همکاران .)2018 1،پژوهش حاضر ،به منظور درک و بررسي توانایي
دانشگاه شیراز ،بهعنوان یکي از مراکز توسعهدهنده این مهارتها ،در توسعه حرفهای
دوره تحصیالت تکمیلي از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه اقدام شده و هدفهای زیر
مدنظر قرار گرفته است:
 بررسي توانمندی دانشگاه شیراز به عنوان یکي از دانشگاههای برتر دولتي در
ارائه مهارتهای خاص ،آیندهنگرانه ،مشاوره و راهنمایي و مدیریت و رهبری از دیدگاه
دانشجویان تحصیالتتکمیلي؛
 بررسي بعد غالب توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز از دیدگاه
دانشجویان تحصیالتتکمیلي؛
 مقایسه میزان توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان
تحصیالت تکمیلي بر اساس ویژگيهای جمعیتشناختي مختلف (جنسیت ،سن ،مقطع
و رشته تحصیلي).
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توسعه حرفهای
اصطالح توسعه حرفهای به رویکردی جامع ،حمایتي و متمرکز برای ارتقای
اثربخشي و موفقیت افراد اشاره دارد وجود آن در میان افراد ،نشاندهنده سالمت و
اثربخشي نظام آموزشي است (قنبری و محمدی .)1395 ،معنای تلویحي این مفهوم،
عبارت است از فرایند بهبود و افزایش قابلیتهای افراد از طریق دسترسي به فرصتهای
آموزشي و حرفهآموزی که از طریق سازمان یا قرار گرفتن در معرض عمل و انجام کار
حاصل ميشود .توسعه حرفهای درواقع به ایجاد و حفظ روحیه افراد کمک ميکند تا
در آینده عملکرد باکیفیتتری داشته باشند (کایروا .)2015 2،از اینرو ،زماني که به
توسعه حرفهای در آموزش عالي نگاه ميشود ،راهکاری برای بهبود کیفیت یادگیری و
گسترش مهارتهای یادگیری و زندگي حرفهای پس از فارغالتحصیلي برای دانشجویان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است؛ چراکه جنبه کاری و عمر حرفهای فرد را هدف قرار داده و در وی مهارتهای
ویژه مرتبط با یک حرفه را ایجاد ميکند (معروفي و کرمي .)1394 ،عباسپور و همکاران
( )1392نیز توسعه حرفهای دانشجویان را فرایند رسمي و غیررسمي بهسازی و
آماده سازی مداوم در تمامي سطوح آموزشي ،دانشگاه ،گروه آموزشي یا فردی ميدانند
که دانشجویان برای تحت پوشش قرار دادن نیازمندیهای حرفهای حال و بهویژه آینده
در جهت ایفای نقشهای آموزشي ،پژوهشي و اجرایي دریافت ميکنند و شامل اقدامات
برنامهریزی شدهای برای افزایش توانمندی حرفهای افراد در زمینههای دانشي ،مهارتي،
و نگرشي است (گاسکي.)2002 1،
بررسي و ارزیابي چارچوب توسعه حرفهای در دانشگاه همانند یک سامانه راهنما
و پشتیبان ،در جهت رسیدن به آموزش و یادگیری حرفهای کمک ميکند (براون و
همکاران .)2010 2،بنابراین در بحث آموزش دانشگاهي ،یکي از مسائل مهم آن است
که این آموزشها تا چه حد توانسته است رشد و توسعه حرفهای را در دانشجویان
ایجاد کند و تمامي فعالیتهای یادگیری که صورت ميگیرد ،به همین موضوع بستگي
دارد (کالن .)2017 3،توسعه حرفهای دارای ابعاد فني (دانش و مهارتهای خاص)،
اقتصادی (مشتمل بر کسب پول) ،اجتماعي (حضور و مشارکت در یک اجتماع دارای
ویژگيها و تخصصها و عالیق مشابه) ،سیاسي (ربط یک حرفه به حوزه عمومي و
نیازهای جامعه بهصورت کلي یا همان مسئولیت مدني و سیاسي حرفهها) و در نهایت
فرهنگي (نوع یا شیوه خاصي از ارتباطات میان افراد درون و برون حرفهای که ارزشها
و هنجارهای خاص خود را به وجود آورده) است .با این مفهومسازی ،توسعه حرفهای
را ميتوان فرایند درگیر شدن و مشارکت افراد در آموزشهای تخصصي و مهارتیابي
دانست که در آن فرد بهطور همزمان از لحاظ به دست آوردن مزایای مالي آیندهنگری
ميکند؛ درصدد شناخت ویژگيها و مسائل گروههای همپایه (گروههای همرده و
همکاران آینده) است و با مسئولیتهای سیاسي و مدني حرفه خود و ارزشها و
هنجارهای درونگروهي آشنا ميشود (یوسفي اقدم.)1394 ،
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مهارتهای توسعه حرفهای
مهارتهای توسعه حرفهای برای دانشجویان شامل بخشهای زیر است:
 -1مهارتهای خاص :این مهارتها که بهویژه در دوره تحصیالت تکمیلي اهمیت
ویژهای دارند ،عبارت از دانش و مهارتهای تخصصي مرتبط با رشته هستند .مرکز
 OECDنیز بهمنظور ترویج و توسعه یادگیری استراتژیک ،مهارتهای ملي را با
توجه به نیازها ،مد نظر و مورد تأکید قرار داده است .بنا بر گزارشي منتشر شده از
این مرکز در سال  ،2017دانشجویان تحصیالتتکمیلي به منظور موفقیت در زندگي
شغلي و حرفهای نیازمند آموزش مبتني بر حرفه و کار هستند و از رهنمودها و
توصیههای کلیدی سیاستگذاری آموزشي ،در نظر گرفتن نیازهای تخصصي و
مرتبط با شغل است (اُ.ای.سي.دی .)2017 1،بر این اساس پیشنهاد شده است
برنامههای آموزشي دانشگاهها باید توجه ویژهای به پیشرفتهای شغلي داشته باشند
تا بتوانند مهارتهای خاص را تقویت کنند.
 -2مشاوره و ارائه راهنمایي :مهارتهای آموزش ،مشاوره و راهنمایي ميتواند برای
پاسخگویي به نیازهای اقتصادی جامعه پیش رو مؤثر واقع شود (تان .)2015 2،این
مهارت ها ،به عبارتي هم دربرگیرنده ارائه راهنمایي و مشاوره از سوی دانشگاه برای
زندگي حرفهای دانشجویان ،و هم قدرت تصمیمگیری و توانایي هدایت کسبوکار
در آنها است.
 -3مهارتهای آیندهمحور :دسته دیگری از مهارتهای مورد نیاز برای دستیابي
دانشجویان به توسعه حرفهای ،مهارتهای آیندهمحور است .بدین معنا که دانشگاهها
باید خود را متعهد بدانند تا هر یک از فراگیران بهعنوان یک فرد کامل ،توانایيهای
الزم را برای تحقق آینده حرفهای ،به دست آورند (هاولز.)2018 3،
 -4مهارتهای مدیریت و رهبری :آموزش مهارتهای مدیریت نیز در آموزش عالي
وارد شده است (واتسون و همکاران .)2018 4،مهارتهای مدیریتي مورد نیاز در
دوره تحصیالت تکمیلي دربرگیرنده مهارتهای فني ،مدیریت منابع انساني،
ارتباطات ،مذاکره و عقد قرارداد ،تیمسازی و کار گروهي ،برنامهریزی و طراحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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3
. Hawells
4
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عملیات ،تصمیمگیری و ازجمله مهمترین آنها ،رهبری است (گرینبنک2010 1،؛
برادران و همکاران .)1392 ،مهارتهای مدیریت و رهبری در نظام آموزش عالي،
در کنار آموزش مهارتهای خاص و تخصصي به دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،با
کیفیت عملکرد افراد پس از فارغالتحصیلي ارتباط تنگاتنگ دارد و با رویکرد
فرانظری ،کیفیت استفاده از مهارتهای حرفهای را ارتقا ميدهد (دده2010 2،؛
خیرمند و همکاران .)1396 ،گراهام )2001(3نیز با تأیید این نظر ،بیان کرده است
که افزایش توان افراد در مهارتهای بین فردی ،تصمیمگیری ،رهبری و برقراری
ارتباط با دیگران به رشد و توسعه حرفهای آنها کمک ميکند.
موضوع توسعه حرفهای در آموزش و نظامهای آموزشي همواره در مطالعات
گوناگون مدنظر قرار گرفته است .شر و اوریلي )2009(4در پژوهش خود تأثیر توسعه
حرفهای را بر دانش و مهارت مدرسان و فراگیران بررسي کردند و نتایج تأییدکننده تأثیر
برنامههای توسعه حرفهای در ارتقای دانش و مهارت و درنهایت موفقیت این افراد بود.
میرکمالي و همکاران ( )1394نیز در مطالعه توسعه حرفهای در نظام آموزش عالي بر
این عقیدهاند که مهارتهای تخصصي برای افراد در دانشگاه مهم بوده و ميتواند نقش
اساسي در رشد آنها داشته باشد .در پژوهش کالن و همکاران ( )2017نیز که رشد و
توسعه حرفهای دانشجویان بررسي شده بود ،این نتیجه تأیید شد؛ چنانچه بیان کرده
مهارتهایي که با فعالیتهای یادگیری دانشجویان مرتبط هستند ،ميتواند بر توسعه
حرفهای آنان از بعد تخصصي و در دوران فارغالتحصیلي موثر واقع شود .عباسپور و
همکاران ( )1392وضعیت توسعه حرفهای دانشجویان دکتری را بررسي کردند .در این
پژوهش ،مؤلفههای موثر بر آن شامل برقراری ارتباطات ،رفتار اخالقي ،کار گروهي و
رهبری گروه ،اجرا و مدیریت پروژه ،پاسخگویي مدني و مدیریت مســیر حرفهای میان
دانشجویان رشتههای گوناگون متفاوت نشان داده شد ،اما در مؤلفههای کارآفریني و
خالقیت ،کارآمدی فردی ،تدریس و آموزش و تفسیر و انتقال دانش ،تفاوت معنيداری
بین وضعیت دانشجویان دکتری در رشتههای گوناگون دیده نشد .بررسي توسعه هویت
حرفهای دانشجویان دکتری در پژوهش یوسفي اقدم ( )1394نیز نشان داد که در حوزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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چشمانداز حرفهای و آیندهنگری شغلي دچار ضعف هستند و به آینده حرفهای خود
بهعنوان امری مبهم مينگرند .اسدی و مراد )2017(1نیز در ارزیابي مهارتهای حرفهای
دریافتند که مهارتهای تخصصي و آموزشي ،مهارت تصمیمگیری حرفهای و نیز قدرت
برقراری ارتباط افراد پس از دوران آموزش ،با رشد قابل توجهي همراه بوده است .در
پژوهش هانتر و همکاران )2006( 2ضمن بررسي عوامل مؤثر در توسعه حرفهای
فراگیران تأکید شده است که ویژگيهای کارآفریني ،رشد شناختي و شخصي و
مهارتهای اجتماعي در ایجاد هویت حرفهای فراگیران مؤثر هستند .ملیری و همکاران
( )2018با تأکید بر نقش توسعه حرفهای در رفتار و عملکرد دانشجویان و
فارغالتحصیالن دوره دکتری ،بیان کردند که رشد مهارتها ویژگيهای گوناگون در میان
افراد دیده ميشود؛ اما اولویتبندی آنها در بین گروههای جمعیتشناختي مختلف
متفاوت ا ست .بنابراین از دید دانشجویان دوره دکتری ،وجود این مهارتها به لحاظ
رفتار و عملکرد حرفهای ،مهم ارزیابي شده است .خیرمند و همکاران ( )1396با بررسي
نگرش دانشجویان در کسب مهارتهای مدیریتي ،آموزشي و فردی ،دریافتند که
مهارتهای مدیریتي ،ارتباطي و تقویت اعتمادبهنفس در میان دانشجویان با مقبولیت
همراه بوده ،اما کمتر از  50درصد آنها تأثیر این مهارتها را در تعیین مهارتها و مسیر
حرفهای و تحصیلي آینده و ایجاد فرصتهایي در آینده تأیید کردند .ولي بهطور کلي
3
نتایج نشان از تأثیر این مهارتها در پیشرفت حرفهای افراد دارد .سوپیک و همکاران
( )2010با ارزیابي مهارتهای مدیریتي و اهمیت هر یک از عوامل به این نتیجه دست
یافتند که بیشترین پیشرفت در مهارتهای مدیریت عملیاتي به دست آمده و سازماندهي
فعالیتهای روزانه ،انگیزش و راهنمایي ،نظارت ،بحث گروهي و تجزیهوتحلیل
وضعیت زیرمجموعه این مهارت است .همچنین مهارتهای مدیریتي همانند ارتباطات،
تصمیمگیری مبتني بر شواهد و نظارت بر کار دیگران ازجمله عواملي است که در حرفه،
عملکرد و نیز ایجاد مزیت رقابتي در محیط کار توسط افراد مؤثر واقع ميشود .برادران
و همکاران ( )1392ایجاد شایستگيهای حرفهای در دانشجویان را بررسي کردند و با
تأکید بر مهارتهای مدیریتي دریافتند که مهارتهای فني ،ارتباطات ،تیمسازی ،رهبری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و نیز سایر مهارتهای مدیریتي برای آموزش کاربردی ،صرفنظر از مباحث نظری برای
دانشجویان بسیار ضروری است و در آنان تغییر نگرش را به همراه خواهد داشت.
روش پژوهش
این پژوهش در قالب طرح کاربردی و با روش توصیفي-پیمایشي اجرا شده است .بدین
منظور ،دیدگاه گروه نمونه در زمینه موضوع مورد بحث ،پرسیده وگردآوری شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه شیراز است
که  236نفر از آنها با روش نمونهگیری تصادفي ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند که
پس از کنارگذاری دادههای از دست رفته 218 ،داده به دست آمد .ابزار پژوهش،
پرسشنامه محققساخته سنجش توانمندی توسعه حرفهای بود .این پرسشنامه دارای 39
گویه است که  8گویه آن مربوط به تأکید بر مهارت مشاوره و راهنمایي؛  8گویه مربوط
به ایجاد مهارتهای خاص؛  8گویه مربوط به ایجاد مهارتهای آینده؛ و  15گویه نیز
مربوط به ایجاد و تکوین مهارتهای مدیریت و رهبری دانشجویان در دانشگاه است.
برای بررسي روایي و پایایي ابزار پژوهش به ترتیب از آزمون تحلیل گویه و آلفای
کرونباخ استفاده شد که بر اساس نتایج به دست آمده ،گویه های پرسشنامه با نمره کل
توانمندی توسعه حرفهای دارای طیف ضریب همبستگي  0/61-0/85در سطح
معنيداری  0/0001بود .ضریب آلفای کرونباخ گویهها نیز  0/97به دست آمده است که
تأییدکننده روایي و پایایي ابزار است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پرسش
اول از آزمون تي تکنمونهای ،پرسش دوم از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر و
برای پرسش سوم از تحلیل واریانس ترکیبي بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
پرسش نخست :از دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي به چه میزان دانشگاه شیراز
بهعنوان یکي از دانشگاههای برتر دولتي کشور در ارائه مشاوره و راهنمایي ،ایجاد
مهارتهای خاص ،مدیریت و رهبری و ایجاد مهارتهای آینده در جهت اشتغال آتي
آنان ،نقش مؤثری ایفا کرده است؟
بر اساس یافتهها در جدول ( ،)1از نظر دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،میانگین ارائه
مشاوره و راهنمایي دانشگاه شیراز ( ،)2/48پایینتر از میانگین حد متوسط ( )3ارزیابي
شده است و بر اساس مقدار  tبه دست آمده ( )9/79در درجه آزادی  217تفاوت
معنيداری بین میزان ارائه مشاوره و راهنمایي دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان
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تحصیالت تکمیلي با میانگین حد متوسط در سطح  0/0001وجود دارد .میانگین ایجاد
مهارتهای خاص نیز در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلي ( ،)2/74پایینتر از
میانگین حد متوسط ( )3ارزیابي شده و بر اساس مقدار  tبه دست آمده ( )4/35در
درجه آزادی  217تفاوت معنيداری بین میزان ایجاد مهارتهای خاص در دانشجویان
دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان ،با میانگین حد متوسط در سطح  0/0001وجود دارد.
همچنین ،میانگین ایجاد مهارتهای آینده در دانشجویان تحصیالت تکمیلي (،)2/80
پایینتر از میانگین حد متوسط ( )3ارزیابي شده و بر اساس مقدار  tبه دست آمده
( )3/31در درجه آزادی  217تفاوت معنيداری بین میزان ایجاد مهارتهای آینده در
دانشجویان دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان ،با میانگین حد متوسط در سطح  0/001وجود
دارد .در نهایت ،میانگین ایجاد مهارتهای مدیریت و رهبری در دانشجویان تحصیالت
تکمیلي ( ،)2/87پایینتر از میانگین حد متوسط ( )3ارزیابي شده و بر اساس مقدار  tبه
دست آمده ( )2/06در درجه آزادی  217تفاوت معنيداری بین میزان ایجاد مهارتهای
مدیریت و رهبری در دانشجویان دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان ،با میانگین حد متوسط
در سطح  0/04وجود دارد .بنابراین ميتوان گفت ،از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلي دانشگاه شیراز ،توان این دانشگاه در ارائه مشاوره و راهنمایي ،ایجاد مهارتهای
خاص ،مهارتهای آیندهمحور و مهارت های مدیریت و رهبری در جهت اشتغال آتي
آنان ،پایینتر از حد متوسط است.
جدول ( )1مقایسه میانگین ابعاد توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز به دانشجویان
تحصیالت تکمیلی با میانگین حد متوسط
مهارتهای
توسعه حرفهای

تعداد

مشاوره و راهنمایي
مهارتهای خاص
مهارتهای آینده
مهارتهای مدیریت و
رهبری

218

میانگین

انحراف
استاندارد

2/48
2/74
2/80

0/77
0/85
0/88

2/87

0/92

میانگین
حد
متوسط

3

t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

9/79
4/35
3/31

217
217
217

0/0001
0/0001
0/001

2/06

217

0/04
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پرسش دوم :از دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،مهارت غالب در ارتقای
توسعه حرفهای آنان در دانشگاه شیراز بهعنوان یکي از دانشگاههای برتر دولتي کشور،
کدام است؟
جدول ( )2تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر -شاخصهای معنیداری تفاوت میان
مهارتهای توسعه حرفهای دانشجویان تحصیالتتکمیلی دانشگاه شیراز
مهارتهای توسعه
حرفهای
مشاوره و راهنمایي
مهارتهای خاص
مهارتهای آینده
مهارتهای مدیریت و
رهبری

تعداد

میانگین

218

2/48
2/74
2/80
2/87

انحراف
استاندارد
0/77
0/85
0/88

درجه آزادی

 2/86و
622/56

F

36/25

سطح
معنیداری

0/0001

0/92

در بررسي تفاوت میان مهارتهای توسعه حرفهای دانشجویان تحصیالت تکمیلي،
نتایج نشان ميدهد که پایینترین میانگین توسعه متعلق به ارائه مشاوره و راهنمایي
( )2/48و باالترین میانگین متعلق به ایجاد مهارتهای مدیریت و رهبری ( )2/87است.
با توجه به اینکه مقدار ماچلي ( )0/937با درجه آزادی  5در سطح  0/01معنيدار به
دست آمده است ،پس مفروضه کرویت برقرار نیست (کواریانسهای مهارتهای
چهارگانه برابر نیستند) و بنابراین از آزمون درونگروهي با تعدیل درجات آزادی استفاده
شده است .نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر نشان ميدهد که بر
اساس آزمون گرینهاوس-گیزر ،مقدار  )36/25( Fدر درجه آزادی ( 2/86و  )217در
سطح  0/0001معنيدار به دست آمده است .بنابراین از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلي دانشگاه شیراز ،دانشگاه شیراز در ایجاد مهارتهای چهارگانه توسعه حرفهای
دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،تفاوت معنيداری را ایجاد کرده است.
آزمون تعقیبي بونفروني برای مقایسه زوجي توانمندی مهارتهای توسعه حرفهای
دانشجویان ،نشان داد که میانگین مهارتهای مدیریت و رهبری (به عنوان باالترین
میانگین) تنها با دو دسته از مهارتها دارای تفاوت معنيدار است .بنابراین ميتوان
دریافت که از دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،دانشگاه شیراز نقش غالبي در میان
توانمندیهای توسعه حرفهای در آنان دارا ناست.
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پرسش سوم :آیا تفاوت معنيداری بین دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي با
ویژگيهای جمعیتشناختي مختلف (جنسیت ،سن ،مقطع و رشته تحصیلي) ،درباره
میزان توانمندی توسعه حرفهای ایجاد شده در آنان در دانشگاه ،وجود دارد؟
بر اساس نتایج مندرج در جدول ( ،)3مقایسه بین گروهي دیدگاه دانشجویان
تحصیالت تکمیلي دانشگاه شیراز درباره توانمندی این دانشگاه در توسعه حرفهای آنان
نشان مي دهد ،که با وجود اختالف میانگین بین گروههای جمعیتشناختي مختلف از
نظر جنسیت ،سن ،مقطع و رشته تحصیلي ،اما با توجه به  Fبه دست آمده ( )7/46در
درجه آزادی  1و  ،216تنها میان دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي دختر و پسر
درباره توانمندی دانشگاه شیراز در توسعه حرفهای آنان تفاوت معنيدار در سطح 0/007
دیده شد.
جدول ( )3مقایسه بین گروهی توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز از دید دانشجویان
تحصیالت تکمیلی (برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی)
جنسیت
گروه

تعداد

میانگین

دختر
پسر

94
124

2/89
2/60

 23به پایین
 24تا 26
 27تا 30
 31به باال

39
98
54
27

2/80
2/74
2/55
2/87

کارشناسي
ارشد
دکتری

162
56

2/69
2/82

علوم انساني
علوم پایه
فني و
مهندسي

89
53
76

2/69
2/83
2/69

انحراف استاندارد
0/76
0/77
سن (سال)
87
0/67
0/76
1/01
مقطع تحصیلی
0/76
0/84

F

درجه آزادی

سطح
معنیداری

7/46

 1و 216

0/007

1/29

3
و
214

NS

1/16

1
و
216

NS

رشته تحصیلی
0/86
0/71
0/72

0/61

2
و
215

NS

بررسی توانمندی دانشگاههای دولتی برتر کشور در توسعه حرفهای...

121

بحث و نتیجهگیری
محیط دانشگاه و نظام آموزش عالي باید برای تحقق هدفهای حرفهای دانشجویان
خود همواره خدمات مؤثری را ارائه دهند .در دانشگاه شیراز بهعنوان یکي از
دانشگاههای برتر دولتي کشور همواره تالش شده است که بهویژه در دوره تحصیالت
تکمیلي به جهت نگاه تخصصيای که به این دوره وجود دارد ،دانشجویان برای زندگي
حرفهای خود آماده شوند .این امر باعث ميشود که ابعاد حرفهای افراد برای آینده پس
از تحصیل در آنها توسعه یابد .یافتههای این پژوهش به ارزیابي توانمندی دانشگاه شیراز
در توسعه حرفهای دانشجویان در دوره تحصیالتتکمیلي کمک خواهد کرد؛ ویژگي
اصلي این مطالعه آن است که کانون تمرکز پژوهشگران ،خودارزیابي و ارزیابي نظام
دانشگاهي از دیدگاه خود دانشجویان بوده است.
بررسي توانمندی دانشگاه شیراز بهعنوان یکي از دانشگاههای برتر دولتي کشور در
ارائه مهارتهای خاص ،آیندهنگرانه ،مشاوره و راهنمایي و مدیریت و رهبری از دیدگاه
دانشجویان تحصیالتتکمیلي نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلي
دانشگاه شیراز ،توان این دانشگاه در ارائه مشاوره و راهنمایي ،ایجاد مهارتهای خاص،
مهارتهای آیندهمحور و مهارتهای مدیریت و رهبری در جهت اشتغال آینده آنان،
پایینتر از حد متوسط است .این پژوهش با نتیجه پژوهش خیرمند و همکاران ()1396
و هانتر و همکاران ( )2006همسویي دارد ولي با نتایج پژوهشهای اسدی و مراد
( ،)2017کالن و همکاران ( ،)2017ملیری و همکاران ( ،)2018یوسفي اقدم ( )1394و
برادران و همکاران ( )1392مطابقت ندارد .خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه به
دانشجویان ،باید بتواند آنان را در محیط کار در نقشهای تصمیمگیرنده ،برقرارکننده
ارتباط ،رهبر و مدیر توانمند سازد .درواقع ،رشد مهارتهای مدیریتي و ارتباطي
دانشجویان است که باعث ميشود آموزشها و مهارت خاص آنان نیز در هر رشته با
کیفیت همراه باشد .از اینرو ،به این مهارتها در سالهای اخیر در دورههای دکتری
نیز توجه ویژه شده است (برادران و همکاران .)1392 ،مهارتهای مدیریت و رهبری
از چالشبرانگیزترین مهارتها برای دانشجویان است و ممکن است در صورت کیفیت
پایین خدماتي که دانشگاه در این زمینه ارائه ميدهد ،برخي از دانشجویان بهدرستي
نتوانند آن را کسب کنند .از اینرو ،برنامهریزی دانشگاه در خصوص این مهارتها و
ارائه خدمات حرفهای مهم است و آن هم به دلیل ضروری بودن این توانایيها در
دانشجویان و شاغالن آینده جامعه است و باید بهدقت در آموزش عالي گنجانده شود.
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مهارت ارتباطي که در رفتار اجتماعي دانشجویان در آینده یک مهارت اساسي محسوب
شده (کالن و همکاران2017 ،؛ ملیری و همکاران )2018 ،و در زیرمجموعه مهارتهای
مدیریت و رهبری گنجانده ميشود ،تأثیر آن در کارهای تیمي نیز غیر قابل انکار است
(خیرمند و همکاران .)1396 ،از اینرو ،توسعه هویت حرفهای برای فراگیران از
اولویتهای اساسي نظام آموزشي محسوب ميشود (هانتر و همکاران .)2006 ،چراکه
عالوه بر مهارتهای چهارگانه به نحو غیرمستقیم موجب تقویت و رشد ویژگيهای
فردی افراد (از جمله اعتمادبهنفس) ميشود (اسدی و مراد.)2017 ،
بررسي بعد غالب توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان
تحصیالت تکمیلي نشان داد که با وجود باالتر بودن مهارت مدیریت و رهبری و نیز
وجود تفاوت معنيدار میان مهارتهای ارائه شده توسط دانشگاه ،اما از دیدگاه
دانشجویان تحصیالتتکمیلي ،دانشگاه شیراز نقش غالبي در میان توانمندیهای توسعه
حرفهای در آنان دارد که این نتیجه با پژوهش زوپیک و همکاران ( )2010همسویي
ندارد .در دانشگاه شیراز تالش شده است تا تمامي جوانب چهارگانه توسعه حرفهای
در برنامه دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلي لحاظ شود ،اما بهطور کامل نتوانسته است
مطلوبیت و رضایت دانشجویان را در این دوره ایجاد کند .مهارتهای مدیریت از دیدگاه
پژوهش زوپیک و همکاران ( ) 2010نیز دارای نقش استراتژیک و اساسي در رشد
حرفهای افراد است .از اینرو ،دانشگاه با برنامهریزی ضمني در جهت رشد
زیرمهارتهایي ازجمله تصمیمگیری ،ارتباطات ،رهبری و قدرت کنترل در دانشجویان،
ميتواند این توانایي را در دانشجویان تقویت کند .ارائه روشهای تدریس گروهي در
درسهای عملي ،پروژهمحور شدن درسها ،تقسیم کار و مسئولیتپذیری در حین
تدریس و نیز درگیر کردن دانشجویان در هدفها و برنامههای دانشگاه در سطوح
پایینتر و همکاری بیشتر آنان در انواع فعالیتهای آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي این
زمینه را در آنها به وجود مي آورد که در عملکرد شغلي و اجتماعي خود در بیرون از
دانشگاه ،با آگاهي بیشتری عمل کرده و رضایت تحصیلي بیشتری کسب کنند .همچنین
ایجاد زمینههای مشاوره و راهنمایي در جنبههای مختلف فناورانه ،اجتماعي ،شغلي و
عمومي نیز برای تقویت این دسته از مهارت ضروری و کارگشا خواهد بود.
مقایسه میزان توانمندی توسعه حرفهای دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان
تحصیالت تکمیلي بر اساس ویژگيهای جمعیتشناختي مختلف ،نشاندهنده آن بود
که تنها میان دیدگاه دانشجویان تحصیالتتکمیلي دختر و پسر درباره توانمندی دانشگاه

بررسی توانمندی دانشگاههای دولتی برتر کشور در توسعه حرفهای...

123

شیراز در توسعه حرفهای آنان تفاوت معنيدار وجود دارد که با نتیجه پژوهش عباسپور
و همکاران ( )1392در این زمینه مطابقت ندارد .بنابراین نقش دانشگاه را نميتوان در
توسعه و ایجاد فرصتهای آینده و یادگیری مهارتهای گوناگون در دانشجویان نادیده
گرفت؛ چراکه از این راه ميتوان در فراگیران حس تعهد حرفهای و انگیزه بیشتری را
پدید آورد (میرکمالي و همکاران .)1394 ،تغییر سیاستگذاری دانشگاهي در دوره
دکتری و بهطور کلي تحصیالت تکمیلي از حالت مدرکگرایي به کیفیتگرایي ميتواند
دانشگاه را به سمت توسعه حرفهای عمیقتر در دانشجویان سوق دهد .البته این مورد
در ابتدا نیازمند شفافسازی فرایند توسعه حرفهای در نظام آموزش عالي است (یوسفي
اقدم .)1394 ،با توجه به یافتهها ،در ادامه پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش ارائه
ميشود.
محدودیتهای پژوهش
این پژوهش در دانشگاه شیراز بهعنوان یکي از دانشگاههای دولتي برتر کشور انجام
گرفته است .بنابراین ،در تعمیم یافتههای این مطالعه به سایر دانشگاهها باید احتیاط کرد.
پیشنهادهای پژوهش
 نظام دانشگاهي کشور به منظور بهسازی برنامههای درسي ،مهارتهایحرفهای را بهطور ویژه مدنظر قرار دهد .هرچند مسئله بهسازی برنامههای درسي در
دانشگاه شیراز در سال  1397با رویکرد دانشگاه کارآفرین و نسل سوم آغاز شده است
و در سالهای پیش روی نیز در کانون توجه مدیران دانشگاهي است.
 توجه به مهارت آموزی دانشجویان پسر در کنار دانشجویان دختر متناسب بانیاز آنها در رشته ،امر مهمي تلقي مي شود .چراکه هر دو گروه در مشاغل مختلف جامعه
نیازمند توسعه مهارت های خود هستند تا بتوانند پس از فارغالتحصیلي ،مرحله ورود
به دنیای حرفهای را سریعتر بپیمایند.
 به منظور ایجاد انعطاف در برنامههای درسي مي توان نیاز به این مهارتها راتا حدی با طراحي درسهای اختیاری جبران کرد.
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