
 Higher Education Letter عالي  آموزش نامه
 Vol. 13, No. 49, Spring 2020 109 -127 ، صص1399بهار ، 49 سیزدهم، شماره سال

 ایحرفهدر توسعه  کشوربرتر های دولتی دانشگاه توانمندی بررسی
 (دانشگاه شیراز :العه موردیمط) تکمیلیتحصیالت دانشجویان

Investigating the Capability of Top Public Universities in the Graduate 
Students' Professional Development: A Case Study of Shiraz 

University 
 06/11/98تاریخ پذیرش مقاله:  08/07/98تاریخ دریافت مقاله: 

 قاسم سلیمی
 هادی دژمان
 الله رئیسی

Ghasem Salimi  

Hadi Dezhman 

Laleh Raeisy 
مطالعه، بررسي میزان توانمندی از این هدف چکیده: 
ای از توسعه حرفه ور درهای دولتي برتر کشدانشگاه

شیراز تکمیلي دانشگاه  منظر دانشجویان تحصیالت
شي از نوع ارزیابي پیمای-که به روش توصیفي بود

جامعه آماری شامل تمامي دانشجویان  اجرا شد.
 که با استفاده بودتکمیلي دانشگاه شیراز  تحصیالت
ز نفر ا 236ی تصادفي ساده، تعداد ریگنمونهاز روش 

 218های داده تیدرنهانمونه، انتخاب و  عنوانبهآنها 
ل تحلیل شد. ابزار پژوهش شامی و آورگردنفر از آنها 

ساخته ای محققپرسشنامه توانمندی توسعه حرفه
. شدمحاسبه و تأیید  ،است که روایي و پایایي آن

و  23SPSS افزارنرم، هادادهمنظور تجزیه و تحلیل به
ی، تحلیل واریانس انمونههای تي تکآزمون
ره ی مکرر و تحلیل واریانس ترکیبي بههایریگاندازه

دگاه نشان داد که از دی پژوهشهای رفته شد. یافتهگ
تکمیلي، توانمندی دانشگاه  دانشجویان تحصیالت
از حد متوسط  ترنییپاای آنان شیراز در توسعه حرفه

ای حرفهداری میان ابعاد توسعه تفاوت معني است.
 طور کلي و نیز از دیدگاه دانشجویان دختر و پسربه

 .وجود دارد

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. 

ای، دانشگاه شیراز، توسعه حرفه کلیدی:واژگان 
 تکمیلي. ارزیابي، دوره تحصیالت

Keywords: Professional development, 
Shiraz University, Evaluation, 
Graduate program. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ریزی آموزشي، دانشگاه شیراز )نویسنده مسئولمدیریت و برنامه گروهاستادیار :(Salimi@Shirazu.ac.ir 

 آموخته کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي، دانشگاه شیرازدانش 

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشي، دانشگاه شیراز 



 نامۀ آموزش عالی 110
 

 لهئو بیان مس مقدمه
های آموزش عالي به دلیل ماهیت ترکیبي رسالت و کارکرد خود، تنها به آموزش

های مختلف اقتصادی، شود. به لحاظ جنبهنميمعطوف تخصصي درون محیط خود 
 هاهدفهمه  دظایفي است که بایودارای  آموزش عالي اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و ...

؛ 1998، 1یونسکو) ای تحقق بخشدیکپارچهدر قالب کلیت های بنیادین خود را و رسالت
تا  (1395راد، اردالن و بهشتي؛ 2008، 3بندر؛ 2016؛ مارگینسون، 2004، 2مارگینسون

، بلکه نیازهای عمومي و آینده تنها نیازهای تخصصي دانشجویاننهبتواند 
های نقش تحصیل،فراغت از که قرار است پس از  کندبرآورده  آموختگاني رادانش

، 4رز و فیگوریدو)کوی ایفا کنند ،های مطرح شدهدر راستای هر کدام از جنبه يگوناگون
تسهیل رشد و  به آن است که موزش عاليآهای ترین رسالتاز اساسيبنابراین . (2016

، در این زمینه. (2016، 5)چان اقدام کندجامعه توسعه نیروی انساني، دانش و فرهنگ 
در به دلیل اهمیتي که  ،های تحصیلينسبت به سایر دوره ،تکمیلي تحصیالت دوره

 ،پور و همکارانعباس) ای استویژهتوجه  نیازمند تربیت نیروی آینده جامعه دارد،
ها هارتو به م شودميتربیت  ،متخصص و دانشمندنیروی که در این دوره چرا (؛1392

دادها و زایش تعامل درونبا و در نهایت  شدهبیشتری  و احساس تعهد در افراد تأکید
، 6و همکاران حسنفندیک)شوند های حقیقي جامعه بدل ميبه سرمایهفرایندهای کارآمد 

 (. 1396فخاری و دادگر، ؛ 1395دولتي و همکاران، ؛ 1388موسایي و احمدزاده، ؛ 2016
و نیز درصدد برآوردن نیازها  ،با ورود به این دوره تکمیليتحصیالتدانشجویان 

. کسب این هستندای خود برای زندگي شغلي و اجتماعي های حرفهافزایش توانمندی
های تخصصي به دانش فني و مهارت تنهانهای های حرفهها و شایستگيتوانمندی

 شودهای مدیریتي را نیز شامل ميهای فردی، گروهي و مهارتگردد، بلکه ویژگيبازمي
مهم آموزش  یهادغدغهاز  هاها و شایستگياز این توانمندی که کیفیت تحقق هر کدام

سازمان بر نقش  تأکیدبا ( 1390ربیعي و نظریان )(. 1392عالي است )زاهدی و بازرگان، 
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6. Hasanefendic et al 
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و مراکز آموزش عالي به  هادانشگاه هایموریت و هدفنیز در برشماری مأ 1یونسکو

 آموختگاندانشآموزش دانشجویان و ؛ اندکردههای رشدی اشاره ها و جنبهاین مهارت
ترکیبي در آنها ایجاد کند.  طوربهباال را  ای و سطحهای خاص، حرفهباید بتواند مهارت

ال های کنوني و نیاز حویژگيتوسعه  فقط ایکه توسعه حرفه کردباید اذعان همچنین 
روز و نیز به دانشها، بلکه آموزش عالي باید بتواند با رصد فناوری ؛نیستحاضر افراد 

اولویت و در کند بیني های آینده آنها را پیشپژوهي در زمینه این نیازها مهارتآینده
آموزش عالي را  موضوع، رسالت اینتوجه به اما  وتربیت خود قرار دهد.برنامه تعلیم
وتربیت در آموزش عالي به این موضوع بخشي از وظایف تعلیم .کندتکمیل نمي

های اجتماعي توانند در مهارتگردد که افراد پس از اتمام تحصیل تا چه میزان ميبرمي
؛ احمدآبادی 2سایت یونسکوهای نرم موفق عمل کنند )فردی یا به عبارتي مهارتو بین

نظران و پژوهشگران صاحب تنهانه(. 1394؛ عباسیان و اصغری، 1393و همکاران، 
مهم و کلیدی تلقي  ،های دیگر نیز این دسته از عواملپژوهشدر سازمان یونسکو بلکه 

ي مربوط به شرکت های نیازسنجي شغلبه یکي از گزارش توانمي ازجمله. شده است
های استخدامي فرضبه ارزیابي پیش 2013در سال طي این مطالعه گوگل اشاره کرد که 

های مربوط به سوابق استخدام و اخراج خود و برای این کار همه داده کرداقدام  خود
« اکسیژن»که  . نتایج این بررسي3ای تحلیل کردافزار ویژهرا به کمک نرم 1998از سال 

، خوب گوش دادن و مربیگری، شامل توانایي 4های نرمنام گرفت، نشان داد که مهارت
های متفاوت ها و دیدگاهدرک ارزش ازجمله)خوب ارتباط برقرار کردن، بینش متقابل 

گری نسبت به دیگر همکاران، تفکر انتقادی و حل و گوناگون دیگران(، همدلي، حمایت
تر از در اولویت و مهم های پیچیده همگي،له و توانایي پیوندسازی میان ایدهئمس

ها و مدارک مدیریت و مهارت ،روصصي و فني قرار گرفتند. از اینهای تخمهارت
های مهم در مهارت ازجمله ، برقراری ارتباط، مشورت، راهبری و راهنمایيرهبری

 آید. ای دانشجویان به شمار ميتوسعه حرفه
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1. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm 
2. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm 
3.https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/12/20/the-

surprising-thing-google-learned-about-its-employees-and-what-it-means-for-

todays-students/?utm_term=.b3baf6f1f5df 
4. Soft skills 
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ابعاد و عوامل  و ای استای، کلید رفتار و عملکرد حرفهتوسعه حرفه ،بر این اساس
فراگیران مهم جلوه  آموختگيدانشتا  تحصیل مرتبط با آن برای آموزش عالي از شروع

درک و بررسي توانایي  منظوربه  ،پژوهش حاضر .(2018، 1و همکاران کند )ملیریمي
ای حرفه ، در توسعههادهنده این مهارتیکي از مراکز توسعه عنوانبه ،دانشگاه شیراز

زیر  هایو هدف اقدام شدهاین دانشگاه  از دیدگاه دانشجویان تکمیلي تحصیالت دوره
 است: گرفتهمدنظر قرار 

  درتي های برتر دولبه عنوان یکي از دانشگاهتوانمندی دانشگاه شیراز بررسي 
بری از دیدگاه رهمدیریت و نگرانه، مشاوره و راهنمایي و های خاص، آیندهمهارتارائه 

 ؛تکمیليحصیالتتدانشجویان 

  ای دانشگاه شیراز از دیدگاه بعد غالب توانمندی توسعه حرفهبررسي
 ؛تکمیليتحصیالتدانشجویان 

 یان دانشجودانشگاه شیراز از دیدگاه ای مقایسه میزان توانمندی توسعه حرفه
 ن، مقطعسمختلف )جنسیت،  شناختيجمعیت هایویژگيبر اساس  تکمیلي تحصیالت

 تحصیلي(.و رشته 

 
 پژوهشو پیشینه  مبانی نظری
 ایتوسعه حرفه

رویکردی جامع، حمایتي و متمرکز برای ارتقای به  ایحرفهاصطالح توسعه 
دهنده سالمت و جود آن در میان افراد، نشانو اشاره دارداثربخشي و موفقیت افراد 

 ،مفهوماین معنای تلویحي  (.1395)قنبری و محمدی،  استآموزشي  نظاماثربخشي 
 هایفرصتبه  يدسترس قیاز طر افراد هایقابلیت شیبهبود و افزا ندیافر عبارت است از

 و انجام کار عملمعرض که از طریق سازمان یا قرار گرفتن در  آموزیحرفهو  يآموزش
تا  کندميکمک  افراد هیو حفظ روح جادیبه ا درواقعای . توسعه حرفهشودميحاصل 

که به  زماني ،رو(. از این2015، 2کایرواتری داشته باشند )باکیفیتعملکرد در آینده 
شود، راهکاری برای بهبود کیفیت یادگیری و ای در آموزش عالي نگاه ميتوسعه حرفه

لتحصیلي برای دانشجویان اای پس از فارغهای یادگیری و زندگي حرفهگسترش مهارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mylrea et al  
2. Kirova 
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 هایمهارتدر وی  وفرد را هدف قرار داده  ایحرفهکه جنبه کاری و عمر چرا ؛است

پور و همکاران عباس (.1394کند )معروفي و کرمي، ویژه مرتبط با یک حرفه را ایجاد مي
دانشجویان را فرایند رسمي و غیررسمي بهسازی و  ایحرفه( نیز توسعه 1392)

 دانندمي سازی مداوم در تمامي سطوح آموزشي، دانشگاه، گروه آموزشي یا فردیآماده
آینده  ویژهبهحال و  ایحرفه هاینیازمندیکه دانشجویان برای تحت پوشش قرار دادن 

شامل اقدامات  و کنندميآموزشي، پژوهشي و اجرایي دریافت  هاینقشدر جهت ایفای 
های دانشي، مهارتي، ای افراد در زمینهبرای افزایش توانمندی حرفه ایشدهریزی برنامه

 (. 2002، 1)گاسکي استو نگرشي 
راهنما سامانه در دانشگاه همانند یک  ایحرفهبررسي و ارزیابي چارچوب توسعه 

و  کند )براونای کمک ميو پشتیبان، در جهت رسیدن به آموزش و یادگیری حرفه
، یکي از مسائل مهم آن است يدانشگاه (. بنابراین در بحث آموزش2010، 2همکاران
در دانشجویان را  ایحرفهتا چه حد توانسته است رشد و توسعه  هاآموزشکه این 

، به همین موضوع بستگي گیردميیادگیری که صورت  هایفعالیتایجاد کند و تمامي 
خاص(،  هایمهارتای دارای ابعاد فني )دانش و توسعه حرفه(. 2017، 3دارد )کالن

در یک اجتماع دارای  حضور و مشارکتاقتصادی )مشتمل بر کسب پول(، اجتماعي )
(، سیاسي )ربط یک حرفه به حوزه عمومي و مشابه و عالیق هاتخصصو  هاویژگي

( و در نهایت هاحرفهکلي یا همان مسئولیت مدني و سیاسي  صورتبهنیازهای جامعه 
 هاارزشکه  ایحرفهفرهنگي )نوع یا شیوه خاصي از ارتباطات میان افراد درون و برون 

 ایحرفه، توسعه سازیمفهوم. با این استو هنجارهای خاص خود را به وجود آورده( 
 یابيمهارتی تخصصي و هاآموزشافراد در  و مشارکت فرایند درگیر شدن توانميرا 

 نگریآیندهبه دست آوردن مزایای مالي  لحاظ از زمانهم طوربهدانست که در آن فرد 
و  ردههم هایگروه) پایههم هایگروهو مسائل  اهویژگي؛ درصدد شناخت کندمي

و  هاارزشسیاسي و مدني حرفه خود و  هایمسئولیتهمکاران آینده( است و با 
 (.1394)یوسفي اقدم،  شودميآشنا  گروهيدرونهنجارهای 
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 ایهای توسعه حرفهمهارت
 :استهای زیر مل بخشای برای دانشجویان شاهای توسعه حرفهمهارت

همیت ویژه در دوره تحصیالت تکمیلي اکه به هااین مهارتهای خاص: مهارت -1
مرکز . هستند تخصصي مرتبط با رشته هایمهارتدانش و  از ای دارند، عبارتویژه

OECD  با را  يمل هایمهارت ،ترویج و توسعه یادگیری استراتژیک منظوربهنیز
قرار داده است. بنا بر گزارشي منتشر شده از  تأکیدنظر و مورد  ، مدازهایتوجه به ن

موفقیت در زندگي  منظور به تکمیليتحصیالتدانشجویان ، 2017این مرکز در سال 
رهنمودها و و از  هستندآموزش مبتني بر حرفه و کار ای نیازمند شغلي و حرفه

در نظر گرفتن نیازهای تخصصي و  ،گذاری آموزشيکلیدی سیاست هایتوصیه
بر این اساس پیشنهاد شده است  .(2017، 1اُ.ای.سي.دی)مرتبط با شغل است 

باشند  های شغلي داشتهای به پیشرفتتوجه ویژهباید  هادانشگاههای آموزشي برنامه
 های خاص را تقویت کنند. تا بتوانند مهارت

برای  تواندميي یمشاوره و راهنما ،آموزش هایمهارت :مشاوره و ارائه راهنمایي -2
این (. 2015، 2ثر واقع شود )تانؤپاسخگویي به نیازهای اقتصادی جامعه پیش رو م

ارائه راهنمایي و مشاوره از سوی دانشگاه برای  مهارت ها، به عبارتي هم دربرگیرنده
 وکارکسبگیری و توانایي هدایت و هم قدرت تصمیم ،ای دانشجویانزندگي حرفه

 . استدر آنها 

برای دستیابي  نیاز موردهای مهارت دسته دیگری از محور:های آیندهمهارت -3
ها است. بدین معنا که دانشگاه محورهای آیندهمهارت، ایحرفهدانشجویان به توسعه 

های توانایيفرد کامل،  کی عنوانبه رانیاز فراگ کیهر  خود را متعهد بدانند تا باید
 (. 2018، 3زهاولد )نای، به دست آوربرای تحقق آینده حرفهرا الزم 

مدیریت نیز در آموزش عالي  هایمهارتآموزش های مدیریت و رهبری: مهارت -4
در  نیاز موردمدیریتي  هایمهارت(. 2018، 4و همکاران وارد شده است )واتسون

فني، مدیریت منابع انساني،  هایمهارتدربرگیرنده  تکمیلي تحصیالتدوره 
ریزی و طراحي گروهي، برنامه سازی و کارارتباطات، مذاکره و عقد قرارداد، تیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. OECD 
2. Tan 
3. Hawells 
4. Watson et al 
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؛ 2010، 1بنکگرینترین آنها، رهبری است )مهم ازجملهو  گیری، تصمیمعملیات

مدیریت و رهبری در نظام آموزش عالي،  هایمهارت (.1392برادران و همکاران، 
، با تکمیليتحصیالتخاص و تخصصي به دانشجویان  هایمهارتدر کنار آموزش 

التحصیلي ارتباط تنگاتنگ دارد و با رویکرد کیفیت عملکرد افراد پس از فارغ
؛ 2010، 2دده) دهدميرا ارتقا  ایحرفه هایمهارتفرانظری، کیفیت استفاده از 

 کرده استاین نظر، بیان  تأیید( نیز با 2001) 3گراهام (.1396همکاران،  خیرمند و
، رهبری و برقراری یریگمیتصمبین فردی،  هایمهارتکه افزایش توان افراد در 

  .کندکمک ميای آنها ارتباط با دیگران به رشد و توسعه حرفه

مطالعات در های آموزشي همواره ای در آموزش و نظامتوسعه حرفهموضوع 
توسعه  تأثیردر پژوهش خود  (2009) 4ليیو اور شرقرار گرفته است. مدنظر گوناگون 

 تأثیرییدکننده فراگیران بررسي کردند و نتایج تأ را بر دانش و مهارت مدرسان و ایحرفه
. در ارتقای دانش و مهارت و درنهایت موفقیت این افراد بود ایحرفهتوسعه  هایبرنامه

بر  در نظام آموزش عالي ایحرفهتوسعه  مطالعهدر نیز  (1394)میرکمالي و همکاران 
نقش  تواندميهای تخصصي برای افراد در دانشگاه مهم بوده و که مهارت انداین عقیده

رشد و  نیز که( 2017) و همکاران پژوهش کالندر  اساسي در رشد آنها داشته باشد.
 کردهبیان  چنانچه شد؛ تأیید، این نتیجه بررسي شده بودای دانشجویان توسعه حرفه

تواند بر توسعه های یادگیری دانشجویان مرتبط هستند، ميهایي که با فعالیتمهارت
پور و عباسالتحصیلي موثر واقع شود. ان فارغای آنان از بعد تخصصي و در دورحرفه

را بررسي کردند. در این ی ای دانشجویان دکتروضعیت توسعه حرفه( 1392همکاران )
، کار گروهي و اخالقيبرقراری ارتباطات، رفتار  شاملهای موثر بر آن لفهؤمپژوهش، 

میان ای و مدیریت مســیر حرفهپاسخگویي مدني  ،پروژهو مدیریت  اجرا ،رهبری گروه
های کارآفریني و ؤلفهمدر  اما ،گوناگون متفاوت نشان داده شد هایرشتهدانشجویان 

داری تفاوت معني، کارآمدی فردی، تدریس و آموزش و تفسیر و انتقال دانش، خالقیت
توسعه هویت بررسي  .دیده نشدهای گوناگون دانشجویان دکتری در رشته بین وضعیت

( نیز نشان داد که در حوزه 1394)در پژوهش یوسفي اقدم ای دانشجویان دکتری حرفه
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1. Greenbank 
2. Dede 
3. Graham 
4. Scher & O'Reilly 
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ای خود غلي دچار ضعف هستند و به آینده حرفهنگری شای و آیندهانداز حرفهچشم
ای های حرفه( نیز در ارزیابي مهارت2017) 1و مراد اسدی نگرند.امری مبهم مي عنوانبه

و نیز قدرت  ایگیری حرفهمهارت تصمیم ،صصي و آموزشيهای تخکه مهارت نددریافت
در  افراد پس از دوران آموزش، با رشد قابل توجهي همراه بوده است. برقراری ارتباط

ای سعه حرفهثر در توؤبررسي عوامل م ضمن( 2006) 2و همکاران هانترپژوهش 
های کارآفریني، رشد شناختي و شخصي و که ویژگي شده است تأکیدفراگیران 

و همکاران ثر هستند. ملیری ؤای فراگیران مهای اجتماعي در ایجاد هویت حرفهمهارت
ای در رفتار و عملکرد دانشجویان و بر نقش توسعه حرفه تأکیدبا  (2018)

های گوناگون در میان یژگيوها که رشد مهارت ندالتحصیالن دوره دکتری، بیان کردفارغ
شناختي مختلف های جمعیتبندی آنها در بین گروهاما اولویت ؛شودافراد دیده مي

ها به لحاظ ست. بنابراین از دید دانشجویان دوره دکتری، وجود این مهارتا متفاوت
با بررسي ( 1396) خیرمند و همکاران ای، مهم ارزیابي شده است.رفتار و عملکرد حرفه

که  ندهای مدیریتي، آموزشي و فردی، دریافتنگرش دانشجویان در کسب مهارت
در میان دانشجویان با مقبولیت  نفساعتمادبههای مدیریتي، ارتباطي و تقویت مهارت

و مسیر  هامهارترا در تعیین  هامهارتاین  تأثیردرصد آنها  50همراه بوده، اما کمتر از 
طور کلي به وليکردند.  تأییدهایي در آینده ای و تحصیلي آینده و ایجاد فرصتحرفه

 3و همکاران وپیکسفراد دارد. ای ادر پیشرفت حرفه هامهارتاین  تأثیرنتایج نشان از 
مدیریتي و اهمیت هر یک از عوامل به این نتیجه دست  هایمهارتارزیابي  ( با2010)

 يدهسازمان به دست آمده و ياتیعمل تیریمد هایمهارتدر  شرفتیپ یافتند که بیشترین
 لیوتحلهیو تجز ينظارت، بحث گروه ،یيو راهنما زشیروزانه، انگ هایفعالیت

ارتباطات،  انندمه يتیریمد هایمهارت همچنین. زیرمجموعه این مهارت است تیوضع
عواملي است که در حرفه،  ازجمله گرانیبر شواهد و نظارت بر کار د يمبتن گیریتصمیم

ران ادبر .شودميثر واقع ؤعملکرد و نیز ایجاد مزیت رقابتي در محیط کار توسط افراد م
و با  کردنددر دانشجویان را بررسي  ایحرفه هایشایستگي( ایجاد 1392و همکاران )

سازی، رهبری فني، ارتباطات، تیم هایمهارتکه  ندمدیریتي دریافت هایمهارتبر  تأکید
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از مباحث نظری برای  نظرصرفمدیریتي برای آموزش کاربردی،  هایمهارتو نیز سایر 

 .دانشجویان بسیار ضروری است و در آنان تغییر نگرش را به همراه خواهد داشت

 پژوهش روش
بدین  .شده است اجراپیمایشي -این پژوهش در قالب طرح کاربردی و با روش توصیفي

 است. شدهآوری گردپرسیده و، دیدگاه گروه نمونه در زمینه موضوع مورد بحث ،منظور
 استدانشگاه شیراز  تکمیلي تحصیالتدانشجویان  همهجامعه آماری پژوهش شامل 

نمونه انتخاب شدند که  عنوانبه تصادفي ساده گیرینمونهبا روش از آنها نفر  236که 
 ،ابزار پژوهش .داده به دست آمد 218از دست رفته،  هایدادهپس از کنارگذاری 

 39بود. این پرسشنامه دارای  ایحرفهتوسعه توانمندی  سنجشساخته محققپرسشنامه 
گویه مربوط  8؛ بر مهارت مشاوره و راهنمایي تأکیدگویه آن مربوط به  8است که گویه 

گویه نیز  15و  ؛آینده هایمهارتایجاد  وط بهگویه مرب 8؛ خاص هایمهارتبه ایجاد 
 .استرهبری دانشجویان در دانشگاه و مدیریت  هایمهارتمربوط به ایجاد و تکوین 

بررسي روایي و پایایي ابزار پژوهش به ترتیب از آزمون تحلیل گویه و آلفای برای 
گویه های پرسشنامه با نمره کل بر اساس نتایج به دست آمده، کرونباخ استفاده شد که 
در سطح  61/0-85/0ای دارای طیف ضریب همبستگي توانمندی توسعه حرفه

به دست آمده است که  97/0ها نیز ضریب آلفای کرونباخ گویه بود. 0001/0ی دارمعني
 پرسشمربوط به  هایدادهتحلیل وتجزیه منظوربه .استتأییدکننده روایي و پایایي ابزار 

مکرر و  هایگیریاندازهاز تحلیل واریانس  دومپرسش  ،اینمونهاز آزمون تي تکاول 
 از تحلیل واریانس ترکیبي بهره گرفته شد. سومبرای پرسش 

 
 پژوهش هاییافته

به چه میزان دانشگاه شیراز  تکمیليتحصیالتاز دیدگاه دانشجویان  :نخستپرسش 
، ایجاد در ارائه مشاوره و راهنمایيهای برتر دولتي کشور عنوان یکي از دانشگاهبه

اشتغال آتي  در جهت آینده هایمهارتو ایجاد  ، مدیریت و رهبریخاص هایمهارت
 است؟ کردهثری ایفا ؤآنان، نقش م

ارائه میانگین ، تکمیليتحصیالتاز نظر دانشجویان ، (1)جدول  ها دراس یافتهبر اس
( ارزیابي 3از میانگین حد متوسط ) ترپایین(، 48/2) مشاوره و راهنمایي دانشگاه شیراز

تفاوت  217آزادی  ( در درجه79/9به دست آمده ) tشده است و بر اساس مقدار 
دانشجویان از دیدگاه ارائه مشاوره و راهنمایي دانشگاه شیراز  میزان ی بیندارمعني
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میانگین ایجاد  وجود دارد. 0001/0با میانگین حد متوسط در سطح  تکمیلي تحصیالت
از  ترپایین(، 74/2) تکمیلي تحصیالتدانشجویان میان در نیز خاص  هایمهارت

( در 35/4به دست آمده ) t( ارزیابي شده و بر اساس مقدار 3میانگین حد متوسط )
خاص در دانشجویان  هایمهارتی بین میزان ایجاد دارمعنيتفاوت  217آزادی  درجه

وجود دارد.  0001/0دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان، با میانگین حد متوسط در سطح 
(، 80/2) تکمیلي تحصیالتینده در دانشجویان آ هایمهارتمیانگین ایجاد ، همچنین

به دست آمده  t( ارزیابي شده و بر اساس مقدار 3از میانگین حد متوسط ) ترپایین
آینده در  هایمهارتی بین میزان ایجاد دارمعنيتفاوت  217آزادی  ( در درجه31/3)

وجود  001/0در سطح  دانشجویان دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان، با میانگین حد متوسط
 تحصیالتمدیریت و رهبری در دانشجویان  هایمهارتمیانگین ایجاد  ،نهایت دردارد. 

به  t( ارزیابي شده و بر اساس مقدار 3از میانگین حد متوسط ) ترپایین(، 87/2) تکمیلي
 هایمهارتی بین میزان ایجاد دارمعنيتفاوت  217آزادی  ( در درجه06/2دست آمده )

مدیریت و رهبری در دانشجویان دانشگاه شیراز از دیدگاه آنان، با میانگین حد متوسط 
 تحصیالت، از دیدگاه دانشجویان گفت توانميوجود دارد. بنابراین  04/0در سطح 

های شیراز، توان این دانشگاه در ارائه مشاوره و راهنمایي، ایجاد مهارتدانشگاه  تکمیلي
های مدیریت و رهبری در جهت اشتغال آتي محور و مهارتآینده هایمهارت خاص،

 .است متوسطاز حد  ترپایین آنان،
 

ای دانشگاه شیراز به دانشجویان میانگین ابعاد توانمندی توسعه حرفه مقایسه (1)جدول 
 تکمیلی با میانگین حد متوسط  تحصیالت

 های مهارت
 ایتوسعه حرفه

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

میانگین 
حد 

 متوسط
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 مشاوره و راهنمایي

218 

48/2 77/0 

3 

79/9 217 0001/0 
 0001/0 217 35/4 85/0 74/2 های خاصمهارت
 001/0 217 31/3 88/0 80/2 های آیندهمهارت

های مدیریت و مهارت
 رهبری

87/2 92/0 06/2 217 04/0 
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 ارتقایدر ، مهارت غالب تکمیليتحصیالتاز دیدگاه دانشجویان  :دومپرسش 
، های برتر دولتي کشورعنوان یکي از دانشگاهبه شیراز آنان در دانشگاه ایحرفهتوسعه 

 کدام است؟
 

میان تفاوت  یدارمعنیهای شاخص -های مکررگیریتحلیل واریانس اندازه (2)دول ج
 دانشگاه شیراز تکمیلیتحصیالتدانشجویان  ایحرفهتوسعه  هایمهارت

توسعه  هایمهارت
 ایحرفه

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 F آزادی رجهد
سطح 

 یدارمعنی
 مشاوره و راهنمایي

218 

48/2 77/0 

و  86/2
56/622 

25/36 0001/0 
 85/0 74/2 خاص هایمهارت
 88/0 80/2 آینده هایمهارت

مدیریت و های مهارت
 رهبری

87/2 92/0 

 
، تکمیلي تحصیالتای دانشجویان های توسعه حرفهدر بررسي تفاوت میان مهارت

ارائه مشاوره و راهنمایي متعلق به توسعه ترین میانگین پاییندهد که نتایج نشان مي
 .است( 87/2)های مدیریت و رهبری ایجاد مهارتو باالترین میانگین متعلق به ( 48/2)

دار به معني 01/0در سطح  5( با درجه آزادی 937/0با توجه به اینکه مقدار ماچلي )
های های مهارتدست آمده است، پس مفروضه کرویت برقرار نیست )کواریانس

گروهي با تعدیل درجات آزادی استفاده گانه برابر نیستند( و بنابراین از آزمون درونچهار
دهد که بر های مکرر نشان ميگیریحلیل واریانس اندازهشده است. نتایج حاصل از ت

( در 217و  86/2( در درجه آزادی )25/36) Fگیزر، مقدار -هاوساساس آزمون گرین
 تحصیالتدار به دست آمده است. بنابراین از دیدگاه دانشجویان معني 0001/0سطح 

ای هارگانه توسعه حرفههای چدانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز در ایجاد مهارت تکمیلي
 داری را ایجاد کرده است.، تفاوت معنيتکمیليتحصیالتدانشجویان 

 ایحرفهتوسعه  هایمهارتتوانمندی زوجي  آزمون تعقیبي بونفروني برای مقایسه
های مدیریت و رهبری )به عنوان باالترین میانگین مهارت، نشان داد که دانشجویان
 توانميبنابراین . استدار ی تفاوت معنيها دارااز مهارتتنها با دو دسته میانگین( 

، دانشگاه شیراز نقش غالبي در میان تکمیليتحصیالتدریافت که از دیدگاه دانشجویان 
 .استدر آنان دارا ن ایحرفهتوسعه  هایتوانمندی
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با  تکمیليتحصیالتدیدگاه دانشجویان ی بین دارمعنيآیا تفاوت  :سومپرسش 
درباره ، (و رشته تحصیلي ، سن، مقطعیت)جنس مختلف شناختيجمعیت هایویژگي

 ؟وجود داردای ایجاد شده در آنان در دانشگاه، حرفهتوسعه  میزان توانمندی
بین گروهي دیدگاه دانشجویان  ، مقایسه(3)بر اساس نتایج مندرج در جدول 

ای آنان تکمیلي دانشگاه شیراز درباره توانمندی این دانشگاه در توسعه حرفه تحصیالت
شناختي مختلف از های جمعیتدهد، که با وجود اختالف میانگین بین گروهنشان مي

( در 46/7به دست آمده ) Fنظر جنسیت، سن، مقطع و رشته تحصیلي، اما با توجه به 
تکمیلي دختر و پسر ه دانشجویان تحصیالت، تنها میان دیدگا216و  1آزادی  درجه

 007/0دار در سطح ای آنان تفاوت معنيدرباره توانمندی دانشگاه شیراز در توسعه حرفه
 شد. دیده

 
دانشجویان از دید  دانشگاه شیراز ایحرفهتوانمندی توسعه بین گروهی  مقایسه (3)جدول 

 (شناختیجمعیت هایویژگی)برحسب  تکمیلی تحصیالت
 جنسیت

 درجه آزادی F انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه
سطح 

 یدارمعنی
 دختر
 پسر

94 
124 

89/2 
60/2 

76/0 
77/0 

 007/0 216 و 1 46/7

 سن )سال(
 به پایین 23

 26تا  24
 30تا  27
 به باال 31

39 
98 
54 
27 

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

87 
67/0 
76/0 
01/1 

29/1 
3 
 و

214 
NS 

 مقطع تحصیلی

کارشناسي 
 ارشد
 دکتری

162 
56 

69/2 
82/2 

76/0 
84/0 

16/1 
1 
 و

216 
NS 

 رشته تحصیلی
 علوم انساني
 علوم پایه
فني و 
 مهندسي

89 
53 
76 

69/2 
83/2 
69/2 

86/0 
71/0 
72/0 

61/0 
2 
 و

215 
NS 
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 گیرینتیجهبحث و 
ای دانشجویان حرفه هایهدفد برای تحقق محیط دانشگاه و نظام آموزش عالي بای

عنوان یکي از بهدانشگاه شیراز  درثری را ارائه دهند. ؤخود همواره خدمات م
 تحصیالتدوره  ویژه دربه که است شده تالشهای برتر دولتي کشور همواره دانشگاه
 د دارد، دانشجویان برای زندگيای که به این دوره وجوبه جهت نگاه تخصصي تکمیلي

افراد برای آینده پس  ایحرفهکه ابعاد  شودمي. این امر باعث شوندخود آماده  ایحرفه
این پژوهش به ارزیابي توانمندی دانشگاه شیراز های یافتهل در آنها توسعه یابد. از تحصی

؛ ویژگي کردخواهد کمک  تکمیليتحصیالتدانشجویان در دوره  ایحرفهدر توسعه 
 نظامنون تمرکز پژوهشگران، خودارزیابي و ارزیابي اصلي این مطالعه آن است که کا

 است. بودهاز دیدگاه خود دانشجویان  دانشگاهي
در  های برتر دولتي کشورعنوان یکي از دانشگاهبه بررسي توانمندی دانشگاه شیراز

از دیدگاه  وره و راهنمایي و مدیریت و رهبرینگرانه، مشاهای خاص، آیندهارائه مهارت
 تکمیلي تحصیالتاز دیدگاه دانشجویان نشان داد که  تکمیليتحصیالتدانشجویان 

های خاص، دانشگاه شیراز، توان این دانشگاه در ارائه مشاوره و راهنمایي، ایجاد مهارت
آنان،  آیندههای مدیریت و رهبری در جهت اشتغال محور و مهارتآینده هایمهارت

 (1396نتیجه پژوهش خیرمند و همکاران ) بااین پژوهش  از حد متوسط است. ترپایین
اسدی و مراد های نتایج پژوهش با ليو سویي داردهم( 2006و هانتر و همکاران )

 و (1394، یوسفي اقدم )(2018ملیری و همکاران )(، 2017(، کالن و همکاران )2017)
خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه به . مطابقت ندارد (1392برادران و همکاران )

، برقرارکننده رندهیگمیتصم هاینقشدانشجویان، باید بتواند آنان را در محیط کار در 
مدیریتي و ارتباطي  هایمهارترشد  ،درواقعارتباط، رهبر و مدیر توانمند سازد. 

 و مهارت خاص آنان نیز در هر رشته با هاآموزش شودميدانشجویان است که باعث 
دکتری  هایدورههای اخیر در در سال هامهارتبه این  ،روکیفیت همراه باشد. از این

مدیریت و رهبری  هایمهارت(. 1392 ه است )برادران و همکاران،شدنیز توجه ویژه 
و ممکن است در صورت کیفیت  استبرای دانشجویان  هامهارتبرانگیزترین از چالش

 درستيبه، برخي از دانشجویان دهدميپایین خدماتي که دانشگاه در این زمینه ارائه 
و  هامهارتاین  در خصوصدانشگاه  ریزیبرنامه ،رونتوانند آن را کسب کنند. از این

در  هاتوانایيو آن هم به دلیل ضروری بودن این مهم است  ایحرفهارائه خدمات 
دقت در آموزش عالي گنجانده شود. ن آینده جامعه است و باید بهانشجویان و شاغالد
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محسوب در رفتار اجتماعي دانشجویان در آینده یک مهارت اساسي که مهارت ارتباطي 
 هایمهارتدر زیرمجموعه  و (2018؛ ملیری و همکاران، 2017شده )کالن و همکاران، 

در کارهای تیمي نیز غیر قابل انکار است  آن تأثیر ،شودميمدیریت و رهبری گنجانده 
ای برای فراگیران از توسعه هویت حرفه ،رواز این(. 1396)خیرمند و همکاران، 

که چرا (.2006شود )هانتر و همکاران، های اساسي نظام آموزشي محسوب مياولویت
 یهايژگیوچهارگانه به نحو غیرمستقیم موجب تقویت و رشد  یهامهارتعالوه بر 

 (.2017شود )اسدی و مراد، نفس( ميفردی افراد )از جمله اعتمادبه

ای دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان بررسي بعد غالب توانمندی توسعه حرفه
و نیز  با وجود باالتر بودن مهارت مدیریت و رهبری نشان داد که تکمیلي تحصیالت

از دیدگاه ، اما ارائه شده توسط دانشگاه هایمهارتمیان  دارمعنيوجود تفاوت 
توسعه  هایتوانمندی، دانشگاه شیراز نقش غالبي در میان تکمیليتحصیالتدانشجویان 

همسویي ( 2010که این نتیجه با پژوهش زوپیک و همکاران ) ددر آنان دار ایحرفه
 ایحرفهاست تا تمامي جوانب چهارگانه توسعه  تالش شدهدانشگاه شیراز در . ندارد

کامل نتوانسته است  طوربه، اما شودلحاظ  تکمیلي تحصیالتدر برنامه دانشجویان دوره 
مدیریت از دیدگاه  هایمهارتمطلوبیت و رضایت دانشجویان را در این دوره ایجاد کند. 

( نیز دارای نقش استراتژیک و اساسي در رشد 2010پژوهش زوپیک و همکاران )
ضمني در جهت رشد  ریزیبرنامهدانشگاه با  ،رواین . ازاستافراد  ایحرفه

، ارتباطات، رهبری و قدرت کنترل در دانشجویان، گیریتصمیم ازجملههایي زیرمهارت
های تدریس گروهي در این توانایي را در دانشجویان تقویت کند. ارائه روش تواندمي

در حین  پذیریمسئولیتها، تقسیم کار و محور شدن درسعملي، پروژه هایدرس
دانشگاه در سطوح  هایبرنامهو  هاهدفو نیز درگیر کردن دانشجویان در  تدریس

آموزشي، پژوهشي و فرهنگي این  هایفعالیتو همکاری بیشتر آنان در انواع  ترپایین
در عملکرد شغلي و اجتماعي خود در بیرون از  کهزمینه را در آنها به وجود مي آورد 

 نینهمچ. کنندبا آگاهي بیشتری عمل کرده و رضایت تحصیلي بیشتری کسب دانشگاه، 
اجتماعي، شغلي و مختلف فناورانه،  هایجنبهمشاوره و راهنمایي در  هایزمینهایجاد 

 عمومي نیز برای تقویت این دسته از مهارت ضروری و کارگشا خواهد بود.
ای دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان مقایسه میزان توانمندی توسعه حرفه

آن بود  دهنده، نشانمختلف شناختيجمعیت هایویژگيبر اساس  تکمیلي تحصیالت
دختر و پسر درباره توانمندی دانشگاه  تکمیليتحصیالتتنها میان دیدگاه دانشجویان که 
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پور عباسبا نتیجه پژوهش  که دار وجود داردآنان تفاوت معني ایحرفهشیراز در توسعه 

در  توانينمبنابراین نقش دانشگاه را . در این زمینه مطابقت ندارد( 1392) و همکاران
گوناگون در دانشجویان نادیده  یهامهارتآینده و یادگیری  یهافرصتتوسعه و ایجاد 

بیشتری را ای و انگیزه در فراگیران حس تعهد حرفه توانيم راهچراکه از این  ؛گرفت
گذاری دانشگاهي در دوره تغییر سیاست (.1394)میرکمالي و همکاران،  پدید آورد
تواند گرایي ميبه کیفیت یيگرامدرکاز حالت  تکمیلي تحصیالتطور کلي دکتری و به

در دانشجویان سوق دهد. البته این مورد  ترقیعم یاحرفهدانشگاه را به سمت توسعه 
)یوسفي  استدر نظام آموزش عالي  یاحرفهفرایند توسعه  یسازشفافدر ابتدا نیازمند 

ارائه های پژوهش و محدودیت هاپیشنهاددر ادامه  ،هابا توجه به یافته (.1394 اقدم،
 شود.مي

 
 های پژوهشمحدودیت

های دولتي برتر کشور انجام عنوان یکي از دانشگاهدر دانشگاه شیراز به این پژوهش 
 .کردها باید احتیاط های این مطالعه به سایر دانشگاهدر تعمیم یافته بنابراین،است.  گرفته
 

 پیشنهادهای پژوهش
های مهارت ،های درسيبرنامه بهسازی به منظورنظام دانشگاهي کشور  -
های درسي در له بهسازی برنامهئدهد. هرچند مس طور ویژه مدنظر قرارای را بهحرفه

با رویکرد دانشگاه کارآفرین و نسل سوم آغاز شده است  1397دانشگاه شیراز در سال 
 های پیش روی نیز در کانون توجه مدیران دانشگاهي است.سال و در

آموزی دانشجویان پسر در کنار دانشجویان دختر متناسب با توجه به مهارت -
جامعه که هر دو گروه در مشاغل مختلف رشته، امر مهمي تلقي مي شود. چرانیاز آنها در 

مرحله ورود ، التحصیلينیازمند توسعه مهارت های خود هستند تا بتوانند پس از فارغ
 تر بپیمایند.سریعای را به دنیای حرفه

ها را های درسي مي توان نیاز به این مهارتبه منظور ایجاد انعطاف در برنامه -
 اختیاری جبران کرد. هایطراحي درس باتا حدی 
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 منابع
ای نقش توسعه حرفه(. 1393و آهنچیان، محمدرضا ) ؛کرمي، مرتضي آرزو؛احمدآبادی، 

اولین کنفرانس ملي رویکردهای . سسات آموزش عاليؤعلمي در ماعضای هیئت
 ، مشهد.وکارکسبنوین در مدیریت 

(. رابطه فضای اخالقي سازمان با اخالق 1395راد، رقیه )و بهشتي ؛اردالن، محمدرضا
، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریای. گری توسعه حرفهآموزشي؛ نقش میانجي

11(4 ،)48-37. 
و نوری  ؛دهنویه، رضا زاده، جلیل؛ رمضاني گیوی، سمانه؛برادران، حمیدرضا؛ کوهپایه

دانشجویان پزشکي  موردنیازمدیریت  هایمهارت(. بررسي 1392حکمت، سمیه )
از دیدگاه دانشجویان و پزشکان شاغل: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکي ایران. 

 .13-1(، 1)5، پژوهش در آموزش علوم پزشکي
(. دیدگاه 1396و عسگری، حامد ) ؛دانا سیادت، زهرا خیرمند، مریم؛ خدیوی، رضا؛

زشي و فردی پس از طي مدیریتي، آمو هایمهارتدانشجویان پزشکي در کسب 
-285(، 4)2، راهبردهای مدیریت در نظام سالمتدوره کارورزی پزشکي اجتماعي، 

294. 
(. 1395و جعفری طهراني، پیمان ) ؛نیازآذری، کیومرث ؛فرشیده ،ضامني ؛دولتي، حسن

ای در کارآمدسازی نظام آموزش عالي )مطالعه شرایط زمینه کنندهلیتعدتبیین نقش 
-43، 4، فصلنامه پژوهشي آموزش علوم دریایيهای دریایي ایران(. موردی دانشگاه

58. 
گذاری آموزش عالي با ثر در سیاستؤ(. عوامل م1390و نظریان، زهرا ) ؛ربیعي، علي

 .276-247(، 61)20، فصلنامه راهبرد. 44رویکرد اصل 
علمي  ای هیئت(. نگاهي به مفهوم توسعه حرفه1392و بازرگان، عباس ) ؛زاهدی، سکینه

 .26-7(، 21)6، نامه آموزش عاليریزی و اجرای آن. های موفق در برنامهو تجربه
(. بررسي 1392و تقوی، حسین ) ؛پورکریمي، جواد ؛رحیمیان، حمید ؛پور، عباسعباس

های علم اطالعات و ای دانشجویان دکتری رشتهای وضعیت توسعه حرفهمقایسه
، رساني دانشگاهيتحقیقات کتابداری و اطالعشناسي و مدیریت آموزشي. دانش

47(1 ،)84-65. 
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آموزش « عمل-شکاف انتظار»(. بررسي 1396فخاری، حسین و دادگر، شهرام )

بر دوره  تأکیدرشته حسابداری، با  آموختگاندانشدر  ایرفهحهای مهارت
 .217-188، 12، ریزی آموزشيمطالعات برنامهکارشناسي. 
ای مدیران مدارس (. ارائه الگوی توسعه حرفه1395و محمدی، بهرام ) ؛قنبری، سیروس

-123(، 2)4، دوفصلنامه پژوهشي مدیریت مدرسهدوره متوسطه: یک تحقیق کیفي. 
143. 

(. مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه 1394و کرمي، زهره ) ؛معروفي، یحیي
 فصلنامه مطالعات برنامه درسيمعلمان.  ایحرفهتوسعه  منظوربهدرسي تربیت معلم 

 .60-37(، 38)10، ایران
راهبرد ای و توسعه پایدار. (. آموزش توسعه1388موسایي، میثم و احمدزاده، مریم )
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