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چکیده

هدف: تحقیقحاضر باهدف مشــخص کردن وضعیت توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری رشته های اطالعات 
و دانش شناسی و مدیریت آموزشی و مقایسة وضعیت توسعة حرفه ای دانشجویان این دو رشته انجام شده است. 
روش شناسي: این تحقیق از حیث هدف تحقیقی، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها از نوع تحقیقات 
توصیفی- پیمایشــی بهشمار می آید. جامعة آماریشامل دانشجویان دکتری رشته های اطالعات و دانش شناسی 
و مدیریت آموزشــی اســت که از بین آنها 117 نفر با اســتفاده از روش تصادفی نسبی، به عنوان نمونه انتخاب و 

بررسی شدند.
و دانش شناسی  اطالعات  یافته ها: نتایج تحقیق نشــان می دهد کهمیانگین نمرات دانشــجویان دکتری رشتة 
در مؤلفه هــای برقراری ارتباطات، رفتار اخالقی، کار گروهی و رهبری گروه و مدیریت مســیر حرفه ای به طور 
معناداری باالتر از میانگین به دست آمده از دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی است. در مؤلفه های انجام 
دادن و مدیریت تحقیق و پاسخگویی مدنی، از ابعاد دیگر توسعة حرفه ای، میانگین نمرات این دو گروه تفاوت 
اطالعات و دانش شناسی در این دو  ان دکتری رشتة  دانشجوی معناداری با هم دارند و میانگین به دست آمده برای 
مؤلفه، به میزان شایان مالحظه ای پایین تر از میانگین به دست آمده از دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی 
اســت. میانگین به دســت آمده از دو گروه، در مؤلفه های کارآفرینی و خالقیــت، کارآمدی فردی، تدریس و 

آموزش و تفسیر و انتقال دانش، تفاوت معناداری ندارد و دو گروه دارای وضعیت به تقریب مشابهی هستند. 

واژه های کلیدی: توسعة حرفه ای، دانشجویان دکتری، علم اطالعات و دانش شناسی، مدیریت آموزشی 
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مقدمه
رســالت آموزش عالی، تسهیل رشد و تکامل انســان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ جامعه و پرورش 
نیروی متخصص مورد نیاز جامعه تعریف شــده اســت، که با عناوین پرورش ســرمایة انســانی و تولید 
اندیشــه و علم امکان تجمیع دارند. این امر با سه وظیفة اصلی آموزش، پژوهش و ارائة خدمات، تحقق 
می یابد. در این زمینه تحصیالت تکمیلی در تربیت افراد برای تصدی ســمت های مدیریتی، آموزشــی 
و پژوهشــی در نهادهای علمی، اقتصادی و سیاسی اهمیت بســزائی دارد. دورة دکتری بخش مهمی از 
تحصیالت تکمیلی اســت و اغلب به عنوان سومین چرخة زندگی دانشجویی بعد از مقطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد و نخستین مرحله از مسیر حرفه ای دانش پژوهان و اعضای هیئت علمی   مورد توجه قرار 

می گیرد )نورشاهی، 1387(. 
فراینــد آموزش دکتری بیانگر ســیِر یادگیــرِی دانش و مهارت تخصصــی و عمومِی انتقال پذیر 
اســت ) لی و همکاران1، 2010(. زمانی این امر اتفاق می افتد که دانشــجویان دکتری بتوانند به عنوان 
افــراد حرفــه ای بیاموزند و عمل کنند. مهم ترین عاملی که این فراینــد را متأثر می کند، آموزش های 
رســمی  و غیررســمی  در ســطح دانشــگاه، گروه های آموزشــی و روابط بین فردی دانشــجویان با 
ســایر دانش پژوهان اســت. این شــرایط به انطباق فرد با هنجارها، ارزش هــا و نگرش های مربوط به 
موقعیت و حوزة حرفه ای خود منجر می شــود و به طور ضمنی داللت بر توســعة حرفه ای دانشجویان 
دکتری دارد. توســعة حرفه ای دانشجویان به اجمال مشــتمل بر فرایند رسمی  و غیررسمی  بهسازی و 
آماده ســازی مداوم در عرض تمامی  ســطوح آموزشی، دانشــگاه، گروه آموزشی یا فردی است که 
دانشــجویان دکتری برای تحت پوشــش قرار دادن نیازمندی های حرفه ای حــال و به ویژه آینده، در 
 جهت ایفای نقش های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دریافت می کنند )حجازی و همکاران، 1388 و 

کول بک، 2008(. 
الزمة توســعه یافتگی یک فرد در دوره های دکتری، احاطه یافتن بر دانش تخصصی  در یک زمینة 
خاص و توانایی انجام تحقیقات مســتقل و اصیل اســت که به عنوان هدف عمدة دوره های دکتری در 
ســطح جهانی مطرح اســت. به لحاظ منطقی فرض بر این اســت که اعطای مدرک دکتری به خودی 
خود ضامن این اســت که دریافت کنندة آن مجهز به دانش جامع در رشــتة خاصی محسوب می شود و 
شایســتگی طراحی و انجام تحقیق مســتقل و اصیل را دارد )لی و همکاران، 2010(. با توجه به تجارب 
پیشــین و تحقیقاتی که انجام شــده، می توان مدعی شــد که چنین فرضی نابه جاست. در سطح جهانی 
تحقیقات انجام شده بر روی دوره های دکتری، نشان از عدم اثربخشی دوره های دکتری دارد )برای مثال 

نگاه کنید به نرد2، 2004؛ الباچ3، 2007(. 
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در ایران نیز دایرکردن دوره های دکتری همواره هدفی ملی محسوب شده است )ملک، 1383(. 
در آیین نامة برگزاری دوره هــای دکتری در ایران )1388، مادة 2(، هدف از دایرکردن این دوره ها، 
تربیت افرادی عنوان شــده اســت که »با احاطه یافتن بر آثار علمی  در یک زمینة خاص و آشنا شدن 
با روش های پیشــرفتة تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در 
زمینه های خاص علمی  و تخصصی پیشــرفته، در رشــتة تخصصی خود مؤثر باشند«. پس از گذشت 
نزدیک به هشــت دهه از تأســیس اولین دورة دکتری و سه دهه از تأســیس اولین دورة دکتری بعد 
از انقــالب، در مورد وضعیت دانشــجویان دکتری به لحاظ میزان برخــورداری از چنین توانایی های 
اطالعات دقیقی وجود ندارد. گذشــته از این همان گونه که توفیقی )1386( یادآور شده، اصالحات 
آموزشی نیازمند داده هایی به عنوان ابزار مشاهدة وضعیت موجود و برنامه ریزی برای وضعیت مطلوب 
اســت. تصمیمات درست نیازمند انباشــتی از تجربه، داده، اطالعات و ذخایر دانش است که ما را از 
فضای صرفًا ذهنی به ســمت عینیت پیش ببرد. اطالعات در مورد دانشجویان دکتری رشته های علوم 
انســانی نظیر مدیریت آموزشــی و اطالعات و دانش شناسی و وضعیت آنها به لحاظ توسعة حرفه ای، 
به عنوان مهم ترین عنصر آموزش دانشــگاهی بســیار کم اســت و رجوع به داده های سایر کشورها با 
پس زمینه های فرهنگی متفاوت شــاید گمراه کننده باشد. در این زمینه تحقیق حاضر در پی شناسایی 
شناسی و مدیریت آموزشی و  اطالعات و دانش  وضعیت توســعة حرفه ای دانشجویان دکتری رشــتة 

مقایسة میزان توسعة حرفه ای این دوگروه از دانشجویان است.  
نتایج مطالعة حاضر به دلیل فراهم آوردن اطالعات به نســبت عینی و مفصل دربارة وضعیت توسعة 
حرفه ای این دو گروه از دانشــجویان، برای گروه ها و نهادهای مختلفی نظیر دانشجویان، اعضای هیئت 
علمی، مدیران دانشــگاهی و به ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان دوره های دکتری امکان استفاده دارد. 
سیاســتگذاران دوره های دکتری به عنوان مخاطب اصلی این پژوهش و کســانی که در ســطح کالن با 
دوره های دکتری درگیر هستند، می توانند با کسب اطالع در مورد وضعیت کنونی دانشجویان، به عنوان 

نقطة آغاز اصالحات، در تنظیم خط  مشی ها، به شکل واقع بینانه تری عمل کنند. 

پیشینة تحقیق
»پی.اچ.دی« به معنای دکتری فلسفه4، به عنوان یکی از باالترین درجات و مدارک دانشگاهی و مالک و 
معیار صالحیت دانش پژوهی منحصر به فرد )ادوارد5، 2009(، به دالیل متنوع مورد توجه افراد، گروه ها 
و نهادهای مختلف است. افراد اغلب با هدف بهبود موقعیت حرفه ای و ارضای عالیق فردی یا ترکیبی 
از این دو وارد دوره می شــوند )باگل6 و همکاران، 2011(. گروه ها و نهادهای اجتماعی نیز چشــم به 
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بهره مندی از خدمات آموزشــی، پژوهشی و اجرایی منبعث از دورة دکتری و افراد درگیر در آن دارند 
)نرد، 2004(. جامعه نیز در شــکل کالن خود از نظر توســعه مبتنی بر دانایی یا ســاخت و ایجاد جامعة 
دانش بنیان نیازمند دوره های دکتری اســت. با وجود تنوع اهداف و رسالت های ذی نفعان متنوع، تحقق 
آنها در وهلة اول نیازمند کسب مهارت ها و شایستگی های مرتبط با این دوره از طرف ذی نفعان اصلی، 

یعنی دانشجویان، است.
به لحاظ موضوعی تحقیق در مورد دانشجویان دکتری و توسعة حرفه ای آنان، طیفی از موضوعات، 
مانند مسائل موجود در دورة مذکور، تجارب دانشجویان دکتری، اثربخشی دوره ها، طرح ها و برنامه های 
ویژة دکتری، عوامل مؤثر بر توسعة حرفه ای دانشجویان این مقطع و آثار توسعة حرفه ای بر برون دادهای 
این دوره را دربرمی گیرد. تحقیقات انجام شــده بر چندین هدف تمرکز داشته اند که یکی از مهم ترین 
آنها تبیین مؤلفه های توســعه یافتگی حرفه ای دانشجویان بوده است. جدول 1 مهم ترین تحقیقات انجام 

شده را نشان می دهد. 

جدول 1س یؤلفه های ی رد تأکید در تحقیقات انوام شده بق روی ت سهف حقفه ای دانشو یا دکتقی

یؤلفه های ت سهف حقفه  ای دانشو یا دکتقییحققا

مهارت های تحلیلی و تحقیقی، مهارت های ارتباطی، کارآفرینی، ارتباطات فردی دی و همکاران )2011(
اثربخش، ارتباطات بین فردی اثربخش

ساالس و همکاران 
)2011(

گوش دادن فعال، ارتباطات شفاهی و کتبی، مشارکت و همکاری، اعتماد، خدمات 
محوری، حل تعارض، مذاکره، خودبیانگری، مهارت در ارائه و معرفی خود، 

تأثیرگذاری اجتماعی

ایفای نقش اجرایی، رهبری، مهارت های نوع اول )دوراندیشی، عملکرد، درون نگری، هالی و داویسون )2011(
خودآزمائی، خودشناسی( مهارت های نوع دوم )نظارت، خودارزیابی و خود 

توانمندسازی(

وظیفه شناسی، برقراری ارتباطات اثربخش، یادگیری مادام العمر، یادگیری خودراهبر، آلملوند و دیگران )2011(
توسعة تجارب، خود پنداره حرفه ای

بینکلی و همکاران )2010( 
و فاینگلد و نوتابارتلو 

)2010(

تفکر خالق، حل مسئله و تصمیم گیری، سواد اطالعاتی، مهارت ارتباطی، خالقیت و 
ابتکار، مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی، ارتباطات و همکاری، رهبری، پیشگام بودن، 

خودراهبری و بهره وری

حل مسئله، سواد اطالعاتی، خالقیت، ارتباطات و همکاریووت و رابلین )2010(

مؤسسه آموزش فنی و 
حرفه ای آمریکا )2009(

تفکرخالق، حل مسئله، ارتباطات کتبی و شفاهی، خالقیت، سازگاری و انطباق پذیری، 
تنوع پذیری، یادگیری مداوم، همکاری، کارگروهی، مسئولیت پذیری، اخالق حرفه ای 

و حرفه ای گرایی
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یؤلفه های ت سهف حقفه  ای دانشو یا دکتقییحققا

مهارت های بین  فردی، مهارت های شناختی، مهارت های عاطفیشاشام و اودکوهن )2009(

مهارت های الزم برای اتمام دورة دکتری )تفکر خالق، مهارت های نوشتاری و چاپ رود و همکاران )2008(
کتب و مقاالت، تجزیه تحلیل و ترکیب داده های تحقیقی، مهارت انجام تحقیقات( 

مهارت های حرفه ای )تنوع پذیری، ارائه و سخنرانی، کار در گروه های گوناگون، کار 
گروهی  و همکاری، فعالیت های بین رشته ای، مدیریت افراد و مدیریت بودجه، مهارت 

در نگارش برای دریافت پژوهانه ها( 
حل مسئله، تجزیه و تحلیل، استدالل و مباحثه، تفسیرکانلی )2007(

آستین و مک دانیل 
)2006(

مهارت ادراکی برای فهم دانشگاه و رشته، توسعة دانش و مهارت های الزم برای عضو 
هیأت علمی، مهارت های بین فردی، نگرش ها و عادات حرفه ای

تعهد به استانداردها و آرمان های رشته، تالش برای کسب گواهی نامه های حرفه ای، هنسلی و همکاران )2005(
مشارکت فعال در سازمان های حرفه ای، حفظ استانداردهای باال در ارائه خدمات و 

مشارکت در حوزة نظارت حرفه ای 
مهارت های شناختی ساده )مدیریت و کنترل، برنامه ریزی فعالیت ها، استدالل عددی( آتور و دیگران )2003(

مهارت های شناختی پیچیده )تفکر غیرخطی، حل مسئله، مهارت های ارتباطی(
ارتباطات کتبی و شفاهی، رهبری و مدیریت منابع انسانی و مادی، آموزش و تدریس پوک )2001(

و توانایی تسهیل یادگیری دیگران، مشارکت در کارگاه ها و سمینارها، سازگاری 
حرفه ای، استفاده از مهارت های نظری و عملی در محیط واقعی کار، پذیرش و ایجاد 

تغییر و کسب خود آگاهی 
نیکوئیست وهمکاران 

)2000(
روش های تفکر مشارکتی و کار گروهی، حل مسئله، مهارت های بین فردی، نوآوری و 

مهارت های بین رشته ای 

صالحیت های حرفه ای مشتمل بر چیزی بیش از دانش و مهارت ها و شامل توانایی برخورد مناسب با 
موقعیت ها و مقتضیات پیچیده از طریق توسل به منابع روانی و انتقال آنها )نگرش ها و مهارت ها( در یک 
موقعیت ویژه است. چنانکه مالحظه می شود صالحیت های مورد تأکید در توسعة حرفه ای، در تحقیقات 
انجام شده اشتراکات زیادی دارند و می توان آنها را به سه حیطة شناختی، درون فردی و بین فردی، تقسیم 

کرد که توسط پلگرینو و هیلتون7 )2012( ارائه شده است. 
عالوه بر تحقیقات مذکور طرح های کاربردی گوناگونی برای آماده ســازی دانشجویان دکتری در 
دانشــگاه های جهان وجود دارد که در آنها بر مهارت های مختلفی تأکید شده است. اغلب مهارت های 
مورد تأکید آنها، با موارد مورد توجه در تحقیقات انجام شده همپوشی دارد. برای مثال، سازمان آموزش 
دکتری در حوزة بهداشت و سالمت اروپا8، انجمن مؤسسات آموزش پزشکی اروپا9 و فدراسیون جهانی 

ادایه ی جدول 1س یؤلفه های ی رد تأکید در تحقیقات انوام شده بق روی ت سهف حقفه ای دانشو یا دکتقی
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آموزش پزشکی10 )2012( مهارت های مورد نیاز دانشجویان را شامل مهارت ادراک نظام مند رشته ای، 
مهارت انجام تحقیق مستقل و اصیل، مهارت برقراری ارتباطات علمی، توانایی ارتقای حرفه ای، رهبری 
و مدیریت پروژه، تعهد به هنجارهای رشته ای و حرفه ای می دانند. پروژة بین المللی انجمن دانشگاه های 
اروپا11 با عنوان »برنامة دکتری برای جامعة دانش محور اروپا«12 )2010( نیز مؤلفه های مشابهی را به عنوان 
مهارت های مورد نیاز دانشــجویان تحصیالت تکمیلی بر می شــمرد. همچنیــن در طرح کارنگی برای 
دانشــجویان دکتری13 )نقل در واکر و همکاران، 2008( مهارت های مورد نیاز دانشــجویان، مشتمل بر 
خبرگی در دانش بنیادین و هســته ای رشــته، انجام دادن تحقیقات اصیل و تولید دانش جدید، عمیق و 
تخصصی در یکی از زمینه های خاص رشــته ای، قدرت تمییز و تشخیص گستره و عمق مسائل، عرضة 
مهارت های نوشــتاری و انتشــاراتی، تسهیل ترجمه و انتقال دانش به مســائل عملی، دانش و مهارت در 
اســتفاده از فناوری های نوین مانند فناوری های اطالعاتی در حوزة رشــته ای، توانایی ارائة طرح ها برای 
دریافت منابع مالی از بیرون از دانشــگاه، توانایی تدریس در ســطوح مختلف از کارشناســی تا سطوح 
تکمیلی، آگاهی فرهنگی از طیف های متنوع زمینة رشــته ای و ارتباط آن با تالش های انسانی و کاربرد 
آن و اطالع در رابطه با رشته های هم سنخ طبقه بندی شده است. طرح مذکور به موارد دیگری نیز اشاره 
می کند و از آن با  عنوان صالحیت های عمومی و فرادانشگاهی نام می برد که شامل مهارت های ارتباطاتی 
و روابط انســانی، حل مســئله و مهارت های تحقیقی است. انجمن دانشــگاهی ایرلند14 )2006( نیز این 
مهارت ها را در مقوله های مدیریت پروژه، مدیریت زمان، فهم اجتماعی و اخالقیات تقسیم بندی می کند.
نکتة مهمی که در بررسی توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری باید به آن توجه داشت، این است که 
صالحیت های حرفه ای که باید کســب کنند، مختص محیط های دانشــگاهی نیست )روود و همکاران 
2008(. دانشجویان دکتری باید هم به عنوان عضو جامعة بزرگ تر و هم به عنوان افرادی که مهارت های 
ویژه ای دارند، نقش ایفا کنند )هال و برنز، 2009(. به عالوه، عواملی نظیر کّمیت روز افزون دانشجویان 
و عدم تناســب رشــد کّمی دانشجویان با نرخ رشــد فرصت های شغلی دانشــگاهی، محدودیت منابع 
مالی برای حمایت از همة دانشــجویان دکتری به ویژه در رشــته های انسانی، عدم ترک دانشگاه توسط 
دانشجویان تا زمان شغل یابی و مشکالت مالی به توجه بیشتر به توسعة مهارت هایی منجر شده است که 
در موقعیت های غیر دانشگاهی امکان استفاده د ارند )نرد، 2004؛ الباچ، 2007؛ دی و همکاران، 2011(. 
به همین دلیل هم بســیاری از دانشــگاه ها )به ویژه در آمریکا و کانادا و نیز اروپا( به سمت فراهم آوری 
فرصت هایی برای توســعه و اســتفاده از این مهارت ها تمایل پیدا کرده اند )گزارش مؤسســة مطالعات 
تحصیالت تکمیلی کانادا15، 2008؛ انجمن دانشــگاه های اروپا، 2010؛ گزارش انجمن های تحقیقاتی 
انگلســتان16، 2008(. با بازنگری در اصول و بیانیه های موجود در این گزارش ها و نیز تحقیقاتی که در 
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گذشــته به آنها اشاره شد )جدول 1(، مؤلفه های توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری به طور خالصه در 
ده مؤلفه طبقه بندی شــد. این مؤلفه ها شامل برقراری ارتباطات17، کارآفرینی و خالقیت18، کارآمدی 
فردی19، رفتار اخالقی20، تدریس و آموزش21، پاسخگویی مدنی- اجتماعی22، کار گروهی  و رهبری 
گروه23، انجام دادن و مدیریت تحقیق24، تفسیر و انتقال دانش25 و مدیریت مسیر حرفه ای26 است. این 

مؤلفه های ده گانه اجزای اصلی چارچوب مفهومی  تحقیق حاضر را شکل می دهند. 

روش  تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از جنبة دیگر با توجه به نحوة گردآوري داده ها 
جزو تحقیقات توصیفي و به روش پیمایشــی است. با توجه به ماهیت این تحقیق، براي رسیدن به اهداف 
تعریف شده از روش هاي آماري »تی« تک نمونه ای در جهت تعیین وضعیت توسعة حرفه ای دانشجویان و 

آزمون »تی« مستقل برای مقایسة توسعة حرفه ای گروه های تحت بررسی، استفاده شده است. 
یتغیقهاي تحقیق: توســعة حرفه ای و ابعاد آن به عنوان متغیر وابســته، و متغیر رشــته به عنوان متغیر 

مستقل بررسی و تجزیه و تحلیل شده اند.
جایهه و نم نف آیاري: دانشــجویان دورة دکتری رشــتة مدیریت آموزشــی و علم اطالعات و 
دانش شناسی کشور در سال تحصیلی 91- 92 به عنوان جامعة آماري تحقیق در نظر گرفته شدند؛ از بین 
حدود 270 دانشجو، 117 نفر )79 نفر از دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی و 38 نفر از دانشجویان رشتة 

عنوان 
اطالعات و دانش شناســی( با اســتفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به 

نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند. 
ابزار گقدآوري اطالعات: براي گردآوری داده ها و جمع آوري اطالعات الزم برای پاسخگویی 
به سؤاالت تحقیق و دستیابي به اهداف، از پرسشنامة محقق ساختة »توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری« 
استفاده شده است. این پرسشنامه که حاصل بررسی ادبیات مربوط به توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری 
اســت، با استفاده از دســتورالعمل طراحی پرسشــنامه در تحقیقات زمینه یابی )هومن، 1386( در قالب 

مؤلفه های ده گانه طراحی شده است. 
پرسشــنامة مذکــور در قالب 92 گویه و بر مبنای طیف لیکــرت 5 درجه ای )1 برای خیلی کم و 
5 برای خیلی زیاد( طراحی شــده اســت. برای اطمینان از روایی محتوایی، پرسشــنامه توسط 2 نفر از 
متخصصان توســعة حرفه ای و 1 متخصص آموزش عالی بررسی شد. پس از اعمال نظر  متخصصان و 
بازنگری در گویه ها، پرسشــنامه به صورت مقدماتی بر روی 18 نفر از دانشجویان دکتری رشته های 
شناسی اجرا شد. بر اساس داده های حاصل از اجرای مقدماتی،  اطالعات و دانش  مدیریت آموزشی و 
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همخوانی و پراکندگی پاسخ ها بررسی شد. ضریب آلفای کرونباخ برای نمونة مقدماتی محاسبه شد 
و مقدار آلفای حاصل شــده )0/762( بیانگر پایایی پرسشنامه بود. این مقدار برای مؤلفه های برقراری 
ارتباطات، کارآفرینی و خالقیت، کارآمدی فردی، رفتار اخالقی، تدریس و آموزش، پاســخگویی 
مدنی، کار گروهی  و رهبری گروه، انجام و مدیریت تحقیق، تفســیر و انتقال دانش و مدیریت مسیر 
حرفه ای به ترتیب برابر بــا 0/677، 0/753، 0/646، 0/783، 0/709، 0/692، 0/814، 0/725، 0/749 

و 0/670 بود.

یافته ها
اطالعات و دانش شناسی و  به منظور بررســی وضعیت توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری رشــته های 
مدیریت آموزشی میانگین نمرات هریک از دانشجویان به تفکیک مؤلفه های توسعة حرفه ای و سپس 
عامل کلی توســعة حرفه ای محاسبه شد. با اســتفاده از آزمون »تی« تک نمونه ای میانگین های حاصل 
شــده با میانگین نظری این مؤلفه ها و عامل کلی توســعة حرفه ای مقایسه شدند. از آنجایی که هریک 
از نمرات عددی بین 1 تا 5 را شــامل می شــد، حدوسط نمرات یعنی عدد 3 به عنوان میانگین نظری در 
اطالعات و  برونداد آماری آزمون »تی« را برای دانشــجویان دکتری رشــتة  نظر گرفته شــد. جدول 2

دانش شناسی نشان می دهد. 

جدول 2س وشهید ت سهف حقفه ای دانشو یا دکتقی رشتف اطالعات و دانش شناسی

سطح یهناداريدرجف آزادییقدار »تی«تفاوت ییانگین هاییانگین یتغیقها

2/990/010/11370/916برقراری ارتباطات
2/960/040/63370/530کارآفرینی و خالقیت

3/030/030/46370/648کارآمدی فردی
3/150/152/06370/046رفتار اخالقی

2/840/163/23370/003تدریس و آموزش
2/920/091/76370/087پاسخگویی مدنی

3/340/345/36370/001کار گروهی و رهبری گروه
2/490/518/55370/001مدیریت تحقیق

2/850/151/83370/076تفسیر و انتقال دانش
3/090/091/18370/244مدیریت مسیر حرفه ای

2/970/031/54370/13توسعة حرفه ای
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نتایج به دســت آمده )جدول2( نشان می دهد میانگین مؤلفه های برقراری ارتباطات، کارآفرینی و 
و دانش شناسی  دانش در بین دانشجویان رشتة اطالعات  خالقیت، پاســخگوییمدنی و تفســیر و انتقال
از میانگیــن نظــری مؤلفه های مذکور )یعنی 3( پایین تر اســت. همچنین کارآمــدی فردی و مدیریت 
مســیرحرفه ایدانشجویانرشــتة اطالعات و دانش شناسی، نســبت به مؤلفه هایپیش گفته، وضعیت 
بهتری دارد؛ میانگین نمرات دانشــجویان در کارآمدی فردی و مدیریت مســیر حرفه ای بیشــتر از حد 
متوســط است. با وجود این تفاوت بین میانگین نمرات به دست آمده و میانگین نظری برای مؤلفه های 
مذکــور به لحاظ آمــاری معنادار نیســت. در مؤلفه های کار گروهــی  و رفتار اخالقــی از مؤلفه های 
توســعة حرفه ای دانشــجویان شــرایط کاماًل متفاوتی حاکم اســت. این دو مؤلفه با میانگین های 3/34 
و 3/15 بــه انــدازة 0/34 و 0/15 از میانگین مورد انتظار باالتر هســتند که ایــن مقادیر به لحاظ آماری، 
بــه ترتیب در ســطوح 0/05 و 0/01 معنادار ند. بنابراینمی توان گفت دانشــجویان رشــتة اطالعات و 
 دانش شناســی خود را در کار گروهی  و رهبــری گروه و نیز به لحاظ ارائــة رفتارهای اخالقی، دارای 

وضعیت مناسبی می بینند. 
اطالعات و  بــر مبنــای نتایجحاصــل از تحلیــل داده های مربــوط بهنظر های دانشــجویان رشــتة
دانش شناســی، میانگین نمرات دانشجویان در مؤلفه های دیگر توسعة حرفه ای یعنی تدریس و آموزش 
و انجــام و مدیریت تحقیقــات به اندازة 0/16 و 0/51 از میانگین نظری پایین تراســت. با توجه به اینکه 
میــزان »تی« )یعنی 3/23 و 8/55( به ترتیب برای مؤلفه های تدریس و آموزش و انجام دادن و مدیریت 

 
اطالعات

می توان گفت به نظر دانشجویان رشتة  معنا دار است،  سطح 0/01  تحقیقات به لحاظ آماری در 

 
و انجام

و دانش شناسی آنها در دو جنبه از توسعة صالحیت های حرفه ای )که شامل تدریس و آموزش 
دادن و مدیریت تحقیقات است( وضعیت نامناسبی دارند.

میانگیــن به دســت آمده از نظر های دانشــجویان برای عامل کلی توســعة حرفه ای دانشــجویان 
از میانگین نظری  به دســت آمد کــه به انــدازة 0/03 اطالعات و دانش شناســی 2/97  دکتری رشــتة 
پایین تر اســت. آزمون معناداری تفاوت بین میانگین حاصل شــده و میانگین نظری توســعة حرفه ای 
دانشــجویان، نشــان می دهد که تفاوت بین دو میانگین شــایان توجه نیســت. بنابراین می توان گفت 

تقریب 
اطالعات و دانش شناســی دارای وضعیت به  به طورکلی توســعة حرفه ای دانشــجویان رشــتة 

متوسطی است.  
تحلیــل داده هــای مربوط بــه مؤلفه هــای ده گانة توســعة حرفه ای دانشــجویان دکتری رشــتة 
 مدیریت آموزشــی نیز با اســتفاده از عملیات آماری مشابه انجام شــد که نتایج آن در جدول 3 ارائه 

شده است. 
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جدول 3س وشهید ت سهف حقفه ای دانشو یا دکتقی رشتف یدیقید آی زشی

سطح یهناداريدرجف آزادییقدار »تی«تفاوت ییانگین هاییانگین یتغیقها
2/790/214/52780/001برقراری ارتباطات

2/940/061/79780/077کارآفرینی و خالقیت
2/880/121/96780/53کارآمدی فردی

2/970/030/5780/61رفتار اخالقی
2/940/061780/35تدریس و آموزش
3/100/102/34780/05پاسخگویی مدنی

3/090/092/64780/01کار گروهی
3/110/113/16780/01مدیریت تحقیق

2/700/35/93780/001تفسیر و انتقال دانش
2/870/132/41780/05مدیریت مسیر حرفه ای

2/910/094/42780/001توسعة حرفه ای

برون دادهای حاصل از آزمون آماری اســتفاده شــده در تحلیل نظر های دانشجویان، نشان می دهد 
میانگین نمرات مربوط به دانشــجویان دکتری رشــتة مدیریت آموزشــی در مؤلفه هــای کارآفرینی و 
خالقیت، رفتار اخالقی، کارآمدی فردی و تدریس و آموزش پایین تراز میانگین مورد انتظار آن است. 
هرچند که تفاوت بین میانگین ها به لحاظ آماری معنادار نبوده؛ این شــرایط حاکی از ضعف نسبی این 
گروه در مؤلفه های مذکور است. این گروه از دانشجویان خود را در برقراری ارتباطات، تفسیر و انتقال 
دانش و نیز مدیریت مســیر حرفه ای، در وضعیت به مراتب نامســاعدتری ارزیابی می کنند. مطابق نتایج 
حاصل از آزمون استفاده شده برای تحلیل نظر های دانشجویان، مؤلفة برقراری ارتباطات با میانگین 2/79 
به اندازة 0/21 با میانگین نظری تفاوت دارد و از آن کمتر است. این مقدار برای دو مؤلفة دیگر به ترتیب 
برابر با 0/3 و 0/13 بود. مقادیر »تی« نشــان می دهد که میانگین نمرات مربوط به این ســه مؤلفه، به طور 

معناداری پایین تر از میانگین مورد انتظار بوده است. 
تحلیل نظر های دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی در مورد مؤلفه های دیگر توسعة حرفه ای 
نیز نشــان می دهد که این دانشــجویان خود را در پاسخگویی مدنی، انجام دادن و مدیریت تحقیق و نیز 
کار گروهی  و رهبری گروه در وضعیت مناسبی می بینند. چنانکه در جدول 3 مشاهده می شود، میانگین 
نمرات در مؤلفة پاســخگویی مدنی 0/10، کار گروهی  و رهبری گروه 0/09 و انجام دادن و مدیریت 
تحقیــق 0/11، از میانگین نظری باالتر ند. با توجه به میزان »تی« حاصل برای هرکدام از این مؤلفه ها، به 
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لحاظ آماری بین میانگین به دســت آمده و میانگین نظری تفاوت معنا داری در ســطح 5 درصد )برای 
مؤلفة پاســخگویی مدنی( و در ســطح 1 درصد )برای دو مؤلفة دیگر( وجود دارد. از آنجا كه میانگین 
به دســت آمده برای هرکدام از این مؤلفه ها، از میانگین نظري باالتر اســت، مي توان گفت دانشجویان 
دکتری رشتة مدیریت آموزشی خودشان را به لحاظ پاسخگویی مدنی، کارگروهی  و رهبری گروه و 

انجام دادن و مدیریت تحقیق در وضعیت مناسبی می بینند. 
میانگین به دســت آمده از نظر های دانشــجویان رشتة مدیریت آموزشــی برای عامل کلی توسعة 
حرفه ای 2/91 به دست آمد که به اندازة 0/09 از میانگین نظری پایین تراست. آزمون معناداری تفاوت 
بین میانگین حاصل و میانگین نظری توســعة حرفه ای دانشــجویان، نشــان می دهد کــه تفاوت بین دو 
میانگین در ســطح 0/01 معنادار اســت. بنابراین می توان گفت به طورکلی توسعة حرفه ای دانشجویان 

رشتة مدیریت آموزشی وضعیت نامناسبی دارد. 
به منظور بررســی تفاوت بین دانشــجویان در گروه های مورد مطالعه، به لحاظ توســعة حرفه ای، از 

آزمون »تی« مستقل استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4 ارائه شده است. 

 اطالعات 
 جدول 4س یقایدف یؤلفه های ت سهف حقفه ای دانشو یا دکتقی رشته های

و دانش شناسی و یدیقید آی زشی

یتغیقها

آزی  »تی« به ینظ ر یقایدف نمقاتآزی  ل 
یقدار 
»اف«

سطح 
یهناداری

یقدار 
»تی«

درجف 
آزادی

سطح 
یهناداری

تفاوت 
ییانگین

تفاوت خطای 
انحقاف یهیار

0/100/752/551150/050/200/07برقراری ارتباطات
0/290/580/4731150/630/0280/05کارآفرینی و خالقیت

2/220/131/511150/130/120/08کارآمدی فردی
0/0100/921/981150/050/170/08رفتار اخالقی

3/050/071/221150/220/110/09تدریس و آموزش
1/610/202/611150/010/190/07پاسخگویی مدنی

کار گروهی و رهبری 
تگروه

1/080/313/661150/0010/240/07

1/680/199/291150/0010/620/06انجام دادن و مدیریت تحقیق
0/720/391/601150/110/150/09تفسیر و انتقال دانش

0/0100/922/351150/050/210/09مدیریت مسیر حرفه ای
2/480/111/641150/100/0520/03توسعة حرفه ای

 علم
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دانش شناسیو مدیریت  نتایجآزمون »تی« مســتقل برای مقایسة نظر های دانشــجویان اطالعات و 
آموزشی نشان می دهد که در مؤلفه های کارآفرینی و خالقیت، کارآمدی فردی، تدریس و آموزش و 
نیز تفســیر و انتقال دانش، تفاوت شایان مالحظه ای بین دو گروه وجود ندارد. این دانشجویان در دیگر 

مؤلفه های توسعة حرفه ای تفاوت معناداری با هم دارند. 
اطالعات و  نتایج آزمون آماری نشــان می دهد که در مؤلفة برقراری ارتباطات، دانشــجویان رشتة 
دانش شناسی، خود را باالتر از دانشجویان مدیریت آموزشی ارزیابی کرده اند؛ به نحوی که تفاوت بین 
میانگین نمرات مربوط به آنان در عامل مذکور، به اندازة 0/21 از میانگین نمرات مربوط به دانشجویان 
دکتری رشتة مدیریت آموزشی باالتر است و با توجه به مقدار نمرة »تی« به دست آمده )2/55( تفاوت 
بین میانگین نمرات دو گروه در ســطح 0/05 معنادار است. همین شرایط در مورد مؤلفة رفتار اخالقی، 
مدیریت مســیر حرفه ای و نیز کار گروهی  و رهبری گروه برقرار اســت؛ با ایــن تفاوت که فاصلة بین 
میانگین به دست آمده برای دو گروه در مؤلفة رفتار اخالقی کمتر از مؤلفة قبلی و در مؤلفه های مدیریت 
مســیر حرفه ای و کار گروهی  و رهبری گروه بیشــتر اســت. تفاوت بین میانگین گروه ها در مؤلفه های 
مذکور به ترتیب برابر با 0/17، 0/21 و 0/24 است که با توجه به مقدار »تی« در مؤلفه های رفتار اخالقی 
و مدیریت مسیر حرفه ای در سطح 0/05 و در کار گروهی  و رهبری گروه در سطح 0/01 معنادار هستند. 
این نتایج نشــان می دهد که دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی خودشان را در برقراری ارتباطات و 
مدیریت مســیر حرفه ای در وضعیت نامناسب تری می بینند؛ چرا که میانگین هر دو گروه پایین تر از حد 
انتظار بوده اســت. بر خالف دو مؤلفــة مذکور، در مؤلفه های رفتار اخالقــی و کار گروهی  و رهبری 
گروه، میانگین به دســت آمده برای هردو گروه باالتر از حد انتظار بوده اســت و با توجه به معناداری 
اطالعات و دانش شناسی خود را  تفاوت میانگین های دوگروه، می توان گفت دانشجویان دکتری رشتة 
در وضعیت به مراتب مناســب تری به نسبت همتایان خود در رشتة مدیریت آموزشی ارزیابی می کنند. 
دانشجویان در مؤلفه های پاسخگویی مدنی و انجام دادن و مدیریت تحقیق شرایط به طور کامل متفاوتی 
را تجربه می کنند. تحلیل داده ها نشان می دهد که دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی وضعیت به مراتب 
مناســب تری نسبت به همتایان خود در گروه دیگر دارند. در مؤلفه های پاسخگویی مدنی و انجام دادن 
و مدیریت تحقیق، از طرفی میانگین به دســت آمده برای دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی باالتر از 

و 
حد انتظار بوده اســت و از طرف دیگر تفاوتی به اندازة 0/19 و 0/24 با دانشــجویان رشــتة اطالعات 

دانش شناسی در هرکدام از ابعاد مذکور دارند که در سطح 0/01 معنادار هستند. 
با وجود تفاوت های شایان مالحظه بین دانشجویان دو گروه در عواملی چون برقراری ارتباطات، رفتار 
اخالقی، مدیریت مسیر حرفه ای و نیز کار گروهی  و رهبری گروه، عملیات تحلیلی مشابه، بیانگر تفاوت 

 علم

 علم

 علم

 علم
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ناچیز بین دو گروه مورد مطالعه در عامل کلی توســعة حرفه ای است. مطابق نتایج آزمون آماری استفاده 
شده، میانگین عامل کلی توسعة حرفه ای بین دانشجویان رشتة اطالعات و دانش شناسی باالتر از دانشجویان 
دکتری رشتة مدیریت آموزشی بوده است. با وجود این، تفاوت موجود شایان مالحظه نیست. به عبارت 
دقیق تر تفاوت بین میانگین نمرات مربوط به آنان در عامل مذکور تنها به اندازة 0/052 از میانگین نمرات 
دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی باالتر است و با توجه به مقدار نمرة »تی« به دست آمده )1/64( 

تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه در هیچ کدام از سطوح0/01 و 0/05 معنا دار نیست.

بحث و نتیجه گیری
در تحقیــق حاضر با تفحص در ادبیــات دورة دکتری، مهارت ها و صالحیت های اصلی مورد توجه در 
این دوره در ده حیطه طبقه بندی و دانشــجویان رشته های اطالعات و دانش شناسی و مدیریت آموزشی 

در این حیطه ها با استفاده از روش خودارزیابی سنجش و سپس مقایسه شدند. 
یافته های تحقیق نشان می دهد با وجود فقدان تفاوت شایان مالحظه در عامل کلی توسعة حرفه ای، 
دانشجویان دکتری رشته های مورد مطالعه در جوانبی از توسعة حرفه ای تفاوت های فاحشی با هم دارند. 
عوامل مختلفی مبین تشــابه ها و تفاوت های گروه های مختلف به لحاظ توســعة حرفه ای و کّم و کیف 
آن است. اهداف توسعه ای دانشجویان دکتری بر موضوعاتی متمرکز است که در قالب محتوای توسعة 
حرفــه ای معنــا می یابد که بخش مهمی  از آن متأثر از رشــته و اصول و هنجارهای مرتبط با آن اســت. 
اهداف توسعه ای دانشجویان دکتری هر رشته ای در قالب هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی 
رشته ای و نیز مبانی نظری و عملی رشته شکل می گیرد که در نهایت شکل دهندة نوعی هویت رشته ای 

برای آنان خواهد بود. 
رشــته ها منظومة  خاصی از دانش هستند که چارچوبی را برای جست وجوگری و تحقیق در حوزة 
خاصی را ارائه می دهند )مانســیال و گاردنر27، 2003؛ نقل از  هالی28، 2006(. هر رشــته سنن، کدهای 
رفتاری، دایرة کلمات و نظام مشــترکی از عقاید برای اعضای خود دارد. هریک از این عناصر جزیی 
از فرهنگ رشته ای هستند و توأم با معرفت شناسی رشته ای، آنچه را باید به عنوان یک رشتة دانشگاهی 
فهمیده شــود، شکل می بخشــند. دانش رشــته ای و هنجار های غالب در آن، اسباب و ابزار ارزشمندی 
برای اعضای جدید اجتماع رشــته ای مانند دانشجویان دکتری، به منظور کسب شایستگی های حرفه ای 
فراهم می آورد )هالی، 2006( و در عین حال دورة دکتری ســازوکار اصلی برای ایجاد تعهد حرفه ای 
و هویت رشته ای )لی و سیل29، 2008( در قالب چنین هنجار هایی است؛ بنابراین آثار زمینة رشته ای بر 
شــکل گیری صالحیت های حرفه ای، دور از انتظار نخواهد بــود. از این منظر با توجه به تأکیدی که به 
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طور عام در همة رشــته های علوم تربیتی بر تدریس و آموزش، تحقیقات آموزشی و پاسخگویی مدنی 
می شود، می توان انتظار داشت که دانشجویان این رشته ها از جمله دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی، 

شایستگی های باالتری در مؤلفه های مذکور داشته باشند. 
از طرف دیگر، قدرت رشته ها منبعث از حس مشترک و هنجار های اجتماعی است، هنجارهایی که 
از طریق جامعه پذیری موجد اجابت اعضا از آنهاســت. این امر سبب می شود که اعضای رشته، اجتماع 
ســاختاریافته ای را شکل دهند )هالی، 2006( و شبکه هایی که حاصل روابط بین دانش پژوهان مختلف 
هســتند، به شــکل گیری نوعی گفتمان علمی  و حرفه ای منجر می شود که مبنای عمل، مباحث علمی  و 
تســهیم دانش و تجارب قرارمی گیرد و عالوه بر یادگیری، مشــارکت و درگیری در گسترش مرزهای 
علوم، نوعی گفتمان عمومی  را شکل می دهد که نتیجة آن پدید آمدن شکل ویژه ای از رفتار شهروندی 
علمی اســت )براون و شــولتز30، 2010(. این امر فراهم آوری بینش های جدید در جهت نهادینه سازی 
فرهنگ رشــته ای و حرفه ای ســازی را به شــکل پیوســته ای ممکن می کند )چیلورز31، 2013(. چنین 
اجتماعاتی با عنوان اجتماعات علمی  شــناخته می شوند. هرچند قواعد جاری و مقررات آموزشی برای 
همة رشته ها در ایران یکسان است )رشیدی، 1386(، هنجارهای موجود در پس زمینة رشته و اجتماعات 
علمی  و ادراکات دانشــجویان از آنها، عامل تعیین کننده ای در کّم و کیف توسعة حرفه ای دانشجویان 
خواهد بود. مشارکت موفقیت آمیز در رشته، نیازمند دانستن کدهای فرهنگی ویژة اجتماع علمی  است. 
بنابراین دانشــجو باید قواعد مناسب و مقتضی رشته در نوع تفکر، صحبت کردن و نوشتن را یادبگیرد 
)پریور، 1996؛ نقل در لی و ســیل، 2008(؛ اجتماعات علمی  شــکل گرفته اغلب تســهیل کنندة چنین 
فرایندهایی هستند. تسهیم اطالعات و دانش، آگاهی و استفاده از فرصت های حرفه ای و شغلی، شناخته 
شــدن افراد و مهارت هایشــان که در نهایت ارتقای حرفه ای آنها را به دنبال دارد، از نتایج شبکه سازی 
اطالعات و  هســتند )گویلر32 و همکاران، 2007(. به نظر می رســد بخشی از برتری دانشــجویان رشتة 
دانش شناسی در برقراری ارتباطات، رفتار اخالقی، کار گروهی  و رهبری گروه و به ویژه مدیریت مسیر 
حرفه ای، ناشــی از نیروی ارتباطات و شــبکه های حرفه ای غیررسمی  در بین دانشجویان و سایر عامالن 

رشته ای باشد. 
همچنین درگیری دانشــجویان با برنامة آموزشــی یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های یادگیری 
آنان اســت )دی و همکاران، 2011(؛ بنابراین خلق شــرایطی که مشــارکت و درگیری دانشجویان را 
موجب شــود، به افزایش یادگیری دانشــجویان منجر خواهد شــد. هدفی که هم مد نظر دانشــجویان، 
هم آموزش دهندگان و هم ســازمان های حرفه ای ذی نفع در توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری است. 
اســتفاده از دســتیاری آموزشی و پژوهشــی، تعریف کار برای دانشجویان در دانشــگاه و سازمان های 

 علم
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حرفه ای، به عنوان راه حل کوتاه مدتی برای مشارکت دادن بیشتر دانشجویان در فعالیت های حرفه ای و 
بهبود صالحیت های حرفه ای آنان مطرح است. همچنین به واسطة ارتباطاتی که در چنین موقعیت هایی 
پدیــد می آید، این ارتباط ها نوعی کنترل هنجاری عامالن حرفه ای اســت که هم قواعد حرفه ای و هم 
اســاس کنترل رفتار دانشجویان به عنوان عامالن حرفه ای را شــکل می دهد و توسعة حرفه ای آنها را به 

دنبال خواهد داشت. 
با توجه به مســائلی نظیر کّمیت روزافزون دانشــجویان، کم شــدن فرصت های شغلی دانشگاهی، 
مســائل مالی موجود در حمایت از دوره های دکتری و یادآوری این نکته که مهارت های مورد تأکید 
در دورة دکتری مهارت های انتقال پذیر هســتند، دانشجویان دکتری می توانند با اشتغال در بخش هایی 
غیردانشــگاهی که در آنها کار می کنند، از طریق کاربســت این مهارت ها، دانش نو، روش های جدید 
کار، شبکه های فردی، و دانش دانش شناسی را برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی به ارمغان آوردند و 
از طریق حل مسائل پیچیده، دروازه بانی دانش و جذب و انتقال دانش، در فرایندهای نوآورانه و ایجاد 
تغییر مشارکت داشته باشند. این امر سبب می شود که دانشجویان به عنوان عامالن رشته ای، نقش مهمی  
در حل مسائل ایفا کنند و موجب تقویت منزلت رشته و نیز بهبود یافتن موقعیت خود در جامعة حرفه ای 

شوند و بخشی از نیازهای اجتماعی آنان ارضا شود. 
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