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چکیده
هدف :تحقیقحاضرباهدف مشــخصکردن وضعیت توسعة حرفهای دانشجویان دکتری رشتههای علم اطالعات
و دانششناسی و مدیریت آموزشی و مقایسة وضعیت توسعة حرفهای دانشجویان این دو رشته انجام شده است.
روششناسي :این تحقیق از حیث هدف تحقیقی ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی -پیمایشــیبهشمارمیآید .جامعة آماریشامل دانشجویان دکتری رشتههای علم اطالعات ودانششناسی
و مدیریت آموزشــی اســت که از بین آنها  117نفر با اســتفاده از روش تصادفی نسبی ،بهعنوان نمونه انتخاب و
بررسی شدند.
علم
اطالعات ودانششناسی
یافتهها:نتایج تحقیق نشــان میدهدکهمیانگین نمرات دانشــجویاندکتری رشتة
در مؤلفههــای برقراری ارتباطات ،رفتار اخالقی ،کار گروهی و رهبری گروه و مدیریت مســیر حرفهای به طور
معناداری باالتر از میانگین بهدست آمده از دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی است .در مؤلفههای انجام
دادن و مدیریت تحقیق و پاسخگویی مدنی ،از ابعاد دیگر توسعة حرفهای ،میانگین نمرات این دو گروه تفاوت
معناداریباهم دارندومیانگین بهدست آمدهبرای دانشجویان دکتریرشتة علم اطالعات و دانششناسیدراین دو
مؤلفه ،به میزان شایان مالحظهای پایینتر از میانگین به دست آمده از دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی
اســت .میانگین به دســت آمده از دو گروه ،در مؤلفههای 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.
واژههای کلیدی :توسعة حرفهای ،دانشجویان دکتری ،علم اطالعات و دانششناسی ،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
مییابد .در این زمینه تحصیالت تکمیلی در تربیت افراد برای تصدی ســمتهای مدیریتی ،آموزشــی
و پژوهشــی در نهادهای علمی ،اقتصادی و سیاسی اهمیت بســزائی دارد .دورة دکتری بخش مهمی از
تحصیالت تکمیلی اســت و اغلب بهعنوان سومین چرخة زندگی دانشجویی بعد از مقطع کارشناسی و
کارشناسیارشد و نخستین مرحله از مسیر حرفهای دانشپژوهان و اعضای هیئت علمیمورد توجه قرار
میگیرد (نورشاهی.)1387 ،
ِ
ِ
عمومی انتقالپذیر
یادگیــری دانش و مهارت تخصصــی و
فراینــد آموزش دکتری بیانگر ســی ِر
اســت (لی و همکاران .)2010 ،1زمانی این امر اتفاق میافتد که دانشــجویان دکتری بتوانند بهعنوان
افــراد حرفــهای بیاموزند و عمل کنند .مهمترین عاملی که این فراینــد را متأثر میکند ،آموزشهای
رســمیو غیررســمیدر ســطح دانشــگاه ،گروههای آموزشــی و روابط بینفردی دانشــجویان با
ســایر دانشپژوهان اســت .این شــرایط به انطباق فرد با هنجارها ،ارزشهــا و نگرشهای مربوط به
موقعیت و حوزة حرفهای خود منجر میشــود و به طور ضمنی داللت بر توســعة حرفهای دانشجویان
دکتری دارد .توســعة حرفهای دانشجویان بهاجمال مشــتمل بر فرایند رسمیو غیررسمیبهسازی و
آمادهســازی مداوم در عرض تمامیســطوح آموزشی ،دانشــگاه ،گروه آموزشی یا فردی است که
دانشــجویان دکتری برای تحت پوشــش قرار دادن نیازمندیهای حرفهای حــال و بهویژه آینده ،در
جهت ایفای نقشهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی دریافت میکنند (حجازی و همکاران 1388 ،و
کول بک.)2008 ،
الزمة توســعهیافتگی یک فرد در دورههای دکتری ،احاطه یافتن بر دانش تخصصیدر یک زمینة
خاص و توانایی انجام تحقیقات مســتقل و اصیل اســت که بهعنوان هدف عمدة دورههای دکتری در
ســطح جهانی مطرح اســت .به لحاظ منطقی فرض بر این اســت که اعطای مدرک دکتری بهخودی
خود ضامن این اســت که دریافتکنندة آن مجهز به دانش جامع در رشــتة خاصی محسوب میشود 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 ،میتوان مدعی شــد که چنین فرضی نابهجاست .در سطح جهانی
تحقیقات انجام شده بر روی دورههای دکتری ،نشان از عدم اثربخشی دورههای دکتری دارد (برای مثال
نگاه کنید به نرد2004 ،2؛ الباچ.)2007 ،3
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در ایران نیز دایرکردن دورههای دکتری همواره هدفی ملی محسوب شده است (ملک.)1383 ،
در آییننامة برگزاری دورههــای دکتری در ایران ( ،1388مادة  ،)2هدف از دایرکردن این دورهها،
تربیت افرادی عنوان شــده اســت که «با احاطه یافتن بر آثار علمیدر یک زمینة خاص و آشنا شدن
با روشهای پیشــرفتة تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ،بتوانند با نوآوری در
زمینههای خاص علمیو 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 انقــاب ،در مورد وضعیت دانشــجویان دکتری به لحاظ میزان برخــورداری از چنین تواناییهای
اطالعات دقیقی وجود ندارد .گذشــته از این همانگونه که توفیقی ( )1386یادآور شده ،اصالحات
آموزشی نیازمند دادههایی بهعنوان ابزار مشاهدة وضعیت موجود و برنامهریزی برای وضعیت مطلوب
اســت .تصمیمات درست نیازمند انباشــتی از تجربه ،داده ،اطالعات و ذخایر دانش است که ما را از
فضای صرفاً ذهنی به ســمت عینیت پیش ببرد .اطالعات در مورد دانشجویان دکتری رشتههای علوم
انســانی نظیر مدیریت آموزشــی و اطالعات و دانششناسی و وضعیت آنها به لحاظ توسعة حرفهای،
بهعنوان مهمترین عنصر آموزش دانشــگاهی بســیار کم اســت و رجوع به دادههای سایر کشورها با
پسزمینههای فرهنگی متفاوت شــاید گمراهکننده باشد .در این زمینه تحقیق حاضر در پی شناسایی
دانش شناسی ومدیریتآموزشی و
وضعیتتوســعةحرفهای دانشجویاندکتریرشــتة علم اطالعات و 
مقایسة میزان توسعة حرفهای این دوگروه از دانشجویان است.
نتایج مطالعة حاضر بهدلیل فراهم آوردن اطالعات به نســبت عینی و مفصل دربارة وضعیت توسعة
حرفهای این دو گروه از دانشــجویان ،برای گروهها و نهادهای مختلفی نظیر دانشجویان ،اعضای هیئت
علمی ،مدیران دانشــگاهی و بهویژه سیاستگذاران و برنامهریزان دورههای دکتری امکان استفاده دارد.
سیاســتگذاران دورههای دکتری بهعنوان مخاطب اصلی این پژوهش و کســانی که در ســطح کالن با
دورههای دکتری درگیر هستند ،میتوانند با کسب اطالع در مورد وضعیت کنونی دانشجویان ،بهعنوان
نقطة آغاز اصالحات ،در تنظیم خطمشیها ،به شکل واقعبینانهتری عمل کنند.

پیشینة تحقیق

«پی.اچ.دی» به معنای دکتری فلسفه  ،بهعنوان یکی از باالترین درجات و مدارک دانشگاهی و مالک و
معیار صالحیت دانشپژوهی منحصر بهفرد (ادوارد ،)2009 ،5به دالیل متنوع مورد توجه افراد ،گروهها
و نهادهای مختلف است .افراد اغلب با هدف بهبود موقعیت حرفهای و ارضای عالیق فردی یا ترکیبی
از این دو وارد دوره میشــوند (باگل 6و همکاران .)2011 ،گروهها و نهادهای اجتماعی نیز چشــم به
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بهرهمندی 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
دانشبنیان نیازمند دورههای دکتری اســت .با وجود تنوع اهداف و رسالتهای ذینفعان متنوع ،تحقق
آنها در وهلة اول نیازمند کسب مهارتها و شایستگیهای مرتبط با این دوره از طرف ذینفعان اصلی،
یعنی دانشجویان ،است.
به لحاظ موضوعی تحقیق در مورد دانشجویان دکتری و توسعة حرفهای آنان ،طیفی از موضوعات،
مانند مسائل موجود در دورة مذکور ،تجارب دانشجویان دکتری ،اثربخشی دورهها ،طرحها و برنامههای
ویژة دکتری ،عوامل مؤثر بر توسعة حرفهای دانشجویان این مقطع و آثار توسعة حرفهای بر بروندادهای
این دوره را دربرمیگیرد .تحقیقات انجام شــده بر چندین هدف تمرکز داشتهاند که یکی از مهمترین
آنها تبیین مؤلفههای توســعهیافتگی حرفهای دانشجویان بوده است .جدول  1مهمترین تحقیقات انجام
شده را نشان میدهد.

جدول  .1مؤلفههای مورد تأکید در تحقیقات انجام شده بر روی توسعة حرفهای دانشجویان دکتری
محققان

مؤلفههای توسعة حرفهای دانشجویان دکتری

دی و همکاران ()2011

مهارتهای تحلیلی و تحقیقی ،مهارتهای ارتباطی ،کارآفرینی ،ارتباطات فردی
اثربخش ،ارتباطات بینفردی 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

هالی و داویسون ()2011

ایفای نقش اجرایی ،رهبری ،مهارتهای نوع اول (دوراندیشی ،عملکرد ،دروننگری،
خودآزمائی ،خودشناسی) مهارتهای نوع دوم (نظارت ،خودارزیابی و خود
توانمندسازی)

آلملوند و دیگران ()2011

وظیفهشناسی ،برقراری ارتباطات اثربخش ،یادگیری مادامالعمر ،یادگیری خودراهبر،
توسعة تجارب ،خود پنداره حرفهای

بینکلی و همکاران ()2010
و فاینگلد و نوتابارتلو
()2010

تفکر خالق ،حل مسئله و تصمیمگیری ،سواد اطالعاتی ،مهارت ارتباطی ،خالقیت و
ابتکار ،مسئولیتپذیری اجتماعی و فردی ،ارتباطات و همکاری ،رهبری ،پیشگام بودن،
خودراهبری و بهرهوری

ووت و رابلین ()2010

حل مسئله ،سواد اطالعاتی ،خالقیت ،ارتباطات و همکاری

مؤسسه آموزش فنی و
حرفهای آمریکا ()2009

تفکرخالق ،حل مسئله ،ارتباطات کتبی و شفاهی ،خالقیت ،سازگاری و انطباقپذیری،
تنوعپذیری ،یادگیری مداوم ،همکاری ،کارگروهی ،مسئولیتپذیری ،اخالق حرفهای
و حرفهای گرایی
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ادامهی جدول  .1مؤلفههای مورد تأکید در تحقیقات انجام شده بر روی توسعة حرفهای دانشجویان دکتری
محققان

مؤلفههای توسعة حرفهای دانشجویان دکتری

شاشام و اودکوهن ()2009

ن فردی ،مهارتهای شناختی ،مهارتهای عاطفی
مهارتهای بی 

رود و همکاران ()2008

مهارتهای الزم برای اتمام دورة دکتری (تفکر خالق ،مهارتهای نوشتاری و چاپ
کتب و مقاالت ،تجزیه تحلیل و ترکیب دادههای تحقیقی ،مهارت انجام تحقیقات)
مهارتهای حرفهای (تنوعپذیری ،ارائه و سخنرانی ،کار در گروههای گوناگون ،کار
گروهیو همکاری ،فعالیتهای بینرشتهای ،مدیریت افراد و مدیریت بودجه ،مهارت
در نگارش برای دریافت پژوهانهها)

آستین و مک دانیل
()2006

مهارت ادراکی برای فهم دانشگاه و رشته ،توسعة دانش و مهارتهای الزم برای عضو
هیأت علمی ،مهارتهای بینفردی ،نگرشها و عادات حرفهای

کانلی ()2007

حل مسئله ،تجزیه و تحلیل ،استدالل و مباحثه ،تفسیر

هنسلی و همکاران ()2005

تعهد به استانداردها و آرمانهای رشته ،تالش برای کسب گواهینامههای حرفهای،
مشارکت فعال در سازمانهای حرفهای ،حفظ استانداردهای باال در ارائه خدمات و
مشارکت در حوزة نظارت حرفهای

پوک ()2001

ارتباطات کتبی و شفاهی ،رهبری و مدیریت منابع انسانی و مادی ،آموزش و تدریس
و توانایی تسهیل یادگیری دیگران ،مشارکت در کارگاهها و سمینارها ،سازگاری
حرفهای ،استفاده از مهارتهای نظری و عملی در محیط واقعی کار ،پذیرش و ایجاد
تغییر و کسب خود آگاهی

آتور و دیگران ()2003

مهارتهای شناختی ساده (مدیریت و کنترل ،برنامهریزی فعالیتها ،استدالل عددی)
مهارتهای شناختی پیچیده (تفکر غیرخطی ،حل مسئله ،مهارتهای ارتباطی)

نیکوئیستوهمکاران
()2000

روشهای تفکر مشارکتی و کار گروهی ،حل مسئله ،مهارتهای بینفردی ،نوآوری و
مهارتهای بین رشتهای

صالحیتهای حرفهای مشتمل بر چیزی بیش از دانش و مهارتها و شامل توانایی برخورد مناسب با
موقعیتها و مقتضیات پیچیده از طریق توسل به منابع روانی و انتقال آنها (نگرشها و مهارتها) در یک
موقعیت ویژه است .چنانکه مالحظه میشود صالحیتهای مورد تأکید در توسعة حرفهای ،در تحقیقات
انجام شده اشتراکات زیادی دارند و میتوان آنها را به سه حیطة شناختی ،درونفردی و بینفردی ،تقسیم
کرد که توسط پلگرینو و هیلتون )2012( 7ارائه شده است.
عالوه بر تحقیقات مذکور طرحهای کاربردی گوناگونی برای آمادهســازی دانشجویان دکتری در
دانشــگاههای جهان وجود دارد که در آنها بر مهارتهای مختلفی تأکید شده است .اغلب مهارتهای
مورد تأکید آنها ،با موارد مورد توجه در تحقیقات انجام شده همپوشی دارد .برای مثال ،سازمان آموزش
دکتری در حوزة بهداشت و سالمت اروپا ،8انجمن مؤسسات آموزش پزشکی اروپا 9و فدراسیون جهانی
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آموزش پزشکی )2012( 10مهارتهای مورد نیاز دانشجویان را شامل مهارت ادراک نظاممند رشتهای،
مهارت انجام تحقیق مستقل و اصیل ،مهارت برقراری ارتباطات علمی ،توانایی ارتقای حرفهای ،رهبری
و مدیریت پروژه ،تعهد به هنجارهای رشتهای و حرفهای میدانند .پروژة بینالمللی انجمن دانشگاههای
اروپا 11با عنوان «برنامة دکتری برای جامعة دانش محور اروپا» )2010( 12نیز مؤلفههای مشابهی را بهعنوان
مهارتهای مورد نیاز دانشــجویان تحصیالت تکمیلی بر میشــمرد .همچنیــن در طرح کارنگی برای
دانشــجویان دکتری( 13نقل در واکر و همکاران )2008 ،مهارتهای مورد نیاز دانشــجویان ،مشتمل بر
خبرگی در دانش بنیادین و هســتهای رشــته ،انجام دادن تحقیقات اصیل و تولید دانش جدید ،عمیق و
تخصصی در یکی از زمینههای خاص رشــتهای ،قدرت تمییز و تشخیص گستره و عمق مسائل ،عرضة
مهارتهای نوشــتاری و انتشــاراتی ،تسهیل ترجمه و انتقال دانش به مســائل عملی ،دانش و مهارت در

اســتفاده از فناوریهای نوین مانند فناوریهای اطالعاتی در حوزة رشــتهای ،توانایی ارائة طرحها برای
دریافت منابع مالی از بیرون از دانشــگاه ،توانایی تدریس در ســطوح مختلف از کارشناســی تا سطوح
تکمیلی ،آگاهی فرهنگی از طیفهای متنوع زمینة رشــتهای و ارتباط آن با تالشهای انسانی و کاربرد
آن و اطالع در رابطه با رشتههای همسنخ طبقهبندی شده است .طرح مذکور به موارد دیگری نیز اشاره
میکند و از آن باعنوان صالحیتهای عمومی و فرادانشگاهی نام میبرد که شامل مهارتهای ارتباطاتی
و روابط انســانی ،حل مســئله و مهارتهای تحقیقی است .انجمن دانشــگاهی ایرلند )2006( 14نیز این
مهارتها را در مقولههای مدیریت پروژه ،مدیریت زمان ،فهم اجتماعی و اخالقیات تقسیمبندی میکند.
نکتة مهمی که در بررسی توسعة حرفهای دانشجویان دکتری باید به آن توجه داشت ،این است که
صالحیتهای حرفهای که باید کســب کنند ،مختص محیطهای دانشــگاهی نیست (روود و همکاران
 .)2008دانشجویان دکتری باید هم بهعنوان عضو جامعة بزرگتر و هم بهعنوان افرادی که مهارتهای
کمیت روزافزون دانشجویان
ویژهای دارند ،نقش ایفا کنند (هال و برنز .)2009 ،بهعالوه ،عواملی نظیر ّ
کمی دانشجویان با نرخ رشــد فرصتهای شغلی دانشــگاهی ،محدودیت منابع
و عدم تناســب رشــد ّ
مالی برای حمایت از همة دانشــجویان دکتری بهویژه در رشــتههای انسانی ،عدم ترک دانشگاه توسط
دانشجویان تا زمان شغلیابی و مشکالت مالی به توجه بیشتر به توسعة مهارتهایی منجر شده است که
در موقعیتهای غیر دانشگاهی امکان استفاده دارند (نرد2004 ،؛ الباچ2007 ،؛ دی و همکاران.)2011 ،
به همین دلیل هم بســیاری از دانشــگاهها (بهویژه در آمریکا و کانادا و نیز اروپا) به سمت فراهمآوری
فرصتهایی برای توســعه و اســتفاده از این مهارتها تمایل پیدا کردهاند (گزارش مؤسســة مطالعات
تحصیالت تکمیلی کانادا2008 ،15؛ انجمن دانشــگاههای اروپا2010 ،؛ گزارش انجمنهای تحقیقاتی
انگلســتان .)2008 ،16با بازنگری در اصول و بیانیههای موجود در این گزارشها و نیز تحقیقاتی که در
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گذشــته به آنها اشاره شد (جدول  ،)1مؤلفههای توسعة حرفهای دانشجویان دکتری به طور خالصه در
ده مؤلفه طبقهبندی شــد .این مؤلفهها شامل برقراری ارتباطات ،17کارآفرینی و خالقیت ،18کارآمدی
فردی ،19رفتار اخالقی ،20تدریس و آموزش ،21پاسخگویی مدنی -اجتماعی ،22کار گروهیو رهبری
گروه ،23انجام دادن و مدیریت تحقیق ،24تفسیر و انتقال دانش 25و مدیریت مسیر حرفهای 26است .این
مؤلفههای دهگانه اجزای اصلی چارچوب مفهومیتحقیق حاضر را شکل میدهند.

ش تحقیق
رو 

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .از جنبة دیگر با توجه به نحوة گردآوري دادهها
جزو تحقيقات توصيفي و به روش پیمایشــی است .با توجه به ماهيت اين تحقيق ،براي رسيدن به اهداف
تعریف شده از روشهاي آماري «تی» تکنمونهای در جهت تعیین وضعیت توسعة حرفهای دانشجویان و
آزمون «تی» مستقل برای مقایسة توسعة حرفهای گروههای تحت بررسی ،استفاده شده است.
متغيرهاي تحقيق :توســعة حرفهای و ابعاد آن بهعنوان متغير وابســته ،و متغیر رشــته بهعنوان متغیر
مستقل بررسی و تجزیه و تحلیل شدهاند.
جامعه و نمونة آماري :دانشــجویان دورة دکتری رشــتة مدیریت آموزشــی و علم اطالعات و
دانششناسی کشور در سال تحصیلی  92 -91بهعنوان جامعة آماري تحقیق در نظر گرفته شدند؛ از بین
حدود  270دانشجو 117 ،نفر ( 79نفر از دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی و  38نفر از دانشجویان رشتة
علم اطالعات و دانششناســی) با اســتفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری طبقهای متناسب ،ب ه
عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند.
ابزار گردآوري اطالعات :براي گردآوری دادهها و جمعآوري اطالعات الزم برای پاسخگويی
به سؤاالت تحقیق و دستيابي به اهداف ،از پرسشنامة محقق ساختة «توسعة حرفهای دانشجویان دکتری»
استفاده شده است .این پرسشنامه که حاصل بررسی ادبیات مربوط به توسعة حرفهای دانشجویان دکتری
اســت ،با استفاده از دســتورالعمل طراحی پرسشــنامه در تحقیقات زمینهیابی (هومن )1386 ،در قالب
مؤلفههای دهگانه طراحی شده است.
پرسشــنامة مذکــور در قالب  92گویه و بر مبنای طیف لیکــرت  5درجهای ( 1برای خیلی کم و
 5برای خیلی زیاد) طراحی شــده اســت .برای اطمینان از روایی محتوایی ،پرسشــنامه توسط  2نفر از
متخصصان توســعة حرفهای و  1متخصص آموزش عالی بررسی شد .پس از اعمال نظر متخصصان و
بازنگری در گویهها ،پرسشــنامه به صورت مقدماتی بر روی  18نفر از دانشجویان دکتری رشتههای
دانششناسی اجرا شد .براساس دادههای حاصل ازاجرایمقدماتی،
مدیریتآموزشی و علم اطالعات و 
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همخوانی و پراکندگی پاسخها بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای نمونة مقدماتی محاسبه شد
و مقدار آلفای حاصل شــده ( )0/762بیانگر پایایی پرسشنامه بود .این مقدار برای مؤلفههای برقراری
ارتباطات ،کارآفرینی و خالقیت ،کارآمدی فردی ،رفتار اخالقی ،تدریس و آموزش ،پاســخگویی
مدنی ،کار گروهیو رهبری گروه ،انجام و مدیریت تحقیق ،تفســیر و انتقال دانش و مدیریت مسیر
حرفهای به ترتیب برابر بــا 0/749 ،0/725 ،0/814 ،0/692 ،0/709 ،0/783 ،0/646 ،0/753 ،0/677
و  0/670بود.

یافتهها

بهمنظوربررســیوضعیتتوسعةحرفهای دانشجویاندکتریرشــتههای علم اطالعات ودانششناسی و
مدیریت آموزشی میانگین نمرات هریک از دانشجویان به تفکیک مؤلفههای توسعة حرفهای و سپس
عامل کلی توســعة حرفهای محاسبه شد .با اســتفاده از آزمون «تی» تکنمونهای میانگینهای حاصل
شــده با میانگین نظری این مؤلفهها و عامل کلی توســعة حرفهای مقایسه شدند .از آنجاییکه هریک
از نمرات عددی بین  1تا  5را شــامل میشــد ،حدوسط نمرات یعنی عدد  3بهعنوان میانگین نظری در
نظرگرفته شــد .جدول 2بروندادآماریآزمون «تی» را برایدانشــجویان دکتریرشــتة علم اطالعات و
دانششناسی نشان میدهد.
جدول  .2وضعیت توسعة حرفهای دانشجویان دکتری رشتة علم اطالعات و دانششناسی
ميانگين

تفاوت ميانگينها

مقدار «تی»

درجة آزادی

سطح معناداري

متغیرها

کارآفرینی و خالقیت

2/96

0/04

0/63

37

0/530

رفتار اخالقی

3/15

برقراری ارتباطات

کارآمدی فردی

2/99

3/03

تدریس و آموزش

2/84

کار گروهی و رهبری گروه

3/34

تفسیر و انتقال دانش

2/85

پاسخگویی مدنی

مدیریت تحقیق

مدیریت مسیر حرفهای
توسعة حرفهای
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2/92

2/49

3/09

2/97

0/01

0/03

0/15

0/16

0/09

0/34

0/51

0/15

0/09

0/03

0/11

0/46

2/06

3/23

1/76

5/36

8/55

1/83

1/18

1/54

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

0/916

0/648

0/046

0/003

0/087

0/001

0/001

0/076

0/244
0/13
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نتایج به دســت آمده (جدول )2نشان میدهد میانگین مؤلفههای برقراری ارتباطات ،کارآفرینی و
خالقیت ،پاســخگوییمدنی و تفســیرو انتقال دانشدربین دانشجویان رشتة علم اطالعات ودانششناسی
از میانگیــن نظــری مؤلفههای مذکور (یعنی  )3پایینتر اســت .همچنین کارآمــدی فردی و مدیریت
مســیرحرفهایدانشجویانرشــتة علم اطالعات ودانششناسی ،نســبت به مؤلفههایپیشگفته ،وضعیت
بهتری دارد؛ میانگین نمرات دانشــجویان در کارآمدی فردی و مدیریت مســیر حرفهای بیشــتر از حد
متوســط است .با وجود این تفاوت بین میانگین نمرات به دست آمده و میانگین نظری برای مؤلفههای
مذکــور به لحاظ آمــاری معنادار نیســت .در مؤلفههای کار گروهــیو رفتار اخالقــی از مؤلفههای
توســعة حرفهای دانشــجویان شــرایط کام ً
ال متفاوتی حاکم اســت .این دو مؤلفه با میانگینهای 3/34
و  3/15بــه انــدازة  0/34و  0/15از میانگین مورد انتظار باالتر هســتند که ایــن مقادیر به لحاظ آماری،
بــه ترتیب درســطوح  0/05و 0/01معنادارند .بنابراینمیتوانگفت دانشــجویان رشــتة علم اطالعات و

دانششناســی خود را در کار گروهیو رهبــری گروه و نیز به لحاظ ارائــة رفتارهای اخالقی ،دارای
وضعیت مناسبی میبینند.
بــر مبنــای نتایجحاصــل از تحلیــل دادههای مربــوط بهنظرهای دانشــجویان رشــتة علم اطالعاتو
دانششناســی ،میانگین نمرات دانشجویان در مؤلفههای دیگر توسعة حرفهای یعنی تدریس و آموزش
و انجــام و مدیریت تحقیقــات به اندازة  0/16و  0/51از میانگین نظری پایینتراســت .با توجه به اینکه
میــزان «تی» (یعنی  3/23و  )8/55به ترتیب برای مؤلفههای تدریس و آموزش و انجام دادن و مدیریت
تحقیقات به لحاظ آماری در سطح  0/01معنادار است ،میتوان گفت به نظر دانشجویان رشتة علم
اطالعات ودانششناسی آنها در دو جنبه از توسعة صالحیتهای حرفهای (که شامل تدریس و آموزش
و انجام دادن و مدیریت تحقیقات است) وضعیت نامناسبی دارند.
میانگیــن به دســت آمده از نظرهای دانشــجویان برای عامل کلی توســعة حرفهای دانشــجویان
دکتری رشــتة علم اطالعات ودانششناســی 2/97به دســت آمدکــه به انــدازة 0/03از میانگیننظری
پایینتر اســت .آزمون معناداری تفاوت بین میانگین حاصل شــده و میانگین نظری توســعة حرفهای
دانشــجویان ،نشــان میدهد که تفاوت بین دو میانگین شــایان توجه نیســت .بنابراین میتوان گفت
بهطورکلی توســعة حرفهای دانشــجویان رشــتة علم اطالعات و دانششناســی دارای وضعیت به

تقریب متوسطی است.
تحلیــل دادههــای مربوط بــه مؤلفههــای دهگانة توســعة حرفهای دانشــجویان دکتری رشــتة
مدیریت آموزشــی نیز با اســتفاده از عملیات آماری مشابه انجام شــد که نتایج آن در جدول  3ارائه
شده است.
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جدول  .3وضعیت توسعة حرفهای دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی
ميانگين

تفاوت ميانگينها

مقدار «تی»

درجة آزادی

سطح معناداري

متغیرها

کارآفرینی و خالقیت

2/94

0/06

1/79

78

0/077

رفتار اخالقی

2/97

برقراری ارتباطات

کارآمدی فردی

2/79

2/88

تدریس و آموزش

2/94

کار گروهی

3/09

پاسخگویی مدنی

مدیریت تحقیق

تفسیر و انتقال دانش

مدیریتمسیر حرفهای
توسعة حرفهای

3/10

3/11

2/70

2/87
2/91

0/21

0/12

0/03

0/06

0/10

0/09

0/11
0/3

0/13
0/09

4/52

78

1/96

78

1

78

0/5

78

2/34

78

3/16

78

2/64

5/93

2/41
4/42

78

78

78
78

0/001
0/53

0/61

0/35

0/05

0/01

0/01

0/001
0/05

0/001

بروندادهای حاصل از آزمون آماری اســتفاده شــده در تحلیل نظرهای دانشجویان ،نشان میدهد
میانگین نمرات مربوط به دانشــجویان دکتری رشــتة مدیریت آموزشــی در مؤلفههــای کارآفرینی و
خالقیت ،رفتار اخالقی ،کارآمدی فردی و تدریس و آموزش پایینتراز میانگین مورد انتظار آن است.
هرچند که تفاوت بین میانگینها به لحاظ آماری معنادار نبوده؛ این شــرایط حاکی از ضعف نسبی این
گروه در مؤلفههای مذکور است .این گروه از دانشجویان خود را در برقراری ارتباطات ،تفسیر و انتقال
دانش و نیز مدیریت مســیر حرفهای ،در وضعیت به مراتب نامســاعدتری ارزیابی میکنند .مطابق نتایج
حاصل از آزمون استفاده شده برای تحلیل نظرهای دانشجویان ،مؤلفة برقراری ارتباطات با میانگین 2/79
به اندازة  0/21با میانگین نظری تفاوت دارد و از آن کمتر است .این مقدار برای دو مؤلفة دیگر به ترتیب
برابر با  0/3و  0/13بود .مقادیر «تی» نشــان میدهد که میانگین نمرات مربوط به این ســه مؤلفه ،به طور
معناداری پایینتر از میانگین مورد انتظار بوده است.
تحلیل نظرهای دانشجویان دکتری رشتة مدیریت آموزشی در مورد مؤلفههای دیگر توسعة حرفهای

نیز نشــان میدهد که این دانشــجویان خود را در پاسخگویی مدنی ،انجام دادن و مدیریت تحقیق و نیز
کار گروهیو رهبری گروه در وضعیت مناسبی میبینند .چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین
ی و رهبری گروه  0/09و انجام دادن و مدیریت
نمرات در مؤلفة پاســخگویی مدنی  ،0/10کار گروه 
تحقیــق  ،0/11از میانگین نظری باالترند .با توجه به میزان «تی» حاصل برای هرکدام از این مؤلفهها ،به
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لحاظ آماری بین میانگین به دســت آمده و میانگین نظری تفاوت معناداری در ســطح  5درصد (برای
مؤلفة پاســخگویی مدنی) و در ســطح  1درصد (برای دو مؤلفة دیگر) وجود دارد .از آنجا كه ميانگين
به دســت آمده برای هرکدام از این مؤلفهها ،از ميانگين نظري باالتر اســت ،ميتوان گفت دانشجویان
دکتری رشتة مدیریت آموزشی خودشان را به لحاظ پاسخگویی مدنی ،کارگروهیو رهبری گروه و
انجام دادن و مدیریت تحقیق در وضعیت مناسبی میبینند.
میانگین به دســت آمده از نظرهای دانشــجویان رشتة مدیریت آموزشــی برای عامل کلی توسعة
حرفهای  2/91به دست آمد که به اندازة  0/09از میانگین نظری پایینتراست .آزمون معناداری تفاوت
بین میانگین حاصل و میانگین نظری توســعة حرفهای دانشــجویان ،نشــان میدهد کــه تفاوت بین دو
میانگین در ســطح  0/01معنادار اســت .بنابراین میتوان گفت به طورکلی توسعة حرفهای دانشجویان
رشتة مدیریت آموزشی وضعیت نامناسبی دارد.
بهمنظور بررســی تفاوت بین دانشــجویان در گروههای مورد مطالعه ،به لحاظ توســعة حرفهای ،از
آزمون «تی» مستقل استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4مقایسة مؤلفههای توسعة حرفهای دانشجویان دکتری رشتههای علم
اطالعات و دانششناسی و مدیریت آموزشی
آزمون لون

آزمون «تی» به منظور مقایسة نمرات

مقدار
«اف»

سطح
معناداری

مقدار
«تی»

درجة
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

تفاوت خطای
انحراف معیار

کارآفرینی و خالقیت

0/29

0/58

0/473

115

0/63

0/028

0/05

رفتار اخالقی

0/010

0/92

1/98

115

0/17

0/08

1/61

0/20

متغیرها

برقراری ارتباطات

کارآمدی فردی

0/10

2/22

تدریس و آموزش

3/05

کار گروهی و رهبری
تگروه

1/08

پاسخگویی مدنی

0/75

0/13

0/07

2/55

1/51

1/22

2/61

115

115

115

115

0/05

0/13

0/05

0/22

0/01

0/20

0/12

0/11

0/19

0/07

0/08

0/09

0/07

0/001

0/24

0/07

انجامدادن و مدیریت تحقیق

1/68

0/19

9/29

115

0/001

0/62

0/06

مدیریت مسیر حرفهای

0/010

0/92

2/35

115

0/05

0/21

0/09

تفسیر و انتقال دانش
توسعة حرفهای

0/72

2/48

0/31

0/39

0/11

3/66

1/60

1/64

115

115

115

0/11

0/10

0/15

0/052

0/09

0/03
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نتایجآزمون«تی» مســتقل برای مقایسة نظرهای دانشــجویان علم اطالعات و دانششناسیومدیریت
آموزشی نشان میدهد که در مؤلفههای کارآفرینی و خالقیت ،کارآمدی فردی ،تدریس و آموزش و
نیز تفســیر و انتقال دانش ،تفاوت شایان مالحظهای بین دو گروه وجود ندارد .این دانشجویان در دیگر
مؤلفههای توسعة حرفهای تفاوت معناداری با هم دارند.
نتایجآزمونآماری نشــان میدهدکه در مؤلفة برقراری ارتباطات ،دانشــجویان رشتة علم اطالعات و
دانششناسی ،خود را باالتر از دانشجویان مدیریت آموزشی ارزیابی کردهاند؛ به نحوی که تفاوت بین
میانگین نمرات مربوط به آنان در عامل مذکور ،به اندازة  0/21از میانگین نمرات مربوط به دانشجویان
دکتری رشتة مدیریت آموزشی باالتر است و با توجه به مقدار نمرة «تی» به دست آمده ( )2/55تفاوت
بین میانگین نمرات دو گروه در ســطح  0/05معنادار است .همین شرایط در مورد مؤلفة رفتار اخالقی،
مدیریت مســیر حرفهای و نیز کار گروهیو 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 مؤلفههای مدیریت
مســیر حرفهای و کار گروهیو رهبری گروه بیشــتر اســت .تفاوت بین میانگین گروهها در مؤلفههای
مذکور به ترتیب برابر با  0/21 ،0/17و  0/24است که با توجه به مقدار «تی» در مؤلفههای رفتار اخالقی
و مدیریت مسیر حرفهای در سطح  0/05و در کار گروهیو رهبری گروه در سطح  0/01معنادار هستند.
این نتایج نشــان میدهد که دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی خودشان را در برقراری ارتباطات و
مدیریت مســیر حرفهای در وضعیت نامناسبتری میبینند؛ چرا که میانگین هر دو گروه پایینتر از حد
انتظار بوده اســت .بر خالف دو مؤلفــة مذکور ،در مؤلفههای رفتار اخالقــی و کار گروهیو رهبری
گروه ،میانگین به دســت آمده برای هردو گروه باالتر از حد انتظار بوده اســت و با توجه به معناداری
تفاوت میانگینهایدوگروه،میتوانگفت دانشجویاندکتری رشتةعلم اطالعات ودانششناسی خود را
در وضعیت به مراتب مناســبتری به نسبت همتایان خود در رشتة مدیریت آموزشی ارزیابی میکنند.
دانشجویان در مؤلفههای پاسخگویی مدنی و انجام دادن و مدیریت تحقیق شرایط بهطور کامل متفاوتی
را تجربه میکنند .تحلیل دادهها نشان میدهد که دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی وضعیت به مراتب
مناســبتری نسبت به همتایان خود در گروه دیگر دارند .در مؤلفههای پاسخگویی مدنی و انجام دادن
و مدیریت تحقیق ،از طرفی میانگین به دســت آمده برای دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی باالتر از
حد انتظار بوده اســت و ازطرف دیگر تفاوتی به اندازة  0/19و  0/24با دانشــجویان رشــتة علم اطالعات
و دانششناسی در هرکدام از ابعاد مذکور دارند که در سطح  0/01معنادار هستند.
با وجود تفاوتهای شایان مالحظه بین دانشجویان دو گروه در عواملی چون برقراری ارتباطات ،رفتار
اخالقی ،مدیریت مسیر حرفهای و نیز کار گروهیو رهبری گروه ،عملیات تحلیلی مشابه ،بیانگر تفاوت
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ناچیز بین دو گروه مورد مطالعه در عامل کلی توســعة حرفهای است .مطابق نتایج آزمون آماری استفاده
شده ،میانگین عامل کلی توسعة حرفهای بین دانشجویان رشتة اطالعات و دانششناسی باالتر از دانشجویان
دکتری رشتة مدیریت آموزشی بوده است .با وجود این ،تفاوت موجود شایان مالحظه نیست .به عبارت
دقیقتر تفاوت بین میانگین نمرات مربوط به آنان در عامل مذکور تنها به اندازة  0/052از 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 هیچکدام از سطوح 0/01و  0/05معنادار نیست.

بحث و نتیجهگیری

در تحقیــق حاضر با تفحص در ادبیــات دورة دکتری ،مهارتها و صالحیتهای اصلی مورد توجه در
این دوره در ده حیطه طبقهبندی و دانشــجویان رشتههای اطالعات و دانششناسی و مدیریت آموزشی
در این حیطهها با استفاده از روش خودارزیابی سنجش و سپس مقایسه شدند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد با وجود فقدان تفاوت شایان مالحظه در عامل کلی توسعة حرفهای،
دانشجویان دکتری رشتههای مورد مطالعه در جوانبی از توسعة حرفهای تفاوتهای فاحشی با هم دارند.
کم و کیف
عوامل مختلفی مبین تشــابهها و تفاوتهای گروههای مختلف به لحاظ توســعة حرفهای و ّ
آن است .اهداف توسعهای دانشجویان دکتری بر موضوعاتی متمرکز است که در قالب محتوای توسعة
حرفــهای معنــا مییابد که بخش مهمیاز آن متأثر از رشــته و اصول و هنجارهای مرتبط با آن اســت.
اهداف توسعهای دانشجویان دکتری هر رشتهای در قالب هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی
رشتهای و نیز مبانی نظری و عملی رشته شکل میگیرد که در نهایت شکلدهندة نوعی هویت رشتهای
برای آنان خواهد بود.
رشــتهها منظوم ة خاصی از دانش هستند که چارچوبی را برای جستوجوگری و تحقیق در حوزة
خاصی را ارائه میدهند (مانســیال و گاردنر2003 ،27؛ نقل ازهالی .)2006 ،28هر رشــته سنن ،کدهای
رفتاری ،دایرة کلمات و نظام مشــترکی از عقاید برای اعضای خود دارد .هریک از این عناصر جزیی
از فرهنگ رشتهای هستند و توأم با معرفتشناسی رشتهای ،آنچه را باید بهعنوان یک رشتة دانشگاهی
فهمیده شــود ،شکل میبخشــند .دانش رشــتهای و هنجارهای غالب در آن ،اسباب و ابزار ارزشمندی
برای اعضای جدید اجتماع رشــتهای مانند دانشجویان دکتری ،بهمنظور کسب شایستگیهای حرفهای
فراهم میآورد (هالی )2006 ،و در عین حال دورة دکتری ســازوکار اصلی برای ایجاد تعهد حرفهای
و هویت رشتهای (لی و سیل )2008 ،29در قالب چنین هنجارهایی است؛ بنابراین آثار زمینة رشتهای بر
شــکلگیری صالحیتهای حرفهای ،دور از انتظار نخواهد بــود .از این منظر با توجه به تأکیدی که به
77

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،47شماره  ،1بهار 1392

طور عام در همة رشــتههای علوم تربیتی بر تدریس و آموزش ،تحقیقات آموزشی و پاسخگویی مدنی
میشود ،میتوان انتظار داشت که دانشجویان این رشتهها از جمله دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی،
شایستگیهای باالتری در مؤلفههای مذکور داشته باشند.
از طرف دیگر ،قدرت رشتهها منبعث از حس مشترک و هنجارهای اجتماعی است ،هنجارهایی که
از طریق جامعهپذیری موجد اجابت اعضا از آنهاســت .این امر سبب میشود که اعضای رشته ،اجتماع
ســاختاریافتهای را شکل دهند (هالی )2006 ،و شبکههایی که حاصل روابط بین دانشپژوهان مختلف
یو
ی و حرفهای منجر میشود که مبنای عمل ،مباحث علم 
هســتند ،به شــکلگیری نوعی گفتمان علم 
تســهیم دانش و تجارب قرارمیگیرد و عالوه بر یادگیری ،مشــارکت و درگیری در گسترش مرزهای
علوم ،نوعی گفتمان عمومیرا شکل میدهد که نتیجة آن پدید آمدن شکل ویژهای از رفتار شهروندی
علمی اســت (براون و شــولتز .)2010 ،30این امر فراهمآوری بینشهای جدید در جهت نهادینهسازی
فرهنگ رشــتهای و حرفهایســازی را به شــکل پیوســتهای ممکن میکند (چیلورز .)2013 ،31چنین

اجتماعاتی با عنوان اجتماعات علمیشــناخته میشوند .هرچند قواعد جاری و مقررات آموزشی برای
همة رشتهها در ایران یکسان است (رشیدی ،)1386 ،هنجارهای موجود در پس زمینة رشته و اجتماعات
کم و کیف توسعة حرفهای دانشجویان
علم 
ی و ادراکات دانشــجویان از آنها ،عامل تعیینکنندهای در ّ
خواهد بود .مشارکت موفقیتآمیز در رشته ،نیازمند دانستن کدهای فرهنگی ویژة اجتماع علمیاست.
بنابراین دانشــجو باید قواعد مناسب و مقتضی رشته در نوع تفکر ،صحبت کردن و نوشتن را یادبگیرد
(پریور1996 ،؛ نقل در لی و ســیل)2008 ،؛ اجتماعات علمیشــکلگرفته اغلب تســهیلکنندة چنین
فرایندهایی هستند .تسهیم اطالعات و دانش ،آگاهی و استفاده از فرصتهای حرفهای و شغلی ،شناخته
شــدن افراد و مهارتهایشــان که در نهایت ارتقای حرفهای آنها را به دنبال دارد ،از نتایج شبکهسازی
هســتند(گویلر 32وهمکاران .)2007 ،به نظر میرســد بخشیاز برتری دانشــجویان رشتة علم اطالعات و
ی و رهبری گروه و بهویژه مدیریت مسیر
دانششناسی در برقراری ارتباطات ،رفتار اخالقی ،کار گروه 
حرفهای ،ناشــی از نیروی ارتباطات و شــبکههای حرفهای غیررسمیدر بین دانشجویان و سایر عامالن
رشتهای باشد.
همچنین درگیری دانشــجویان با برنامة آموزشــی یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای 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 آموزشدهندگان و هم ســازمانهای حرفهای ذینفع در توسعة حرفهای دانشجویان دکتری است.
اســتفاده از دســتیاری آموزشی و پژوهشــی ،تعریف کار برای دانشجویان در دانشــگاه و سازمانهای
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حرفهای ،بهعنوان راه حل کوتاهمدتی برای مشارکت دادن بیشتر دانشجویان در فعالیتهای حرفهای و
بهبود صالحیتهای حرفهای آنان مطرح است .همچنین به واسطة ارتباطاتی که در چنین موقعیتهایی
پدیــد میآید ،این ارتباطها نوعی کنترل هنجاری عامالن حرفهای اســت که هم قواعد حرفهای و هم
اســاس کنترل رفتار دانشجویان بهعنوان عامالن حرفهای را شــکل میدهد و توسعة حرفهای آنها را به
دنبال خواهد داشت.
کمیت روزافزون دانشــجویان ،کم شــدن فرصتهای شغلی دانشگاهی،
با توجه به مســائلی نظیر ّ
مســائل مالی موجود در حمایت از دورههای دکتری و یادآوری این نکته که مهارتهای مورد تأکید
در دورة دکتری مهارتهای انتقالپذیر هســتند ،دانشجویان دکتری میتوانند با اشتغال در بخشهایی
غیردانشــگاهی که در آنها کار میکنند ،از طریق کاربســت این مهارتها ،دانش نو ،روشهای جدید
کار ،شبکههای فردی ،و دانش دانششناسی را برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی به ارمغان آوردند و

از طریق حل مسائل پیچیده ،دروازهبانی دانش و جذب و انتقال دانش ،در فرایندهای نوآورانه و ایجاد
ی
تغییر مشارکت داشته باشند .این امر سبب میشود که دانشجویان بهعنوان عامالن رشتهای ،نقش مهم 
در حل مسائل ایفا کنند و موجب تقویت منزلت رشته و نیز بهبود یافتن موقعیت خود در جامعة حرفهای
شوند و بخشی از نیازهای اجتماعی آنان ارضا شود.
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