
  
  
  
  

  ؛ ارتقا یا افت؟دانشگاه مازندران شایستگی هاي کانونی دانشجویانِ
  1حیدر جانعلی زاده چوب بستی
  2سید زینب خاکزاد
  3فاطمه مرادي

  15/12/90: تاریخ دریافت
  17/7/91: تاریخ پذیرش
  

  :چکیده
  دانی اجتمــاعی بــراي تحقــق و توســعه  انــواعی از مــورد انتظــار اســت کــه دانشــگاه میــ

چقدر دانشگاه مازندران در این . در دانشجویان باشد) شایستگی هاي کانونی(هاي اساسیتوانمندي 
ی هاي کـانونی  عد تحقق شایستگزمینه موفق بوده است؟ آیا کیفیت آموزشی دانشگاه مازندران در ب

کارشناسی نسبت به گذشته ارتقا یافته است؟ هدف اصلی این مقالـه، مطـرح    در دانشجویان دوره 
سـطح تحقـق    ها و ارائـه  تحلیلـی از مقایسـه     ن پرسش ها، کشف پاسخ علمی براي آنسازي ای

ایـن  . اسـت ) 1391(و حال) 1379(جویان دانشگاه مازندران در گذشتهقابلیت هاي کانونی در دانش
ي ایـن پـژوهش عبـارت اسـت از کلیـه      جامعـه آمـار  . مقایسـه اي اسـت  -تحقیق از نوع توصـیفی 

آخرین نیمسال تحصیلی  91-92انشگاه مازندران که در سال تحصیلی کارشناسی ددانشجویان دوره 
بـا   .انتخاب شدند )جنسیت و دانشکده(طبقه اي  به روش نمونه گیريحجم نمونه . را می گذرانند

، Independent Samples T-test(بکارگیري تکنیـک هـاي آمـار توصـیفی و آمـار اسـتنباطی       
One-Way ANOVA( یافتـه  . نشجویان مورد تجزیه و تحلیل واقع شدنفر از دا 263پاسخ هاي

هاي این مطالعه به رضـایت بخـش نبـودن کیفیـت آموزشـی دانشـگاه مازنـدران از حیـث تحقـق          
و نامناسب تر شدن این کیفیت در مقایسه با انونی در بیشتر شاخص هاي مربوطه شایستگی هاي ک

                                                             
(hjc@umz.ac.ir   ( ،شناسی دانشگاه مازندران دانشیار جامعه - نویسنده مسئول. 1  

کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران -٢  
دانشجوي کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران -٣  
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  شــاخص، ســطح تحقــق  14ایــن مقایســه نشـان مــی دهــد کــه از مجمـوع   . گذشـته داللــت دارد 

چرایـی  . کاهش یافته اسـت ) درصد 80حدود (شاخص  11شایستگی هاي کانونی دانشجویان در 
  .این کاهش کیفیت و چگونگی بهبود آن نیازمند مطالعات علمی است

  
  : واژگان کلیدي

  دانشجویان کیفیت آموزشی، شایستگی هاي کانونی، دانشگاه مازندران،
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  مسالهطرح 

 ،جامعه هر توسعه و رشد در بسزایی و پراهمیت نقش امروزه که عواملی از یکی«
 براي زیادي هاي گذاري سرمایه خاطر به همین. باشد می  جامعه آن منابع انسانی دارد

   عمل به یافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي در منابع سازي این فراهم و تربیت
 در بشریت سرمایه ترین مهم انگیزه، با و سانی متخصصان نیروي حقیقت، در. آید می

 نگهداري پرورش، جذب، گرو در کشورها و ترقی پیشرفت و است حیات توسعه و حفظ

: 1385 صالحی عمران،(»فرهیخته است انسانی منابع و نخبگان از صحیح برداري بهره و
و متخلق به اخالق  اناتو دانا،ه، پرورش انسانِ نقش اساسی مورد انتظار از دانشگا). 57

این مهم در عصر تغییر و تحوالت سریع جهانی و جهانی شدن اهمیت .  ستحرفه اي ا
از جمله زمینه هایی که بسیار تحت تأثیر جهانی شدن قرار دارد، نظام «. روزافزونی می یابد

جهانی . هاي آموزشی، کارآموزي و مهارت سازي در سطح جهانی، ملی و محلی است
. ه ناخواه بر توقعات جامعه از نیروي انسانی تحصیل کرده تأثیر گذاشته استشدن خوا

حرکت پویاي هر جامعه در مقابل جهانی شدن، منوط به رشد منابع انسانی داراي مهارت و 
تخصص در حیطه هاي خاص، انعطاف پذیر در مقابل تحوالت، قادر به یادگیري مستقل و 

هاي  فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ارزشمداوم، آگاه از ویژگی ها و مسائل 
اخالقی و معنوي، داراي روحیه مدنی مشارکت جویانه و فعال و در نهایت قادر به تفکر 

- 151: 1389طهماسبی و همکاران، ( »انتقادي، حل مسأله و مهارت هاي ارتباطی است
انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نه تنها به دلیل تربیت نیروي « ).150

متخصص، بلکه به جهت گسترش مرزهاي دانش و از دیدگاه هاي رشد شخصی، ملی و 
آموزش عالی کم و بیش در تمام کشورها اهداف کلی و . بین المللی مورد توجه هستند

  :اساسی مشخصی را دنبال می کند که عبارتست از 
سترش علم و انجام پژوهش هاي بنیادي، علمی و کاربردي به منظور پیشرفت گ) الف

  دانش در جامعه؛
  تربیت و تأمین نیروي انسانی ماهر، متخصص و کارآمد؛) ب  
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مدهوشی و ( »تسهیل تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگ و اعتالي سطح فرهنگی جامعه) ج  
  ).112: 1389نیازي، 

بدلیل شرایط خاص زندگی در دنیاي مدرن و الزامات نهادي آن الزم است تا «
ه ایجاد و نهادینه کردن مجموعه اي از قابلیت ها در دانشجویان که آنها را دانشگاه نسبت ب

این شایستگی ها، قابلیت دانشجو را براي . اهتمام ورزد ،می خوانیم 1شایستگی کانونی
مفهوم سنتی  ).35: 1379شارع پور و همکاران، (»زندگی اجتماعی مدرن افزایش می دهد

ارت هاي مرتبط با عملکرد و وظایف فردي ممتاز که شایستگی کانونی  بر ویژگی ها و مه
که البته . اغلب می تواند در مجموعه هاي سازمانی و صنعتی رایج گردد معطوف بوده است

  ).389: 2008،  2کالردي( اقصی از شایستگی کانونی بوده استاین تعبیر نادرست و ن
ز ویژگی هاي ی امفهوم شایستگی، مفهومی چند بعدي و در بر دارنده ترکیب« 
تگی ، شایس)دانش، مهارت هاي شناختی، انگیزش، نگرش و احساسات(شخصی
با  یبراي رویاروی) فعالیت ها، رفتار، ابتکار عمل(و هدایت) دانش متنی(اجتماعی

هاي شایستگی  ).806: 2008، 3پینتو(»تقاضاهاي پیچیده در شرایط و بافتی خاص می باشد
مثال در خصوص شغل . قابل طرح و توجه هستند حوزه ها و مشاغل نونی در همه کا

هاي طب داخلی از طرف انجمن طب داخلی یک گروه کاري مربوط به شایستگی «طبابت 
ان حوزه طب داخلی صاسپانیا مجموعه اي از شایستگی هاي کانونی که می باید همه متخص

مربوط به مراقبت  این شایستگی ها شامل جنبه هاي. برخوردار از آن باشند را ارائه نمودند
از بیمار، دانش کلینیکی، مهارت هاي فنی، مهارت هاي ارتباطی، تخصص گرایی، هزینه 

  ). 2012و دیگران،  4پورسل(»آگاهی در مراقبت پزشکی و فعالیت هاي دانشگاهی می باشند
شامل بر دانش و مهارتی تاکید دارد که  اصطالح شایستگی کانونی ضرورتاً«

تعداد متغیرهایی را است و می تواند ی هاي شخصیتی و مرتبط به هم مجموعه اي از ویژگ
 ).388: 2008کالردي، (»افزایش دهد ،کنندمی که عملکرد شغلی را تبیین و پیش بینی 

                                                             
1 - Core Competencies 
2-Clardy 
3 -Pinto 
4 -Porcel and et al 



٦٥  

 

 /افت؟ یا ارتقا مازندران؛ دانشگاه دانشجویانِ کانونی هاي شایستگی                                                         

 

دینیکر اذعان می دارد که مفهوم مهارت بیشتر به فعالیت هاي فنی یا عملکردهاي یدي که «
  ). 807: 2008پینتو، (»بر می گرددباشد، خاص دربردارنده انجام دادن یک شغل و یا هنر 

در باب شایستگی کانونی و کیفیت آن در نزد دانشجویان ایرانی، پژوهشی با عنوان 
در » بررسی شاخص هاي کیفیت در آموزش عالی بر مبناي تحلیل شایستگی هاي کانونی«

لوم در این پژوهش دانشجویان ترم آخر رشته هاي ع. صورت گرفته است 1379سال 
از لحاظ  کیفیت ) مازندران، تهران و صنعتی شریف( و فنی مهندسی دانشگاه هاي انسانی

در این پژوهش که بر اساس مطالعه . شایستگی کانونی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند
میدانی انجام شد، ویژگی ها و معیارهایی که دانش آموختگان آموزش عالی در ایران باید 

شاخص به شرح زیر  16نظر سنجی از کارفرمایان و صاحبنظران به صورت دارا باشند با 
  :پیشنهاد شده است

   ؛قابلیت جمع آوري، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات -1
   ؛توانایی بهره گیري از زبان خارجی -2
   ؛آشنایی با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش -3
  ؛قابلیت استفاده از تکنولوژي -4
  ؛ی برقراري ارتباط و تبادل اطالعاتتوانای -5 
  ؛قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف -6 
   ؛فهم فرهنگی -7 
  ؛توانایی حل مساله -8
  ؛تونایی محلی اندیشی -9 
  ؛شناخت و عمل به عناصر رفتار سازمانی -10 
  ؛شناخت و عمل به عناصر رفتار انسانی -11 
   ؛یلیدرك و جهت گیري مثبت نسبت به رشته تحص -12 
  ؛داشتن انتظارات شغلی معقول -13    
   ؛تعهد و اخالق کار -14 

  ؛قابلیت تفکر انتقادي -15
   .قابلیت انجام کار گروهی -16 
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هش فوق توسط شارع پور و با توجه به گذشت بیش از یک دهه از انجام پژو
کیفیت  با مبنا قرار دهی همان شاخص ها ، تحقیق حاضر بر آنست)1379(همکارانش

ارتقا یا (شایستگی هاي کانونی در دانشجویانآموزشی دانشگاه مازندران را از حیث تحقق 
  :پاسخ دهد که و تحلیل قرار دهد و  به این سوالمورد واکاوي  1391در سال  )افت؟

علوم رشته هاي آیا میزان شایستگی کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران در  -1
  افزایش یافته است؟ 1379سال  در مقایسه با 1391در سال انسانی و فنی مهندسی 

  مقایسه ي یافته ها، چه واقعیت هایی را نشان می دهد؟ 
  

  پیشینه تحقیق
ودي در داخل تحقیقات محد ،دانشجویان کانونیهاي  در رابطه با مسأله شایستگی

بنابراین با توجه به محدودیت پژوهش در این زمینه، در قسمت . کشور صورت گرفته است
می شود که به بررسی برخی از ابعاد شایستگی  اشارهپیشینه تحقیق به ذکر تحقیقاتی 

به بررسی کیفیت آموزش عالی در دانشگاه هاي کشور  با و یا کانونی اختصاص یافته اند
  .گونه اي به موضوع مورد بررسی این مقاله نزدیک می باشند

نقش دروس علـوم پایـه در   «در تحقیقی با عنوان ) 1384(بیابانگردي و همکارانش 
 »پزشـکی ایـران  پرورش شایستگی هاي دانش آموختگـان پزشـکی دانشـگاه هـاي علـوم      

  مهـارت هـاي   . 2برقـراري ارتبـاط مـوثر؛    . 1(وضعیت پرورش شایستگی هـاي نـه گانـه    
  استفاده از علـوم  در هـدایت تشـخیص، اداره بیمـار، درمـان و پیشـگیري؛       . 3بالینی اولیه؛ 

جامعـه   زمینه . 6بت از خود و رشد شخصی؛ دآگاهی،  مراقوخ. 5دام العمر؛ ایادگیري م. 4
  ت اخالقـی؛ و واسـتدالل و قضـا  . 8حـل مشـکل؛   . 7و اجتماعی مراقبت هاي بهداشـتی؛  

 165در دانـش آموختگـان پزشـکی را از منظـر     ) تشخیص نقش یک پزشک حرفه اي. 9 
هـا   ور کلی یافته هاي تحقیقاتی آنبط. استاد علوم پایه ي پزشکی مورد جستجو قرار دادند

به ایجاد در حد پایین این شایستگی ها در دانش آموختگان پزشکی طی تحصیل در دروس 
ها همچنین اشاره داشـتند بـه اینکـه از نظـر اکثـر سـاتید،        آن. را نشان می دهد  علوم پایه
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ـ در دا را اصـالً » استدالل و قضـاوت اخالقـی  «دروس علوم پایه شایستگی  وختگـان  ش آمن
  . پزشکی ایجاد نمی کند

ارزیابی : برنامه ریزي بهبود کیفیت«تحقیقی با عنوان ) 1387(فرخ نژاد و همکاران 
جامعه . انجام داده اند »درونی کیفیت گروه آموزشی پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مدیر گروه، اعضاي هیأت علمی، : آماري این پژوهش متشکل از پنج زیر جامعه
داده ها با . کارفرمایان مستقیم و مسووالن کتابخانه می باشد شجویان، دانش آموختگان،دان

نتایج گواه بر این است که به . استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و چک لیست به دست آمد
طور کلی گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با توجه به ارزیابی عوامل درون 

  . ادي از لحاظ کیفی در سطح نامطلوبی قرار دارنددادي، فرآیندي و برون د
برنامه درسی مبتنی بر «با عنوان  مقاله ايدر ) 1387( و همکاران مومنی مهموئی

درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش  به بررسی نقش برنامه  »شایستگی در آموزش عالی
نقش موثر در  هاي الزم جهت به دانشجویان براي کسب اطالعات و مهارت کمک عالی در

این نوع برنامه درسی با برنامه هاي  ها با مقایسه  آن. دنیاي کار متحول امروزي پرداختند
دانستند و اشاره   »رویکرد شایستگی«ها را در  درسی دیگر، مهمترین تفاوت میان  آن

  که معموالً به صورت سخنرانی نیز برگزار : نمودند به اینکه در برنامه درسی سنتی
آنچه که بیشتر اتفاق می افتد انتقال دانش می باشد در حالیکه در رویکرد توسعه  ،دمی گرد

از برنامه هاي آموزشی می باشد زیرا همانطور که انش جزیی انتقال د ،مبتنی بر شایستگی
در . بیان شد شایستگی عالوه بر دانش شامل توانایی، مهارت، نگرش و انگیزه نیز می باشد

براین اساس، پس از . بر آنست که فرد شایستگی را در عمل یاد بگیرداین برنامه ها سعی 
و تأکید آن بر شایستگی هاي ه دانش به تمرین شایستگی پرداخته می شود ائار

  .است) ها ها، نگرش هارتها، م دانش(اساسی
عوامــل مـوثر بـر توانمنــدي   «تحقیقــی بـا عنـوان   ) 1389(طهماسـبی و همکـاران   

هدف . انجام داده اند »ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن دانشجویان کشاورزي جهت
از انجام این تحقیق این بود تا میزان شایستگی دانشجویان کشاورزي جهت ورود به بـازار  

به منظور تحقـق  . کار در عصر جهانی شدن و نیز عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد
اسی رشته هاي ده گانـه کشـاورزي پـردیس    نفر از دانشجویان دوره کارشن 297این هدف 
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با روش نمونه گیـري   1387-88کارورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 
. داده ها نیز با استفاده از پرسشنامه به دسـت آمـد  . طبقه اي تصادفی متناسب انتخاب شدند

در حد ) درصد 9/64( نتایج حاکی از این است که میزان شایستگی  دو سوم از دانشجویان
کمتـرین میـزان مهـارت    . در حد کـم بـوده اسـت   ) درصد 9/31(ها متوسط و یک سوم آن

مربوط به مهارت خالقیت و کارآفرینی، زبان انگلیسی و حل مسأله است و بیشترین میزان 
براي پیش بینی عوامـل تـأثیر گـذار بـر     . مهارت مربوط به مهارت هاي کاربرد رایانه است

میزان شایستگی دانشجویان کشاورزي جهـت ورود بـه بـازار کـار در     (حقیقتمتغیر وابسته 
بر این اسـاس،  . از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد) عصر جهانی شدن

درصد از تغییرات متغیر شایستگی دانشجویان جهت ورود بـه بـازار کـار جهـانی از      6/42
  بـین المللـی، میـزان اهمیـت مسـائل      طریق متغیرهاي میـزان مشـارکت در فعالیـت هـاي    

ها، پایه تحصیلی، عالقه به مسائل و فعالیت هاي بین المللی و در  بین المللی از دیدگاه آن 
  .نهایت جنسیت تبیین می شود

روند تحول تفکر انتقادي در «تحقیقی با عنوان ) 1389(کالته جعفر آبادي و عبدلی 
هدف از انجام ایـن تحقیـق ایـن بـود تـا      . ادندانجام د »دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به نقـش  
دانشـجوي دوره کارشناسـی    144بدین منظـور تعـداد   . دانشگاه در پرورش آن ترسیم شود

تخاب و داده هـا  دانشگاه مذکور با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي ان
یافته ها نشان می دهد که دانشجویان مورد بررسی در آزمون . با ابزار پرسشنامه حاصل شد

با وجود ایـن، بـین نمـرات تفکـر     . نمرات نسبتاً ضعیفی را دریافت کرده اند ،تفکر انتقادي
البتـه  . انتقادي دانشجویان سال اول و سال چهارم تفـاوت معنـاداري مشـاهده شـده اسـت     

  گین کلی نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال اول و چهارم در حـد ضـعیفی ارزیـابی   میان
در رابطه با جنسیت باید خاطر نشان ساخت کـه دانشـجویان دختـر در مهـارت     . می شود 

بـا وجـود   . نمرات بیشتري را کسب کرده انـد  ،استنتاج و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر
  . شجویان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده نشده استاین، بین میزان تفکر انتقادي دان
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  بررسی مهارت هاي «تحقیقی با عنوان ) 1389(صالحی عمران و یغموري 
انجام  »اشتغال زاي بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه هاي درسی آموزش عالی

ورداري دانشجویان ی و کیفی، به بررسی میزان برخا دو روش کمباین پژوهش . داده اند
بر این اساس، . دانشگاه مازندران از مهارت هاي اشتغال زاي بازار کار جهانی می پردازد

پس از مصاحبه با مدیران صنایع، لیستی از مهم ترین مهارت هاي اشتغال زا در بازار کار 
ها جهانی تعیین و با استفاده از پرسشنامه، میزان برخورداري دانشجویان از این مهارت 

یافته هاي تحقیق نشان می دهند میزان برخورداري دانشجویان از مهارت هاي . ارزیابی شد
این امر با توجه به جنبه خود . به پایین بودرو اشتغال زاي بازار کار در سطح متوسط 

اظهاري بودن پرسشنامه ها و نظرات مدیران صنایع که سطح مهارت هاي دانشجویان را 
  ندعالوه بر این، نتایج نشان داد. بودند، نیز همخوانی داشتپایین ارزیابی کرده 

ثیري در میزان برخورداري دانشجویان از مهارت هاي أرشته تحصیلی، جنسیت و معدل، ت 
   .اشتغال زاي بازار کار ندارند

الزامات آموزش مهندسی در توسعه «در مقاله اي با عنوان ) 1389(مهدي فیض 
ز نظام آموزش مهندسی در ایران تصریح می نماید که در نظام با ارائه تصویري ا »فناوري

    واقعیت هاموجود واقعیت هایی تلخ و آسیب هاي قابل مالحظه اي وجود دارد که این 
  وي به چهار نمونه و مورد از این آسیب ها . فناوري است و آسیب ها مانع توسعه 

سارت هاي مختلف ناشی از آن؛ نخبگان علمی و خ مهاجرت بی رویه . 1: می نماید رهاشا
ناتوانی نظام دانشگاهی در تربیت انسان دانشگاهی و . 3بی توجهی به اخالق حرفه اي؛ . 2
اشتغال و  زش مهندسی کشور در ورود به حوزه عدم توانایی دانش آموختگان نظام آمو. 4

دسی این محقق، ایجاد تحول در نظام آموزش مهن. فعالیت شغلی در حرفه مهندسی است
  به نظر او این تحول در گرو تحقق. کشور را از ضروریات توسعه فناوري می داند

مجموعه اي از شایستگی هایی است که مورد توجه بسیاري از نهادها و موسسات معتبر  
تر و باالتر که توسط یک نوع شایستگی بر 17او در این مقاله از . بین المللی و جهانی است

  کید قرار گرفته است، نام می برد و تأ اي معتبر مورد توجه و تاییدسسات و نهادهسوم از مؤ
می نماید  به اینکه اگرچه تحقق و رسیدن به همه ي این شایستگی ها غیر ممکن می 

براي انجام این مهم، . ه اي در این خصوص صورت گیردژ نماید، اما الزم است توجه وی
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ند بسیاري از این شایستگی ها در دوران هر ج«: وي نکات زیر را مد نظر قرار داده است
ها نه در کالس درس  اوالً اکثر آن: دانشجویی شکل می گیرد ولی باید توجه داشت که

زیر : بلکه در فعالیت هاي فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی پرورش می یابد؛ ثانیاً
مدرسه باید مهیا بناي همه این شایستگی ها در دوران تحصیل مدرسه و حتی بعضی قبل از 

را اگر نگوییم از دوره کودکی، بر این اساس تحول در تربیت مهندسان شایسته . شده باشد
  ).14: 1389فیض، (»اقل باید از دوره دبستان آغاز نمودحد

مهارت هاي زندگی دانشجویان «تحقیقی با عنوان ) 1391( و همکاران وحیدشاهی
نمونه مورد استفاده در این تحقیق . ام دادندجان »1389دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 

که با استفاده دمی باشنفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مازندران  330شامل 
ابزار گرد آوري داده هـا نیـز پرسشـنامه    . از روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب گردیدند

رت امولفـه مهـ   7هشـی  از مطالعـه مبـانی نظـري و پژو    پـس . محقق سـاخته بـوده اسـت   
  مهارت خودآگاهی، مهارت مقابله با استرس، مهـارت روابـط بـین فـردي، مهـارت     (زندگی

حل مسأله و تصمیم گیري، مهارت تفکر خالق، مهـارت تفکـر انتقـادي، مهـارت ارتبـاط       
نتایج نشـان مـی دهـد کـه میـانگین مهـارت زنـدگی        . در دانشجویان بررسی گردید) موثر

همچنـین بـین میـانگین    . کی دانشگاه مازندران در حد متوسط اسـت دانشجویان علوم پزش
در بررسـی  . مهارت زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود نداشـته اسـت  

میانگین مهارت هاي زندگی بین دانشجویان دانشـکده هـاي مختلـف اخـتالف معنـاداري      
  . مشاهده نگردید

ـ  ) 1391(مومنی مهموئی و همکاران   آمـوزش  میـزان  بررسـی «ا عنـوان  تحقیقـی ب

ناپیوسـته   کارشناسـی  درسـی  هـاي  برنامه در کار بازار مورد نیاز زايل اشتغا هاي مهارت 
 پـژوهش  ایـن  آمـاري  جامعه. انجام داده اند »غذایی صنایع و عمران مهندسی حسابداري،

هـاي   رشـته  کارشناسـی  آخـر  تـرم  دانشـجویان  و مدرسـان  هیـأت علمـی،   اعضـاي  شامل
بوده  حیدریه تربت اسالمی واحد آزاد دانشگاه عمران مهندسی و غذایی صنایع ي،حسابدار

 نشـان  نتـایج . اسـتفاده شـد   سـاخته  محقـق  پرسشـنامه  از اطالعـات،  گردآوري براي. است

 اسـتادان  و )یـادگیري  و خـود  مـدیریت  فناوري اطالعات، جز به(دانشجویان که دهند می 
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   ایـن  درسـی  برنامـه  در زا اشـتغال  هـاي  تمهـار  کـه  باورنـد  بـر ایـن   حسـابداري  رشـته 
 هـاي  مهـارت  معتقدند کـه  عمران مهندسی رشته دانشجویان .شود نمی داده رشته آموزش

 رشـته  اسـتادان  شـوند،  مـی  آمـوزش داده  )خـود  مدیریت و ریزي برنامه جز به(زا اشتغال
 ریـزي،  نامهبر مسأله، حل جز به(زا اشتغال هاي که مهارت دارند اعتقاد نیز عمران مهندسی
 این بر غذایی هم صنایع رشته دانشجویان .شوند می داده آموزش)یادگیري خود و مدیریت
 و اطالعـات  فنـاوري  ارتبـاط،  ریـزي،  برنامـه  جـز  بـه (زا اشـتغال  هاي مهارت که اعتقادند
   از کـه  دارنـد  بـاور  نیـز  غـذایی  صـنایع  اسـتادان رشـته   شـوند،  مـی  داده آموزش)یادگیري
  .شود می داده آموزش تیمی تنهاکار زا، اشتغال هاي مهارت

 نشـانگرهاي  و عوامـل  ارزشـیابی «تحقیقی با عنـوان  ) 1392( کریمیان و همکاران

 دانشـگاه  کتابـداري  گـروه  مورد :رسانیع اطال علوم و کتابداري کیفیت گروه بر تأثیرگذار

 رده در هـا  داده  گـردآوري  نحـوه  لحاظ به حاضر مطالعه. انجام دادند »تهران معلم تربیت

 شایستگی یا رزشا مورد در موجود، وضعیت بر توصیف عالوه و است توصیفی تحقیقات

. شـود  می قضاوت نیز تهران معلم تربیت اطالع رسانی دانشگاه و کتابداري گروه وضعیت
 گروه، مدیر شامل که است مورد مطالعه آماري جامعه معلم، تربیت دانشگاه کتابداري گروه

 کتابداري، رشته 1385-86سال هاي  ورودي کارشناسی دانشجویان ،علمی تهیأ اعضاي

 نتایج تحقیق نشان می دهد که .آنان است کارفرمایان و آموختگان دانش کتابخانه، مسئولین

 گـروه  کیفیـت  ارزشیابی کلی نتایج .دارد قرار مطلوب نسبتاً وضعیت در طورکلیبه گروه 

 و دروندادي هاي بخش در گروه این که دهد می نشان آموزشی رسانی عاطال و کتابداري
 است مطلوب وضعیت داراي فرآیندي بخش در و مطلوب انسبتً وضعیت داراي بروندادي

 .است برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت از کلی طور به و

ــدري و همکــاران ــوان  تحقیقــی )1392(حی ــر  «تحــت عن ــأثیر آمــوزش عــالی ب ت
مـورد  : کارشناسـی کتابـداري و علـم اطالعـات      هـاي کـانونی دانشـجویان دوره    شایستگی

تــدوین الگــوي  هــدف ایــن تحقیــق. انجــام دادنــد »پژوهشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد
طالعات در سـطح عمـومی و سـنجش    هاي کانونی دانشجویان کتابداري و علم ا شایستگی

میزان برخورداري دانشجویان کارشناسی کتابداري و علم اطالعات دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشـجویان کارشناسـی     جامعـه پژوهش شامل کلیــه . بوده استهاي کانونی  از شایستگی
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مشـغول   1389-90کتابداري و علم اطالعات دانشـگاه فردوسی مشهد اسـت کـه در سـال   
الگـوي شایسـتگی کـانونی بررسـی شـده در ایـن        نتایج نشان می دهند که. ل بودندتحصی

هـاي پـژوهش حـاکی از آن بـود کـه در       یافته. پژوهش شامل دوازده شایستگی کانونی بود
سال دوم وضـعیت بهتـري    سال هشتم نسبت به دانشجویان نیم تمامی موارد دانشجویان نیم

هـاي   بر ارتقاء سطح شایسـتگی   آموزشهمچنین . تها معنادار اس دارند و اختالف بین آن
در پایان طراحی برنامه درسی . هاي مختلف تحصیلی اثرگذار بوده است سال کانونی طی نیم

هـا در دو سـطح عمـومی و     براساس مدل مارپیچ مضـاعف و بـا درنظرگـرفتن شایسـتگی    
تابـداري و علـم   کارشناسـی ک   ریزي درسـی در دوره  عنوان مبنایی براي برنامه تخصصی، به

  .اطالعات پیشنهاد شد
پیشینه ي پژوهشـیِ مربـوط بـه شایسـتگی هـاي      ) 2009( 1کرك و همکاران-باتل

ها این شایستگی ها را کـه تـا    آن. توسعه ي بهداشت را در سطح بین المللی مرور نمودند
به امروز توسعه یافتند بررسی کردند، روش هـاي بکارگرفتـه شـده بـراي توسـعه ي ایـن       

تگی ها را شناسایی و مشخص نمودند و آنچه که ما می توانیم از تجربـه دیگـران در   شایس
زمان ایجاد شایستگی هاي کانونی بین المللی بیاموزیم را مورد مالحظه قرار داده و معرفی 

ها در مقاله ي خویش فواید و مضرات بکارگیري رهیافت شایسـتگی، انـدازه و    آن. کردند
 ، و نیـز تـوانِ بروزسـازي   عملِ ناشی از ایـن شایسـتگی هـا   یفیت وسعت توسعه بخشی ک

مجموعه مهارت هاي مورد نیازکارِ حاصله از این شایسـتگی هـا متناسـب بـا تغییـرات در      
  .محیط هاي اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند

  
  جمع بندي تحقیقات پیشین

نمند و متخصص اسـت و بـراي   تربیت افراد آگاه، توا ،هدف از آموزش دانشگاهی«
رسیدن به این افراد دانشگاه باید افرادي را تربیت نماید که عالوه بر تخصص، داراي دانش 

 ،یـرد ی که در جامعـه صـورت مـی گ   های گونیتغییر و دگرو مهارت هایی جهت تطابق با 
همانگونه که مالحظـه مـی شـود از مجمـوع     ). 97: 1391وحیدشاهی و همکاران، (»باشند

                                                             
1 -Battel-kirk and et al 
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 همانندهش هاي مطرح شده در بخش پیشینه چنین بر می آید که پژوهشگران مختلف پژو
، )1389(، طهماسبی و همکاران)1387(، فرخ نژاد و همکاران)1384(بیابانگردي و همکاران

، وحیـد شـاهی و   )1389(، صالحی عمـران و یغمـوري  )1389(کالته جعفرآبادي و عبدلی
در بررسی هاي خـود در  ) 1391(ئی و همکاراندر نهایت مومنی مهموو ) 1391(همکاران

باب مولفه هاي مهم آموزش عالی خاصه تربیت و پرورش انسان دانشگاهیِ مورد انتظار به 
  .نتایج چندان رضایت بخشی دست نیافته اند

تنها در برخی از و تفاوت هاي جنسیتی در شایستگی هاي کانونی جنسیت  موضوع
ر تحقیق به عنوان  مثال، د. ه مد نظر واقع شده استپیشینتحقیقات مطرح شده در بخش 

بین میزان تفکر انتقادي دانشجویان دختر و پسر تفاوت ) 1389(کالته جعفرآبادي و عبدلی
بین میانگین ) 1391(تحقیق وحید شاهی و همکاران و یا در. معناداري مشاهده نشده است

  .د نداشته استومهارت زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري وج
تحقیقات مطرح شده توصیفی بوده اند و کمتر به بررسی و تبیین چرایی لب اغنوع 

و اینکـه چـه    وضعیت نامطلوب دانشجویان در باب شایستگی ها و مهارت هـاي زنـدگی  
 .اشاره شده اسـت  عواملی مهم ترین نقش را در وقوع چنین شرایط نامطلوبی رقم زده اند،

براي  در آن که می توان اشاره نمود) 1389(تحقیق طهماسبی و همکارانتنها به در این بین 
  کـه   پیش بینی عوامل تأثیر گذار بر میزان شایستگی دانشجویان از رگرسـیون اسـتفاده شـد   

تغییـرات متغیـر شایسـتگی دانشـجویان از طریـق      نزدیک به نیمـی از   بر اساس این آماره،
ن المللی، میزان اهمیت مسائل بـین المللـی از   متغیرهاي میزان مشارکت در فعالیت هاي بی

ها، پایه تحصیلی، عالقه بـه مسـائل و فعالیـت هـاي بـین المللـی و در نهایـت         دیدگاه آن
  .جنسیت تبیین می شود

نوع از  بخش پیشینهاتخاذ شده از سوي محققان در  پژوهش هاي  روش اغلب
کیفی انجام با استفاده از روش  خی از تحقیقاتاما در این بین بر. بوده اند )تجربی(کمی

به بررسی محتواي ) 1389(مومنی مهموئی و همکارانتحقیق به عنوان مثال . شده اند
مطالعات درسی سنتی و مطالعات درسی مبتنی بر شایستگی و با رویکرد اسنادي پرداخته 

تحقیق خود را با بکارگیري دو روش  نیز) 1389(صالحی عمران و یغموري. شده است
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پژوهشیِ مربوط  پیشینه ) 2009(کرك و همکاران-لبات .ی و کیفی انجام داده اندکم روش
   .به شایستگی هاي توسعه ي بهداشت را در سطح بین المللی مرور نمودند

همانگونه که از مرور مطالعات اشاره شده در بخش پیشینه بر می آیـد،  در مجموع، 
مهم هم در قلمرو علم و هم  -از مسائل امروزه مساله شایستگی و مهارت زندگی به یکی 

هـدف تحقیـق    ،با در نظر گرفتن این مهـم  . تبدیل شده است -و اشتغال زندگی قلمرودر 
کانونی دانشجویان دانشگاه مازنـدران در سـال    هاي وضعیت شایستگیتا حاضر این است 

یابـد کـه   در تـا  بررسی نماید 1379در مقایسه با دانشجویان این دانشگاه در سال را  1391
گذشـت  پـس از  آیـا   .این دوازده سال چه تغییري یافتـه اسـت   بعد ازوضعیت دانشجویان 

افـت   اینکـه واقعیـت هـا نشـان از    و یـا   بهبود یافته استوضعیت دانشجویان دوازده سال 
دیگـر تحقیـق حاضـر وضـعیت      از طـرف  د؟دارشایسـتگی کـانونی   زمینـه  در  دانشجویان

  رشـته علـوم انسـانی    (را بر حسب متغیر رشته تحصـیلی  1391شایستگی دانشجویان سال 
  همچنـین وضـعیت دانشـجویان    . با یکدیگر مورد مقایسه قـرار مـی دهـد   ) و فنی مهندسی

در سه مقوله خودشکوفایی، بر حسب جنسیت، پایه تحصیلی، تعلق طبقاتی، شغل و معدل 
 -حاصل گردیـده انـد  که از ترکیب ابعاد شایستگی کانونی با یکدیگر  –شناختی و مهارتی 

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت
  

  1بنیاد نظري پژوهش
 با« که نمودخاطر نشان  می توان ،در رابطه با مسأله شایستگی کانونی و ابعاد آن

 است، شده هارائ مورد شایستگی در که تعاریفی بررسی و شایستگی موضوع ادبیات بررسی

 اصطالح شناسی و واحد تعریف شود، فقدان می مشخص به خوبی که چیزي اولین

 آکسفورد، فرهنگ  .است آن مفهوم و معنی و مورد شایستگی در معین و مشخص

اصطالح . کند می تعریف وظیفه انجام دادن ظرفیت و توانایی قدرت، را به عنوان شایستگی
شایستگی براي توصیف مجموعه اي از رفتارها که ترکیب واحدي از دانش، مهارت ها، 

                                                             
یقاتی آقاي دکتر شارع پور و همکارانش می باشد که نشانی کامل اعظم توضیحات این بخش برگرفته از گزارش تحق.  1

  .آن در بخش منابع آمده است
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ها و انگیزه ها را منعکس می کند و با عملکردي در نقش سازمانی مرتبط است، به توانایی 
اولی نشانگر . معموالً دو تعریف مرتبط در زمینه شایستگی ارائه می شود. کار می رود

توانایی فرد براي انجام کارهاي مربوط به شغل به گونه اي اثر بخش است و دومی عبارت 
این دو تعریف خیلی به یکدیگر . رد اثربخش نیاز دارداست از آن چه فرد براي عملک

دومی دربردارنده آن چیزي است که براي موفقیت در شغل . نزدیک هستند، اما متفاوتند
  الزم است، در حالی که اولی با آن چه فرد به عنوان فعالیتی مهم در شغل خود انجام

  ). 78: 1389شصتی، (»ارتباط دارد ،می دهد 
موزش عالی در دنیاي امروز و موختگان آگی هاي مختلفی که دانش آمعیارها و ویژ

در مراجع  ،براي ورود موفق به بازار کار داخلی و بین المللی باید از آن برخوردار باشند
بعضی از کشورها به صورت سازمان  1990در دهه . مختلف مورد بحث قرار گرفته است

زشی دانشگاه ها دست به انجام تحقیقاتی یافته و در راستاي تبیین و توضیح اهداف آمو
وهش ها در نهایت هر یک از این پژ. دانشجویان زدند درباره مهارت هاي کلی الزم براي

. به فهرستی از شایستگی ها اشاره کرده اند که تا اندازه زیادي با یکدیگر هم پوشی دارند
  .در زیر به برخی از نظریه هاي ابراز شده اشاره می شود

س جهانی آموزش عالی یونسکو، توصیه هاي زیر را در مورد قابلیت هاي کنفران
  : الزم براي فارغ التحصیالن دانشگاه ها ارائه کرده است

منعطف باشند؛ قادر و دوست داشته باشند تا در خالقیت و نوآوري سهیم شوند؛  -
مر عالقمند و براي قدرت فایق آمدن بر شرایط ابهام آمیز را دارا باشند؛ به آموزش مادام الع

قادر به  حساسیت اجتماعی و مهارت هاي ارتباطی داشته باشند؛ انجام آن آماده باشند؛
  انجام کار گروهی باشند؛ مسئولیت پذیر باشند؛ کارآفرین باشند؛ خود را آشنا با

قابلیت آن را داشته باشند  المللی شدن بازار کار آماده کنند؛فرهنگ هاي دیگر، براي بین  
به راحتی در میان عرصه هاي مختلف میان رشته اي حرکت کنند و یا دانش هایی که  که

  .بنیان مهارت هاي حرفه اي را تشکیل می دهند آشنا باشند
ایاالت متحده نیز به » مرکز ملی مطالعات آموزش حرفه اي«در همین راستا، 

  : زد اقابلیت در افراد جویاي شغل اشاره کرده است که عبارتن 7پرورش 
  برنامه ریزي شغلی؛  -1
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  ؛کاردرك  -2
  برد مهارت ها؛ کار -3
  ه؛درك جامع -4
  خود ادراکی؛  -5
   ؛آشنایی با تغییر -6
  .خالقیت -7

کمیته کارمل  1985در سال . در استرالیا فعالیت منسجمی به این منظور انجام شد
را » تگی کانونیشایس«یستگی ها را تدوین کرد و اصطالح اتشکیل شد و مجموعه اي از ش

کمیته دیگري با عنوان کمیته مایر تشکیل شد که از طریق  1991در سال . به کار گرفت
جالب توجه ترین . مشاوره با نمایندگان صنایع، شایستگی هاي بیشتري را توصیه کرد

این کمیته شایستگی ها . بود» داشتن نگرش درست«ه توصیه می کرد، تمفهومی که این کمی
  :ح طبقه بندي کردرا در سه سط

شایستگی هایی که فرد براي آنکه فعالیت هایش را به صورت کارآمد و پربازده  -1
  . ها نیاز دارد انجام دهد به آن

شایستگی هایی که براي انجام فعالیت هایی که نیازمند انتخاب، به کار گیري و  -2
  .انسجام بخشیدن به عناصري هستند، الزمند

اي ارزیابی، دوباره شکل دادن فرآیندها، استفاده از اصول شایستگی هایی که بر -3
براي تعیین شیوه مناسب انجام کار، و تنظیم معیاري براي قضاوت درباره کیفیت فرآیند 

  .الزمند
دست به تحقیقی زد و در نهایت، پنج مهارت را  1987دانشگاه نیژنرود نیز در سال 

  :به عنوان مهارت هاي اصلی اعالم کرده است
  مهارت هاي ارتباطی؛  -
  مهارت هاي تحلیل و مدیریت اطالعات؛  -
  مهارت هاي حل مسأله؛  -
  مهارت هاي تصمیم گیري و ارزش گذاري،  -
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  .مهارت هاي تعامل اجتماعی و رهبري -
از مجموع مهارت هاي ذکر شده در منابع مختلف پیداست که بسیاري از آن ها با 

اول . و نکته در مورد این مهارت ها ضروري استاما ذکر د. یکدیگر هم پوشی دارند
اینکه، در هیچ یک از منابع به شکل جدي به چگونگی سنجش این مهارت ها اشاره نشده 

مشخص  ن یک نظام دانشگاهی دقیقاًکه، جایگاه این شایستگی ها در درودوم این. است
  . نشده است و این که چگونه می توان به تقویت آن ها همت گماشت

ند همه شده بارن منظور نویسندگان براي آنکه اطالعات فوق را سازماندهی کبدی
طبقه بندي ) که در قسمت بیان مسأله ذکر شد(ی ها ذکر شده را تحت شانزده محورویژگ

شاخص مطرح شده به عنوان شایستگی کانونی، عنصر اساسی اي که  16در رابطه با . کردند
ها براي ایجاد تحرك و پویایی در فرد  سیل آندر همه این شاخص ها وجود دارد، پتان

. و مفاهیم زیر به خوبی هدف از طراحی شایستگی هاي کانونی را نشان می دهند است
  شایستگی کانونی از آن جهت اهمیت دارند که می توانند قابلیت هاي زیر را در فرد

  :ایجاد کنند 
  توان بهره گیري از دانش؛ -1
  شخصیت رشد یافته؛ -2
  رت تعامل شخصیت با ساختار؛قد -3
  قدرت فراتر رفتن از شرایط انضمامی؛ -4
  .توانایی ایفاي نقش هاي اجتماعی گوناگون -5

شاید اگر از تعبیر . جوهره اصلی این شایستگی ها، ایجاد همین پنج خصیصه است
اورواین استفاده شود، بتوان گفت که شایستگی هاي کانونی در مرز بین راهبردها و 

 اتفاقاً. نزدیک ترندستیک ها قرار گرفته اند و گاه به هیورستیک ها و گاه به راهبردها هیوری
ا به مقوله هیوریستیک هاست که اهمیت آن ها و کارآمدي شان را افزون ه نزدیک شدن آن

به تعبیري، . لیکن همواره باید به یاد داشت که این ها عواملی در سطح خرد اند. کرده است
به این قابلیت ها مجهز می کند، لیکن در نهایت  ،د را به مثابه کنشگرفرد است که خو

تعامل میان کنشگر و ساختار یا به بیان دیگر، مقابله توان شخص با محدودیت ساختاري 
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لذا از هرگونه تبیین تقلیل گرایانه اي باید اجتناب . است که تعیین کننده میزان اشتغال است
  :ی هاي کانونی را می توان در سه محور خالصه کردمدعاي نهایی بحث شایستگ. کرد

تسلط بر شایستگی هاي کانونی براي زندگی در دنیاي مدرن و الزامات ناشی از  -1
  .آن ضروري است

در شرایط وجود فرصت و برابري فرصت ها در ساخت بازار کار، افرادي که  -2
  .ي اشتغال دارندی هاي کانونی دارند بخت بیشتري براگط بیشتري بر شایستتسلّ

می توانند تنگناهاي  ،باشد بیشترشان افرادي که شایستگی هاي کانونی  -3
ساختاري را به مبارزه بطلبند و براي تالش به منظور تغییر ساختارها از انگیزه و توانمندي 

  .بیشتري بر خوردارند
تیجه مبتنی بر درك تغییراتی است که در ن ،به طور خالصه بنیاد نظري این پژوهش

ثیر مستقیم بر سیاسی در جهان پدید آمده اند و تأتحوالت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و 
جهانی شدن ارتباطات، تقویت . مقوله آموزش عالی و کیفیت دانش آموختگان آن داشته اند

مجاري ارتباط فرهنگی، تاثیر سیالیت شرایط اقتصادي بر جهان کار، دانش پایه شدن 
هویتی و لزوم تقویت بنیادهاي هویت دانشجویان و لزوم اندیشیدن در  اقتصاد، بحران هاي

از عمده ترین الزامات توجه به ) محلی و جهانی(مختلفزمینه هاي اجتماعی و اقتصادي 
محققان کوشیده اند تا با بهره گیري از دانش . تقویت شایستگی کانونی در آموزش عالی اند

ت، مطالعات آموزش عالی، جامعه شناسی و روان میان رشته اي در زمینه تعلیم و تربی
شناسی اجتماعی، توجه به شایستگی هاي کانونی را توجیه کرده و در ضمن، متغیرهاي 

به هر حال بنیاد هاي نظري این . ها را یافته و رابطه ها را آزمون کنند مختلف مرتبط با آن
  .پژوهش را باید میان رشته اي دانست
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   روش تحقیق
سطح تحقق شایستگی هاي و مقایسه بررسی (این پژوهش تامین هدف اصلی براي

  و  1شـاخص  14سـعی شـده اسـت از    ) 1391و  1379کانونی دانشجویان در سـال هـاي   
پژوهش حاضر، بنـا بـه مقتضـیات    . شوداستفاده ها  براي آن شده گرفته رنظ گویه هاي در

انجام شـد و داده هـا بـا     یبه صورت پیمایش) پژوهش و هزینه ها موضوعیگستره (خاص
دانشـجویان   صرفاًو مالی با توجه به محدودیت زمانی  .شد  استفاده از پرسشنامه گردآوري

نمونـه   نـوع شیوه نمونه گیـري  . ندبه عنوان جمعیت پژوهش انتخاب شددانشگاه مازندران 
نفـر از   786جمعیـت آمـاري شـامل    . باشدمی ) دانشکده/جنسیت(متناسب گیري طبقه اي

کـه در   نـد دانشـگاه مازندران  مهندسـی -سال آخر رشته هاي علوم انسانی و فنی نشجویاندا
بـه   نفـر  258 با استفاده از فرمول کوکران،. مشغول به تحصیل بودند 91-92سال تحصیلی 

اما از آنجـایی کـه همـواره احتمـال مخـدوش شـدن       . ندعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد
پرسشـنامه در بـین دانشـجویان     270ود دارد، تعـداد  پرسشنامه ها از سوي پاسخگویان وج

پرسشنامه مورد توصـیف و   263توزیع و پس از کنار نهادن پرسشنامه هاي مخدوش نهایتاً 
 آمـده در زیر نحوه محاسبه جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کـوکران  . تحلیل قرار گرفت

  :است
  
  

، از پرسشنامه اي که 1379سال یق این تحقیق با تحقنتایج به دلیل قابل قیاس بودن 
اعتبار این ابزار نیز بر اساس . تنظیم شده بود، استفاده گردید 1379سال توسط محققان 

اعتبار محتوایی بوده است، چرا که محققان پس از مرور مباحث و مشاوره با متخصصان 
  ر دریافتند که شاخص هاي گنجانده شده د) باالخص روانشناسان و جامعه شناسان(

در تحقیق  .با مفهوم مندرج در هر شایستگی مربوط بوده است ال هاي پرسشنامه، دقیقاًسؤ
حاضر براي مشخص نمودن پایایی از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که 
                                                             

، و  1379در تحقیق سال  )تعهد به اخالق کار، پذیرش عقاید(دو شاخص مربوط به  نتایج به دلیل در دسترس نبودن - 8
شاخص و ذکر  14به  توجه شد، بنابراینرا دارا با 1379حاضر قابلیت قیاس با تحقیق سال  با توجه به اینکه تحقیق

  .گردیده استمقایسه نتایج حاصل ازاین شاخص ها معطوف 

258
5/05/0)96/1()05/0(786

5/05/0)96/1(786
22

2
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 .نتیجه آن نشان دهنده این است که مقیاس هاي تحقیق از آلفاي قابل قبولی برخوردارند
و به کارگیري تکنیک هاي آمار توصیفی و آمار   16SPSSنرم افزار  استفاده ازبا ها داده 

مورد تحلیل و  )Independent Samples T-test ،One-Way ANOVA(استنباطی
  .قرار خواهد گرفتارزیابی 

  
  پاسخگویان اجتماعی ، آموزشی وجمعیتیتوصیف ویژگی هاي 

دختر  179ز این تعداد، ا. دننفر می باش 263تحقیق تعداد مشارکت کنندگان در این 
سال  77/21میانگین سنی پاسخگویان . می باشند) درصد 9/31(پسر  84و ) درصد 1/68(

درصد از پاسخگویان داراي دیپلم  57. بوده است 98/15و میانگین معدل کل پاسخگویان 
درصد نیز  8/0درصد دیپلم ریاضی فیزیک،  1/28درصد علوم تجربی،  1/14علوم انسانی، 

درصد از پاسخگویان در دوران تحصیل  4/22. دیپلم فنی و حرفه اي می باشند داراي
درصد داراي شغل  3/21درصد داراي شغل دولتی و  1/1شاغل بوده اند که از این تعداد 

 3/48نفر برابر با  127. درصد از پاسخگویان نیز غیر شاغل بودند 6/77. خصوصی بودند
درصد خودشان را در  6/34نفر برابر با  91و  نستندخودشان را جزو طبقه متوسط دا درصد

  .طبقه متوسط رو به باال ذکر کردند
  

  تگی هاي کانونی در بین دانشجویانتوصیف وضعیت شایس
شایستگی کانونی دانشجویان  وضعیت این بخشول اجدموجود در داده هاي 
با ها ه این داد و مقایسه  بررسی. نشان می دهدشاخص  14 حسببر را دانشگاه مازندران 

حاکی از نامطلوبتر ، 1379نتایج بدست آمده از تحقیق شارع پور و همکارانش در سال 
میزان شایستگی هاي کانونی دانشجویان در این راستا، . شدن وضعیت نسبت به گذشته دارد

  مهندسی  -رشته هاي علوم انسانی به مراتب نامساعدتر از دانشجویان رشته هاي فنی
یافته هاي این مطالعه به رضایت بخش نبودن کیفیت آموزشی دانشگاه چنین، هم. می باشد

در سال  مازندران از حیث تحقق شایستگی هاي کانونی در بیشتر شاخص هاي مربوطه
  و نامناسب تر شدن این کیفیت در مقایسه با ) شاخص 14شاخص از  10(1391
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خص وضعیت دانشجویان تنها در سه شا. داللت دارد) شاخص 14شاخص از  11(گذشته
ادامه این بخش به بررسی وضعیت هر یک از . نسبت به گذشته ارتقا یافته است 1391سال 

  .گانه اختصاص یافته است چهاردهاین ابعاد 
جمع آوري، سازماندهی و تجزیه و بعد «جدول زیر داده هاي مربوط به در  -1

از ترکیب شش گویه  ،گی کانونیاین بعد از شایست. نمایش داده شده است» تحلیل اطالعات
 88/0و بر اساس روش ضریب آلفاي کرونباخ میزان پایایی این متغیر  ساخته شده است

  . برآورد گردید
 

  
 دانشگاه مازندران 1391و  1379حلیل اطالعات در سال توزیع درصدي بعد ت: 1جدول شماره 

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

 خیلی
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  1افت

تحلیل 
  )1379(اطالعات

تحلیل   0  4/8  2/25  9/43  6/22
اطالعات 

)1391(  

23/26  51/55  58/15  28/2  38/0  74/5  

تعداد 
  155:دانشجویان

  =متوسط  5/66=نامطلوب
2/25  

تعداد   4/8= مطلوب
:دانشجویان

263  

  =متوسط  74/81=نامطلوب
58/15  

  66/2=مطلوب

  
درصد از  5/66اعداد مندرج در این جدول حاکی از این هستند که : 1ول شماره جد

درصد در  2/25وضعیت نامطلوب، بعد تحلیل اطالعات در در  1379دانشجویان سال 
در مقابل، وضعیت . درصد نیز در وضعیت مطلوب قرار دارند 4/8وضعیت متوسط و 

                                                             
، نمره حاصل  از مقایسه ي سطح تحقق شایستگی هاي کانونی در 14تا  1منظور از سطح افت یا ارتقا در جداول .  1

انجه مجموع درصد حاصله از دو چن. است 1379و  1391در دو سال ) خوب و خیلی خوب(سطح باالتر از حد متوسط 
باشد، این بدین معنی است که سطح تحقق شایستگی هاي کانونی  1379بیشتر از  1391بخش خوب و خیلی خوب سال 

اما ) مربوط است ژيکه به بعد  استفاده از تکنولو 5مثل نتایج جدول (ارتقا یافته است و مطلوب تر است  1391در سال 
باشد، معناي آن این است که  1391بیشتر از  1379دو بخش خوب و خیلی خوب سال اگر مجموع درصد حاصله از 

مثل نتایج بدست آمده در جداول (افت یافته است  1391سطح تحقق شایستگی هاي کانونی در این بعد یا ابعاد در سال 
  ، سطح تحقق شاخص  14این مقایسه نشان می دهد که از مجموع ). 14، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1

  .کاهش یافته است) درصد 80حدود (شاخص  11شایستگی هاي کانونی دانشجویان در 
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 58/15درصد در وضعیت نامطلوب،  74/81: بدین قرار می باشد 1391دانشجویان در سال 
در بعد تحلیل  1391درصد از دانشجویان سال  66/2درصد در وضعیت متوسط و نهایتاً 

در با استفاده از آزمون تفاوت میانگین ها . اطالعات در وضعیت مطلوب به سر می برند
  تفاوت معناداري بین رشته هاي علوم انسانی و نیز  79بین دانشجویان سال 

بین بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، این در حالی است که  . مهندسی وجود ندارد -فنی
و میانگین تحلیل اطالعات ) 79/28(میانگین تحلیل اطالعات دانشجویان علوم انسانی 

وجود دارد  )=000/0sig(تفاوت معناداري در سطح ) 97/41(مهندسی  -دانشجویان فنی
با مقایسه نمرات مربوط به این دو . فنی مهندسی می باشدکه این تفاوت به نفع دانشجویان 

دتر از به مراتب نامساع 91تحقیق، قابل اشاره است که وضعیت دانشجویان سال 
 .درصد سطح افت مشاهده شده است 74/5شده است چرا که به میزان  79دانشجویان سال 

که نحوه تولید داده  سال تحصیالت آکادمیک انتظار می رود 4از دانشجو پس از گذراندن 
توانایی تدوین یک  هاي علمی، آشنایی با مراکز اطالع رسانی در خصوص رشته اش،

، استفاده از تکنیک هاي آماري مختلف و نحوه تحلیل اطالعات را به گزارش کارشناسی
این مهم در دانشجویان دانشگاه مازندران به خوبی تحقق نیافته . نحو شایسته اي بیاموزد

باالخص با در نظر گرفتن اینکه طی گذشت . مل و تحقیق اس،مسأله اي قابل تأ که است
یک دهه انتظار می رود که افراد بیش از پیش در اثر پیشرفت علم و رسانه اي شدن جامعه 
توانمندي هاي بیشتري کسب کنند، اما یافته هاي این تحقیق بدتر شدن وضعیت فعلی در 

  .نشان می دهدرا مقایسه با گذشته 
با استفاده از شش گویه » آشنایی با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش«شایستگی  -1

اعداد مربوط به این بعد به صورت . می باشد 87/0که مقدار آلفاي آن نیز  ساخته شده است
  .خالصه در جدول زیر نمایان شده است
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  انشگاه مازندراند 1391و  1379توزیع درصدي بعد اشاعه دانش در سال : 2جدول شماره 

  سطح سنجش
خیلی 
  ضعیف

  خوب  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  افت

اشاعه 
  )1379(دانش

2/3  1/18  4/48  2/25  2/5  
  اشاعه دانش

)1391(  
94/4  93/31  10/44  58/15  42/3  

4/11  
تعداد 

:دانشجویان
155  

  3/21= نامطلوب
  =متوسط

4/48  
  4/30=مطلوب

تعداد 
:دانشجویان

263  
  87/36= نامطلوب

  =متوسط
  19= مطلوب  10/44

  
در بعد  1379درصد از دانشجویان سال  3/21مطابق با این جدول، : 2جدول شماره 

درصد در  4/30درصد در وضعیت متوسط و  4/48اشاعه دانش در وضعیت نامطلوب، 
فاوت معناداري بین رشته هاي ت 79در بین دانشجویان سال . وضعیت مطلوب قرار دارند

 1391وضعیت دانشجویان سال . مهندسی در این بعد وجود نداشت -علوم انسانی و فنی
 10/44درصد در وضعیت نامطلوب،  87/36بدین صورت است که، دانش در بعد اشاعه 

در رابطه با دو . درصد در وضعیت مطلوب قرار دارند 19درصد در وضعیت متوسط و 
دانشجویان  بین میانگین آشنایی با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش در، نیز هرشته مطرح شد

تفاوت معناداري  )29/58(فنی مهندسیدانشجویان و میانگین آن در  )07/46( علوم انسانی
مهندسی می  -که این معناداري به نفع دانشجویان فنی وجود دارد) =000/0sig(در سطح

چرا  دارد 1391سال  دانشجویاناز بدتر شدن وضعیت مقایسه این دو تحقیق حاکی . باشد
 91تر، دانشجویان سال  روشنبه عبارت . درصد سطح افت وجود دارد 4/11که به میزان 

، کمتر با کتب و مجالت تخصصی مربوط به رشته خود و یا 79به نسبت دانشجویان سال 
پژوهش علمی اندك شناخت آن ها از مراحل . اساتید مطرح در رشته شان آشنایی دارند

ه هشی نیز در آن ها کمرنگ جلوه نمودهمچنین میزان مشارکت در کارهاي پژواست و 
یافته هاي برخی تحقیقات . است که حاکی از نوعی بی انگیزگی در دانشجویان است

مشاهده رفتار «. نشان از بیگانگی تحصیلی آنان است نزدیک به موضوع این تحقیق نیز
بر این مدعاست که با اینکه آنان تمام تالش خود را براي قبولی در  جمعی دانشجویان گواه

کم نسبت به شرایط موجود در کنکور انجام می دهند اما بعد از ورود به محیط دانشگاه کم 
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موزشی احساس انزجار و بیزاري نموده، عالقه آنان به درس و تحصیل کاهش یافته محیط آ
به نظر می رسد حضور دانشجویان در . ه می شوندو به نوعی از تحصیل و دانشگاه بیگان

یک حضور کیفی و ملموس نیست و رفتار  -دربسیاري اوقات–محیط آموزشی 
دانشجویانی که از هر فرصت ممکن براي خروج از کالس و غیبت استفاده می کنند بیانگر 

دلیل  در واقع، دانشجو، گذران واحدهاي درسی را به. نوعی اجبار به ادامه تحصیل است
  ).38: 1390موسوي و حیدرپور مرند، (»می کند  گرفتن مدرك، به نوعی تحمل

نسبت به دو شایستگی اي که در باال به آن اشاره رفت، وضعیت دانشجویان  -3
نزدیک » هاي شخصیسازماندهی فعالیت «یعنی،  در بعد سوم شایستگی کانونی 91سال 

چرا که دانشجویان سال  ز نامساعدتر است، اما بامی باشد 79به وضعیت دانشجویان سال 
. درصد دچار سطح افت می باشند 2/6به میزان  1379نسبت به دانشجویان سال  1391

و پایایی آن با استفاده از  نتایج مربوط به این بعد که با استفاده از شش گویه ساخته شد
  .ه می شودمشاهد 3شماره در جدول برآورد گردید،  87/0روش ضریب آلفاي کرونباخ 

دانشگاه  1391و  1379توزیع درصدي بعد سازماندهی فعالیت هاي شخصی در سال : 3جدول شماره 
  مازندران

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

سازماندهی 
فعالیت هاي 

  شخصی
)1379(  

زماندهی سا  1/7  2/43  7/38  4/8  60/2
فعالیت هاي 

  شخصی
)1391(  

90/1  84/6  62/45  26/37  84/6  2/6  

 تعداد 
:دانشجویان

155  

  =متوسط  11=نامطلوب
7/38  

تعداد   3/50=مطلوب
: دانشجویان

263  

  =متوسط  74/8= نامطلوب
62/45  

  1/44= مطلوب

  
  

درصد از  11: بدین قرار می باشد 79وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال 
درصد در  3/50درصد در وضعیت متوسط،  7/38ویان در وضعیت نامطلوب، دانشج

مهندسی و علوم انسانی نیز  -وضعیت مطلوب به سر می برند و میان دانشجویان فنی
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حاکی از این است که  اعداد، 1391در دانشجویان سال . تفاوت معناداري وجود نداشت
درصد در وضعیت متوسط و  62/45،نامطلوب وضعیت درصد از دانشجویان در 74/8
وضعیت این شایستگی در رشته هاي . به سر می برند مطلوبدرصد نیز در وضعیت  1/44

چرا که نتایج حاصل از بکارگیري . فنی مهندسی بهتر از رشته هاي علوم انسانی می باشد
 سازماندهی فعالیت هاي شخصینشان می دهد که بین میانگین  ،آزمون تفاوت میانگین ها

) 36/62(و میانگین این بعد در دانشجویان فنی مهندسی) 86/56(جویان علوم انسانی دانش
در رابطه با این بعد نیز نتایج تحقیق . وجود دارد )=02/0sig(تفاوت معناداري در سطح 

چرا که اغلب  می باشد تا حدودي نشان دهنده نامناسب شدن وضعیت دانشجویان 91سال 
؛ ضمن اینکه درصد تگی در وضعیت متوسط به سر می برندپاسخگویان از لحاظ این شایس

درصد  3/50(در وضعیت خوب و خیلی خوب قرار داشتند  79بیشتري از دانشجویان سال 
با در نظر گرفتن این امر که زمانی که افراد نتوانند به  ). 91درصد در سال  1/44بل ادر مق

امور، تعیین اولویت در  که شامل تصمیم گیري در انجام ،فعالیت هاي شخصی خود
کارهایشان، استفاده مناسب از وقت و امثالی از این دست می باشد، به نحو احسن رسیدگی 

که این افراد در انجام وظایف مربوط به دیگران که در  داشتنمایند نباید چندان انتظار 
  . قالب وظایف شغلی متجلی می شود، نیز کارایی داشته باشند

که از » فهم فرهنگی«بعد در رابطه با  1391و  1379ن سال وضعیت دانشجویا -4
در جدول زیر قابل ، می باشد 89/0و مقدار آلفاي آن  ترکیب شش گویه ساخته شده است

  . مشاهده می باشد
  

  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد فهم فرهنگی در سال : 4جدول شماره 

  سطح سنجش
خیلی 
  ضعیف

  بخو  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  افت

  فهم فرهنگی
)1379(  

3/1  3/10  6/42  3/41  5/4  
  فهم فرهنگی

)1391(  
68/13  39/19  79/30  23/26  88/9  

69/9  
تعداد 

:دانشجویان
155  

  6/11= نامطلوب 
متوسط

=6/42  
  8/45=مطلوب

تعداد 
:دانشجویان

263  
  07/33= نامطلوب 

=متوسط
79/30  

  11/36= مطلوب 
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بدین قرار  79وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال ، 4مطابق با جدول شماره 

درصد در وضعیت  6/42درصد از دانشجویان در وضعیت نامطلوب،  6/11: می باشد
درصد در وضعیت مطلوب قرار دارند و میانگین نمره گروه علوم انسانی  8/45متوسط و 

 07/33بر می آید، فوق همانگونه که از اعداد جدول . مهندسی است -نیباالتر از گروه ف
درصد در وضعیت متوسط،  79/30، نامطلوبدر وضعیت  1391سال درصد از دانشجویان 

با استفاده از آزمون تفاوت میانگین ها، بین  .قرار دارند مطلوبدرصد در وضعیت  11/36
و میانگین فهم فرهنگی دانشجویان ) 32/48(میانگین فهم فرهنگی دانشجویان علوم انسانی 

مقایسه نتایج . وجود دارد) =000/0sig(تفاوت معناداري در سطح ) 83/70(فنی مهندسی 
چرا که دانشجویان سال  احتماالً به فرسایش فهم فرهنگی اشاره می کنداین دو تحقیق، 

نتایج این . ده انددرصد ش 69/9نسبت به دوازده سال قبل دچار سطح افتی به میزان  1391
دو پژوهش حاکی از آنست که نظام آموزش عالی ما در حال پرورش فارغ التحصیالنی 
است که احتماال تناسب زیادي با شرایط یک کشور توسعه یافته ندارند و در زمانه اي که 

بر توسعه فرهنگی تاکید می شود، دانشجویان ما در نظام آموزش عالی بدون قابلیت  شدیداً
این که چه عوامل فرهنگی، سیاسی و . فارغ التحصیل می شوند ،رورش یافتهفرهنگی پهاي 

اجتماعی منجر به شکل گیري سطح پایین فهم فرهنگی در دانشجویان می گردد نیازمند 
  .تحقیقات بیشتري است

را در  1جدول زیر وضعیت دانشجویان دانشگاه مازندران، تهران و صنعتی شریف-5
مربوط  شایستگیدر  1391سه با دانشجویان دانشگاه مازندران در سال در مقای 1379سال 

این شایستگی از ترکیب پنج گویه بدست آمده  .نشان می دهد» استفاده از تکنولوژي« به
  .می باشد 87/0نباخ واست و میزان پایایی آن نیز با استفاده از روش ضریب آلفاي کر

                                                             
بدین خاطر است که در گزارش تحقیقی شارع پور و همکارانش در  1379علت آوردن نام این سه دانشگاه در سال .  1

هاي آن به صورت مستقل براي دانشکاه سال مربوطه، میانگین داده هاي مربوطه براي این سه دانشگاه آمده است و داده 
در این وضعیت خیلی قابل دفاع نیست، با این وجود ها ي این دو سال اگرچه مقایسه داده . مازندران گزارش نشده است

نیز  14، و 13، 12توضیح و تذکر این موضوع در خصوص داده هاي جداول . با مسامحه این مقایسه صورت گرفته است
  .صادق است
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  دانشگاه مازندران 1391و  1379ز تکنولوژي در سال توزیع درصدي بعد استفاده ا: 5جدول شماره 

  سطح سنجش
خیلی 
  ضعیف

  خوب  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  ارتقا

استفاده از 
  تکنولوژي

)1379(  
6/10  1/34  9/29  3/18  1/7  

استفاده از 
  تکنولوژي

)1391(  
74/8  50/22  88/36  95/23  36/8  

91/6  
تعداد دانشجویان 

  633:سه دانشگاه
  7/44= نامطلوب 

  =متوسط
9/29  

  4/25=مطلوب
تعداد 

:دانشجویان
263  

  24/31= نامطلوب 
  =متوسط

88/36  
  31/32= مطلوب 

  

درصـد از دانشـجویان سـال     7/44در بعد اسـتفاده از تکنولـوژي،   : 5جدول شماره 
مشغول به تحصـیل بودنـد در    که در دانشگاه هاي مازندران، تهران و صنعتی شریف 1379

درصد در وضـعیت مطلـوب    4/25درصد در وضعیت متوسط و  9/29وضعیت نامطلوب، 
مهندسـی در زمینـه اسـتفاده از تکنولـوژي داراي      -همچنین، دانشجویان فنـی . قرار داشتند

دانشـگاه مازنـدران در   درصـد از دانشـجویان    24/31در مقابل، . توانمندي بیشتري بوده اند
درصد نیز  88/36. قرار دارند نامطلوبدر وضعیت در بعد استفاده از تکنولوژي  1391سال 

ضـعیت  درصـد از دانشـجویان در و   31/32در وضعیت متوسط قـرار دارنـد و در نهایـت،    
) 69/50(بین میانگین استفاده از تکنولوژي در دانشجویان علوم انسانی  .قرار دارند مطلوب

ــ  ــجویان فن ــانگین آن در دانش ــی  -یو می ــطح  ) 51/63(مهندس ــاداري در س ــاوت معن تف
)004/0sig= (نکته قابل توجه این اسـت کـه در بعـد اسـتفاده از تکنولـوژي      . وجود دارد

تا حـدودي بهبـود یافتـه     1379نسبت به دانشجویان سال  1391وضعیت دانشجویان سال 
جویان سـال  یعنی دانش. است که این مهم در ستون مربوط به سطح ارتقا مشاهده می گردد

در زمینـه اسـتفاده از   درصد نسبت به دوازده سـال قبـل از پیشـرفت     91/6به میزان  1391
   .برخوردار بوده اندتکنولوژي 

را در بر می گیرد که با » بهره گیري از زبان خارجی«بعد دیگر شایستگی کانونی  -6
نتایج مربوط به این . دمی باش 91/0شده و میزان پایایی آن نیز استفاده از چهار گویه ساخته 

  .در جدول زیر نمایش داده شده استبعد 
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  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد بهره گیري از زبان خارجی در سال : 6جدول شماره 

  سطح سنجش
خیلی 
  ضعیف

  خوب  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  ارتقا

از  بهره گیري
  زبان خارجی

)1379(  
6/11  5/33  2/34  1/18  6/2  

بهره گیري 
از زبان 
  خارجی

)1391(  

20/15  74/35  23/26  63/18  18/4  

11/2  
تعداد 

:دانشجویان
155  

  7/20=مطلوب  2/34=متوسط  1/45= نامطلوب 
تعداد 

:دانشجویان
263  

  94/50= نامطلوب 
متوسط

=  
3/26  

  81/22= مطلوب 

  
 79ر جدول باال، وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال مطابق با اعداد مندرج د

درصد در  2/34، نامطلوبدرصد از دانشجویان در وضعیت  1/45: بدین قرار می باشد
بین دانشجویان رشته هاي . قرار دارند مطلوبدرصد در وضعیت  7/20وضعیت متوسط و 

این  .تفاوت معناداري در این بعد وجود ندارد 79مهندسی سال  -علوم انسانی و فنی
درصد از دانشجویان  94/50بدین منوال می باشد که  1391وضعیت در دانشجویان سال 

درصد نیز در  23/26. به سر می برند نامطلوبدر بهره گیري از زبان خارجی در وضعیت 
بین میانگین بهره . قرار دارند مطلوبوضعیت درصد در  81/22وضعیت متوسط و نهایتاً 

و میانگین آن در دانشجویان ) 81/38(انشجویان علوم انسانیگیري از زبان خارجی در د
نسبت به . وجود دارد) =000/0sig(تفاوت معناداري در سطح  )11/54(مهندسی -فنی

در بعد بهره گیري از زبان خارجی تا  1391دوازده سال قبل وضعیت دانشجویان سال 
اما باید خاطر نشان . درصد ارتقا یافته اند 11/2ي بهبود یافته چرا که در حدود حدود

. ساخت که در حدود نیمی از افراد در این شایستگی هنوز در وضعیت نامطلوب قرار دارند
  تعداد واحد هاي درسی  توان بهشاید برا  این بعددر دانشجویان و ضعف اکارآمدي ن

، ناکارآمد بودن شیوه ي می باشد محدودکه البته  شگاهزبان تخصصی ارائه شده در دان
از  .یا پیش زمینه هاي ورود دانشجویان به دانشگاه مربوط دانست و تدریس زبان انگلیسی

  تآنجایی که بهره گیري از زبان خارجی در دنیاي امروز در واقع می توان یکی از ضروریا
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  ان در این زمینه جاي تأمل زیاديلذا نامساعد بودن وضعیت دانشجوی ،مهم تلقی نمود 
  .را می طلبد 

نیز با استفاده از شش گویه به وجود آمده » توانایی محلی اندیشی«شایستگی  -7
در  .می باشد 73/0پایایی این شایستگی بر اساس روش ضریب آلفاي کرونباخ  میزان .است

داده مایش در این شایستگی ن 1391و  1379وضعیت دانشجویان سال  ،7شماره جدول 
  .شده است
  
  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد محلی اندیشی در سال : 7جدول شماره   

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

توانایی محلی 
  اندیشی

)1379(  

توانایی   9/1  5/13  7/38  8/34  11
ی محل

  اندیشی
)1391(  

36/35  41/57  84/6  0  38/0  02/15  

تعداد 
:دانشجویان

155  

=متوسط  8/45= نامطلوب 
7/38  

تعداد   4/15=مطلوب
:دانشجویان

263  

=متوسط  77/92=نامطلوب 
84/6  

  38/0= مطلوب 

  
درصد در  8/45: بدین قرار می باشد 79وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال 

درصد در وضعیت مطلوب به  4/15درصد در وضعیت متوسط و  7/38وضعیت نامطلوب، 
مهندسی  -سر می برند و توانایی رشته هاي علوم انسانی بهتر از دانشجویان رشته هاي فنی

حتی از ابعاد ذکر شـده   1391سال  نتایج نشان می دهند که وضعیت دانشجویان. می باشد
درصد از  77/92مندرج در جدول، بیش از مطابق با اعداد . نیز، نامساعد تر می باشدال در با

ـ  نامطلوبدر وضعیت  در توانایی محلی اندیشی 1391سال  دانشجویان . سـر مـی برنـد    هب
کمتـر از  ( و تنها تعداد اندکی از دانشجویاندرصد نیز در وضعیت متوسط قرار دارند  84/6
ی دانشـجویان  بین میانگین توانایی محلی اندیشـ . قرار دارند مطلوبدر وضعیت ) درصد 1

تفاوت معناداري ) 44/29(مهندسی -یو میانگین آن در دانشجویان فن) 44/24(انسانیعلوم 
دانشـجویان رشـته هـاي فنـی     که ایـن تفـاوت بـه نفـع     . وجود دارد )=04/0sig(در سطح
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نشـان سـاخت کـه     خـاطر بار دیگر با مقایسه نتایج این دو تحقیق باید  .می باشد مهندسی
درصد  02/15چرا که به میزان  به مراتب بدتر از گذشته است 91ال وضعیت دانشجویان س

اینکه دانشجویان ما نسبت به معضالت اسـتان خـود بـی اطـالع     . دچار سطح افت شده اند
و به تبع توانـایی  خود را کمتر مطالعه می کنند استان  مربوط به و رسانه هاي محلی هستند
حاکی از نوعی بی عالقگی نسـبت بـه    ،باشدبسیار ضعیف می نیز ها  ندیشی در آنامحلی 

تی نسـبت بـه   دادن روحیه محلی اندیشی و بـی تفـاو  از دست نیازمندي هاي قومی شان و 
  .که نیازمند تحقیقات گسترده  در این خصوص است گرایشات قومی شان می باشد

عنوان یکی دیگر از ابعاد شایستگی کانونی در این تحقیق » درك مثبت از رشته« -8
بر اساس روش ضریب پایایی آن و  باشد که با استفاده از پنج گویه حاصل شده است می

 8نتایج حاصل از مقایسه این دو تحقیق در جدول . محاسبه شده است 83/0آلفاي کرونباخ 
  . نشان داده شده است

  
  ازندراندانشگاه م 1391و  1379توزیع درصدي بعد درك مثبت از رشته تحصیلی در سال : 8جدول شماره 

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

درك مثبت از 
  )1379(رشته

درك مثبت   9/20  5/38  2/22  8/11  5/6
  از رشته

)1391(  

56/4  58/15  05/22  50/36  43/22  47/0  

تعداد 
:دانشجویان

155  

متوسط  3/18= نامطلوب 
=2/22  

تعداد   4/59=مطلوب
:دانشجویان

263  

متوسط  14/20= نامطلوب 
=05/

22  

  93/58= مطلوب 

  
بدین قرار  79، وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال 8بر اساس جدول شماره 

نیز  4/59درصد در وضعیت متوسط و  2/22درصد در وضعیت نامطلوب، 3/18: می باشد
مهندسی تفاوت  -فنی یان علوم انسانی و در وضعیت مطلوب قرار دارند و بین دانشجو

در این بعد  1391سال  درصد از دانشجویان 14/20در مقابل، . معناداري وجود ندارد
  درصد نیز در وضعیت متوسط به سر  05/22. را گزارش داده اند نامطلوبیوضعیت 
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آزمون بر اساس  .قرار دارند مطلوبدرصد از دانشجویان نیز در وضعیت  93/58می برند و 
مهندسی در این  -تفاوت معناداري بین رشته هاي علوم انسانی و فنی تفاوت میانگین ها

. می باشد )=60/0sig(دار معناداري مشاهده شده در سطح چرا که مق بعد وجود ندارد
به نسبت برخی . می باشددرصد  1در این بعد کمتر از  1391 سطح افت دانشجویان سال

ی که حاکی از وضعیت نامطلوب دانشجویان در آن ها می باشد، از ابعاد شایستگی کانون
اما آن . دانشجویان این دو تحقیق تا حدودي درك مثبتی از رشته تحصیلی شان دارند

توان به مجموعه اي از شاید بنسبت از دانشجویان که در این بعد دچار ضعف هستند را 
ا ورود به رشته مورد نظرشان، بی عالقگی به رشته، بی انگیزه شدن ب :عوامل از جمله

رشته در اقتصادي  پایین احساس ناکارآمد بودن رشته تحصیلی و یا قابلیت بازدهی
   .مربوط دانست ،شان تحصیلی
. می باشد» عمل به عناصر رفتار سازمانی«یکی دیگر از ابعاد شایستگی کانونی،  -9

داراي پایایی به مقدار  ه استاز ترکیب سه گویه به وجود آمد که این بعد شایستگی کانونی
  .نشان داده شده استاین دو تحقیق در جدول ذیل وضعیت دانشجویان  .می باشد 78/0

  
  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد عمل به عناصر رفتار سازمانی در سال : 9جدول شماره  

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

خیلی   سطح سنجش
  یفضع

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

عمل به عناصر 
  رفتار سازمانی

)1379(  

عمل به عناصر   5/6  2/34  6/40  1/16  6/2
  رفتار سازمانی

)1391(  

98/34  79/57  84/6  0  38/0  32/40  

تعداد 
:دانشجویان

155  

=متوسط  7/18= نامطلوب 
6/40  

تعداد   7/40=مطلوب
:دانشجویان

263  

طمتوس  77/92= نامطلوب 
=84/6  

  38/0= مطلوب 

  
درصد  7/18: بدین قرار می باشد 79وضعیت شایستگی مذکور در دانشجویان سال  

درصد در وضعیت مطلوب  7/40درصد در وضعیت متوسط و  6/40در وضعیت نامطلوب، 
دانشگاه مازندران در این بعد نیز چندان  1391سال وضعیت دانشجویان . قرار دارند

به  نامطلوبدرصد از افراد در وضعیت  77/92چرا که در حدود . رضایت بخش نمی باشد
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درصد نیز در  1درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و کمتر از  84/6. سر می برند
درصد  32/40دچار  1391و مهم تر اینکه دانشجویان سال  قرار دارند مطلوبوضعیت 

) 75/25(جویان علوم انسانی بین میانگین درك مثبت از رشته در دانش. سطح افت می باشند
تفاوت معناداري در سطح ) 85/28(مهندسی  -و میانگین این شایستگی در دانشجویان فنی

)05/0sig= ( مهندسی می باشد -این معناداري به نفع رشته هاي فنیمشاهده گردید که .
ل تحصیلاین وضعیت نامساعد نشان می دهد که دانشگاه مازندران در حال پرورش و فارغ ا
  وظایف و نمودن دانشجویانی است که پس از گذشت چهار سال تحصیل نتوانسته اند با 

شان در سازمان ها ایفا کنند و نیز قواعد رسمی  حصیلمسئولیت هایی که باید با توجه به ت
شاید بخشی از بنابراین  .، آگاهی پیدا کنندو غیر رسمی محیط هاي کاري آشنا شوند

یرانی در سازمان هاي مختلف به گونه اي نشأت گرفته از دوران بازدهی اندك کارمندان ا
تاکید بر کمیت فارغ التحصیالن به جاي توجه به کیفیت این افراد  .تحصیلی شان می باشد

    .منجر به بروز چنین معضالتی خواهد شد
یکی دیگر از ابعاد و شاخص هاي » تبادل اطالعاتبرقراري ارتباط و «بعد  -10

/ 82و میزان پایایی آن  بر اساس شش گویه شکل گرفت ونی می باشد که شایستگی کان
درصد  1/7: بدین قرار می باشد 79وضعیت این شایستگی در دانشجویان سال . می باشد

درصد در وضعیت مطلوب  8/56درصد در وضعیت متوسط و  1/36در وضعیت نامطلوب، 
درصد از  54/12کل است که، بدین ش 1391این وضع در دانشجویان سال . قرار دارند

درصد در  04/49درصد در وضعیت متوسط و  40/38، نامطلوبدانشجویان در وضعیت 
مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداري  -بین دو رشته فنی. ب قرار دارندمطلووضعیت 

 1391همچنین در بین دانشجویان سال . وجود ندارد 79در سال در این بعد از شایستگی 
با توجه به . می باشد )=60/0sig(عناداري مشاهده شده بین دو رشته مزبور مقدار م

اید ب) درصد سطح افت 76/7مشاهده ( 91نارضایت بخش بودن نتایج تحقیق در سال 
در حال حاضر با توده اي شدن آموزش عالی، ارتباطات بین اساتید و «توجه داشت که 

داشت که این فرآیند به بحران در تربیت دانشجویان رو به کاهش است و می توان انتظار 
دانشجویان بیش از پیش ارتباطات علمی، اخالقی و عاطفی . با کیفیت بینجامد جویان دانش
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خود را با اساتید از دست می دهند و حداکثر این که توجه خود را به کتاب ها و نوشته ها 
ید و شور و شوق و انرژي معطوف می سازند و بنابراین، الگویابی و تأثیر پذیري از اسات

قانعی راد، ( »عاطفی خود را براي گسترش افق ها و مرزهاي دانش از دست خواهند داد
1385 :26.(  

  .در قالب جدول زیر نشان داده شده است تبادل اطالعات نتایج مربوط به بعد
  زندراندانشگاه ما 1391و  1379توزیع درصدي بعد تبادل طالعات در سال : 10جدول شماره     

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

  تبادل اطالعات
)1379(  

تبادل   3/10  5/46  1/36  1/7  0
  اطالعات

)1391(  

28/2  26/10  40/38  98/34  06/14  76/7  

تعداد 
:دانشجویان

155  

متوسط  1/7= نامطلوب 
=1/36  

تعداد   8/56=مطلوب
:دانشجویان

263  

  04/49= مطلوب   40/38  54/12= نامطلوب 

  
که » نتظارات شغلیا«بعد مربوط به  جدول زیر وضعیت دانشجویان در در -11

و بر اساس روش ضریب آلفاي کرونباخ مقدار پایایی آن  گویه می باشد نتیجه ترکیب پنج
  .به نمایش گذارده شده استبرآورد گردیده است،  68/0

  
  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد انتظارات شغلی در سال : 11جدول شماره      

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

انتظارات 
  )1379(شغلی

انتظارات   2/3  8/25  9/32  4/28  7/9
  شغلی

)1391(  

28/2  98/34  95/50  02/11  76/0  22/17  

تعداد 
:دانشجویان

155  

متوسط  1/38= نامطلوب 
=9/32  

تعداد   29=مطلوب
:دانشجویان

263  

=متوسط  26/37= نامطلوب 
95/50  

  78/11= مطلوب 
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، وضعیت این شایستگی در دانشجویان 11با نظر به اعداد مندرج در جدول شماره 
 9/32نشجویان در وضعیت نامطلوب، درصد از دا 1/38: بدین قرار می باشد 79سال 

درصد در وضعیت مطلوب به سر می برند و تفاوتی بین  29درصد در وضعیت متوسط و 
سال  درصد از دانشجویان  26/37. مهندسی وجود ندارد -رشته هاي علوم انسانی و  فنی

درصد در وضعیت متوسط،  95/50، نامطلوبوضعیت  بعد انتظارات شغلی در در 1391
بر اساس سطح معناداري مشاهده . به سر می برند مطلوبدرصد نیز در وضعیت  78/11

تفاوت مهندسی در باب این شایستگی  -دو گروه علوم انسانی و فنی )=91/0sig(شده 
  با مقایسه نتیجه این دو تحقیق در بعد انتظارات شغلی . معناداري مشاهده نشده است

رو به وخامت گذاشته  بعد از دوازده سال وضعیت دانشجویان می توان اشاره نمود که
ضعف . درصد گردیده اند 22/17است و این دانشجویان دچار سطح افتی به میزان 

در . باشدم بودن آینده شغلی نزد آنان بهحدودي ناشی از مشاید تادانشجویان در این بعد 
و ست شرایطی که هنوز پیش زمینه هاي تحقق انتظارات شغلی در فرد شکل نگرفته ا

باال  آن هاشغلی نیز در انتظارات  ،توان ایفاي شغل را در خود نمی بیند ترم آخر انیدانشجو
هنوز نتوانسته اند خود را باور و شرایط شغلی را پس از  ددر واقع این افرا. نخواهد بود

  .متصور شوندتحصیل شدن در خود لفارغ ا
با استفاده از چهار گویه می باشد که » توانایی حل مسأله«شایستگی دیگر،  -12

میزان پایایی این شایستگی با استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ . ساخته شده است
جدول زیر وضعیت دانشجویان سه دانشگاه مازندران، تهران و . به دست آمده است 88/0

  .نشان می دهد 1391را در مقایسه با دانشجویان سال  1379صنعتی شریف در سال 
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  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد توانایی حل مساله در سال : 12ول شماره جد
سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  خوب  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  ارتقا

توانایی حل 
  مسأله

)1379(  
4/1  1/17  1/64  7/16  6/0  

توانایی حل 
  مسأله

)1391(  
46/6  68/13  50/36  03/30  30/13  

تعداد   03/26
دانشجویان 

سه 
:دانشگاه
633  

=متوسط  5/18= نامطلوب 
1/64  

  3/17=مطلوب
تعداد 

:دانشجویان
263  

  14/20= نامطلوب 
/50=متوسط
36  

  33/43= مطلوب 

  
درصد از دانشجویان سه  5/18، 12بر اساس اعداد موجود در جدول شماره 

. بعد توانایی حل مساله دچار وضعیت نامطلوبی هستند در 1379دانشگاه مذکور در سال 
درصد از وضعیت مطلوبی  3/17درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و  1/64

در  دانشگاه مازندران 1391سال  درصد از دانشجویان 14/20در این بعد، . برخوردارند
درصد  33/43درصد از افراد در وضعیت متوسط و در نهایت،  50/36، نامطلوبوضعیت 

مهندسی  -بین رشته هاي علوم انسانی و فنی. قرار دارند مطلوباز دانشجویان در وضع 
مقدار معناداري مشاهده  .مشاهده نشده است 91و  79در سال تفاوت معناداري در این بعد 

ن تفاوت با استفاده از آزمو  1391شده بین دو رشته علوم انسانی و فنی مهندسی در سال 
نتایج این دو تحقیق و مقایسه آن حاکی از این است که . می باشد )=38/0sig(میانگین ها 

  .  ارتقا یافته انددر توانایی حل مساله درصد  03/26به میزان  1391دانشجویان سال 
تفکر انتقادي باعث توسعه توانایی پژوهش، حل مسأله، تصمیم گیري، بهره  -13

  مجموع این قابلیت ها باعث . ی گرددبردن از دیدگاه هاي مختلف در دانشجویان م
کالته جعفرآبادي (می شود تا دانشجویان قادر به حل مشکالت ملی، علمی و عملی باشند 

  که حاصل ترکیب پنج گویه » تفکر انتقادي«بعد در این تحقیق ). 105: 1389و عبدلی، 
در . ده استدر قالب جدول زیر نشان داده ش می باشد 86/0و میزان پایایی آن  می باشد

 1379این جدول، وضعیت دانشجویان دانشگاه مازندران، تهران و صنعتی شریف در سال 
  .دانشگاه مازندران مالحظه می گردد 1391در مقایسه با دانشجویان سال 
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  دانشگاه مازندران 1391و  1379توزیع درصدي بعد تفکر انتقادي در سال : 13جدول شماره 

خیلی   سطح سنجش
  ضعیف

خیلی   خوب  متوسط  ضعیف
  خوب

سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  متوسط  ضعیف
  

  خیلی  خوب
  خوب

سطح 
  افت

  تفکر انتقادي
)1379(  

  تفکر انتقادي  1/23  63  1/11  7/1  1/1
)1391(  

22/7  27/29  37/54  12/9  0  98/76  

تعداد 
دانشجویان 

سه 
  633:دانشگاه

=متوسط  8/2= نامطلوب 
1/11  

تعداد   1/86=مطلوب
:دانشجویان

263  

=متوسط  49/36= وب نامطل
37/54  

  12/9= مطلوب 

  
درصد از دانشجویان سه دانشگاه مذکور در سال  8/2، 13مطابق با جدول شماره 

درصد در وضعیت  1/11. در بعد تفکر انتقادي در وضعیت نامطلوب قرار دارند 1379
بین دانشجویان رشته هاي  .ندردرصد نیز از وضعیت مطلوب برخوردا 1/86متوسط و 

تفاوت معناداري در بعد تفکر انتقادي  79مهندسی سال  -وم انسانی و رشته هاي فنیعل
، نامطلوبدر وضعیت  1391سال  درصد از دانشجویان 49/36در مقابل، . وجود نداشت

. به سر می برندمطلوب درصد نیز در وضعیت  12/9درصد در وضعیت متوسط و  37/54
بین میانگین تفکر انتقادي که ی از این است نتایج آزمون معناداري حاک ،در این بعد

مهندسی  -و میانگین این شایستگی در دانشجویان فنی) 38/44(دانشجویان علوم انسانی 
وجود دارد و این معناداري به نفع  )=02/0sig(تفاوت معناداري در سطح ) 18/38(

ه فرهنگی یکی از نشانگر هاي سرمای« .بوده استدانشجویان رشته هاي علوم انسانی 
بارنت نقد و نقادي را نوعی . است» روحیه و خصلت نقادي«تجسم یافته تجهیز به 

فرهنگ، یعنی مجموعه از ارزش ها و باورهایی که امکان تفکر انتقادي را فراهم می کند، 
نقد در اجتماعات علمی و دانشگاهی داراي سازمان تعریف شده اي است و . می داند

می توان این . نوعی اجماع عام شکل می گیرند کم و بیش بر پایه و معیارهاي آن هنجارها 
بیشتر افراد نقدهاي خصوصی و خارج از . نامید» هنجار عمومیت فرهنگ نقد«امر را 

چهارچوب رسمی سازمان علم را در روابط غیر رسمی، گفت و گوهاي دوستانه و به طور 
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وضعیت ). 184: 1388سماعیلی، بقائی سرابی و ا(»می دارند رازکلی زندگی روزمره اب
در این بعد بسیار ناخوشایند تر از گذشته شده است چرا که در  1391دانشجویان سال 

اینکه چه عواملی در وقوع این . درصد دچار افت تفکر انتقادي شده اند 98/76حدود 
  . نیازمند تحقیقات گسترده در آینده می باشد ،معضل دخیل بوده اند

 77/0و میزان پایـایی آن   گویه شکل گرفت با استفاده از پنج» ار گروهیجام کان«بعد  -14
نتایج مربوط به وضعیت دانشجویان دانشگاه مازندران، تهران و صنعتی . به دست آمده است
  در جـدول زیـر خالصـه     1391در مقایسـه بـا دانشـجویان سـال      1379شـریف در سـال   

  . شده است
  

  دانشگاه مازندران 1391و  1379بعد انجام کار گروهی در سال توزیع فراوانی و درصدي : 14شماره 
سطح 
  سنجش

خیلی 
  ضعیف

  خوب  متوسط  ضعیف
خیلی 
  خوب

  سطح سنجش
خیلی 
  ضعیف

  ضعیف
  متوسط

  
  خوب

  خیلی
  خوب

سطح 
  افت

انجام کار 
  گروهی

)1379(  
0  8/0  4/35  7/59  1/4  

انجام کار 
  )1391(گروهی

80/3  25/18  92/39  84/33  18/4  

د تعدا  78/25
دانشجویان 

سه 
  633:دانشگاه

/4=متوسط  8/0= نامطلوب 
35  

  8/63=مطلوب
تعداد 
  263:دانشجویان

  05/22= نامطلوب 
=متوسط

92/39  
  02/38= مطلوب 

  
درصد از دانشجویان سه دانشگاه عنوان شده در  8/0، 14بر اساس جدول شماره 

درصد در  4/35در وضعیت نامطلوب،  1379باال، در بعد انجام کار گروهی در سال 
دانشجویان رشته هاي فنی . درصد در وضعیت مطلوب قرار دارند 8/63وضعیت متوسط و 
در  .نسبت به رشته هاي علوم انسانی داراي قابلیت بیشتري بودند 79مهندسی در سال 

درصد از  92/39، نامطلوبدر وضعیت  1391سال درصد از دانشجویان  05/22مقابل، 
قرار  مطلوبدرصد از دانشجویان در وضعیت  02/38و نهایتاً افراد در وضعیت متوسط 

و میانگین کار گروهی ) 38/55(دانشجویان علوم انسانی در بین میانگین کار گروهی  .دارند
 .وجود دارد )=14/0sig( تفاوت معناداري در سطح) 07/59( مهندسی -فنیدانشجویان در 
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تفاوت معناداري وجود  91دسی در سال مهن -بین دو گروه علوم انسانی و فنیبنابراین 
 78/25نسبت به دوازده سال قبل دچار سطح افتی به میزان  1391دانشجویان سال  .ندارد

کار گروهی و ضعف دانشجویان در این بعد انجام پایین بودن شایستگی . درصد شده اند
شده است و نشان می دهد که روحیه جمع گرایی در افراد تا حدودي کمرنگ را این مسأله 

راد با ظار می رود که افتان. محوري در حال شکل گیري می باشد وحیه فردردر عوض، 
و دایره روابط اجتماعی خود را گسترده تر  ارتباط برقرار سازند ورود به دانشگاه با دیگران

که متاسفانه وضعیت دانشجویان  ،و در فعالیت هاي فوق برنامه شرکت جویند سازند
  . از شایستگی کانونی نیز چندان مطلوب نمی باشد ،ران در این بعددانشگاه مازند

ــه  در تحقیــق شــارع پــور و همکارانشــان ــه ســه مقول   شایســتگی هــاي کــانونی ب
ایـن مهـم در تحقیـق    کـه  مهارتی تقسیم بندي شده اند . 3شناختی و . 2خودشکوفایی، . 1

  ریزي و سـازماندهی  مه برنا: مقوله خودشکوفایی از ترکیب .نیز صورت گرفته است حاضر
فعالیت هاي شخصی، توانایی برقراري ارتباط و مبادله اطالعات، قابلیت بررسی و پـذیرش  

برخی از  .عقاید مختلف، قابلیت تفکر انتقادي، قابلیت انجام کار گروهی حاصل شده است
  شایستگی ها از جنس شناخت هستند و بـا دانسـتن، بـیش از احسـاس کـردن در ارتبـاط       

جمـع آوري، سـازماندهی و تجزیـه و    : در این تحقیق مقوله شناخت از ترکیـب . شندمی با
تحلیل اطالعات، آشنایی با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش، داشـتن فهـم فرهنگـی، توانـایی     
محلی اندیشی، درك مثبت از رشته تحصیلی، شناخت و عمل به عناصـر رفتـار سـازمانی،    

قابلیـت  : مقولـه مهـارت نیـز از ترکیـب     .فته اسـت داشتن انتظارات شغلی معقول شکل گر
  استفاده از تکنولوژي، قابلیت بهره گیـري از زبـان خـارجی، قابلیـت حـل مسـأله سـاخته       

  .شده است 
نشان می دهد  جنسیت بر حسب ،مهارتیو مقوله  شناختینتایج مربوط به مقوله  

پسران در زمینه این دو بین دختران و بر اساس به کار گیري آزمون تفاوت میانگین ها که 
ت در مقوله شناختی بین میانگین مقوله شناخ .مقوله تفاوت معناداري مشاهده نشده است

 )=33/0sig( تفاوت معناداري) 88/2(و میانگین این مقوله در دختران) 79/2(در پسران
در رابطه با مقوله مهارتی نتایج حاصل از بکارگیري آزمون تفاوت . شده استمشاهده 
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و میانگین ) 44/1(ت که بین میانگین مهارت در پسراننگین ها نشان دهنده این اسمیا
فاوت معناداري بوده است و بنابراین ت )=4/0sig(سطح معناداري )50/1(دختراندر مهارت 

اما در باب مقوله خودشکوفایی نتایج نشان می دهد که دختران نسبت . مشاهده نشده است
به عبارت دیگر نتیجه آزمون تفاوت  .رد ضعیفتري دارندبه پسران در این مقوله عملک

و میانگین  )25/2(پسران در میانگین ها نشان می دهد که بین میانگین خودشکوفایی 
از آنجایی . وجود دارد 002/0تفاوت معناداري در سطح ) 04/2(خودشکوفایی در دختران

ین بین دو جنس تفاوت می باشد، بنابرا 05/0که سطح معناداري مشاهده شده کمتر از 
 1379این در حالی است که در تحقیق سال  . معناداري در زمینه خودشکوفایی وجود دارد

ولی . دختران در زمینه مقوله مهارتی نسبت به پسران دچار وضعیت نامطلوب تري بودند
در زمینه خودشکوفایی نمرات بهتري نسبت به پسران کسب کردند و در مقوله شناختی نیز 

  .پسران برابر بودندبا 
از عوامل موثر و می توانند پیش زمینه هاي دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه 

نتایج حاصل از کاربرد تحلیل واریانس . حساب آیندمهم در کسب شایستگی کانونی به 
ویانی که دیپلم انسانی داشته گواه بر این است که بین میانگین مقوله مهارتی دانشج

و ) 58/1(که دیپلم تجربی داشته اندمیانگین مقوله مهارتی دانشجویانی و ) 38/1(اند
و در ) 62/1(که دیپلم ریاضی فیزیک داشته اند میانگین مقوله مهارتی در دانشجویانی

حرفه اي بوده  -فنینهایت میانگین مقوله مهارتی در دانشجویانی که داراي دیپلم 
براي اینکه مشخص شود این . ود داردوج 003/0تفاوت معناداري در سطح ) 59/1(اند

این  ،بر اساس نتایج. انجام شد Tukeyتفاوت مربوط به کدام دو گروه بوده است آزمون 
با دانشجویان در مقایسه تفاوت معناداري مربوط به دانشجویان داراي دیپلم علوم انسانی 

ی که داراي دیپلم فیزیک بوده است که در این بین عملکرد دانشجویان -داراي دیپلم ریاضی
   .تر است انسانی هستند ضعیف

در رابطه با مقوله شناختی نیز دانشجویانی که دیپلم انسانی دارند نسبت به بقیه 
تحلیل واریانس حاکی از این است آزمون نتایج حاصل از کاربرد  .عملکرد ضعیفتري دارند

و میانگین ) 70/2(ته اندویانی که دیپلم انسانی داشکه بین میانگین مقوله مهارتی دانشج
و میانگین مقوله مهارتی در ) 06/3(جویانی که دیپلم تجربی داشته اندمقوله مهارتی دانش
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و در نهایت میانگین مقوله مهارتی ) 04/3(فیزیک داشته اند -دانشجویانی که دیپلم ریاضی
در سطح تفاوت معناداري ) 13/3(حرفه اي بوده اندفنی در دانشجویانی که داراي دیپلم 

براي اینکه مشخص شود این تفاوت مربوط به کدام دو گروه بوده . وجود دارد 003/0
بر اساس این آزمون این تفاوت معناداري مربوط به  .انجام شد Tukeyاست آزمون 

دانشجویان داراي دیپلم علوم انسانی در مقایسه با دانشجویان داراي دیپلم ریاضی فیزیک 
   ).=04/0sig(بوده است 

. بوده است) =08/0sig(سطح معناداري مشاهده شده در مقوله خودشکوفایی نیز 
پایه هاي بین بوده است بنابراین ) 05/0(ناداري مشاهده شده بیشتر ازاز آنجایی که سطح مع

در مقایسه با . وجود نداردتفاوت معناداري  مختلف تحصیلی در مقوله خودشکوفایی
اي دیپلم ادبیات و علوم انسانی بوده اند، تفاوت ، دانشجویانی که دار79تحقیق سال 

و  فیزیک و کار -د و دارندگان دیپلم ریاضیمعناداري با بقیه در زمینه خودشکوفایی دارن
  .  دانش در زمینه مهارتی بر دیگران برتري دارند

نشان می دهد که بین دانشجویان  معناداري ندر رابطه با متغیر شغل نتایج آزمو
تفاوت ) خود شکوفایی، شناختی و مهارتی(شاغل در سه مقوله یاد شده شاغل و غیر 

حاکی از این است که  79این در حالی است که نتایج تحقیق سال . معناداري وجود ندارد
دانشجویان شاغل نسبت به دانشجویان غیر شاغل در مقوله هاي شناختی و مهارتی داراي 

  .  عملکرد بهتري هستند
تعلق طبقاتی نتایج حاصل از بکارگیري آزمون تحلیل واریانس در  در رابطه با متغیر

گین خودشکوفایی افراد طبقه باب مقوله خودشکوفایی بیان کننده این است که بین میان
گین ، میان)00/2(یی افراد طبقه متوسط رو به پایین، میانگین خودشکوفا)80/1(پایین

ایی افراد طبقه متوسط رو به ودشکوف، میانگین خ)16/2(خودشکوفایی افراد طبقه متوسط
تفاوت معناداري در ) 44/2(الشکوفایی افراد طبقه باو در نهایت، میانگین خود) 24/2(باال

دو براي اینکه مشخص شود این تفاوت مربوط به کدام . وجود دارد )sig =01/0(سطح
اري در بر این اساس، تفاوت معناد. شد استفاده Tukeyآزمون از بوده است  گروه ها

همچنین تفاوت  ).sig =03/0(بقه باال و طبقه پایین وجود داردمیزان خودشکوفایی بین ط
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بقه متوسط رو به پایین وجود معناداري در میزان خودشکوفایی بین طبقه باال و ط
   ).sig =04/0(دارد

در رابطه با متغیر تعلق طبقاتی نتایج استفاده از آزمون تحلیل واریانس در باب 
، میانگین )00/2(افراد طبقه پایین شناختشناختی نشانگر این است که بین میانگین  مقوله

، )82/2(افراد طبقه متوسط شناخت، میانگین )44/2(افراد طبقه متوسط رو به پایین شناخت
افراد  شناختو در نهایت، میانگین ) 94/2(افراد طبقه متوسط رو به باال شناختمیانگین 
براي اینکه مشخص . وجود دارد )sig =000/0(ت معناداري در سطحتفاو) 39/3(طبقه باال

 .استفاده شد Tukeyشود این تفاوت مربوط به کدام دو گروه ها بوده است از آزمون 
بقه باال و طبقه پایین نتایج این آزمون نیز گواه بر این است که تفاوت معناداري بین ط

بقه متوسط رو به پایین ین طبقه باال و طنیز تفاوت معناداري ب. )sig =000/0(وجود دارد
بقه باال و طبقه متوسط وجود همچنین تفاوت معناداري بین ط. )sig =001/0(وجود دارد

  .)sig =012/0(دارد
مهارتی بر اسـاس آزمـون تحلیـل    مقوله سومین مقوله یعنی  ،در متغیر تعلق طبقاتی

میانگین مهـارت افـراد    بینست که حاکی از این انتایج . مورد ارزیابی قرار گرفتواریانس 
میانگین مهـارت   ،)09/1(بقه متوسط رو به پایین، میانگین مهارت افراد ط)08/1(طبقه پایین

و در نهایت، ) 55/1(ارت افراد طبقه متوسط رو به باال، میانگین مه)47/1(افراد طبقه متوسط
. وجود دارد )sig =000/0(تفاوت معناداري در سطح) 74/1(المیانگین مهارت افراد طبقه با

براي اینکه مشخص شود این تفاوت مربوط به کـدام دو گـروه هـا بـوده اسـت از آزمـون       
Tukey شد که نشان می دهد تفاوت معناداري بین طبقه باال و طبقه پایین وجـود   استفاده

پـایین تفـاوت معنـاداري وجـود      نیز بین طبقه باال و طبقه متوسط رو به. )sig =02/0(دارد
  کـه بـا    مـی تـوان اشـاره نمـود    در باب متغیر تعلـق طبقـاتی   بنابراین  .)sig =000/0(ددار

وجود عدم تأثیر این متغیر در بسیاري از شایستگی ها، در نهایت در هر سـه مقولـه تحـت    
 91افراد متعلق به طبقات باال هم در تحقیق سال  -خوشکوفایی، شناختی و مهارتی-بررسی

این نتیجه را بـه نـوعی مـی تـوان     . برتري برخوردار می باشنداز  79و هم در تحقیق سال 
تأییدي براي تئوري هایی دانست که دسترسی بیشتر افراد طبقات باال از سرمایه فرهنگی و 

  . ها می دانند اقتصادي بیشتر را عامل بازتولید نامتعادل قشربندي اجتماعی و ساختار فرصت
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در سـه دسـته    دانشـجویان مـورد تحقیـق   در رابطه با متغیر معدل که بر اسـاس آن  
بـاالتر از   معـدل (و باال) 67/14تا 33/17معدل بین (ط، متوس)66/14معدل کمتر از (ضعیف

با توجه به کاربست تحلیل واریانس بین نتایج گواه بر این است که  قرار می گیرند،) 34/17
در   )sig =09/0(بر اساس سـطح معنـاداري مشـاهده شـده    افراد با میانگین معدل مختلف 

امـا در زمینـه شـناختی بـین میـانگین      . زمینه خود شکوفایی تفاوت معناداري وجود نـدارد 
اخت افـرادي کـه معـدل    و میـانگین شـن  ) 67/2(ناخت افرادي که معدل ضـعیفی دارنـد  ش

ــد ــطی دارن ــرا ) 82/2(متوس ــناخت اف ــانگین ش ــت می ــاالیی  و در نهای ــدل ب ــه از مع دي ک
 بر اسـاس آزمـون  . د داردووج )sig =03/0(اري در سطحتفاوت معناد) 04/3(برخوردارند

Tukey     این تفاوت معناداري بین دانشجویان معدل پایین و دانشـجویان معـدل بـاال بـوده
چـرا کـه سـطح معنـاداري      در مقوله مهارتی بین افراد تفاوت معناداري وجود نـدارد . است

کـه   بیان نمـود  می توان، 79در مقایسه با تحقیق سال  .می باشد )sig =06/0(مشاهده شده
میان معدل تحصیلی و توانمندي در هر سه مقوله شایستگی همبستگی معناداري در هر سه 

اما تحلیل عمیقتر نشان می دهد که میانگین معدل تحصـیلی دختـران در   . مقوله وجود دارد
  اهده شـد کـه در   امـا مشـ  . داري بیشـتر از مـردان اسـت   نمونه بررسی شده بـه نحـو معنـا   

شاید بتـوان گفـت کـه    به عبارتی، . تگی ها این مردان هستند که برتر از زنان  هستندشایس
عامـل معـدل   . معدل تحصیلی شاخص مناسبی براي ارزیابی توان حرفـه اي افـراد نیسـت   

  .مورد ارزیابی قرار گیرد نیاز استتحصیلی در حضور دیگر عوامل 
  
   گیرينتیجه  

م ترین و اساسی ترین مکانی اسـت کـه   دانشگاه پس از نظام آموزش و پرورش مه
خالقیت، ابتکار، خودباوري و اعتماد به نفس را در نسل جـوان شـکوفا    وحیه قادر است ر

. سازد و گرانبهاترین ذخایري که جامعه براي پیشرفت و توسعه نیاز دارد را در اختیـار دارد 
رین سـطح تخصصـی از   از سویی امروزه این مراکز به لحاظ دارا بودن دانش و فن در باالت

از این . دگرگونی اجتماعی محسوب می شوند از عوامل عمده  اعتبار زیادي برخوردارند و
ـ   ا سـایر  رو حساسیت بیشتري نسبت به عملکرد، وضعیت و کیفیت این نظام در مقایسـه ب
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آیا این نقـش هـا بـه    ). 253: 1387هادیزاده مقدم و همکاران،(نظام هاي جامعه وجود دارد
فا می شوند؟ دانشجویان که محصوالن این نظام آموزشی هسـتند، چقـدر بـه ایـن     خوبی ای

 .عه مورد بررسی قرار گرفته استاین موضوعی است که در این مطال شایستگی ها مزینند؟
با توجه به آنچه که از نتیجه این دو تحقیـق در خصـوص وضـعیت دانشـجویان دانشـگاه      

در  1391ساعدتر شدن وضـعیت دانشـجویان سـال    مازندران بر می آید، نتایج حاکی از نام
جـداول   دردر واقع اعداد موجـود  . دانشگاه می باشد این 1379مقایسه با دانشجویان سال 

 11(کـانونی شایسـتگی هـاي   شاخص هاي مربـوط بـه    دهند که در اکثر نشان میگانه  14
  ایـن  . بـه مراتـب نامسـاعدتر گردیـده اسـت      1391وضـعیت دانشـجویان سـال    ) شاخص

تحلیـل اطالعـات، آشـنایی بـا ابزارهـاي تولیـد و اشـاعه دانـش،         : شاخص ها عبارتنـد از 
سازماندهی فعالیت هاي شخصی، بعد فهم فرهنگی، توانایی محلی اندیشی، درك مثبـت از  
رشته، عمل به عناصر رفتار سازمانی، برقراري ارتباط و تبادل اطالعات، انتظـارات شـغلی،   

در مقابـل تنهـا در سـه شـاخص اسـتفاده از       .انجام کار گروهـی تفکر انتقادي و در نهایت 
تکنولوژي، بهره گیري از زبان خارجی و توانایی حـل مسـأله وضـعیت دانشـجویان سـال      

   . بهبود یافته است 1391
مهندسی نتایج حاصل از بکارگیري آزمون تفاوت  -در رابطه با دو رشته علوم انسانی و فنی

 یکدر تنها  1391در سال دانشجویان رشته هاي علوم انسانی  میانگین ها نشان می دهد که
در مقابـل، وضـعیت   . مهندسـی برتـري دارنـد    -تفکر انتقادي بر دانشجویان فنـی  شاخصِ

آشنایی با ابزار هاي تولیـد و اشـاعه   : مهندسی در شاخص هایی همچون -دانشجویان فنی
، بهره گیري از زبان خارجی دانش، سازماندهی فعالیت هاي شخصی، استفاده از تکنولوژي

نسـبت بـه   ، فهـم فرهنگـی و توانـایی محلـی اندیشـی      و عمل به عناصـر رفتـار سـازمانی   
در سایر شاخص هـا نیـز بـین ایـن دو گـروه تفـاوت       . دانشجویان علوم انسانی بهتر است

  .معناداري مشاهده نشده است
ج تحقیقاتی از برخی جهات با نتای 1391نامساعدتر شدن وضعیت دانشجویان سال 

ن به تحقیـق بیابـانگردي و   در این میان می توا. ، همخوانی داردکه در بخش پیشینه یاد شد
که در آن وضعیت شایستگی دانش آموختگان پزشکی در حد پایین بـوده  ) 1384(همکاران

وزشـی  کیفیـت گـروه آم  ) 1387(و همکـاران  مطابق با تحقیق فرخ نـژاد . است، اشاره نمود
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) 1389(و همکـاران در تحقیق طهماسـبی   .نامطلوبی گزارش شده استپرستاري در سطح 
در . نیز میزان شایستگی مورد نیاز جهت ورود به بـازار کـار متوسـط و پـایین بـوده اسـت      

بـه عنـوان   -وضعیت تفکر انتقـادي دانشـجویان   ) 1389(جعفرآبادي و عبدلیکالته تحقیق 
ن در تحقیق صـالحی عمـران و   یهمچن. ضعیف گزارش شده اند  -یکی از ابعاد شایستگی

میزان برخورداري دانشجویان از مهارت هاي اشتغال زاي زندگی در حـد  ) 1389(یغموري
این مهم در حـد متوسـطی   ) 1391(ن و در تحقیق وحیدشاهی و همکارانمتوسط روبه پایی
ه نیز نتایج بیانگر این است ک) 1391(در تحقیق مومنی مهموئی و همکاران .ارزیابی شده اند

از نظر استادان و دانشجویان تنها تعداد اندکی از مهارت هـاي اشـتغال زاي بـازار کـار، بـه      
بـا نتـایج برخـی     ، نتـایج تحقیـق حاضـر   در عـین حـال   .دانشجویان آموزش داده می شود

وضـعیت  ) 1392(حیدري و همکارانبه عنوان مثال در تحقیق ، تحقیقات دیگر تطابق ندارد
  ن نیمسـال هشـتم نسـبت بـه دانشـجویان نیمسـال دوم بهتـر       شایستگی کانونی دانشـجویا 

  کیفیـت گـروه کتابـداري و علـوم    ) 1392(نیز در تحقیـق کریمیـان و همکـاران    .می باشد 
از این یافته شاید بتـوان ایـن نتیجـه را اسـتنباط      .اطالع رسانی در سطح مطلوب می باشد 

ه نمـی  یران یکسان یا مشابضعیت شایستگی هاي کانونی در همه  دانشگاه هاي انمود که و
  .کن است برخی دانشگاه ها روندي رو به رشد و ترقی را تجربه نمایندمباشد و م

با توجه به اینکه یکی از اهداف هر نظام آموزشی آماده سازي دانشجویان براي 
ورود به محیط شغلی می باشد لذا نامطلوب تر شدن وضعیت شایستگی دانشجویان 

در . در حال حاضر می بایست نوعی مسأله بغرنج به حساب آورددانشگاه مازندران را 
این افت را  1نمودار ( بعد از دوازده سالدانشگاه مازندران  کیفیت آموزشیفت اواقع، 

می بایست به عنوان چالشی بزرگ در زمینه آموزشی ) بطور مقایسه اي نشان می دهد
. سوي مسئوالن ذیربط می طلبد محسوب شود که چاره اندیشی و علت یابی این مهم را از

تبیین چرایی این وضعیت باشند تا آشکار گردد  در پیتحقیقات آینده بیشتر ضروري است 
آیا این . چه عواملی مهمترین نقش را در به وجود آوردن این شرایط نامساعد ایفا می کنند

می باشد و  وضعیت ماحصل زمینه هاي اجتماعی و اقتصادي افراد پیش از ورود به دانشگاه
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، ساختار روابط و کیفیت عمل عامالن اجتماعی مفاد و برنامه هاي درسی دانشگاهیاز یا 
  . می شود ناشیو عوامل دیگر  عوامل این و یا مجموعه اي از  در درون و بیرون دانشگاه 

از آنجایی که نتایج این تحقیق نشان می دهد، دانشجویانی که داراي دیـپلم انسـانی   
فیزیک، تجربـی و فنـی بـوده انـد در      -به دانشجویانی که داراي دیپلم ریاضی بودند نسبت

که نیاز است توجه شود  لذا. بودندنمرات ضعیف تري داراي مقوله هاي شایستگی کانونی 
به برنامه هاي درسی دانشگاهی نمی توان به نتیجـه مطلـوب در بـاب بهبـود      ياتکاتنها با 

این نتایج حاکی از این است افرادي که با داشتن . فتشایستگی کانونی دانشجویان دست یا
دیپلم انسانی وارد دانشگاه می شوند نسبت به همتایان دیگر خود نمـی تواننـد خـود را بـا     

تحقیقـات بعـدي بـر روي    قابل انتظار است که اهداف آموزشی هماهنگ سازند و بنابراین 
ول دارنـد و در صـدد رفـع و    برنامه هاي درسی در دوران دبیرستان نیز توجه خاصـی مبـذ  

چاره جویی نواقصی باشند که در خالل دوران دبیرستان در افراد به وجود می آیـد و ایـن   
افراد با داشتن این ضعف وارد دوره آموزش عالی می شوند و نمی توانند خود را با اهداف 

فقط اگر چه هدف جامع هر نظام آموزشی «باید توجه داشت که . آکادمیک هماهنگ سازند
ماده سازي جوانان براي دنیاي کار نیست و کارکردهاي مهم دیگري را نیز در زمینه هـاي  آ

شخصی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال دارد، اما نظام هاي آموزشی به شرط اینکـه  
بتوانند آموزش هاي نظري را به شکل صحیحی پیاده نمایند، آن آمـوزش هـا کارکردهـاي    

یز از حیث آماده سازي نیروي انسانی با مهـارت هـاي اساسـی بـراي     اقتصادي معقولی را ن
به همین منظور آموزش و پرورش باید براي آماده سازي و . جوامع به همراه خواهند داشت

ایـن    ).67: 1382عزیـزي،  (»تربیت نیروي انسانی با صالحیت هاي کیفی بیشتر تالش کنند
ـ  ی کنـد؛ چنانکـه برخـی کشـور هـا مثـل       مهم براي تربیت نخبه ضرورتی دوچندان پیدا م

مطالعات نشـان مـی دهنـد کـه در     «. سنگاپور به آن موضوع توجه ویژه اي نشان داده است
سیستم مدیریت توسعه بخشی عملکرد معلمـان و دانـش آمـوزان فعالیـت هـاي      سنگاپور 

این سیستم وظایف و . مشخصی را براي ایجاد و توسعه ي برتري و نخبگی انجام می دهد
در ایـن  . نخبگی مطرح می نماید راه توسعه  تظارات مشخصی را در فرایند آموزش و دران

حوزه ي اصـلی  ساسی است و بطور مشخص شامل چهار فرایند پرورش جامع فرد هدف ا
پرورش دادن دانش، فتح کردن قلوب و اذهان، کارکردن با دیگران، خودشناسی و : می شود
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نجایی که نیـروي انسـانی مـاهر و متخصـص یکـی از      از آ« ).2010، 1کی اور( »دگرآگاهی
عوامل کلیدي و انکار ناپذیر در توسـعه ي هـر کشـور اسـت و هرگونـه سـرمایه گـذاري        
فیزیکی در صورتی به رشد مداوم اقتصادي می انجامد کـه بـا سـرمایه گـذاري در نیـروي      

ند شد که به سرمایه به عبارتی منابع انسانی زمانی بهره ور و کارا خواه. انسانی همراه باشد
انسانی تبدیل شوند؛ سرمایه انسانی یعنی انباشت مهارت، تخصص و به طـور کلـی حجـم    

تجربه نشان می دهد کشورهایی که در آموزش، توسعه و ارتقـاي  . دانش فنی نیروي انسانی
  مهارت هاي فردي سرمایه گذاري بیشتري می کننـد، خـود را بـا تکنولـوژي بهتـر تطبیـق       

سرمایه هاي انسانی با مهارت و خالق، به علت آموزش صـحیح و مناسـب در   می دهند و 
ایـزدي و  (»در تولیدات بلند مـدت افـزایش دهـد   مدارس متوسطه، سطح بهره وري کل را 

  ).4: 1389همکاران، 
انگیزه ها و عوامل فردي در به وجود آمدن و یا در سطح آموزش عالی از سوي دیگر 

یکی از عوامل بسیار «چرا که . قرار گیرد توجهایست مورد نیامدن شایستگی کانونی می ب
ورود دانشجویان عالقمند به رشته هاي . مهم در ایجاد کارایی و بهره وري، عالقه است

جمله عواملی هستند که کیفیت دانشگاهی و برخورداري آنان از امکانات تسهیل کننده از 
وامل، عالقه دانشجو شاید از همه از بین این ع. سسه آموزشی را تضمین می کنندهر مؤ

موثرتر باشد، زیرا عشق به یادگیري سبب می شود عوامل بازدارنده را تحمل و اصالح کند 
شاه ولی و عابدي سروستانی، (»یک محیط تسهیل کننده تبدیل کند و محیط یادگیري را به

نه اي تدوین دانشگاه و برنامه هاي درسی دوران دانشجویی می بایست به گو ).232: 1389
علمی یعنی برخورداري از  روحیه« .شود تا روحیه علمی را در دانشجویان شکوفا سازند

، داشتن رویکرد علمی، آگاهی از شیوه تفکر و شیوه ي دانستن فرهنگ علمی، عشق به
صحیح پژوهش و انجام آن، مجاهدت هرچه بیشتر براي کسب توانایی ها و مهارت ها و 

دي به ارزش ها، اخالق و هنجارهاي علمی، بهره مندي از حس تعلق ارتقاي آن ها، پایبن
جمعی، کوشش براي آگاهی از نیازهاي مردم و جامعه و سعی در حل این نیازها و حتی 

                                                             
1 -Kaur 
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علمی به این عناصر اشاره  مفهوم پرورش روحیه . تالش براي پیشگیري از مشکالت
  .)7: 1390جانعلیزاده و گلستانی، (»دارد

  
  1391و  1379مازندران در سال هاي  یزان تحقق شایستگی هاي کانونی دانشجویان دانشگاهم: 1نموادر 

  
  

مطالعاتی که در مورد علم پژوهی و فرهنگ آموزش عالی در ایران صورت گرفته «
است، نشان از جامعه پذیري و فرهنگ پذیري دانشگاهی ناکارآمد و منفعل دانشجویان 

می توان به تقلیدگرایی، پرهیز از برخورد نقادانه و دارد که از جمله ویژگی هاي آن 
پرسشگرانه، آماده خوري فرهنگی و علمی و عدم تمایل براي تالش جدي در امر تولید 
علمی، ضعف روحیه و اخالق پرسشگري، ضعف روحیه همکاري و کار جمعی، ضعف 

مشارکت عمیق  در خالقیت، فقدان اعتماد به نفس براي پرورش اندیشه اي مستقل، گریز از
در فرآیند آموزشی و آموزش غیر مشارکتی، تک صدایی و یادگریري منفعل، ایستایی و غیر 

از آنجا که دانشگاه، نهادي «). 57- 58: 1390ذکایی و اسماعیلی، (»تأملی بودن اشاره کرد
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متفکر و نوآور در جامعه محسوب می شود انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالتی که 
  امر آموزش و پرورش و تربیت نسل جدید و پیش رو در عرصه علم و تحقیق دارد در 

چنانچه دانشگاه نتواند به . گام هاي موثري براي تحقق آرمان هاي توسعه ملی بردارد
پرورش نیروهاي کارآمد و مورد نیاز جامعه اقدام ورزد عمال نتوانسته است قابلیت خود را 

امین مظفري و یوسفی اقدم، (»ماهیت آن زیر سوال می رود نشان دهد و در نتیجه اصالت و
1388 :18.(  

  
  پیشنهادات

از آنها یاد شده تحقیقاتی که در این مقاله  اغلببا توجه به نتیجه تحقیق حاضر و  -
، وضعیت دانشجویان به لحاظ یادگیري شایستگی و مهارت هاي مورد نیاز زندگی و است

نیاز است تحقیقاتی تبیینی در این خصوص بنابراین،  .دچندان مطلوب نمی باشبازار کار 
این  رخداددنبال علل و یا عواملی باشند که منجر به به  صورت گیرد و این تحقیقات

نیز از  1البته انجام پژوهش هاي تغییري .وضعیت نامطلوب در دانشجویان گردیده است
و تغییر وضعیت و راه هاي ها چگونگی اصالح  اهمیتی بیشتر برخوردارند، چه از قبل آن

   . ارتقاي شایستگس هاي کانونی در داشجویان مورد جستجو قرار گرفته و ارائه خواهد شد
 نخسـتین با مقایسه وضعیت دانشجویان در سـال هـاي    می توانند تحقیقات آینده -

  ورود به دانشـگاه و سـالهاي واپسـین تحصـیل در دانشـگاه، بـه ایـن سـوال پاسـخ دهنـد           
  را دارا  یانه تا چه اندازه توانایی شـکل دادن بـه شایسـتگی  و مهـارت دانشـجو     که دانشگا
  .می باشد
تحقیقات آینده عالوه بر مطالعه جمعیت دانشجویان، می توانند تمرکز خود را بر  -

روي گروه هاي دیگر از جمله دانش آموزان معطوف سازند تا به نقش مدارس در ایجاد 
  .ببرند شایستگی کانونی در افراد پی

  

                                                             
چگونه می توان وضع موجود را تغییر داد ": منظور از این مفهوم انجام مطالعاتی است که در پاسخ به این پرسش انجام می شوند که.  1

  ."و آنرا به سمت بهبود سوق داد؟
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، »دانشجویان دکتري با نقش محقق؛ مطالعه موردي دانشجویان دکتري دانشگاه تبریز
  .17- 33:صص: ، سال دوم، شماره سهفصلنامه سیاست علم و فناوري
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دانشگاه هاي صنعتی شریف، تهران و : مطالعه موردي(هاي کانونی در میان دانشجویان 
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  .59-70: ، صص)39(بیستم، شماره اول پیاپی 
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  .61-72:، صص43پیاپی، 7 شمارة دوم، دورة
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