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 چکيده 

 

سؤال اساسی كه مقاله حاضر تالش كرده به آن پاسخ دهد اين است كه با توجه به روند تحوالت هدف: 

المللی آيا زمان آن نرسیده كه بازنگري دقیقی از اهداف، راهبردها و  آموزش عالی در بعد ملی و بین

  صورت گیرد؟ تخصصیدكتري هاي  هاي درسی دوره برنامه
 وهشی تالش كرده تاژباشد. كه با بررسی اسناد و مدارک پ وهش حاضر تحلیلی تفسیري میپژ روش:

هاي  ازانديشی و بازنگري در دورهضمن ارائه تصويري از مطالعات انجام شده در اين مورد ضرورت ب

 تخصصی تحلیل شود. دكتري 

هاي مختلف دانش بشري  هاي تربیت نیروي متخصص در حوزه تخصصی يكی از راهدكتري دورة ها:  يافته

آنها تربیت مدرس و   ترين گیرد كه مهم هاي دكتري با اهداف مختلفی صورت می اندازي دوره است. راه

هاي درسی و  اجرا، برنامه  ة گذشته تنوع زيادي در اهداف، راهبردها، روشپژوهشگر است. در چند ده

هاي دكتري به وجود آمده است كه عمدتاً با توجه به نیازهاي جامعه و تغییر ماهیت  نحوة ورود به دوره

گذرد  سال می 08تخصصی در كشورمان حدود دكتري اندازي اولین دورة  آموزش عالی بوده است. از راه

چه رخ داده عمدتاً متمركز  اند و آن ها تغییر زيادي را تجربه نكرده اين زمان طوالنی اجراي اين دورهو در 

هاي دكتري در كشورمان همچنان با نگاه سنتی به  ها و محتوا بوده است. در واقع دوره بر اصالح سرفصل

لم و فناوري سازگار شوند و با تغییرات سريع ع تحصیالت آكادمیك و با هدف تربیت مدرس اجرا می

هاي دكتري ضرورتی انكارناپذير است كه از نوع نگاه به  نیست. بنابراين بازانديشی و بازنگري در دوره

 شود.    دورة دكتري تا اجرا و ارزشیابی آن را شامل می
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 مقدمه و طرح مسأله

ص صورت خا كه در حوزة آموزش عالی به صورت عام و يا تحصیالت تكمیلی به بسیاري از كسانی

تخصصی را باالترين سطح در سلسله مراتب تحصیالت آكادمیك دكتري هاي  دورهكنند  فعالیت می

كنند.  تخصص و دانش سطح باال ارزشیابی می باها را افرادي  هاي اين دوره دانند و خروجی می

هايی از شايستگی را كسب  توانند حداقل می تخصصیدكتري ي ها با وارد شدن به دوره دانشجويان

 (. Altbach, 2004 توان آنها را متخصص نامید ) میبه نوعی و  نندك

 مانندهايی  گردد. دانشگاه از نظر تاريخی سابقة اعطاي درجه دكتري به حدود قرون وسطی باز می    

 شناخت سطح باالترين عنوان به دكتري رامدرک  قرون وسطیاز  بولونیا و هايدلبرگ، آكسفورد

ابتدا فقط براي كسانی كه در حرفه پزشكی تحصیل كرده بودند  بارت دكتر،ع كردند. اعطا می علمی

گونه ضابطه و يا  . در اوايل هیچكار رفت ها نیز به رفت اما بعدها اين عنوان براي ساير رشته كار می به

ي بر دكتر مدرک تحصیلیمالک روشنی براي اعطاي مدرک دكتري وجود نداشت اما بعدها اساس 

( از اواخر قرن هیجدهم شروع شده PhDتخصصی )دكتري ار گرفت. هر چند اعطاي پژوهی قر دانش

از آلمان  PhDدكتري دهد كه در قرن نوزدهم شكل جديد  میبود اما مستندات پژوهشی نشان 

در بريتانیا مقاومت  ؛هاي دكتري قوت گرفت در آمريكا از نیمه دوم قرن نوزدهم دوره ؛شروع شد

هیچ مدركی اعطا نشده است  1228درک دكتري وجود داشت و قبل از زيادي در مورد اعطاي م

(Hoddell and et al, 2001 .) 

كه دكتري مدركی  هاي اروپايی قرن نوزدهم دارد زمانی ريشه در سیستم دانشگاه PhDدكتري     

كند اولین دانشگاه پژوهشی مدرن در سال  ( تأكید می2882آمد. پارک ) حساب می براي تدريس به

در برلین تأسیس شد، جايی كه اخذ مدرک دكتري مستلزم ارائه سمینار و گذراندن امتحان  1018

شفاهی بود. در سیستم دانشگاهی انگلستان و ايرلند دانشجو تحت نظر يك استاد پژوهشی انجام 

كشید  كرد و از نظر زمانی سه سال طول می داد كه بايد به صورت شفاهی از آن دفاع می می

(Buckley and et all, 2009 .)هاي  هاي دكتري عمدتاً الگوبرداري از سیستم در ساير كشورها دوره

اي كمتر از يك قرن دارند. در كشورمان پیشینة اعطاي مدرک  اروپايی و يا امريكايی بوده و سابقه

گردد اما آمار رسمی در مورد جزئیات آن در دست  سال قبل باز می 52تخصصی به حدود دكتري 

 (.Memariani, 2007ت )نیس

ساز  هاي دكتري را زمینه هاي تحصیالت تكمیلی خصوصاً دوره بسیاري از پژوهشگران، دوره    

توانند پس از پايان تحصیل به  دانند و معتقدند اين افراد نمی آموختگان می متخصص شدن دانش

دكتري افراد را آمادة انجام  هاي (. در واقع دورهCryer, 1997صورت مستقیم به بازار كار وارد شوند )

هاي دكتري چه دانش،  شود اين است كه دوره د. پرسشی كه مطرح میكن هاي تخصصی می الیتفع

( اين سؤال را به 2882كنند؟ باكلی و همكاران ) آموختگان ايجاد می شنمهارت و توانايی را در دا
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لیسانس و  فاوت از دوره فوقهاي دوره دكتري مت كنند كه آيا شايستگی اي ديگر مطرح می گونه

لیسانس است و افرادي كه داراي مدرک دكتري هستند چه دانش، ارزش و مهارتی افزون بر ديگران 

ترين بخش از تحصیالت  هاي دكتري را مهم ( دوره2884آورند؟ آلتباخ ) با خود به محیط كار می

آموختگان اين  دانش توسط تواند آكادمیك ارزشیابی كرده و معتقد است فرايند تولید دانش می

 ها مديريت شود. دوره

آموزش عالی داراي سابقه زيادي نیست و هاي دكتري مانند خود  مطالعه و تحقیق در مورد دوره    

. در سطح اروپا و آمريكاي شمالی و شرق ي محدودي در اين زمینه وجود داردامستندات قابل اتك

رف توجه محققان بسیاري قرار گرفت و تخصصی طدكتري هاي  آسیا موضوع كیفیت دوره

به انجام رسید كه همگی بر تغییر و بازانديشی در  1222تا  1202هاي  هايی در فاصلة سال بررسی

 تخصصی متمركز بودنددكتري هاي  مورد طراحی و سازماندهی، محتوا، اجرا و ارزشیابی دوره

(Altbach, 2004; Hoddell and et al, 2001; Laster, 2004) .( سادالکSadlak, 2004می )  گويد

هاي تربیت دانشجوي دكتري در اكثر كشورها با مسائل كالنی مانند ابهام در جايگاه مطالعات  برنامه

عنوان دانشجوي دكتري كار  ها، مسائل مربوط به افرادي كه به هاي آموزشی دانشگاه دكتري در برنامه

هايی كه منجر  ک دكتري در نهاد آموزش عالی، رويهكنند، ارزشیابی مدارک دكتري و جايگاه مدر می

اند و  مواجه "هاي اعطاي مدرک دكتري شود، اعتبار مدرک دكتري و هزينه به اخذ مدرک دكتري می

  هاي مديران آموزش عالی بوده و هست. مشغولی به همین دلیل اين موضع يكی از دل

كمتر مورد توجه قرار گرفته و بنابراين  عنوان يك موضوع پژوهشی آموزش عالی بهدر كشورمان     

همین اساس . بر (Fathivajargah, 2011) ارنددهنده آن نیز چنین شرايطی د عناصر تشكیل

كمتر مورد ارزشیابی و  نیز هاي دكتري مختلف و باالترين سطح آن يعنی دوره هاي تحصیلی دوره

متفاوت  نیز اين امر ها است كه سرفصل ريبازنگفقط  آنچه نمود عینی دارداند و  بازنگري قرار گرفته

هاي دكتري در  . دورهداردبا آن چیزي است كه در سطح دنیا و در ادبیات اين موضوع جريان 

بازنگري جدي در اهداف، سازمان  دف تربیت مدرس متمركزند و نیاز بهكشورمان عمدتاً بر ه

در اكثر محافل علمی مشاهده ها  رههاي درسی و راهبردهاي جهت دهنده به اين دو اجرايی، برنامه

هاي دكتري در حركت نظام علم و پژوهش كشور و اثرگذاري  با توجه به نقش اساسی دوره. می شود

هاي زيادي براي تغییر نگاه به  رسد ضرورت دانشجويان دكتري بر روند تحول علمی كشور به نظر می

بر اين اساس در هاي درسی وجود داشته باشد.  ها و بازانديشی در اهداف، راهبردها و برنامه اين دوره

هاي بازانديشی و بازنگري  مقاله حاضر تالش شده تا اين ابعاد مختلف اين موضوع بررسی و ضرورت

 هاي دكتري بیان شود.  در دوره
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 هاي دكتري هاي دوره ويژگي

كنند با تقويت  ش میها تال اي دارد و دانشگاه هاي تحصیلی، دورة دكتري اهمیت ويژه در بررسی دوره

كه طور  همانها در اين زمینه رقابت كنند.  اندازي و با ديگر دانشگاه بنیة علمی خود اين دوره را راه

پژوهی استوار است. سادالک  تخصصی بر دانشدكتري هاي آموزشی  شد تمركز دوره پیشتر نیز تأكید

(Sadlak, 2004می )  :اند و انتظار اين است افرادي  ه متصلهاي دكتري به ماهیت دانشگا دوره"گويد

شوند بتوانند حداقل انتظارات پژوهشی را برآورده كنند. در  كه وارد دوره بعد از فوق لیسانس می

رو فضاي كار  ناپذير است. از اين واقع دانشجوي دكتري با پژوهش پیوند خورده و اين امر اجتناب

 دانشجوي دكتري بر سه محور سوار است:

  و حل يك مسأله،بازنمايی 

 ،تولید دانش در يك رشته علمی 

 (.5)ص  "نظرحوزه علمی مورد توانايی پژوهش مستقل در 

هاي دكتري تأكید دارند و كار در  پژوهشگران زيادي بر تفاوت ماهیت كار دانشجويان در دوره    

مورگاوي و همكاران عنوان مثال  كنند. به ها ارزشیابی می را بسیار دشوارتر از ديگر دورهدكتري دوره 

(Morgavi and et al, 2004به بررسی مهارت )  هاي دانشجويان تحصیالت تكمیلی در مقايسه با ساير

 اند كه در جدول زير آمده است: ها پرداخته ه ردو
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 هاي دانشجويان تحصيالت تکميلي (: مهارت1جدول )
 دانشجويان دكتري  ارشد اسیدانشجويان كارشن  دانشجويان كارشناسی  شايستگی

  دانش تخصصی

 تسلط بر دانش

 درک مسائل جاري

 آگاهی فلسفی

 شناسی روش مبانی

 

 

 

 

 تسلط بر دانش تخصصی

 درک درست از مسائل جاري

 دارا بودن دانش فلسفی

 شناختی روش آگاه به مبانی

 توانايی ارسال اطالعات

 فراتر از ديگران ايستادن

 

 

 

 

 

 

 یتسلط بر دانش تخصص

 شناخت مسائل جاري

 درک فلسفی

 شناختی آگاه به مبانی روش

 توانايی انتقال مفاهیم به ديگران

هاي انتشار آثار  آگاهی از پروتكل

 علمی

مهارت و 

 توانايی عمومی
 

 انتقادي تفكر

 فكر بودنباز 

 كنجكاوي

 رفتاري اخالقی و صداقت

 دانش فناوري اطالعات

 

 

 

 

 

 انتقاديتفكر 

 فكري اويكنجك باز بودن و

 اخالقی رفتار صداقت و

 ICTدانش 

 خالقیت

 اصالت

در به بهبود  پیوستهتعهد 

 پژوهشی هاي مهارت

 براي انتقادظرفیت 

 مشكل حل درانعطاف پذيري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقاديتفكر 

 فكري كنجكاوي باز بودن و

 اخالقی رفتار صداقت و

 ICTدانش عمیق از 

 خالقیت

 اصالت

 دربه بهبود  پیوستهتعهد 

 هاي پژوهش مهارت

ي و انتقاد تفكر برايظرفیت 

 متناقض

 حل مسأله درپذيري  انعطاف

  تجاري ومالكیت معنوي از آگاهی 

آثار  انتشارآگاه به مسائل مربوط به 

 علمی

هاي  ويژگی

 فردي
 

هاي  توانايی پیگیري برنامه

 درسی

 هاي كار گروهی مهارت

 

 

توانايی كار مستقل و يا با 

 ديگران

 ستقلتحصیل م

 مهارت هاي رهبري

 تمامیت شخصی

 سازگاري

 

 

 

 

 

 و يا بابه طور مستقل  كارتوانايی 

 ديگران

 تحصیل مستقل

 هاي رهبري مهارت

 تمامیت شخصی

 سازگاري

 خودكارآمدي

 تسهیم دانش اعتقاد به
 

هاي افراد  شود تنوع بسیار زيادي در دانش تخصصی، مهارت و ويژگی طور كه مشاهده می همان    

در تعريف دوره دكتري  1نهاد ملی تضمین كیفیت انگلستان هاي دكتري وجود دارد. غل در دورهشا

شود كه توانايی تولید و تفسیر دانش را داشته باشد و مرزهاي  آورده است: دكتري به كسی اعطا می

ايی ه هاي اصیل توسعه دهد. دارندة اين مدرک قادر خواهد بود پروژه رشته خود را از طريق پژوهش

. (Laster, 2004) سازي، طراحی و اجرا كند را براي تولید دانش جديد و يا توسعه درک افراد مفهوم
                                                           
1. Quality Assurance Agency 
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نامه  ( كشورمان نیز بر اين مهم تأكید شده است. در آيین1302هاي دكتري ) نامه دوره در آيین

 مذكور آمده است: 

انجامد و طاي مدرک تحصیلی میدوره دكتري باالترين دوره تحصیلی آموزش عالی است كه به اع    

هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نیازهاي رسالت آن تربیت افرادي است كه با نوآوري در زمینه

 ثر باشند.ؤكشور و گسترش مرزهاي دانش م

نگاه معاصر به آموزش دكتري معطوف به دانش، مهارت، شايستگی و تجربه است. لئونارد نتیجه     

هاي اخیر به ضرر ديدگاه آكادمیك است. او  ش در دورة دكتري در سالگرفته است كه آموز

كه معطوف به  ها باالتر رفته باشد اما اين امر بیشتر از اين گويد: ممكن است اثربخشی اين دوره می

گرايی در آموزش  كند كه حرفه تولید دانش باشد معطوف به حرفه است. او همچنین تأكید می

اي آكادمیك است و هم  هاي حرفه ها، هم به ضرر مهارت ق براي چاپ يافتهبندي دقی دكتري و زمان

 .(Buckley and et al, 2009) دهد سهم دانشجويان دكتري در تولید دانش را كاهش می

ها قرار داده است: تن  هاي سنتی دكتري دو راه را در مقابل دانشگاه انتقادات به كارايی دوره    

دكتري هاي  تربیت دانشجويان دكتري و اصالح و يا بازنگري جدي دوره هاي جديد دردادن به شیوه

در تعلیم و تربیت،   EdD( معتقد است انواع دكتراهاي تخصصی مانندPoole, 2011تخصصی. پوول )

EngD   در مهندسی وDBA   در تجارت و مديريت زمانی مطرح گرديد كه شايستگی

 Hoddellهودل و همكاران ) پرسش جدي قرار گرفت.هاي دكتري سنتی مورد  آموختگان دوره دانش

and et.al 2001 ) دانند و تأكید  می 1208شروع انتقادات به شیوه ستنی تحصیالت دكتري را از سال

اند. اين انتقادات موضوع  را در اين مورد اثرگذار دانسته "محور يا مبتنی بر عمل عمل"هاي  بر آموزش

ها و مراكز آموزش عالی را بر آن داشت تا اين نوع از  ي از دانشگاهاي را مطرح و بسیار حرفهدكتري 

 مدارک تخصصی را هم مد نظر قرار دهند.

هاي آن در اروپا با وضعیت  دهد كه اعطاي درجه دكتري و دوره ها نشان می صورت كلی بررسی به    

)برخالف  دارد متناقضی مواجه است. از يك طرف نوعی كاهش عالقه نسبت به مدرک دكتري وجود

از سوي ديگر  مشاغل آكادمیك نیازمند آن هستند؛ در حالی كه آنچه در كشورمان در جريان است(

ها را  هاي دكتري و افزايش كیفیت آن تخصصی شدن دوره ،در دنیاي ما اكثر اموربنیان شدن  دانش

ها،  ین سیستمسازد. در مقايسه با آمريكا مشكالت ديگري نظیر ناكارآمدي روابط ب ضروري می

ناسازگاري استانداردهاي پذيرش دانشجو، واحدهاي درسی و تز، و ضعف سنجش و كنترل كیفیت 

شود  اين مشكالت به نوعی در ديگر كشورها نیز مشاهده می (.Sadlak, 2004آموزش نیز وجود دارد )

دكتري اي ه دنبال تغییر نگاه خود به دوره هاي آموزش عالی به و بر اين اساس است كه نظام

 تخصصی هستند. 
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هاي دكتري انجام نشده است اما نگاهی به  در كشورمان بررسی دقیقی در خصوص وضعیت دوره    

 ,Khodaii and et al) (نفر 131888هاي دكتري )بیش از  آمار داوطلبان متقاضی ورود به دوره

التحصیالن كارشناسی ارشد  توجه بسیاري از فارغ ها اين دوره( حاكی از اين امر مهم است كه 2013

را به خود جلب كرده است و نگاه به اين دوره براي مدرس و يا استاد دانشگاه شدن در حال تغییر 

هاي قديمی به تربیت دانشجويان دكتري پرداخت  ها و روش توان به اهداف، برنامه بنابراين نمی است.

  رد.هايی اساسی صورت گی و ضروري است در اين زمینه بازانديشی

 

 تخصصيدكتري  هاي بازنگري در دوره

هاي تحصیالت  التحصیالن دوره مرزهاي دانش و مطرح شدن انتظارات متعدد از فارغ شبا گستر

دكتري ه ب نتكمیلی و خصوصاً دكتري در دو دهة گذشته گرايش زيادي به سمت تنوع بخشید

هاي دكتري  ه است كه دورهاين گرايش عمدتاً از طرف كسانی مطرح شدشود.  تخصصی مشاهده می

ها فاقد شايستگی الزم براي دنیاي در حال  آموختگان اين دوره دانند و معتقدند دانش را ناكارآمد می

دكتري هاي  كه بسیاري دوره رغم اين در آمريكا علیعنوان مثال  تغییر و متنوع امروزي هستند. به

گرايش به سمت تنوع مدارک تخصصی كنند دو مسأله بازنگري و  تخصصی را موفق ارزشیابی می

(، انگلستان 2811(. در كشورهايی مانند استرالیا )پوول، Altbach, 2004شود ) مشاهده می

(Hoddell and et al, 2001( كانادا و آمريكا ،)Altbach, 2004گرايش به سمت توسعة برنامه )  هاي

در جامعه دانشگاهی  PhDر از توسعه دكترايی غیاي به سرعت در حال گسترش است.  حرفهدكتري 

دانند  هاي دكتري می هاي متفاوتی مواجه شده است. مخالفان آن را انحراف از كاركرد دوره با واكنش

توانند پوشش  نمی PhDهاي  دانند كه دوره اي براي پوشش موضوعاتی می و موافقان آن را زمینه

 هاي زير است: اي داراي ويژگی هحرفدكتري توان گفت  با اين حال می (.Laster, 2004دهند )

 اي، مانند مهندسی، مديريت بارزگانی و يا روانشناسی  حوزة مطالعاتی نزديك به عمل حرفه

 بالینی؛

 ها به آموزش اختصاص دارد تا پژوهش؛ بخش قابل توجهی از برنامه 

  درجه اعطا شدن باPhD متفاوت است (Poultney, 2010). 

اي مدركی است كه براساس برنامه مطالعه و پژوهش  حرفهري دكتگويد:  ( می2881هودل )    

هاي درسی براساس نیازهاي  شود، برنامه پیشرفته و با توجه به استانداردهاي آموزش عالی اعطا می

 تخصصی دارد.دكتري هاي زير را با  شود و تفاوت اي و محیط بیرون از دانشگاه  طراحی می حرفه
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 اي خصصي با دكتراي حرفه(: مقايسه دكتراي ت2جدول )

 اي دكتري حرفه  (PhDتخصصی )دكتري 

 رساله هم باشد كه ممكن است  نامه پايانآموزش و شامل   نامه پاياناز طريق ، ارزيابی پژوهشصرفاً بر اساس 

وقت است اما ممكن است پاره وقت هم  معموالً تمام

 باشد
 باشدمعموالً پاره وقت است اما ممكن است تمام وقت هم  

 صورت به ممكن است چند هر پژوهش، و فرديمطالعه 

 يا تیم هم باشد گروه تحقیقاتی يك بخشی از

 

 
 يا تیم كار گروه تحقیقاتی

برخی  در چند هرباشد،  لیسانس درجه بعد ازتواند  می

 است مقطع كارشناسی ارشد بعد از پذيرش از موارد
 تبعد از مقطع كارشناسی ارشد اس پذيرشمعموالً  

 معیار ارزشیابی تولید دانش مرتبط با حرفه است  تنها معیار ارزشیابی مشاركت در تولید دانش است
 

هاي دكتري در دهه گذشته توجه زيادي را به خود معطوف داشت. در  موضوع بازنگري در دوره    

ين بیانیه تأكید . اندهاي اروپا تغییراتی را تجربه كرد و طی بیانیة سالزبورگ دانشگاه 2882فوريه 

آموزش در دوره دكتري يك مؤلفه كانونی دارد و آن پیشرفت دانش از طريق انجام يك "كند:  می

تر از نیازهاي آكادمیك است برآورده  پژوهش است. در عین حال بايد نیاز بازار كار را كه گسترده

 Pechar and) اتريش(. اين تغییرات در كشورهاي ديگر مانند Buckley and et.al, 2009) "سازد

Thomas, 2004)فرانسه ، (Lemerle, 2004)انگلستان ، (Laster, 2010)آمريكا ، (O’Connor, 

 شود.  نیز مشاهده می (Hufner, 2004) و آلمان (Maxwell, 2003) ، استرالیا(2011

ين پرسش مهم اين است كه امروزه فردي با مدرک دكتري چه جايگاهی دارد؟ براي پاسخ به ا    

عنوان يك مدرک و دارندة آن را  پرسش دو نوع نگاه وجود دارد. اول نگاه سنتی كه دكتري را به

گیرد. نگاه دوم دكتري را  هاي اصیل را دارد در نظر می عنوان فردي كه توانايی انجام پژوهش به

گذرانده و هاي سطح باال را  نگرد و دارنده آن فردي است كه آموزش اي می عنوان يك مدرک حرفه به

 .(Melin and et al, 2006) توان حل بسیاري از مسائل را دارد

هاي دكتري محصول و يا نتیجه فرايند آموزش و پژوهش است.  هاي مهم در دوره يكی از موضوع    

هاي دكتري بايد منجر به شايستگی براي انجام مشاغل  بسیاري بر اين موضع تأكید دارند كه دوره

هاي دكتري بر  كه معتقدند ماهیت دوره ين موضوع مخالفان زيادي هم داردكه ا باشد درحالی

عنوان يكی  ( مدرک دكتري را به2812) 1. شبكه جهانی مشاغلپژوهی و تولید علم استوار است دانش

يی دانسته ها و افراد داراي اين مدرک را نیازمند شايستگی ها براي مشاغل خاص دانسته  از صالحیت

را   شايستگی اگر. شود اي محقق نمی تر و يا حرفه هاي پايین با تحصیل در دروه است كه عمدتاً

ها، رفتارها و راهبردها،  ها و توانايی ها، مهارت مفاهیم و رويه ،هاي پیچیده و تعاملی از دانش خوشه"

قادر ها است كه فرد را  هاي شخصی، ادراک خود و هیجان ها، امیال و ويژگی ها، باورها و ارزش نگرش

                                                           
1. Occupational Network (O ُ net) 
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 :Rubin and et.al, 2007) "بینی به انجام برساند اي را با نتايج قابل پیش هاي حرفه كند فعالیت می

آموختگان دكتري داراي شايستگی هستند يا  شود كه آيا دانش بدانیم اين پرسش مطرح می (453

اي  لی و حرفههاي دكتري بیشتر شغ گويند اين نوع نگاه به دوره ( می2882خیر؟ ملین و همكاران )

دست آورد بايد رويكرد خود را به اين  بخواهیم دانشجوي دكتري شايستگی شغلی به است و اگر

 ها تغییر دهیم.  دوره

دهد  هاي دكتري نشان می بررسی سوابق پژوهشی در كشورهاي مختلف و در خصوص دوره    

 Buckley and) هشتخصصی عموماً داراي دو هدف مشخص است: آموزش و پژودكتري هاي  دوره

et.al, 2009)توان از كسی كه تازه دوره دكتري خود را به پايان برده انتظار ايفاي نقش  . در واقع نمی

و حل  عنوان حلقة واسط اتصال دانش به فناوري اين افراد بايد بهاي سطح باال را داشته باشیم.  حرفه

ند به فعالیت تخصصی در موضوعات مختلف توان ذراندن سطوح علمی باال میگدلیل  مسأله باشند و به

انواع انتقال در  برونداد و مهارت قابلدر يك بررسی جامع ( 2882هودل و همكاران )بپردازند. 

 اند: هاي دكتري را در جدول زير خالصه كرده دوره
 

 مقايسه انواع مدرک دكتري (:3)جدول 

 ل انتقالمهارت قاب  موضوع و روش تحقیق  برونداد پژوهشی مهم  نوع

دكتراي تحت نظر استاد 

 راهنما

 

 

رساله و آزمون 

 شفاهی
 صورت صريح وجود ندارد به  منوط به رساله 

دكتراي مبتنی بر 

 عملكرد
 

رساله و آزمون 

 شفاهی
 صورت صريح وجود ندارد به  منوط به رساله 

  اي دكتراي حرفه
رساله و آزمون 

 شفاهی
 

آموزش و سنجش 

 عملكرد
 رت كسب شدهعملكرد و مها 

دكتراي در مسیرهاي 

 جديد

 

 

رساله و آزمون 

 شفاهی
 

آموزش و سنجش 

 عملكرد
 

مهارت كار به عنوان 

 متخصص

انتشار  دكترا از طريق

 آثار علمی

 

 
  بررسی آثار علمی

ممكن است در آزمون 

 شفاهی سنجیده شود

 

 
 صورت صريح وجود ندارد به

 

ثابت هر نوع مدرک دكتري است و  عنصردهد رساله  می طور كه اطالعات جدول باال نشان همان    

فقط در اعطاي مدرک براساس مستندات پژوهشی چنین چیزي ممكن است وجود نداشته باشد. در 

هاي  دانشجويانی كه وارد دوره"شود.  هاي دكتري محسوب می ترين برونداد دوره مهمپژوهش واقع 

از پیشرفت علمی در دانشگاه را دارند كه معموالً به  شوند، توانايی كار در باالترين سطح دكتري می

ريزي، اجرا و به بار  رود يك پژوهش را برنامه ها انتظار می شود. از آن شناخته می 0عنوان سطح 

كنند داشته باشند. انتظار اين است كه كانديداي دوره  اي كه كار می بنشانند و درک عمیقی از حوزه
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در واقع مدرک . (Walsh, 2007:320) "ید كرده و به جامعه كمك كنددكتري بتواند دانش جديد تول

 هاي زير باشند: گیرد كه داراي ويژگی دكتري به كسانی تعلق می

پژوهی، توسعة مرزهاي دانش  هاي اصیل و يا دانش تولید و تفسیر دانش نوين از طريق پژوهش .1

 در رشته خود و رعايت اصول اخالقی.

اي در رشتة تحصیلی  ش در حوزة مورد نظر و اقدام به عمل حرفهمند از دان كسب درک نظام .2

 خود.

 ها با هدف تولید دانش، كاربرد و حل مسأله. سازي پروژه توانايی درک، طراحی و پیاده .3

 (.Poole, 2011ها و فنون تحقیق پیشرفته ) داشتن دركی عمیق از روش .4

 شود افراد داراي مدرک دكتري قادر باشند: صورت معمول پیش بینی می به

  به عنوان يك متخصص دربارة مسائلی كه اغلب فاقد داده كافی است، قضاوت كنند. توانايی

 . ها را داشته باشند گیري از ايده برقراري ارتباط )با متخصصان و افراد عادي( و نتیجه

 ها و رويكردهاي جديد  ها ايده كاربردن روش اي را با به ههاي بنیادي، كاربردي و توسع پژوهش

 انجام دهند.

 اي و ابتكار عمل در شرايط پیچیده و غیر  هاي حرفه مهارت كافی و قابل انتقال براي مسئولیت

 (.Poole, 2011بینی داشته باشند ) قابل پیش

ورده كه به شرح زير آ 2هايی را براي دكتر بودن ( شاخص2881) 1نهاد تضمین كیفیت انگلستان

 است:

 ،مشاركت در تولید دانش 

 ،تبیین شكاف دانش 

 هاي صريح پژوهشی، طرح پرسش 

 ،تدوين چارچوب مفهومی 

 هاي دقیق، طراحی پژوهش 

 ،روش شناسی مناسب 

 آوري داده به روش صحیح، جمع 

 ،ارائه روشن و دقیق 

 ،تعهد كامل به نظريه 

 ،استدالل قانع كننده 

 شی،هاي پژوه پاسخ به پرسش 

                                                           
1. UK Quality Assurance Agency for High Education (QAA) 

2. Doctorateness 
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 گیري مفهومی نتیجه (Laster, 2003). 

ها انتظارات زيادي وجود  هاي دكتري و نتايج حاصل از آن قابل توجه اين است كه از دوره ةنكت    

 ,Cryerعنوان مثال كرير ) ها تأكید شده است. به ها بر محقق نشدن آن دارد كه در بسیاري از پژوهش

هاي كلیدي  ها و ويژگی شناسايی و بحث در مورد مهارت( دريافت دانشجويان دكتري قادر به 1997

گويد: دانشجويان دكتري بیشتر  هاي فوق می ( با تأيید يافتهMitchell, 2007خود نیستند. مايكل )

دنبال آن هم باشند  تمايل به قرار گرفتن در كسوت استادي هستند تا ساير مشاغل و اگر به

ها تأكید دارند  كنند. در واقع اين يافته ز دكتري كسب میهاي پس ا هاي مربوطه را در دروه مهارت

كه دانشجويان دكتري بايد در آموزش و پژوهش تالش و تمرين بیشتري داشته باشند تا بتوانند در 

( در پژوهشی Borthwich, 2003ويچ و همكاران ) هاي شغلی موفق عمل كنند.  بورس قبول فعالیت

هايی پرداختند كه برخی به  مطالعه قرار دادند و به توصیف مهارتدانشگاه را در استرالیا مورد  34

هاي تحصیالت تكمیلی  شد. آنها نتیجه گرفتند كه در دوره صورت مستقیم به بازار كار مربوط می

التحصیالن بسیار كلی است و مشخص نشده اين افراد چه كاري بايد انجام دهند. در  انتظارات از فارغ

اي را در مورد  (  مطالعهGolde and Dore, 2001هاي كلی است. گولد و دور ) واقع تمركز بر مهارت

 1548دانشگاه ) 25رشتة تحصیلی را در  11اند و  سازي شغلی انجام داده آموزش دكتري و آماده

اند  مند به تدريس بوده اند. نتايج نشان داد اكثر دانشجويان دكتري عالقه نفر( مورد بررسی قرار داده

اند در دوره دكتري مهارتی فراتر از  درصد دانشجويان فلسفه( و اظهار داشته 02وان مثال )به عن

ها كارايی داشته باشند. دورة دكتري تمركز بر  كنند تا بتوانند در ساير حوزه تدريس كسب نمی

 آموزش و پژوهش دارد و كسب مهارتی فراتر از اين دو مستلزم برنامة ديگري است.

هاي درسی دوره دكتري بايد چه موادي را  شود اين است برنامه الی كه مطرح میبنابراين سؤ    

( معتقد است altbach, 2004پوشش دهند تا بتوان بخشی از اين انتظارات را پاسخ داد؟ آلتباخ )

هاي درسی دوره دكتري بايد بتوانند دانش ضروري براي حل مسأله را در اختیار دانشجويان  برنامه

 Alisonا از اين طريق زمینه براي انجام پژوهش فراهم شود. الیسون لیی و همكاران )قرار دهند ت

Lee and et.al, 2009 بر نكتة كلیدي تمايز بین دو نوع تولید دانش تأكید دارند: نوع اول دانش )

هاي دانشگاهی و نوع دوم تولید دانش چالشی از زمینة كاربرد است. نوع دوم در  تولید شده از رشته

فضاي كاربرد، فرابرنامة درسی، ناهمگون، غیر سلسله مراتبی و گذرا، پاسخگو به جامعه و بازتابی، 

كند. اما  كنندگان گسترده، موقت و ناهمگون، مسأله محور و وابسته به بافت معنی پیدا می مشاركت

ه محور و اي كه مورد عالقه افراد يك رشته است، سلسله مراتبی و رشت نوع اول مسائل در زمینه

ها يك نوع برنامة  شوند. بر اين اساس آن شناسی پژوهش تبیین و حل می مبتنی بر اصول روش
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اند كه تركیبی از فضاي حرفه، كسب و كار و  اي پیشنهاد كرده حرفهدكتري براي  1درسی پیوندي

 .(Maxwel, 2003) دانشگاه است
 

 
 يا حرفهدكتري نوع برنامة درسي تركيبي براي  (:1)شکل 

 

كانون بحث در اين زمینه بر موضوع تولید دانش و سطوح دانش )براساس تعريف شون( تحت     

هاي دكتري است. موضوع مهم در اين زمینه كارهايی است كه ما از يك فرد داراي  پوشش دوره

ما  پژوهی در اين زمینه پررنگ است. اما اگر مدرک دكتري انتظار داريم و معموالً تولید دانش و دانش

اي تعريف كنیم كه موارد ديگري را نیز در بر بگیرد شايد بتوان  گونه  اين دوره را در آموزش عالی به

هاي دكتري از برونداد  خواهیم دوره (. اگر میLaster, 2004ماهیت دوره هاي دكتري را تغییر داد )

 هاي زير غلبه كنیم: قابل قبول و كیفی برخوردار باشند بايد به چالش

  هاي بیرون از دانشگاه و جدايی زندگی علمی از بقیة  ارتباط دانشجويان دكتري با بخشعدم

 جامعه،

 كننده، وقت نگذاشتن اساتید براي دانشجويان دكتري و مشاركت پايین بین تیم هدايت 

 هاي مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و انسانی، بر بودن رساله زمان 

 ها،  اي عدم گرايش به سمت بین رشته 

 انشجويان دكتري فرصت درمیان گذاشتن تجارب خود را با ديگران ندارند،د 

 طلبد، درس سمینار در برنامة درسی مبهم است و در برخی مواقع كار زيادي را می 

 ( دانشجويان دكتري فرصت كمی براي شكل دادن به تجارب خود در اين دوره دارندPechar 

and Thomas, 2004.) 

 پاسخ مانده و معلوم نیست دانشجوي  ز ابهاماتی است كه هنوز بیشروع دورة دكتري يكی ا

 دكتري از كجا بايد شروع كند،

                                                           
1. Hybrid curriculum 



 5931 22، تابستان اول، شمارة هارمچسال                                           تدریس پژوهی                            فصلنامه 

 

 كه در قالب يك پروژه  گرايی مفرط هستند خصوصاً زمانی دانشجويان دكتري در خطر تخصص

 نويسند، بزرگ رساله می

 التی مجزا از بقیه هايی مانند علوم انسانی و اجتماعی دانشجويان با استادان خود در ح در حوزه

 كنند در حالی ماهیت اين علوم بر گفتگو و كار جمعی قرار دارد، كار می

 ها  اي رشته هاي سنتی ارائه مانند كنفرانس كافی نیست و در مورد بین در بسیاري موارد روش

 وجه جوابگو نیست، اين به هیچ

 شود، اي دانشجويان مانعی بزرگ محسوب می كارهاي حاشیه 

  مند به همكاري و انتشار نتايج كارشان نیستند ) بسیاري دانشجويان عالقهدر مواردHufner, 

2004.) 

 توانستند به ساير  شدند نمی هاي دكتري پذيرفته می در ابتداي اجراي برنامه كسانی كه در دوره

 ؛شدند هاي اقتصادي بروند و عمالً براي معلمی دانشگاه تربیت می بخش

 اي به ادامه دادن كار آكادمیك نداشتند و براي  كثر دانشجويان عالقهموضوع بعدي اين بود كه ا

هاي پس از دكتري گرايش  هاي ديگري بودند و به دوره وارد شدن به بازار كار نیازمند آموزش

 ؛كردند پیدا می

  تأكید بیش از حد بر پژوهش و تحقیق، دانشجويان دكتري را از نظر آموزشی ناتوان كرده و آنها

دهد كه  ها نشان می اند. هر چند بررسی هاي مرتبط ناتوان بوده ش ديگران و ساير مهارتدر آموز

 ؛اند تا پژوهشی دانشجويان دكتري بیشتر درگیر كارهاي آموزشی

 هاي مورد نظر دانشجويان دكتري خیلی با نیازهاي بازار كار هماهنگی و تطابق ندارد پژوهش 

(Moscati, 2004). 

 آيا دوره دكتري كارآ( موزي پژوهش است يا تعلیم و تربیتTraining or Education به عبارت )

 ديگر آيا واحد درسی براي اين دوره نیاز است يا خیر؟

 آيا دانشجويان دكتري فقط بايد تحقیق كنند يا كار كردن هم براي آنها الزم است؟ 

 هاي دكتري بايد يك شكل باشند يا متنوع؟ آيا دوره 

 هاي كارشناسی ارشد و لیسانس چیست؟  ا دورهارتباط دوره دكتري ب(Weert, 2005) 

 هاي بیرونيی از دانشيگاه بيراي     هاي دانشجويی و جلب سرمايه گذاري براي انجام پژوهش سرمايه

 ها و حل مسائل   نامه باال بردن كیفیت پايان

 یدي هاي دكتري در دستان اسات محدوديت آموزش در دوره دكتري. برنامة درسی و فلسفه دوره

است كه از بازار كار دور هستند. يكی ديگر از نواقصيی كيه بیشيتر در حيوزة عليوم اجتمياعی و       

شود اين است كه دارندگان مدرک دكتيري در تيدريس افيراد ميوفقی نیسيتند.       انسانی ديده می

هاي درسی دوره دكتري بر پژوهش قرار دارد و افراد را براي مدرس شيدن آميوزش    محور برنامه
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 دهد.   نمی

 هاي درسی با نیاز بازار كار، طيوالنی بيودن    عدم تطابق برنامه -ارتباط و نیاز بازار كار افزايش عدم

 زمان تحصیل و كاهش هزينة فايده  

 شود نمی  برنامة درسی جاري منجربه تربیت پژوهشگران زبده (Altbach, 2004). 

 1افزايی هاي دكتري هم تی دورهگويند ويژگی ذا ( میTrafford and Leshem, 2009ترافورد و لشین )

كنندة در كنار هم قرار گرفتن آن چیزهايی است كه فرد تا زمان دكتر شدن  است كه عامل تعیین

هاي دوره دكتري  ( تأكید دارد كه برنامهKehm, 2004آموخته است. بر اين اساس است كه كهم )

 هاي زير را دارا باشند: بايد ويژگی

  هاي  هاي كلی و هم مهارت پژوهشگران به نحوي كه هم از مهارتافزايش شايستگی و قابلیت

 خاص برخوردار باشند؛ 

 ؛2تطابق با فرايند بلونیا و بیانیة سالزبورگ 

 هاي سازمان يافته؛ توسعة آموزش 

 هاي دكتري. توجه به كیفیت تیم راهنمايی دوره 

دلیل انتظاراتی كه از  ست و بههاي ديگر متفاوت ا برنامة درسی در دورة دكتري ماهیتاً با دوره    

ها به تربیت متخصص  هاي ساير دروه توان با برنامه آموختگان دورة دكتري وجود دارد نمی دانش

پرداخت. برنامة درسی دوره دكتري بايد طوري تدوين شود كه الزامات تولید دانش را از يك طرف و 

بر اين شرايط براي تزريق دانشجويان  الزامات كار تخصصی از طرف ديگر را برآورد نمايد. عالوه

هاي اجتماعی  اي، نقش هاي مختلف حرفه ها با بخش دكتري به محیط پژوهشی و آشنا كردن آن

 دانشجويان دكتري و اثرات آنها بر جامعة علمی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 گيري بحث و نتيجه

ه تحصیل در كشور را دانشجويان درصد كل دانشجويان شاغل ب 2براساس آمارهاي رسمی نزديك به 

دهد. از  را نشان می 45312( كه عدد IRPHE, 2012دهند ) تخصصی تشكیل میدكتري هاي  دوره

 1328تخصصی سال دكتري سوي ديگر بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش كشور در آزمون 

گاهها و مراكز نفر به عنوان دانشجوي دكتري در دانش 0232تعداد  1321و در سال  2452تعداد 

التحصیالن  (. افزايش عالقه فارغKhodaii and et al, 2012اند ) آموزش عالی و پژوهشی پذيرفته شده

                                                           
1. Synergy 

منتشر شد  1222اي اروپا و آمريكا در سال  توان به بیانیه گلیون اشاره كرد كه پس از اجالس منطقه . در اين مورد می 2

 هاي دكتري داشت. و تأكید بر بازنگري در دوره
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و افزايش دانشجويان در اين حوزه نشان دهنده نوعی  هاي دكتري دورة كارشناسی ارشد به دوره

دورة دكتري، پذيرش  بسیاري از داوطلبان ورود بهتغییر رويكرد در جمعیت دانشجويی كشور است. 

كنند و  هاي بیشمار و كسب نوعی پرستیژ اجتماعی تلقی می كنندة فرصت در اين دوره را فراهم

گیرند. اين افراد پس از پذيرش و وارد شدن به  بنابراين نهايت تالش خود را در اين مورد به كار می

 انتظارات آنها است. شوند كه برخالف هايی مواجه می دوره دكتري با محتوا، روش و سرفصل

ريزي  ( در مورد سرفصل و محتواي دوره دكتري برنامهYadegarzadeh, 2013بررسی يادگارزاده )    

دهد در دو گرايش اين رشته محتواي دوره قديمی، ناكارآمد و ناهماهنگ با نیازهاي  درسی نشان می

هاي دكتري را نشان  دورهها داخلی نیز تصوير مطلوبی از  ساير پژوهشعلمی دانشجويان است. 

هاي  (. گسترش دورهMirzamohammadi, 2010 and Shaaban and Mosapor, 1997دهند ) نمی

هاي تحصیالت تكمیلی و  هاي مختلف نیازمند تغییر رويكرد آموزش عالی به دوره دكتري در رشته

در مورد اينكه از ها بايد  دانشگاههاي درسی است.  بازنگري جدي در اهداف، راهبردها و برنامه

ها از تربیت دانشجوي دكتري چیست بازانديشی  دانشجوي دكتري چه انتظاري دارند و هدف آن

هاي درسی فراهم  كنند. از اين طريق زمینه براي كار در مورد بازنگري اهداف، راهبردها و برنامه

نجام شده اما به دلیل ها ا خواهد شد. نكتة قابل توجه اين است كه در موارد زيادي بازنگري سرفصل

اينكه رويكرد سنتی بر تربیت دانشجوي دكتري همچنان حكمفرماست اين تغییر از كارايی الزم 

كنند و اين امر  برخوردار نبوده و ساير عناصر نظام دانشگاهی همچنان بر روال قبل حركت می

 دنبال داشته است. نارضايتی دانشجويان و استادان را به

بیان شد فضاي كار دانشجوي دكتري بر سه محور بازنمايی و حل يك مسأله، تولید طور كه  همان    

علمی مورد نظر قرار دارد و بر اين  ةدانش در يك رشته علمی و توانايی پژوهش مستقل در حوز

هاي بومی و نیازهاي آينده مورد بررسی  هاي دكتري با توجه به ويژگی اساس ضرورت دارد دوره

ما را به اين اصل ( Morgavi and et.al, 2007و همكاران ) نگاهی به كار مورگاويمجدد قرار گیرد. 

تر تفاوت دارند و وجود حداقل  هاي پايین هاي دكتري ماهیتاً با دوره سازد كه دوره مهم رهنموم می

 ها ضروري است.  اندازي اين دوره الزمات توسعه آموزش عالی براي راه

اشته باشیم دانشجويان دكتري توان تولید و تفسیر دانش نوين از طريق در واقع اگر ما انتظار د    

مندي از  پژوهی، توسعة مرزهاي دانش داشته باشند، بتوانند درک نظام هاي اصیل و يا دانش پژوهش

دست آورند، توانايی  اي در رشتة تحصیلی خود به دانش در حوزة موردنظر و اقدام به عمل حرفه

ها با هدف تولید دانش، كاربرد و حل مسأله داشته باشند، و دركی  سازي پروژه درک، طراحی و پیاده

هاي دكتري هستیم و  ها و فنون تحقیق پیشرفته كسب كنند نیازمند بازنگري در دوره عمیق از روش

هدف دكتر  التحصیالنی مواجه خواهیم بود كه بی ينده با فارغآرسد در  با شیوه جاري به نظر می

 اند.   شده
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اند بايد هم از  ( تأكید كردهAtafar and et.al, 2004هاي دكتري همانطور كه عطافر و همكاران ) دوره

نظر اهداف و هم از نظر فرايندها مورد بازنگري قرار گیرند تا بتواند الزمات و نیازها را برآورده سازند. 

راهم نبودن زمینه رشد ف كنند میبه آن اشاره  هاي دكتري اساتید در دروهيكی از مشكالتی كه 

التحصیالن دوره دكتري است. اين موضوع نیازمحور نبودن، كامل نبودن و نقص  اي براي فارغ حرفه

توانند  التحصیلی نمی رساند كه افراد پس از فارغ جدي در محتواي سرفصل و برنامة درسی را می

ها، فرايندها و  اف، برنامهمسیر شغلی مناسبی را دنبال كنند. بر اين اساس بازنگري جدي در اهد

 هاي دكتري ضرورتی است و هر چه زودتر بايد در دستور كار قرار گیرد. نیازمحور كردن دوره

به هاي دكتري  رسد زمان براي تغییر و بازنديشی در دوره چه گفته شد به نظر می با توجه به آن    

ورة كارشناسی ارشد خود را سرعت در حال سپري شدن است و نظام آموزش عالی كشور همانند د

كند و در  بیند )رشد كمی( كه تغییر را بسیار دشوار می ها می در مقابل تقاضاي دانشجو و دانشگاه

التحصیالنی باشیم كه  اي انديشده نشود ممكن است ما شاهد فارغ صورتی كه در اين خصوص چاره

ی قادر به انجام فعالیت ديگري هاي مدرس اند و جز مهارت هاي دكتري را به پايان رسانده دوره

 نیستند.
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