
 

 

 

 

نظریه  بر اساسی دانشجویان دکتری علوم تربیتی احرفهبررسی الگوی توسعه 

 1یانهیزم
  2پورعباس عباس

 3حمید رحیمیان 

  4جواد پورکریمی

 5بالغ قرهحسین تقوی  

 91/99/9312تاریخ دریافت: 

 25/55/9314تاریخ پذیرش: 

 چکیده

ای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی است. مطالعۀ حاضر در پی ارائه مدلی جهت تبیین توسعه حرفه

ای دانشجویان رشته در ادبیات موجود برای تبیین توسعه حرفه شدهارائههای مدل تیکفاعدمبه جهت 

نظریه  ، از روش کیفیموردمطالعههایی متناسب با زمینه به دست آوردن دادهعلوم تربیتی در ایران و 

نفر از دانشجویان دکتری رشته علوم  91های مطالعه از طریق مصاحبه با استفاده شد. داده مبتنی بر زمینه

تفاده با اسای های فرعی و محوری و یافتن مقوله هستهبندی مفاهیم، مقولهتربیتی گردآوری شد. با طبقه

ای دانشجویان و روابط توسعه حرفه دهندهشکلهای مقولهاز روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی 

ای مقوله(، مقوله هسته 3) علّیدر قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شامل شرایط  هاآنبین 

گر (، شرایط مداخلهمقوله 5مقوله(، زمینه ) 3راهبرد )ای(، های حرفهدرگیرشدن دانشجویان در فعالیت)

 شود.مقوله( می 4پیامدها )و  مقوله( 5)

 ایای، دانشجویان، دکتری تخصصی، علوم تربیتی، نظریۀ زمینهتوسعۀ حرفه کلیدی: واژگان

                                                                                                                                        
 ..باشدیمدکتری دانشگاه عالمه طباطبایی رشته مدیریت آموزشی  نامهانیپااین مقاله برگرفته از 9 

 2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

  3استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی

 4 استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

 5 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی 
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 مقدمه

عنوان یکی از باالترین درجات و مدارک دانشگاهی و معیار صالحیت ، به9دکتری تخصصی

ها و نهادهای مختلف به افراد، گروه موردتوجه(، 2551، 2فرد )ادواردپژوهی منحصربهدانش

ای و ارضای عالیق فردی و یا بهبود موقعیت حرفه باهدفدالیل متنوع است. افراد عموماً 

ها و نهادهای اجتماعی (. گروه2599و همکاران،  3شوند )باگلترکیبی از این دو وارد دوره می

پژوهشی و اجرائی منبعث از دوره دکتری و افراد  از خدمات آموزشی، مندیبهرهنیز چشم به 

(. جامعه نیز در شکل کالن خود از جهت توسعه مبتنی بر 2554، 4درگیر در آن دارند )نرد

های های دکتری است. بر این اساس در برنامهنیازمند دوره انیبندانشدانایی و ایجاد جامعه 

های تکمیلی دوره کردن ریداآموزش،  ۀمسئل گرایانه بهایران با نگاهی نخبه سالهپنجتوسعه 

( که 9313است )ملک،  شدهاعالمعنوان الویت اصلی نظام آموزش عالی کشور دکتری به ژهیوبه

های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، در نهادهای تربیت کادر برای تصدی سمت هاآندر 

 . یافته است یتوجهقابلآموزشی علمی، اقتصادی و سیاسی برجستگی 

، محققان بسیاری بر 5در آموزش دکتری است یتوجهقابلارقام بیانگر رشد کمی  نکهیباوجودا

اند. طوالنی شدن دوره دکتری و نقش کرده دیتأکضعف سیستم تربیت دانشجویان دکتری 

مالی، جدائی دوره آموزشی و پژوهشی، عدم استمرار در نظارت و  تیحماعدمفرسایشی آن، 

ها، نامههای مصوب، عدم وجود آییننامهارائه مشاوره به دانشجویان، عدم اجرای دقیق آیین

، فرایند و دروندادای، ارزیابی نادرست معیارها و ضوابط مناسب در تعیین صالحیت حرفه

ای های دکتری با نیازهای برنامه توسعهتناسب برنامه، فقدان برنامه مشخص و عدم برونداد

ای از مسائل موجود نمونه( 9311، های دکتری تخصصیبر دوره یتأملگزارش همایش کشور )

 های دکتری در ایران هستند.دوره

                                                                                                                                        
9 Doctor of Philosophy (PhD) 

2 Edwards 
3 Bogle 
4 Nerad 

، این رقم به 9314-9315(؛ درست بیست سال بعد، یعنی 9312نفر بود )احمدی،  19، 9315برای ایران در سال  5این رقم5 

های نفر در دوره 291هزار و  31نیز حدود  9315-19 یلیسال تحص( رسید. در 9311)گزارش ملی آموزش عالی،  1115

 (.9319اطالعات، های آماری و فناوری دکتری مشغول به تحصیل بودند )گروه پژوهش
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های دکتر وجود دارد، عامالن درگیر در عالقه بسیار زیادی برای بهبود دوره نکهیباوجودا

که میلت و  طورهماناند. بر آن ناتوان بوده مؤثره، جوانب مسئله و عوامل تشخیص خود مسئل

اذعان به مسئله و احساس نیاز، ذینفعان و  باوجودکنند حتی ( بیان می2551) 9نتلس

 در مورد نقطه شروع اصالحات و اقدامات ابهام دارند. گذاراناستیس

نهادی و اجتماعی و -دی، سازمانیبا توجه به نقش اساسی دوره دکتری در تحقق اهداف فر

سازی مکفی دانشجویان برای روبروست، آماده هاآنهایی که این دوره با چالش حالنیدرع

عنوان ، بهای دانشجویانتوسعۀ حرفه گریدعبارتبهای کنونی و آینده یا های حرفهایفای نقش

را  ییهامؤلفهدی چه عناصر و چنین فراین ؛ اماهای دکتری، امری حیاتی استنقطه کانونی دوره

ها مسائل اصلی پذیرفته و چه نتایجی را به دنبال دارد؟ این ریتأثو از چه شرایطی  ردیگیبرمدر 

هایی دادههستند که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن است. در همین راستا و بر اساس 

ترین عنصر عنوان مهمهای دانشجویان دکتری بهحاصل از بررسی ادراکات و نگرش ایزمینه

ای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی الگویی جهت تبیین توسعه حرفهآموزش دانشگاهی، 

تری دیدگاه روشن تیدرنهاگیرد تا شکل می 2بر اساس مدل پارادیمی نظریه مبتنی بر زمینه

 ای دانشجویان دکتری این رشته به دست دهد.ی حرفهنسبت به توسعه و بهساز

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

قابلیت « 3ایتوسعه حرفه»سازی دانشجویان دکتری در ادبیات مربوطه از طریق مفهوم آماده

فرایند رسمی و غیررسمی بهسازی و »ای دانشجویان دکتری توسعه حرفهیابد. تبیین می

است  یفرد ایتمامی سطوح آموزشی، دانشگاه، گروه آموزشی و سازی مداوم در عرض آماده

ای حال و بخصوص های حرفهکه دانشجویان دکتری برای تحت پوشش قرار دادن نیازمندی

)حجازی و «کنندهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی دریافت میآینده در جهت ایفای نقش

 (.2551بک، و کول 9311همکاران، 

است که حول  شدهارائهو رویکردهای گوناگونی  هاای دانشجویان دیدگاههبرای تبیین توسعه حرف

، 2ای، شبکۀ اجتماعی حرفه1ایگیری و توسعه هویت حرفه، شکل4ارشادگریمفاهیمی مانند 

                                                                                                                                        
9 Millet & Nettles 

2 Grounded Theory 
3 Professional development 

4 mentoring 
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از این  گیریچرخد. با بهرهمی، پذیریو نقش 4ایپذیری حرفه، جامعه3ایهای توسعهشبکه

که طرح  اندشدهنیتدوی طراحی و المللنیبی عملی مختلفی در سطوح هارویکردها، برنامه

، نقل از واکر و 9113ی آینده در آمریکا )علمئتیهعنوان اعضای سازی دانشجویان دکتری بهآماده

برنامه دکتری برای جامعه »های اروپا با عنوان المللی انجمن دانشگاه( و پروژه بین2551همکاران، 

که  هایکی از طرحاست.  ها بودهین طرحترای از مهم(، نمونه2555-2554« )5پاارو محوردانش

های دکتری علوم تربیتی سازی دانشجویان در دورهسازی آموزش و آمادهاختصاصی به بهینه طوربه

تالشی  بوده است؛ این طرح،( 2551برای دکتری علوم تربیتی ) 6طرح کارنگینیز پرداخته است، 

سازی بهتر و بیشتر شاغالن و افراد های دکتری برای آمادهسازی دورهبرای تقویت و توانمند

ای مدارس و کارمندان حرفه ی، رهبران دانشگاهیعلمئتیهآموزشی، اعضای  مؤسساتای در حرفه

و  کالج 25در  2551های آموزشی در امریکا بوده است. این طرح از سال ها و سازمانو کالج

های دکتری علوم . انگیزه اصلی عامالن این طرح، خصوصیات خاص دورهدرآمددانشگاه به اجرا 

 هاآنبنا به استدالل است.  شدهاعالمی که این رشته با آن روبروست، اژهیوهای تربیتی و چالش

زمینه  ای است و دارای یکپیچیده های بسیار خاص ودارای ویژگی رشتهکی عنوانبهعلوم تربیتی 

های ی بودن، به لحاظ گرایشارشتهنیبی است و عالوه بر کاربردی بودن و ارشتهنیبی گسترده

 علمی موجود دارای تنوع بسیار باالیی است.

را فرایند « تربیت»یا در یک کلمه  وپرورشآموزش(، اگر بتوان عملکرد 9314به نظر کاردان )

تغییر مطلوب رفتار آدمی تعریف کرد، علوم تربیتی مجموعه معارفی خواهد بود که از پژوهش 

محققان بنیاد کارنگی  مانندبهاست.  شدهفراهمامور مربوط به این عملکرد  دربارهو اندیشه 

 یاچند رشتهای و رشتهی را بین، علوم تربیتیشناسعلمبسیاری دیگر از فالسفه علم و محققان 

چشم های علوم تربیتی نیز مبتنی بر بنابراین مبانی آموزش در رشتهاند؛ کردهبندی طبقه

                                                                                                                                        
9 Professional Identity Development 

2 Social Network 
3 Developmental Network 
4 Professional Socialization 
5 Doctoral Programmes for the European Knowledge Sciety 
1 Carnegie Foundation 
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تر شدن رسیدن به توافق در اصول و مبانی چند رشته خواهد بود که نتیجه آن مشکل یهااندازه

 است.« ایتههستۀ رش( »2551علوم تربیتی و به تعبیر محققان بنیاد کارنگی )

های علوم اجتماعیِ ها، علوم تربیتی در طبقه رشته( از رشته2551) 9بندی هالیبرمبنای طبقه

کاربردی قرار گرفته که علومی کاربردی و نرم هستند. سختی و نرمی با درجه توسعه پارادایم 

و حل  ای که رشته برای انجام اقدامات عملیارتباط دارد؛ کاربردی و محض بودن با درجه

توان گفت پارادایم رشته علوم تربیتی در بنابراین می؛ شودمسائل عملی کاربرد دارد، تعیین می

کامل روشن، قوی و مشخص نیست. از منظر دیگر این  طوربهمرحله توسعه قرار دارد و هنوز 

ای کاربردی بوده و در حل مسائل واقعی مترتب بر زندگی واقعی مستقیماً نقش رشته، رشته

چند هایی است که به لحاظ گستردگی و دکتری علوم تربیتی یکی از حوزه دارد. همچنین

و گلد و  2551)بیناد کارنگی،  دیگر متمایز است ۀانیگراعملبودن از درجات تحصیلی  یارشته

های آموزشی این رشته که منجر به توسعۀ تربیت دوره وجودنیباا (.2599، 2؛ پری2551واکر، 

شناسی آن را قوام شناسی و روششناسی، معرفتشود و مبانی هستیعلم و عمل می عنوانبه

به اجتماعی  یشکل بخشبخشد، دارای رویکردهای ماهیتاً متفاوت و گاهاً متناقض در می

و دکتری  3گاه آن، دوگانگی مدارج تحصیلی )دکتری تخصصیتخصصی است که تجلی

 رشته است.( در مقطع نهایی این 4آموزش

(، منزلت 2551ای علوم تربیتی )بیناد کارنگی، فقدان وحدت و عدم توافق در مورد مبانی رشته

(، 2599و پری،  2551؛ شولمن و همکاران، 9113، 5پائین علوم تربیتی )اوزاتورب و وانگ

ها و سوءظن نسبت به زنانه بودن رشته های علوم تربیتی در دانشگاهای دانشکدهموقعیت حاشیه

دار شدن وجهۀ رشته علوم تربیتی ( منجر به خدشه2599و پری،  9113ورب و وانگ، )اوزات

قرار نگیرد.  موردتوجهشایستۀ آن است،  کهچنانآنشده و باعث شده است که علوم تربیتی 

ها و کنند دانشگاه( استدالل می2551؛ نقل از بیناد کارنگی، 9111و گاتری ) فورد لیگ

، راه خود بخشتینارضاهای ناواضح و اغلب دستورالعمل واسطهبهی های علوم تربیتدانشکده

                                                                                                                                        
9 Holley 
2 Perry 
3 Doctor of Philosophy (PhD) 

4 Doctor of Education (Ed.D.) 
5 Osguthorpe & Wong 
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ای درجه ها به رشتهو این امر منجر به این شده است که علوم تربیتی در دانشگاه اندکردهرا گم 

طلبِ مشروعیت از نوع علوم اجتماعی،  هاآنو در حاشیه قرار گیرد. به نظر  شدهلیتبدچندم 

، نشانگر محور قیتحقهای با منزلت باال و چشمی با رشتهرقابت و هم در عین کاربردی بودن و

مترتب بر رشته است که منزلت پائین نسبی برای  «9یکارکرد ریغهای تطابق استراتژی»وجود 

برند که ای نام میاز مسائل چهارگانه هاآنهای علوم تربیتی را به بار آورده است. دانشکده

دوسوگرایی »روبرو هستند. این چهار مورد عبارت از  هاآنبا  های علوم تربیتیدانشکده

یا قائل شدن محوریت برای علوم تربیتی در بین علوم در کنار منزلت پائین عامالن  2«فکری

زنانگی رشتۀ »های پیشرفته در آن، و عدم کاربردپذیری تکنولوژی« تکنولوژی ضعیف»تربیتی، 

یعنی عدم ثبات در رسالت و « رسالت التقاطی و آشفته»و  یتاریخ نهیزمپس تبعبه« علوم تربیتی

 های نهادی، هستند.رویه

ای آیندۀ علوم تربیتی به سازی عامالن رشتهمسائل مذکور شرایط ویژه و متفاوتی را برای آماده

عامالن  نیترمهم عنوانبهرد. از طرف دیگر دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی، آووجود می

سازد. دانشجویان این را از دیگران متمایز می هاآنهای خاصی دارند که آینده، ویژگی ایرشته

و سنین  آن تنوع بیشتر تبعبهرشته دارای سوابق تحصیلی متفاوت از رشته علوم تربیتی و 

 هاآنها بوده و بیشتر متشکل از زنان هستند؛ همچنین باالتری به نسبت دانشجویان دیگر رشته

بیشتر از سایر  هاآنای بیشتری دارند و طول اتمامِ دورۀ دکتری در بین جام کار حرفهسوابق ان

 (.2551بنیاد کارنگی، و  2551میلت و نتلس، دانشجویان است )

ی کاربردی هاای دانشجویان و البته طرحبرای تبیین توسعه حرفه شدهارائهمفاهیم  پیشینۀ تحقیق:

اند. نمونه ای از مهمترین تحقیقات تحقیقات گوناگونی بوده بخشنقطه شروع و الهام گفتهشیپ

 ارائه شده است. 9در جدول  هاآنن دکتری و نتایج انجام شده بر روی توسعه حرفه ای دانشجویا

 

                                                                                                                                        
9 dysfunctional coping strategies 

2 intellectual ambivalence 
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 هاآنای دانشجویان دکتری و نتایج بر روی توسعه حرفه شدهانجامهایی از تحقیقات . مثال1جدول 

 نتایج هدف /روش محققان

نوبل و همکاران 
(2594) 

 

ای توسط نحوه کسب هویت حرفه
مصاحبه  -دانشجویان دکتری )کیفی

های کانونی متشکل از با گروه
 دانشجویان(

ای شدن در حوزه خود دچار ها در فهم الزامات حرفهاند. بسیاری از آنای خود بودهآور برای ساخت هویت حرفه دانشجویان در تالشی چالش
گرایانه و عملیاتی حرفه خود دچار تنش هستند و نوعی ناسازگاری بودند و آگاهی کافی از آن الزامات نداشتند. دانشجویان بین تفکر ایده ال مشکل

گیری و نهایتاً شکل ای شدن تحمیلی و دارای محدودیت است؛شود که دانشجویان به این نتیجه برسند که حرفهکنند. این تضاد باعث میحس می
 التحصیلی و در طی دوره آموزشی است.هویت نیازمند مقدماتی در زمان فارغ

آستین و 
 همکاران

(2551) 

تجارب و نحوه گذار دانشجویان 
دکتری از دانشجویی به حرفۀ 

 پدیدارشناسی( -)کیفی تخصصی

چالش بود.  –ی حمایتی، تداوم و بعد موفقیت هادر مطالعه آنان شامل پنج مورد بود: هویت، یکپارچگی و انسجام، سیستم آشکارشدههای تم
شوند نیازمند این هستند که با گروه آموزشی و دانشگاهی که به آن تعلق دارند، دهد که دانشجویانی که وارد دوره دکتری مینشان می هاآنهای یافته

بندی چالش طبقه –عنوان اجزای عامل کلی موفقیت به هاآناحساس یکپارچگی کنند. داشتن تعهد و مدیریت زمانی عاملی تعیین کننده است که خود 
تواند از طرف خانواده، دوستان، می هاکنند، دانشجویان نیازمند حمایت هستند که حمایتاز میزان موفقیت یا چالشی که احساس میشود. فارغ می

 و خود دانشگاه فراهم شوند. یعلمئتیهدیگر دانشجویان، اعضای 

 (2551)سیمونز 
ای، انتظارات رابطه توسعه حرفه

-شغلی و کارآمدی تدریس )کمی
 همبستگی(

وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان  21/5اندازه داری بهای و کارآمدی رابطه معنیای و انتظارات شغلی و نیز بین هویت حرفهبین توسعه حرفه
 نده انتظارات شغلی و کارآمدی تدریس است.بینی کنداری پیشمعنی طوربهای دهد که توسعه حرفهمی

شاشام و 
اودکوهن 

(2551) 

های یادگیری دانشجویان ویژگی
-دکتری )روش کیفی

 پدیدارشناسی(

شود و یادگیری جمعی در طول دوره و ای منجر به ارتقای گفتمان دانشگاهی میالعمر گفتمان حرفهاز طریق مشارکت در فرایندهای یادگیری مادام
شود و بر ارتقای فرهنگ جامعه و و با مشارکت در تحقیقات و توسعه کارهای عملی و نیز انتشار مقاله و کتاب منجر به افزایش دانش می بعدازآن

 گذارد.می ریتأثدانشگاه 

رود و همکاران 
(2551) 

ای وضعیت توسعه حرفه
دانشجویان دکتری )مطالعه 

 پیمایشی(

های نوشتاری و چاپ کتب و مقاالت، های الزم برای اتمام دوره دکتری )مانند تفکر خالق، مهارتل کسب مهارتای دانشجویان شامتوسعه حرفه
های گوناگون، پذیری، ارائه و سخنرانی، کار در گروهای )تنوعهای حرفههای تحقیقی، مهارت انجام تحقیقات( و مهارتتجزیه تحلیل و ترکیب داده

ولی  اندمتفاوتها( از هم ای، مدیریت افراد، مدیریت بودجه و مهارت در نگارش برای دریافت پژوهانهرشتههای بینتو همکاری، فعالیکارتیمی 
 ها برای موفقیت در کارهای دانشگاهی و غیردانشگاهی ضرورت دارند.ی اینهردو

گاردنر، هیز و 
 (2551نیدر )

های خصوصیات و مهارت
تربیتی دانشجویان دکتری رشته علوم 

 -)تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده
 روش سازاگرای گلیزر(

 

ها مبین خصوصیات دانشجویان است که اولین طبقه مشتمل بر جستجوی دانش )عالقه به کسب دانش، تمایل توانایی -ها های دوگانۀ عادات ذهنی و مهارتتم
های جدید، ثبات اخالقی در انگیزی، خود هدایتی( و تواضع )پذیرش بازخورد، پذیرش ایدهبه یادگیری و پرورش ذهن خالق(، استقالل )خود مدیریتی، خود 

هایی هستند که در نقطه مقابل عادات ذهنی قرار دارند و ها و تواناییهای آشکارشده مهارتشود. دومین طبقه از تمپذیری( میپردازی و تحقیق و انعکاسایده 
های تحقیقاتی گوناگون( و برقراری امور تحقیقاتی )توانایی تجزیه تحلیل، ترکیب، ارزیابی و تولید تحقیق با استفاده از سنت های الزم برای انجامشامل مهارت

 در ارتباط هستند. باهمشود که ی و توانایی درک و مذاکره با مخاطبان متنوع( میفرد نیبارتباطات )برقراری ارتباط از طریق ارتباطات کتبی و 
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آستین و 
دانیل مک

(2551) 

سازی دانشجویان از نحوه آماده
پذیری آنان برای طریق جامعه
ی علمئتیهعنوان ایفای نقش به

 )مرور ادبیات(

هایی ای شایستگیها و عادات حرفهی، نگرشفرد نیبهای های آکادمیک، مهارتمهارت ادراکی برای فهم دانشگاه و رشته، توسعه دانش و مهارت
 شوند.پذیر میجامعه هاآنی نیازمند آن هستند و در راستای کسب علمئتیهن تحصیالت تکمیلی برای عضویت در هستند دانشجویا

هنسلی و 
همکاران 

(2555) 

 

ای های توسعه حرفهشاخص
 دانشجویان )مطالعۀ اکتشافی(

 

ای، شرکت فعال در امور های حرفهای، مشارکت فعال در سازمانهای حرفهنامهکسب گواهی در جهتهای رشته، تالش تعهد به استانداردها و آرمان
هایی از ای نمونهی مانند هدایت دانشجویان دیگر، حفظ استانداردهای باال در ارائه خدمات و مشارکت در حوزه نظارت حرفهعلمئتیهمربوط به 

 د.ای هستنهای مربوط به توسعه حرفهشاخص نیترمهم

محسنی و 
همکاران 

(9311) 

 طیمحهای مسائل و چالش ریتأث
پذیری دانشگاهی علمی بر جامعه

 (اکتشافی-کمیدانشجویان دکتری )

کنند. عوامل فردی نیز در پذیری دانشجویان دکتری عمل میعنوان موانع اصلی جامعههایی که عمدتاً دارای ماهیت نهادی و ساختاری هستند بهچالش
لمی از هنجارها بر تبعیت محیط ع ریتأثاین موانع مستقیم نبوده بلکه از طریق  ریتأثدهد که نشان می جینتاپذیری قرار دارند. سطح بعدی موانع جامعه

 دهند.قرار می ریتأثپذیری دانشجویان را تحت ی دانشگاهی، جامعهضد هنجارهاو 

 (9313ملک )
 

های دکتری وضعیت کنونی دوره
علوم انسانی )بررسی اسناد و 

 های کیفی(تحلیل داده –مدارک 

های ارتباطی و عدم دسترسی مطلوب به منابع های برگزاری دوره، نارسایی شبکههای دکتری، ناکارآمدی شیوهشرایط دایر کردن دوره تیکفاعدم
مدیریت علمی، فقدان انگیزه و مشکالت مالی دانشجویان، کمبود اساتید دارای صالحیت علمی الزم، نداشتن ارتباط الزم با مراکز داخلی و خارجی و 

 های مصوب.پذیری سرفصلهای دکتری و تحققبودن سطح تجهیزات و امکانات آموزشی در دوره بخشتیرضاسب در کنار نامنا
موسی پور 

(9311) 
 

ارزشیابی برنامه درسی مقطع 
های علوم تربیتی دکتری رشته

 )تحلیل تطبیقی(

ربیت تخصصی دانشجویان نارسا است. تاندازه الزم توجه نشده است. برنامه برای های فردی دانشجویان بهو تفاوت اتها، گرایشدر برنامه به رغبت
 های الزم برای ارزشیابی است.مسرنامه فاقد مکانیب
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 11..... / ای دانشجویان بررسی الگوی توسعه حرفه

ای شواهد تحقیقاتی پیشین حاکی از وجود عوامل متنوع در تبیین نحوۀ توسعه حرفه

(. این عوامل به لحاظ پژوهشی دارای اعتبار هستند؛ ولی 9دانشجویان دکتری است )جدول 

های مختلفی بهره شناسیقرار داد: اوالً هرکدام از تحقیقات از روش موردتوجهچند نکته را باید 

ها و جوامع هدف این تحقیقات متفاوت بوده است؛ نکته دیگر اینکه یاً موقعیتاند؛ ثانگرفته

؛ اندعوامل شناسایی شده بسیار پراکنده و وابسته به اقتضائات زمانی، مکانی و موقعیتی بوده

اند که مبین شکاف توان استدالل نمود که اعتبار این عوامل مستقل از زمینه نبودهبنابراین می

های متفاوت این امر کاربردپذیری نتایج تحقیقات را در موقعیتیات موجود است. اصلی در ادب

 را محدود ساخته است. یموردبررساز زمینۀ 

 شناسیروش

شناسایی مدل  باهدف –نظریه مبتنی بر زمینه -مناسب یشناسروشتحقیق حاضر با کاربرد 

اهی ایران و متناسب با ای دانشجویان دکتری علوم تربیتی در جامعه دانشگتوسعه حرفه

 شد. یزیرطرحموقعیت و زمینه فرهنگی آن 

آن، با استفاده از  لهیوسبهیک شیوه پژوهش کیفی است که  روش تحقیق نظریه مبتنی بر زمینه

این نظریه در یک سطح وسیع یک  کهیطوربهیابد؛ ای تکوین میها، نظریهیک دسته داده

و اکتشافی است که به  استقرایی این روش کند.فرایند، یک عمل یا یک تعامل را تبیین می

های موجود، خود به نظریهاتکا به  یجابه کهدهد امکان می های گوناگونپژوهشگران در حوزه

این نظریه  که ینجائآاز  و دنکن اقدامای مشاهدات نظریه از طریق تحلیل مقایسهتدوین 

های باشد و تبیین بهتری از نظریهمی موردمطالعههاست، متناسب با موقعیت برخاسته از داده

، نظریه مبتنی بر زمینهدر  (.15: 9311آورد )بازرگان، موجود برای موقعیت نامعین فراهم می

مربوط به متناسب و  آنچهشود تا پژوهش از یک حوزه مطالعاتی شروع و فرصت داده می

، 9شود )اشتراس و کربینموضوع است خود را نشان دهد، فلذا نوعی پژوهش اکتشافی تلقی می

هایی با دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی با هدف اکتشاف در این راستا مصاحبه(. 9315

علوم تربیتی ترتیب داده شد؛ برای  ای دانشجویان مقطع دکتری رشتهالگوی توسعه حرفه

ادراکات و نگرش حول محور  سؤال 92مندی با ساختی از سوگیری ابزار نیمهجلوگیر

دانشجویان نسبت به رشته علوم تربیتی، انگیزه و انتظارت دانشجویان و نیز جوانب توسعه 

                                                                                                                                        
9. Strauss & Corbin 
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                                            9313 زمستان  اولشماره   هفتمسال  / فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران 955

های درگیر، موانع و عوامل تسهیلگر ها و الزامات، افراد و گروهای در قالب ویژگیحرفه

و موارد مشابه مطرح شد که محتوا، راهبردها،  جادشدهیاسازی دانشجویان، تغییرات آماده

کند. ای دانشجویان را استخراج میای و محیطی و نیز پیامدهای توسعه حرفهشرایط زمینه

حضوری بود که موارد مطروحه  صورتبهدقیقه و  925تا  35ها بین ام مصاحبهانج زمانمدت

سازی شد )پروتکل مصاحبه و اطالعات مربوط به پیاده بعدازآنبه شکل صوتی ضبط و 

 ضمیمه است(. شوندگانمصاحبه

دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی در نفر از  91در تحقیق حاضر شامل  کنندگانمشارکت

( و در 9311های دولتی شهر تهران بودند که برمبنای منطق تکرار )گال و همکاران، هدانشگا

گیری نظری انتخاب شدند که تحت عنوان نمونه هدفمندجهت ساخت نظریه به شکل 

اطالعات  در 9ادامه پیدا نمود که اشباع آنجاشود و تا ( از آن یاد می9315)اشتراس و کربین، 

با استفاده از  هاآندر فرآیند گردآوری اطالعات و سپس تحلیل حاصل شود.  شدهیگردآور

ها در این خصوص انباشته تدریج مفاهیم و گزارهاشتراس و کربین، به یامرحلهکدگذاری سه 

 ها ما را به مقوله اصلیبندی و بررسی گزارهشدند تا اینکه از مصاحبه یازدهم جمعمی
 سؤاالتنیز سعی شد تا  بعدازآنرهنمون شد؛ « ایههای حرفدرگیری دانشجویان در فعالیت»

ها تا پانزدهم اشباع نظری داده آن تنظیم و ادامه یابند. در مصاحبه وحوشحولبعدی در 

های مفهومی الگو، حفره پر کردنحدودی محرز شده بود؛ ولی جهت اطمینان از این موضوع و 

صول اطمینان از روایی پژوهش، یعنی برای ح ها تا مصاحبه هجدهم هم تداوم یافت.مصاحبه

کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش )کرسول ها از منظر پژوهشگر، مشارکتدقیق بودن یافته

و مشارکتی بودن و  3، بررسی همکار2(، از راهبردهای تطبیق توسط اعضا2555و میلر، 

ی کنندگان گزارش نهایبرخی از مشارکت هاآنپذیری پژوهشگر استفاده شد که در طی انعکاس

خود را در  را بازبینی کرده و نظر آمدهدستبههای نخست، فرآیند تحلیل یا مقولهی مرحله

ابراز داشتند؛ چند تن از اساتید و دو تن از متخصصان علوم تربیتی و آموزش  هاآنارتباط با 

 کنندگانمشارکتمزمان از ه طوربهپرداختند؛  هاآندرباره  اظهارنظرها و عالی، به بررسی یافته

ها کمک گرفته شد و با توجه به پیشینه محقق در حوزه علوم تربیتی، در تحلیل و تفسیر داده

                                                                                                                                        
9.Saturate 
2. Member Checking 
3. Peer Examination 
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 959..... / ای دانشجویانحرفه بررسی الگوی توسعه

 
 

باز و نیز کدگذاری با ذهن باز و با توجه به مسئله اصلی  سؤاالتپرسیدن  برهیتکسعی شد تا با 

ها از سوگیری د امکانحمند اشتراس و کربین به پیش رود تا در پژوهش در قالب مدل نظام

 اجتناب شود.

 هایافته

( مفاهیم 9315های تحلیلی اشتراس و کربین )ها با استفاده از تکنیکای یافتهدر تحلیل مرحله

قرار  موردتوجهعنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جمالت به

ها تالش ام در داخل خطوط یا پاراگرافگرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پی

هزار  3)بیش از  شدهاستخراجشد تا کدهای باز استخراج شوند. به دلیل تعدد زیاد مفاهیم 

 یتربزرگهای مفهوم( کدگذاری باز طی دو مرحله انجام شد که طی آن مفاهیم در قالب مقوله

های م اولیه نیز در قالب دستهمرحله سعی شد که مفاهی نیبعدازامفهوم(؛  511) قرار گرفتند

بندی این مفاهیم مفهوم رسیده شد. با طبقه 915به  تیدرنهابندی گردند؛ بزرگ مفهومی طبقه

بندی مقولۀ اصلی طبقه 29مقوله فرعی شکل گرفتند که در مرحله کدگذاری محوری در  13

 است(.ضمیمۀ مقاله  هاآنبه همراه ابعاد و شرایط  ظاهرشدههای شدند )مقوله

سازی و پاالیش نظریه، متن در طول فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق جهت یکپارچه

ی قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقولۀ مرکزی موردبررسچندین بار  شدهانجامهای مصاحبه

هایی که بیانگر روابط بین ها، عبارات و ایدهنزدیک کردن مقوله جهتازآن)پدیدۀ اصلی( و استفاده 

های اصلی و قرار گرفت. بر همین اساس، روابط بین مقوله موردتوجههای اصلی و فرعی بود مقوله

گانه ی  1در قالب ابعاد  آشکارشدههای ای شکل گرفت. نهایتاً مقولهمدل پارادیمی توسعه حرفه

مقوله(، مقوله اصلی  3) علّیشرایط  صورتبهجود دارد، و هاآنمدل پارادایمی، با روابطی که بین 

مقوله(، شرایط  5مقوله(، زمینه ) 3(، راهبرد )ایهای حرفهدانشجویان در فعالیت رشانیدرگ)

 (.9مقوله(، جای گرفتند )شکل  4پیامد )و  مقوله( 5گر )مداخله
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 ی دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتیاحرفهمدل پارادیمی توسعه  :1شکل 

  

 زمینه:
 به و تجانس دانشجویان و انتظارات موجود از دانشجویان()فرهنگ دانشجویی، تشاهای گروهی دانشجویان . ویژگی1
 ی سخت اساتید(هامهارتی نرم اساتید و هامهارت)های اساتید . ویژگی2 

 آموزشی( جو گروه)ترکیب گروه آموزشی، استقالل گروه آموزشی و  آموزشی گروه .3
 آموزشی، هنجارهای جامعه علمی(-ایی، نهادهای حرفه احرفهی هاگروه)افراد/ای حرفه -یتخصص .4
 )رشتگی، منزلت رشته(ای . رشته5

 گر:شرایط مداخله
 های فردی دانشجویان(ویژگی اجتماعی دانشجویان و -های اقتصادی)ویژگیهای عمومی دانشجویان یژگیو .1
های جنبی دانشجویان در  مشغولیتی و لیتحص ریغهای مشغلهاجتماعی، -مسائل اقتصادی) انیدانشجو. مسائل و مشکالت 2

 طی دوره(
های دانشگاهی، ارتباطات دانشگاهی، امکانات دانشگاه و کارآمدی فرهنگ دانشگاهی، قوانین و رویه). عوامل دانشگاهی 3

 دانشگاه(
 عمومی( وپرورشآموزشو  قبل از دکتری های آموزشی کالن، آموزش دانشگاهی)سیاست آموزشی -. شرایط محیطی4
 )عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل سیاسی(کالن  -شرایط محیطی. 5

 پدیده اصلی:
درگیرشدن  

 دانشجویان
در 
های  فعالیت
 ایحرفه

 پیامدها:
 . پیامدهای فردی  1

رشد و  )توسعه مهارت فراشناختی، 
،  خبرگی و تخصص، فردی ییشکوفا

تخصصی،  -ی علمیریپذ تیهو
ارتقای  و  ارتقای مهارت اجتماعی

 (منزلت اجتماعی
ها انتقال و کاربرد آموخته .2

 )کارکرد اجرائی(
)ایفای نقش تخصصی، حل  

های  مسائل آموزشی، ارائه مشاوره
 تخصصی(

 . پیامدهای بیرونی3
ی، تخصصی شدن فرا دانشگاه) 

رشته علوم تربیتی، بازخوردها به  
 سیستم آموزشی(

   منفی ناخواسته . پیامدهای4
اجتماعی، تجربه احساسات  )انزوای 

 منفی، برآورده نشدن انتظارات(

 موجبات علّی:
های تخصصی  . ویژگی1

 دانشجویان
ی  هانگرشها، )دانش و مهارت

 ای(حرفه-علمی، سوابق علمی

های دانشجویان  . انگیزه2
 )درونی و بیرونی(

های برنامه . ویژگی3
   دوره دکتری

)تناسب برنامه، محتوای دوره،  
ی  هاتیفعالو  هافرصتزمان، 

، موقعیت و  شدهینیبشیپ
یادگیری،  -مکان یاددهی

 ها(ارزیابی و نظارت بر فعالیت

 راهبردها:
   یارشادگر .1
  حمایت روانی اساتید،)

–راهنمایی  حمایت علمی،

مدل نقش  گری اساتید،مربی
 بودن اساتید(  

 سازی.شبکه2
)درون دانشگاهی و بیرون   

 دانشگاهی(

   آموزشی.راهبردهای 3
 )رسمی و ضمنی(
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 ای دانشجویانهای تحقیق به تفکیک ابعاد مدل پارادایمی توسعه حرفهبحث در مورد یافته

ای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی مطابق مدل پدیدار شده، محور اصلی توسعه حرفه

ای اعم از آموزشی، پژوهشی و اجرائی است. های حرفهدانشجویان در فعالیت رشانیدرگ

در « چه چیزی در جریان است؟»گوید ای است که به ما میمحور/پدیده اصلی عبارت از مقوله

ای است که همه عوامل و مقوله« ایهای حرفهدانشجویان در فعالیت انرشیدرگ»تحقیق حاضر 

ای است که افراد خودشان کنند. این مقوله عبارت از درجهدر جهت توصیف آن حرکت می راتیتأث

دهند و وقت و انرژی خود را برای ی دخالت میاحرفهی هاتیفعالرا در مسائل مربوط به دوره و 

 اتیادبآید. می حساببه شانیزندگعنوان قسمت مهم ی بهاحرفهی هاتیلفعاکنند و آن صرف می

 نیترمهم از یکیعنوان به یآموزش برنامه با انیدانشجو یریدرگ که دهدمی نشان تیترب ۀحوز

 میمستقطور به و( 2595،لدیکالف؛ 2551 همکاران، و نتیبر) است یریادگی یهاکننده ینیبشیپ

 یرخدادها انیجر در انیدانشجوقرار گرفتن  زین و یدانشگاه یهاتیفعال در مشارکت یرتأث تحت

 .(2595و کالفیلد،  2551ین و همکاران، آست) است یدانشگاه

 شرایط علّی

. شرایط ونددیپیمای تحت شرایطی به وقوع های حرفهدانشجویان در فعالیت ندرشیدرگ

ها و مسائل و امور مربوط به پدیده را عبارت از مجموعه رویدادها و حوادثی است که موقعیت

ها را نسبت به آن شرایط معین چگونگی و چرایی پاسخ افراد و گروه تا حدکنند و خلق می

تحت عناوین موجبات « شرایط»(، 9315دهند. در مدل پارادیمی اشتراس و کربین )توضیح می

بر درگیرشدن دانشجویان  رگذاریتأثشوند. موجبات علّی ای مطرح میگر و زمینهی، مداخلهعلّ

ای در تحقیق برای تبیین توسعه حرفه گرفتهشکل یانهیزمای در مدل های حرفهدر فعالیت

و « های تخصصی دانشجویانویژگی»و « های برنامه دوره دکتریویژگی»حاضر مشتمل بر 

 بوده است.« جویانهای دانشانگیزه»

 یآنجائ از. شودموجب می را انیدانشجو یریدرگ که است عواملی از یکی انگیزۀ دانشجویان

و  است اعمال وها تیفعال در ایکنندهیینتع عامل آن بودونبود، است یرفتار سائق زهیانگ که

 2551 لسون،یو و ویزیل) ی داردآموزش یهاتیفعال در انیدانشجو یریدرگ با ییباال ارتباط

 و یریدرگ یاصل چالش تواندمی انیدانشجو یزگیانگیب ؛ بنابراین(2593 برت، و نتیکو

 .باشد یدکتر یهابرنامه در انیدانشجو مشارکت
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 است یعوامل از گرید یکی ی آنانتخصصهای توانایی خصوصبهان یدانشجودیگر  یهاویژگی

 در را ییابزارهاها ییتوانا نیا. سازدمی متأثر راها دوره در انیدانشجو مشارکت و یریدرگ که

 با یمطلوب نحو به توانندمی انیدانشجو آن واسطهبه که دهدمی قرار انیدانشجو اریاخت

 اختصاص یدکتر دوره و دانشگاه به که یزمان از و کرده برقرار طاارتب یاحرفه یهاسازمان

های تخصصی ویژگی»؛ این مقوله در تحقیق حاضر تحت عنوان کنند استفاده دهند،می

 خود به مربوط یهایژگیو که دهدمی نشان قاتیتحقاست.  شدهیبندطبقه« دانشجویان

 عمده دهد؛می قرار یرتأث تحت را هاآن یریدرگ نحوه و زانیم، هاآن یهاییتوانا و انیدانشجو

 یمحققان اساس نیهم بر و شودمی شامل را یاحساس و یرفتار ،یشناخت بعد سهها یژگیو نیا

 مشارکت زانیم (2592) موسسه تحقیقات ملی امریکاو محققان  (2595) لدیکالف رینظ

 .کنندمی نییتب را انیدانشجو

ها آشکار شد. این مقولۀ علّی مهم دیگری بود که در تحلیل داده« های برنامه دوره دکتریویژگی»

شده در رابطه با دورۀ تحصیلی دارد که مسیر از قبل  گرفتهشیپبه تصمیماتی از  برنامه معموالً اشاره

 نظام هر ۀجوهر یدرس برنامه(. 2551، 9زند )چنکری را برای دانشجویان رقم میاشدهنییتع

 نیا. کندمی نیتضم را نظام آن یاثربخش و تیفیک و یکارآمد یادیز حد تا و است یآموزش

 ابزار یعال آموزش در یدرس یهابرنامه رایز ؛ابدیدوچندان می تیاهم یعال آموزش در موضوع

 تجربه کی ها،مهارت و دانش انتقال حدود میترس ضمن که است یرومندین یاجتماع و یعلم

 نشان یقبل قاتیتحق(. 9315 همکاران، و یفتح) شودمی محسوب انیدانشجو یبرا یعلم عیوس

 یهاروش ،یتخصصباکار  انیدانشجو فیضع ارتباط ،بازمان برنامه حجم تناسب عدم که دهندمی

( 9311 ،یدیرش) گریکدی با واحدها نیب ارتباط( 9311 ،یقیتوف و 9311 ،یفیشر) محتوا ارائه

 بپردازند دروس به یکاربرد و یتخصصطور به نتوانندی کشور، دکتر انیدانشجو که شودمی موجب

 وها دوره نمودن کوتاه جهت در یجار قواعد و کنندمی اکتفا نییپا یشناخت سطوح به تنها و

 .است شده علت بر دیمزها رشته همه یبرا کسانی مقررات

 راهبردها

راهبردهای »ای عالوه بر های حرفهعوامل مذکور درگیری دانشجویان در فعالیت ریتأثتحت 

ای بوده و در قالب برنامه ، از طریق راهبردهای دیگری که مبتنی بر تعامالت حرفه«آموزشی

                                                                                                                                        
1 Çınkır 
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شود که مشتمل بر ظاهر می افتهینیتدوآموزشی و یا خارج از چارچوب رسمی برنامۀ 

رفتارها، « راهبردها( »9315ست. مطابق نظر اشتراس و کربین )ا« سازیشبکه»و « ارشادگری»

ها هایی هستند که در طرز عمل عادی و چگونگی مدیریت موقعیتاعمال، تعامالت، کنش

 هاآنرود و با صورت گرفتن به کار می هاآنتوسط افراد در مواجهه با مسائل و برای حل 

 گیرد.پدیدۀ خاصی شکل می

 دارند اذعانو  یادکرده یپژوهدانش ۀتوسع ۀمحرک یروین عنوانبه دیاسات مورد در نظرانصاحب

 از نقل ؛9315 رمزدن،) است وابسته آن علمییئته به شیپژوه و یآموزش مراکز ییکارا

 یعنی یعال آموزش معتقدند و فراتر گذارده نیا از را پا یبرخ یحت و( 9311 ،یمیپورکر

 امر یریادگی و یاددهی ندیفرا گرید طرف از(. منبع همان از نقل ؛9113 س،یب) علمییئته

 یافراد ینترمهم اساتید و( 2592هایثورن وایت و دی الت، و 2592ونگر، ) است یتعامل

 دیاسات نیب یهمکار(. 2593 همکاران، و یلدن) اندتعامل در هاآن با انیدانشجو کههستند 

 تواندمی و بوده انیدانشجو آموزش جنبه نیتریاساس انیدانشجو و باتجربه افراد عنوانبه

 نیا بر(. 2593گاش،  ؛9115 زابال،یا و کرام) دهد ارتقا را آنان یستگیشا و تیموفق ،یوربهره

 شامل. ارشادگری کنند فایا دیبا هاآن که یی استهانقش ینترمهم از یکی یارشادگر اساس

 مانهیصم مشاوره و جییته و یبخش زهیانگ ت،یحما آموزش، و سیتدر رینظ ییرفتارها مجموعه

 ریمس در ییراهنما و تیهدا و شده موجب تجربهیب و باتجربه فرد نیب را یروابط که است

 .(2592دوبرو و همکاران، ) سازدمی محقق راای حرفه

های قصد شده و هدفمند آموزش دانشجویان و تعامل با اساتید در قالب فارغ از اهمیت برنامه

ها، دانشجویان نیازمند پشتوانه و حمایت هم از افراد داخل جامعه دانشگاهی و هم این برنامه

بیرون آن مانند همآالن، خانواده و دوستان، در طول تمام مراحل آموزش دکتری، هستند. 

ان دکتری نیازهایی دارند که ورای اکتساب صرف از دانشگاه و افراد دانشگاهی است دانشجوی

های گوناگونی هستند که بعضی در جستجوی حمایت روانی و اجتماعی افراد و گروه هاآنو 

ز و ینهگ(. 2551از برقراری رابطه با استاد راهنما یا مشاور است )سویتزر،  ترمهممواقع حتی 

 واسطهبهکه یک فرد خاص  انددادهنشان  محور توسعههای ارائه دیدگاه شبکه ( با2559کرام )

کند، نه یک ای را دریافت میبرقراری ارتباط با افراد گوناگون است که حمایت روانی و حرفه

با  هارشادگرانایجاد ارتباط  واسطهبهاینکه شاگرد فقط  یجابهتر فرد خاص. به عبارت دقیق

های ارتباطی با افراد مختلفی نظیر اساتید، ابی خود را تسهیل کند، شبکهیاستاد خود هویت
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ای شکل داده و نوعی ای و سایر افراد حرفههماالن و هم دانشگاهیان، همکاران شغلی و حرفه

کند و به واسطه تعامل و دریافت اطالعات از منابع گوناگون ارشادگری چندگانه را دریافت می

 کند.خود را تسهیل می ایپذیری حرفههویت

 زمینه

که درگیری و مشارکت دانشجویان در  یررسمیغهایی مانند تعامالت رسمی و کنش

های تحقیق حاضر . بنابر یافتهگیردینمبخشند، در خالء شکل ای را شکل میهای حرفهفعالیت

« اساتید گروه دانشجویان و»و « گروه آموزشی»راهبردهای درگیری دانشجویان توسط « زمینۀ»

از نظر  پذیرد.شکل می« ایرشته»و « ایحرفه-تخصصی»های فراهم شده و در موقعیت

( زمینه مجموعه خاصی از شرایط است که در یک زمان و مکان 9315اشتراس و کربین )

و مسائلی را پدید آورند که اشخاص با عمل و  واحوالاوضاعآیند تا مجموعه خاص جمع می

 دهند.پاسخ می هاآنتعامالت خاص به 

 که انیدانشجو یتخصص یهایژگیو از یجداهای حاصل از مصاحبه نشان داد که تحلیل داده

در کنار  هاآن گرفتن قرار با که هستند ییهایژگیو یدارا انیدانشجو گروه شد، پرداخته آن به

دهد. تحلیل ادراکات دانشجویان را انعکاس می هاآنهای گروهی کند و ویژگیپیدا می معناهم

 از ینامتجانس بیترک متشکل از معموالً یدکتر دوره یهاکالس دهد،می نشان موردمطالعه

 .است یکپارچگی و انسجام یریگشکل مانع که است انیدانشجو

 و سایر راهنما دیاسات، پژوهشگرانهای دکتری، عالوه بر در دوره تعامل عامل ینترعمده

هم و  در کنار. این افراد (9311 ،یشمها و یحسرت در نقل ؛2553 ،یحسرت)هستند  انیدانشجو

با داشتن شرایط دیگری مانند اشتغال در دانشکده خاص و فعالیت در حوزه یا رشته علمی 

های آموزشی شناخته خاص و مشترک، در ساختار دانشگاهی تحت عنوان دپارتمان و یا گروه

 چه را انیدانشجو یریادگی که است ییهاگروه ینترمهم از یکی یآموزش یهاگروه. شوندمی

 .دهدشکل می یررسمیغ صورتبه چه و یرسم صورتبه

 لحاظ به یآموزش یهاگروه دهد کههای دانشجویان در تحقیق حاضر نشان میتعمق در گفته

 تیکم رینظ یگرمداخله عامل به توجه به و ستندین یمناسب بیترک یدارا یفیک و یکم

 یهاگروه نقش بر عالوه. ردیگمی خود به یتردهیچیپ حالت مسئله نیا انیدانشجو روزافزون

 و شدهیینتع قبل از یهابرنامه قالب در که انیدانشجو یسازآماده و توسعه در یآموزش

 انیدانشجو یاتوسعه اهداف افتد،می اتفاق گروه یاعضا نیب یررسمیغ و یرسم تعامالت
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 یمهم بخش که ابدیمی یمعن یاحرفه توسعه یمحتوا قالب در که است یموضوعات بر متمرکز

 انیدانشجو یاتوسعه اهداف. است آن به مرتبط یهنجارها و اصول و رشته از متأثر آن از

 شکل یارشته یشناسروش و یشناسمعرفت ،یشناسیهست قالب در یارشته هر یدکتر

در  شدهارائهکه در الگوی  است آنان به یارشته تیهو ینوع دهندهشکل یتدرنها که ردیگمی

 .اندشدهیبندطبقه« منزلت رشته»و « رشتگی»های قالب مقوله

 و یجستجوگر یبرا یچارچوب و هستند دانش از خاص یامنظومهها رشته نکهیا لیدل به

 هر ،(2551 ،یلهااز نقل ؛2553 گراتر، و الیمانس) دهندمی ارائه را یخاص حوزه در قیتحق

 خودش یاعضا یبرا دیعقا از یمشترک ستمیس و کلمات رهیدا ،یرفتار یکدها سنن، رشته

 ی،ارشته یشناسمعرفت با توأم و است یارشته فرهنگ از یجزئ عناصر نیا از کیهر. دارد

ها رشته قدرت؛ بخشندمی شکل را شود دهیفهم یدانشگاه رشته کی عنوانبه دیبا که را آنچه

 یریپذجامعه قیطر از که یتخصص ینرم است، یاجتماع یهانرم و مشترک حس از منبعث

 ایافتهیساختار اجتماع رشته، یاعضا که شودمی باعث امر نیا. هاستآن از اعضا اجابت موجد

 نیب روابط حاصل که ییهاشبکه و (؛ نقل از همان منبع2559بچر و تراولر، ) دهند شکل

 ۀجینت که شودای میحرفه-یعلم گفتمان ینوع یریگشکل به منجر است مختلف پژوهاندانش

که بنابه ( 2595 شولتز، و براون) است یعلم یشهروند رفتاراز  یاژهیو شکل آمدن دیپد آن

 گیرد.شکل می« ایحرفه-تخصصی»های تحقیق حاضر در زمینه ای یافته

 یاعضا یبرا یارزشمند ابزار و اسباب آن در غالب یهانرم و یارشته دانش که یآنجائ از

 آوردمی فراهم یارشته تیصالح کسب جهت در یدکتر انیدانشجو مانند اجتماع دیجد

 تیهو و یاحرفه تعهد جادیا جهت در یاصل زمیمکان یدکتر دوره حالیندرع و( 2551 ،یهال)

 در ابهام موجب است ممکن یارشته هاینرم نیّتع عدم است، ییهانرم نیچن قالب در یارشته

 .شود انیدانشجوسازی آماده ندیفرا زین و محتوا

به دلیل فقدان تعامل سالم بین تئوری و عمل در علوم تربیتی غالب دانشجویان و اعضای 

اند و های علوم تربیتی در انتخاب بین تحقیق و عمل دچار تناقض شدهرشته یعلمئتیه

ادراک و فهم یکسان و مشترکی هم از  (؛2551را انتخاب کنند )بنیاد کارنگی، دانند کدام نمی

را برای بهبود  هاآنهاست که ای از دیگر رشتهاست یا ملغمه رشتهکیاینکه آیا علوم تربیتی 

 (.2552توما،  و 9113گیرد، وجود ندارد )ازاتورت و وانگ، ای به کار میعمل حرفه
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 و ینهاد اثرات یدارا بخشی از هویت رشته هستند، یبازگوکنندهی که اجتماع یهانرم

 علوم رشته ژیپرست» عنوانبه حاضر قیتحق در ما آنچه؛ (2551 ،یهال) هستند زین یاقتصاد

 با هامقوله نیا. کندمی دایپ ارتباط اثرات نیا با میاکرده یبندمقوله «رشته یجاافتادگ» و «یتیترب

 بهبود را یاحرفه عامالن تیموقع که مسائل حل در آن کاربرد و جامعه در رشته به ازین زانیم

 و یانسان علوم انیدانشجو( 2599) همکاران و ید استدالل بنا به. هستند ارتباط در بخشد،می

 ،کندینم دایپ یچندان ارتباط میمستق دیتول به که خود رشته تیماه خاطر به یاجتماع

 هیناح از هم و یعلم جامعه و دانشگاه درها رشته نیا گاهیجا هیناح از هم یشتریب یهاچالش

 حول مباحثات از یبخش مسئله نیا. دارند یقاتیتحق و یخصوص یهاسازمان و صنعت در کار

 .است یکل حالت در جامعه و یعال آموزش در یانسان علوم گاهیجا و ارزش

 گرمداخلهشرایط 

 یازهاین و هیاول یازهاین ینتأم عدم» خاطر به انیدانشجو حاضر، قیتحق یهاافتهی بنا بر

-یاقتصاد مسائل» یدارا ،«بودن وقتتمام و دانشجو یاقتصاد طیشرا یناهماهنگ» ،«یاجتماع

 یرتأثکه شرایط و نحوه درگیری دانشجویان در دوره دکتری را تحت  اندیگوناگون «یاجتماع

 یهاتیفعال جذب یدرآمد منابع به یابیدست یبرا انیدانشجو کهشوند می سببدهند و قرار می

 طیمح در را هاآن حضور شدتبه موضوع نیا شوند؛ خود یتخصص چارچوب از خارج

های علوم تربیتی در ۀ عام برای رشتهمسئل کی نیا و دهدمی قرار یرتأث تحت دانشگاه

؛ نقل از 2552های هافر و همکاران )یافته. است کشورهای دارای وضعیت اقتصادی متفاوت

دهد که دانشجویان علوم تربیتی نشان می یکائیآمر( در مورد دانشجویان 2551بنیاد کارنگی، 

تواند باعث طوالنی کنند و این امر میتحصیل می وقتمهین صورتبهدارای شغل دوم هستند و 

 اندکرده دییتأعدی این مسئله را های دکتری این دانشجویان شود که تحقیقات بشدن دوره

 (.2551)میلت و نتلس، 

برای فرد، گروه آموزشی  که ی مادیهانهیهز بر عالوه تینها در یدکتر یهادوره شدن یطوالن

 شکل به را خود حاضر قیتحق در که دیگری را به همراه دارد مسائل آوردمی بار بهو دانشگاه 

 در تیموفق عدم از ینگران از متشکل دهد ونشان می انیدانشجو «یروان یهاینگران و مسائل»

 .است انیدانشجو یلیتحص ینیبدب و یدرس فیتکال انجام از یناش استرس دوره، اتمام

، عوامل دانشگاهی است. این شرایط شامل گرمداخلههای مربوط به شرایط یکی دیگر از مقوله 

 زین و دانشگاه و جامعه ارتباطکند. شود که در کلیت نظام دانشگاهی معنا پیدا میمواردی می
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عوامل مداخله گر در نحوۀ درگیر کردن  ازیکی  یاحرفه یهاسازمان با و هم باها دانشگاه

که در عین تحقق یادگیری عمل  است (2595لد،یکالف) های یادگیریدانشجویان در فعالیت

تواند بخشی از مشکالت اقتصادی دانشجویان را حل کند. امکانات دانشگاهی یکی محور، می

 در نیز (9311) داورپناه و یبهزاد نهیزم نیا درهای دانشگاهی آشکار شده است. دیگر از مقوله

 و طیشرا با یدانشگاه امکانات وها رساختیز نیب که اندیدهرس جهینت نیا به خود قیتحق

 ینامطلوب آثارتواند می امکانات یتکفاعدم و دارد وجود یمعنادار رابطه یفکر رشد یهانهیزم

 .داشته باشد یلیتحص تیفیک بر

 عوامل نیا کنار در که دارند وجود زین یگرید یدانشگاه عوامل حاضر قیتحق یهاافتهی مطابق

 ینتأم و آنان حضور ،انیدانشجو نشیگز نحوه با مرتبط شتریب که سازندمتأثر می را یدکتر یهادوره

. یماکرده یبندطبقه «ی دانشگاهیهاهیرو و مقررات» عنوان تحت که است دانشگاه در آنان یمال

 نشان تجربه است، کار ینیبشیپ قابل انجام ریمسکننده منعکس معموالً مقررات وها نامهنییآهرچند 

 آن اهداف و جینتا نیبنابرا و دیآمی وجود به تناقض مقررات وها نامهنییآ نیب یگاه که دهدمی

 انیدانشجو اجبار نیب تناقض تواندمی مورد نیا از یمثال ؛(9311 ،یقیتوف) شودینم محقق مقررات

 .باشد انیدانشجو حضور نهیهز پرداخت عدم ووقت تمام حضور به

 یدکتر آموزش اهداف و ندهایفرا با که است دانشگاه در یادار یبوروکراس گرید مرتبط مسئله

 بر حاکم ییتمرکزگرا در شهیر رسدمی نظر به که است تناقض در یاحرفه تیفعال کی عنوانبه

 یروندها، هادانشگاه( در 9311توفیقی ) ازنظر. باشد هاآن بودن یدولت یرتأث تحتها سازمان

نهایتاً  و شدهها یریگمیتصم در یرتأخ و یساالروانید دچار یپژوهش و یآموزش ییاجرا

 افتادن خطر به و یآموزش یهاگروه کمتر بازده، انیدانشجو ینگران و شیتشو جادیا موجب

دهد، چنانکه نتایج تحقیق حاضر نیز نشان می. شده است )همان( انیدانشجو یلیتحص تیفیک

شود که در تحقیق دچار مشکل میتوأم با پدیداری چنین مسائلی مشارکت دانشجویان در دوره 

 بندی شد.مقوله« های منفی ناخواستهپیامد»حاضر با عنوان 

. شرایط اندبوده گرمداخلههای مرتبط با شرایط شرایط محیطیِ آموزشی و کالن دیگر مقوله

آموزشی اشاره به تمام عوامل آموزشی دارد که از خارج از گسترۀ دانشگاهی بر تمام  -محیطی 

 دهندهلیتشکشی از آموزش در دوره دکتری اثرات بالقوه و بالفعل دارند. یکی از عناصر یا بخ

های های آموزشی کالن است که مشتمل بر مفاهیمی نظیر سیاستاین مقوله محوری سیاست

و اهمیت آموزش برای دولت است. عالوه بر این  گذاراناستیسآموزشی، متخصص بودن 
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گیرد دارند که مانند چتری گسترده کل بخش آموزش را در بر می دشرایط محیطی کالنی وجو

اجتماعی و عوامل سیاسی شکل -هایی نظیر عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگیو از مقوله

های خود یک نظام اجتماعی باز با زیر بخش عنوانبه وپرورشآموزشاند. به دلیل اینکه گرفته

عظیمی از نظام آموزشی در کشور دولتی است، توجه  ها در ارتباط است و بخشنظام ریبا ساو 

های تخصصی و در مشارکت دانشجویان در فعالیت گرمداخلهعوامل  عنوانبهها به این مقوله

 رسد.به نظر می ریناپذاجتنابای حرفه

 پیامدها

های دکتری )برای مثال های موجود در گزارشات مربوط به دورهبازنگری در اصول و بیانیه

( و 2551های اروپا، ؛ انجمن دانشگاه2551زارش مؤسسه مطالعات تحصیالت تکمیلی کانادا، گ

ای های توسعه حرفه(، مؤلفه9اشاره شد )جدول شماره  هاآننیز تحقیقاتی که قبالً به 

خالصه شامل برقراری ارتباطات، کارآفرینی و خالقیت، کارآمدی  طوربهدانشجویان دکتری 

و رهبری تیم، اجتماعی، کار تیمی -قی، تدریس و آموزش، پاسخگویی مدنیفردی، رفتار اخال

 هاآنتوان ای است که میانجام و مدیریت تحقیق، تفسیر و انتقال دانش و مدیریت مسیر حرفه

های تحقیق حاضر نیز تا ای دانشجویان در نظر گرفت. یافتهپیامدهای توسعه حرفه عنوانبهرا 

ای دانشجویان مناسب باشد، هایی منطبق است. زمانی که شرایط توسعهحدودی با چنین یافته

توان برای آن متصور بود ها و پیامدهای بیرونی را میپیامدهای فردی، انتقال و کاربرد آموخته

شود. ای از آن نام برده میهای حرفهکه در ادبیات تحقیق غالباً با اصطالح کسب صالحیت

 وارتقای مهارت تخصصی و -علمی یریپذ یتهو، ییفاشکورشد و ، خبرگی و تخصص

اند؛ و مبین توسعه فردی دانشجویان دکتری بوده دهندهشکلهای ، دیگرِ مقولهمنزلت اجتماعی

 دار هستند.چنین پیامدهایی دنباله

تعامالت اجتماعی در کنار توسعه تخصصی فرد به شکل بارزی منجر به نسبت دادن معانی 

گیرد و او شود که توسط خود او و دیگران شکل میمتنوعی به دانشجوی دکتری خاص می

بخشد ها در فرد قوام میها، عقاید و ارزشای از ویژگیکند و به مجموعهبرای خود قبول می

(؛ در سطح 2599شود )اسالی و اسمیت، دیگران( با آن شناخته می که فرد )توسط خود و

ها از طرف آنان را در پی تر انتقال و کاربرد آموختهبعدی، تغییر در رفتار آنان و به عبارت دقیق

های حاصل از آموزش در کارهای عملی و موقعیت آموخته یریکارگبهدارد. این مقوله اشاره 

 (.9319؛ نقل از طاهری، 2554واقعی دارد )سوبدی، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 28

http://ihej.ir/article-1-562-fa.html


 999..... / ای دانشجویانحرفه بررسی الگوی توسعه

 
 

دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی معموالً با ایفای نقش تخصصی آموزشی و پژوهشی، حل 

بخشند. های تخصصی، فرایند انتقال یادگیری را صورت میمسائل آموزشی و ارائه مشاوره

در دوره عالوه بر پیامدهای فردی که برای خود دانشجویان متصور است، مشارکت دانشجویان 

در آن درگیر  هاآنهای مربوط به آن اثرات دیگری را نیز برای محیطی که دکتری و فعالیت

های علمی و تخصصی آنان در کنار حضور هستند، دارد. مشارکت دانشجویان و فعالیت

دانشجویان در اجتماع علمی و عمومی منجر به توسعه سرمایه تخصصی، سازمانی، اجتماعی، 

ها و تعامالت صورت گرفته با اجتماعات علمی منجر د. تداوم در این فعالیتشواقتصادی می

ها و ای، گسترش مرزهای دانش، توسعه روشهای حرفهگیری دستورالعملبه شکل

عنوان شود. از طرف دیگر آنان بهرویکردهای علمی و توسعه هنجارهای علمی می

آورند و آموزش دانشگاهی فراهم می دانشگاهی بازخوردهایی را به سیستم آموختگاندانش

هایی که آورند. همچنین میزان آمادگی آنان در ایفای نقشزمینۀ توسعه دانشگاه را فراهم می

 شود.ها میمتصور است، منجر به آشکار شدن نقاط ضعف و قوت برنامه هاآنبرای 

های پیامد»تری، مسائل و مشکالت آموزش در دوره دک یرتأثدور داشت که تحت  ازنظرنباید 

ها به شکل برآورده نشدن آید که این پیامدای نیز برای دانشجویان به وجود می« منفی ناخواسته

اقتصادی خود پدیدار -انتظارات، تجربه احساسات منفی نسبت به خود و به جایگاه اجتماعی

های دکتری شود. این پیامدها ناشی از عدم تحقق انتظارات و اهداف دانشجویان از دورهمی

احساس افت علمی  هاآنکافی ارضا نشده و  قدربه هاآنهای علمی نیاز کهینحوبهاست؛ 

 است. هدررفتهبه  هایشانینههزها و کنند که بخشی از فرصتکنند و احساس میمی

هایی که در چهارچوب پیامدهای مشارکت دانشجویان در دوره الزم به یادآوری است که پدیده

افتد. محققانی مثل ، با شروع و یا پایان دوره اتفاق نمیبارهیکبهشدند  یبندهطبقدکتری 

اند که دانشجویان دکتری در طی دوره دکتری و پست ( به این نتیجه رسیده2551اکرلیند )

های اول بیشتر روند که این امر در سالای شدن پیش میدکتری در مرحله اول به سمت حرفه

وری داشته عنوان محقق بهرهبه بعدازآنشوند. عنوان محقق شناخته میعاقباً بهافتد و متاتفاق می

طی دوره اتفاق  یهاسالهمهسه مرحله بعدی در طی  ؛ کهرسندبه خبرگی می یتدرنهاو 

مانند آنچه در تحقیق حاضر نیز به آن اشاره شد، هرکدام از این پیامدها در تعامل با ؛ افتدمی

 ر دارد.پیامدهای دیگر قرا
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 یریگجهینت

های مورد انتظار دانشجویان دکتری علوم تربیتی، نحوه در مورد مهارت گرفتهانجاممباحثات 

دهد که همه این نشان می هاآنبه  یدهشکلها و شرایط و راهبردهای توسعه این مهارت

و عوامل حول محور درگیر شدن دانشجویان در برنامه دوره دکتری و مشارکت آنان  هامؤلفه

ایجاد بر اساس  شدهارائهگیرند؛ مطابق الگوی ای شکل میهای تخصصی و حرفهدر فعالیت

ای تحت های حرفه، مشارکت دانشجویان در فعالیتهاآنسازی ها و یکپارچهروابط بین مقوله

های دانشجویان و برنامه دوره دکتری است. درگیری شجویان، انگیزههای دانویژگی ریتأث

های گیری کنشاز شرایط علّی، منجر به شکل یریرپذیتأثای با های حرفهدانشجویان در فعالیت

های ها در بستر ویژگیشود. بعالوه این کنشسازی و راهبردهای آموزشی میارشادگرانه، شبکه

گیرند ای شکل میای و تخصصی و حرفهوزشی و نیز زمینۀ رشتهگروهی دانشجویان، گروه آم

آموزشی  -و همزمان از مسائل و مشکالت دانشجویان و نیز عوامل دانشگاهی، شرایط محیطی

هایی، پیامدهایی فردی، ها و واکنشپذیرند. نهایتاً اینکه چنین کنشمی ریتأثو محیط کالن 

شود. این ها را موجب میای به همراه آورده و انتقال و کاربرد آموختهبیرونی و ناخواسته

ای دانشجویان دکتری رشته علوم الگوی توسعه حرفه»اشاره شد،  هاآنها و روابطی که به مقوله

 کنند.را روایت می« تربیتی

بودن و تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مشارکتی راهبردهایی مانند  یریکارگبهعالوه بر 

در مورد توسعه  گرفتهانجامها، مباحثات داده یاچندمرحلهدر تحلیل پذیری پژوهشگر انعکاس

بین عوامل، راهبردها، شرایط و  ینیچننیادهد که روابط ای در ادبیات تحقیق نشان میحرفه

در تبیین  شدهارائهتوان از الگوی می وای دانشجویان دارای اعتبار بوده پیامدهای توسعه حرفه

باید توجه  وجودنیبااای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی بهره برد. و توضیح توسعه حرفه

های تحقیق حاضر، اطالعاتی را در مورد دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی و داشت که یافته

که  دهدترین عنصر آموزش دانشگاهی به دست میعنوان مهمبه هاآنهای ادراکات و نگرش

این اطالعات حاصل یک مطالعه کیفی در یک موقعیت ساختاری و فرهنگی محدود بوده است 

ای از ای دانشجویان حاصل تحلیل ادراکات نمونهبرای تبیین توسعه حرفه افتهیتوسعهو مدل 

های دولتی مستقر در تهران بوده است؛ دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی در دانشگاه

 ها است.ها و موقعیتیم نتایج آن نیازمند توجه به زمینهتعم جهتنیبد
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 هایی برای عملداللت

 اریبس شود،می فیتعر هاآن یبرا که یطیشرادانشجویان دکتری به جهت موقعیتی که دارند، از 

 قالب در یدکتر یهادوره یبرا مناسب یندهایفرا و محتوا یطراحبا  نیبنابرا ؛متأثرند

 رسدمی نظر به .مداخله کرد هاآنسازی فرایند آماده درتوان می شدهیینتع شیپ از یهابرنامه

. باشد یاصل تیالو ها،برای درگیری در فعالیت انیدانشجو در یرونیب و یدرون زشیانگ جادیا

 ،کند برقرار ارتباط هاآن زشیانگ و دوره یمحتوا نیب بتواند که یطیشرا جادیا رابطه نیا در

 .است مهم اریبس

ی، آموزش یهاسازمان در انیدانشجو یبرا کار فیتعر ،یپژوهش و یآموزش یاریدست از استفاده

 یبرخ حالل ،تواندمی آن قبال درحقوق  پرداخت و ارزشیابی دانشجویان بر اساس آن

 ریغ یهاتیفعال در آنان اشتغال رینظ یگرید مسائل و باشد انیدانشجو یزشیانگ مشکالت

 و داده لیتقل یادیز حد تا راای حرفه یهاسازمان با انیدانشجو ارتباط عدم و مرتبط

. در این راستا ما نیازمند برقراری باشد انیدانشجو نییپا یاحرفه-یعلم سوابق یکنندهجبران

ای عملیاتی ارتباط هرچه بیشتر بین درون دانشگاه و بیرون آن در کنار ارتقای وزن سوابق حرفه

دانشجویان در ارزشیابی و پذیرش و نیز در اعطای درجه به دانشجویان و مسئله محور کردن 

نشگاهی نظیر دانشجویان با عامالن ارتباطات عامالن دا کهینحوبههای آموزشی هستیم؛ برنامه

های از داشته دو طرفهای مختلف دیگر جامعه منجر به برخورداری ای در بخشفنی و حرفه

 عامالن یهنجار کنترل ینوع عنوانبه تواندمی ارتباطات نیا نیهمچنی هم شود. هم و توسعه

 رفتار کنترل اساس هم و یاحرفه قواعد هم که باشد ی کنونی و آینده )دانشجویان(احرفه

 هم یجهدرنت. باشد داشته دنبال به را هاآن یاحرفه ۀ اخالقیاتتوسع و داده شکل را انیدانشجو

 قوام موجب تواندمی هاآن تیرعا هم و ابدیمی توسعه ای تعلیم و تربیتحرفه هاینرم

 گرید طرف از. باشددر علوم تربیتی  یاحرفه و یعمل قواعد یافتگی نیتع و رشته هاینرم

 فایا یآموزش مسائل حل در یمهم نقش یارشته عامالن عنوانبه انیدانشجو که شودمی موجب

 یبخش و شوند یاحرفه جامعه در خود تیموقعارتقای  و رشته منزلت تیتقو موجب و کرده

 .شود ارضا آنان یاجتماع یازهاین از
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 :منابعفهرست 

. طرح در برنامه دوم توسعه یعلمئتیه نیتربیت و تأمبررسی وضعیت (. 9312احمدی، پروین )

 آموزش عالی. یزیرپژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه

ترجمه ی. انهیزممبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه (. 9315اشتراوس، انسلم و کربین )

 ابراهیم افشار. تهران: نشرنی.

تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم های ای بر روشمقدمه(. 9311بازرگان، عباس )
 . تهران: دیدار.رفتاری

(. بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه 9311بهزادی، حسن و داورپناه، محمدرضا )

 .11(: 95) 3نامه آموزش عالی، فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن. 

. رساله جهاد دانشگاهی یعلمئتیای اعضای هحرفهطراحی الگوی بهسازی (. 9311پورکریمی، جواد )

 دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.

. دوره دکتری: دالیل و توجیهات نامهنیتحوالت آئ(. اردیبهشت 21و  21، 9311توفیقی، جعفر )

 ریزی آموزش عالی، تهران.های دکتری تخصصی، موسسه پژوهش و برنامهبر دوره یکنفرانس تأمل

رویکردهای توسعه (. 9311پسند، محمدرضا )د یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن و شاهحجازی، سی
 . تهران: دانشگاه تهران.ای معلمانحرفه

فصلنامه انجمن های دکتری. (. یادگیری غیررسمی در دوره9311هاشمی، رضا ) حسرتی، مصطفی و
 (.4) 2، آموزش عالی

ها. حلاردیبهشت(. دوره دکترای آموزش زبان انگلیسی: مشکالت و راه 21و  21، 9311رشیدی، ناصر )

 ریزی آموزش عالی، تهران.، موسسه پژوهش و برنامههای دکتری تخصصیبر دوره یکنفرانس تأمل

کی، های دوره دکترای تخصصی دامپزشاردیبهشت(. چارچوب برنامه 21و  21، 9311شریفی، کامران )

. تهران: موسسه پژوهش و های دکتری تخصصیبر دوره یهمایش تأملنتایج فعلی و دورنمای آینده. 

 آموزش عالی. یزیربرنامه

دکتری. دانشگاه  نامهانیپا. معلمتیتربای معلمان در مراکز مدل توسعه حرفه(. 9319طاهری، مرتضی )

 شهید بهشتی.

(. موانع تغییر 9315انی منش، حامد و یوزباشی، علیرضا )فتحی واجارگاه، کوروش، جمالی، محمد، زم

مجله ایرانی دانشگاه شهید بهشتی.  یعلمئتیهای درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هدر برنامه
 .111(: 1) 99، آموزش در علوم پزشکی

لی . نوشته جمعی از مؤلفان و به کوشش عماهیت و قلمرو علوم تربیتی(. 9314کاردان، علی محمد )

 محمد کاردان. تهران: سمت.
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های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روش(. 9311گال، مردیت؛ بورک، والتر و گال، جویس )
 )جلد اول(. ترجمه احمد نصر اصفهانی و همکاران. تهران: سمت. روانشناسی

آمار (. 9319آموزش عالی ) یزیرهای آماری و فناوری اطالعات موسسه پژوهش و برنامهگروه پژوهش
(. تهران: موسسه پژوهش فی. رضا منیعی )گرداوری و تأل9315-19آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 

 آموزش عالی. یزیرو برنامه

آموزش  یزیر(. تهران: موسسه پژوهش و برنامه9311) گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناوری

 ی.عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناور

اردیبهشت(. تهران: موسسه  21و  21، 9311) های دکتری تخصصیبر دوره یگزارش همایش تأمل

 آموزش عالی. یزیرپژوهش و برنامه

مسائل و  ری(. تأث9311محسنی تبریزی، علیرضا دکتر قاضی طباطبایی محمود و مرجائی، هادی )

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی ی. دانشگاهی دانشجویان دکتر یریپذهای محیط علمی بر جامعهچالش
 .45: 55، در آموزش عالی

. طرح پژوهشی، موسسه پژوهش های دکتری علوم انسانیبررسی وضعیت دوره(. 9313ملک، حسن )

 و برنامه ریزی آموزش عالی.

های علوم تربیتی در ایران. در (. ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکتری رشته9311موسی پور، نعمت اهلل )

 . دانشگاه عالمه طباطبائی.مجموعه مقاالت اولین همایش آموزش عالی در ایران
Akerlind, G. S. (2008). Growing and developing as a university researcher. Higher 

Educucation, 55:241–254. 

Austin, A. E. & McDaniels, M. (2006). Preparing the professoriate of the future: 

Grad-uate student socialization for faculty roles. In: J. C. Smart (Eds.), Higher 

education:Handbook of theory and research (pp. 397–456). Springer. 

Austin, J. Cameron, T. Glass, M., Kosko, K., Marsh, F., Abdelmagid, R., & Burge, 
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