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يكـي از بـاالترين درجـات،دكتري تخصصي :چكيده
فـرد    دانشگاهي است كه معيار صـالحيت منحصـر بـه   

ـ  بـا  . شـود  محسـوب مـي  ي آموزشي، پژوهشي و اجراي
ي، كسـب اطـالع در مـورد كيفيـت     وجود گسترش كم

دسـت دادن اطالعـاتي در مـورد      از طريـق بـه   ،ها دوره
تـي  در ترسـيم مسـير آ  توانـد   مـي وضعيت كنوني آنها، 

حاضـر بـا هـدف     ةدر ايـن راسـتا مطالعـ   . كارگر افتـد 
علوم تربيتي و ة اكتشاف مسائل دانشجويان دكتري رشت

هــاي كيفــي حاصــل از انجــام     بــا اســتفاده از داده 
نفـر از دانشـجويان    16ساختاريافته با  هاي نيمه مصاحبه

تحليـل ادراكـات   . دكتري اين رشته انجام گرفته اسـت 
يلـي اشـتراوس و   ز روش تحلدانشجويان بـا اسـتفاده ا  

رشتة علـوم  دانشجويان دكتري دهد كه  كربين نشان مي
هـاي   ، گـروه دوره ةخودشان را از جهت برنامـ  ،تربيتي

ا مسائل گوناگوني روبرو آموزشي و شرايط دانشگاهي ب
در كنـــار چنـــين مســـائلي، آنهـــا داراي  .بيننـــد مـــي

تند كـه در  شخصـي هسـ   –هـاي اقتصـادي    محدوديت
كـافي از  » عدم مشـاركت و درگيـري  «قالب در  ،نهايت

 . يابد طرف آنان در دوره بروز مي
  

Abstract: as one of the highest 
academic degrees, Ph.D. is 
considered as a unique educational, 
research and administrative 
qualification. In spite of 
quantitative development, an 
investigation about the quality of 
courses and provision of some 
information on the current situation 
can help improve the education in 
the future. This paper explores the 
issues and problems of doctoral 
students of educational sciences by 
using qualitative data achieved by 
semi-structured interviews with 16 
doctoral students. Data analysis, 
which was carried out by using 
Strauss & Corbin analytical 
method, reveals that doctoral 
students of educational sciences are 
facing a variety of problems 
concerning the courses, 
departments and university 
conditions. Apart from these, they 
have some economical and 
personal limitations which finally 
results in insufficient involvement 
in the course 
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   مقدمه
انجامد و  باالترين دوره تحصيلي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي ،يدورة دكتر
هاي مختلف علوم و فناوري در  تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه ،رسالت آن

ي، دورة دكترنامه  آيين(باشند  مؤثرر و گسترش مرزهاي دانش رفع نيازهاي كشو
دهندگان، پژوهشگران و  دليل اهميت اين دوره در تربيت آموزش به). 2، ماده 1388

مورد توجه قرار گرفته  هاي مختلف آن در رشتهو كيفي  توسعة كميمتخصصان، 
 ةپنجسال ةهاي توسع هي، در برنامالملل ني در سطح بيدورة دكتر ةهمسو با توسع. است

ويژه  هب ،هاي تكميلي آموزش، دايركردن دوره مسألهگرايانه به  كشور با نگاهي نخبه
اصلي نظام آموزش عالي كشور اعالم شده است كه در آنها  اولويتعنوان  به ،دكتري

هاي مديريتي، آموزشي و پژوهشي، در نهادهاي  تربيت كادر براي تصدي سمت
 ةسسؤم(توجهي يافته است   برجستگي قابل ،ي و سياسيآموزشي علمي، اقتصاد

  ). 1386ريزي آموزش عالي،  پژوهش و برنامه
ي در تعداد دانشجويان در برگيرنده افزايش كم ،آمارهاي ملي مربوط به اين دوره

پس از  .)1372احمدي، (نفر بود  71، 1365براي ايران در سال  1اين رقم. است
گزارش ملي آموزش عالي، (نفر  9890، اين رقم به 1385-1384، يعني بيست سال

نفر در  216هزار و  39نيز حدود  1391-90تحصيلي   در سال. رسيد) 1387
هاي آماري و فناوري  گروه پژوهش(هاي دكتري مشغول به تحصيل بودند  دوره

  ). 1391اطالعات، 
عف توجه در آموزش دكتري، محققان بسياري بر ض  ي قابلبا وجود رشد كم

گلد و (اند  كرده تأكيدالمللي  سيستم تربيت دانشجويان دكتري در سطوح ملي و بين
و همكاران،  5ساكوراي؛ 2007، 4؛ آلتباخ2006، 3؛ آستين و مك دانيل2001، 2دور

 ،هرچند ارقام دقيقي در اين مورد وجود ندارد، ولي در كل. )1388؛ مرجائي، 2012
هاي ناشي از عدم موفقيت  ان دكتري و خسارتسازي دانشجوي آموزش و آماده ةهزين

در آموزش آنها بسيار باالست و عالوه بر آثار سوئي مانند ماندگاري يا افت و متعاقب 
اي و مالي براي دانشجويان و از دست دادن  هاي حرفه هاي عاطفي، آسيب آن هزينه

د داشت زمان، استعداد و منابع براي نهادها و در كل جامعه را به دنبال خواه
  .)2009، 6سويتزر(

                                                                                                                                      
  .استهاي دولتي  ارقام مربوط به دانشگاه.  1
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برنامة هاي  ي در تحقق اهداف و سياستدورة دكترباتوجه به نقش اساسي 
انداز بيست ساله، بازنگري و  مبتني بر دانايي و نيز سند چشم ةتوسع عه وسالة توس پنج

هاي مشخص، مانند آنچه در كشورهاي ديگر اتفاق  طرح ةجاي ارائ ها به اصالح دوره
 هيأتعنوان اعضاي  سازي دانشجويان دكتري به راي مثال طرح آمادهب -افتاده است 
با  2هاي اروپا المللي انجمن دانشگاه بين ة، پروژ)2010-1993(در آمريكا  1علمي آينده

در دستور كار  -)2010-2004(» محور اروپا دانش ةدكتري براي جامع ةبرنام«عنوان 
اجرائي  ةنام قداماتي نظير تغيير در آيينا ،در اين راستا. وزارت علوم قرار گرفته است

ها مدنظر قرار گرفته  ها و نشست و برگزاري همايش) 1386توفيقي، (ي دورة دكتر
گفته به قوت خود  هنوز بسياري از مشكالت پيش ،هايي با وجود چنين تالش. است
نشان از  -يالملل نملي و بي –گفته  هاي پيش ارزيابي هركدام از برنامه. است هاندم باقي
ه مؤسس(بين وضعيت مطلوب و موجود آموزش دانشجويان دكتري دارد  ةفاصل

؛ 2006دانيل،  ؛ آستين و مك2004، 3؛ نرد1386ريزي آموزش عالي،  پژوهش و برنامه
  ).2010؛ گزارش انجمن دانشگاه هاي اروپا، 2007؛ آلتباخ، 2006و همكاران،  4پرات

هاي دكتري، چه در سطح  براي بهبود دورهاينكه عالقه بسيار زيادي توجه به با 
، جوانب مسألهي وجود دارد، عامالن درگير در تشخيص الملل نملي و چه در سطح بي

مواقعي وجود دارد كه دانشجويان دكتري را . اند بر آن ناتوان بوده مؤثرو عوامل  مسأله
ال آن كه ح ؛كنند هاي دكتري عنوان مي ها و برنامه مقصر اصلي عدم اثربخشي دوره
تري و تجارب و هاي دك برنامه ،دهد، مشكل اصلي تحقيقاتي هستند كه نشان مي

از ). 2006؛ پرات و همكاران، 2001گلد و دور، (ريزي شده است  هاي برنامه فعاليت
اي كه دارند،  و تجارب ارزنده ها باوجود شايستگي ،منظر فردي، دانشجويان دكتري

چراكه نقطه نظرات آنها جايي در سيستم دانشگاهي  اند؛ توجهي قرار گرفته مورد بي
خصوص تجارب جمعي آنها در تعامل  هب ،تجارب دانشجويان ،رو از اين ؛نداشته است

تواند  مي ،هاي دكتري علمي و تفاسيرشان از برنامه هيأتبا ديگر دانشجويان و اعضاي 
گذشته از اين،  ؛)2009، 5هال و برنز(، مورد بررسي قرار گيرد مسألهعنوان يك  به

هايي  اصالحات آموزشي نيازمند دادهيادآور شده است، ) 1386(گونه كه توفيقي  همان
با  ؛ريزي براي وضعيت مطلوب است عنوان ابزار مشاهده وضعيت موجود و برنامهبه 
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عنوان  به ،هاي آنها ها در مورد دانشجويان دكتري و ادراكات و نگرش داده ،اين وجود
هاي ساير كشورها  آموزش دانشگاهي بسيار كم است و رجوع به داده ترين عنصر مهم

  .تواند گمراه كننده باشد مي نيز هاي فرهنگي متفاوت زمينه با پس
توجه به اين قشر از عامالن آموزشي و بررسي ديدگاه و نظرات آنان و اينكه آنان 

ر مسائل مترتب ت با چه مسائل و مشكالتي درگير هستند، تا حدودي به شناسايي دقيق
تري  ديدگاه روشنشده و متعاقباً منجر بر آموزش دكتري دانشجويان علوم تربيتي 

هاي آموزشي، پژوهشي و  ي نقشسازي دانشجويان در جهت ايفا نسبت به موانع آماده
  . شود ي حاصل مياجراي

ي كه در اين بررسي به دنبال پاسخگويي به سؤالدر راستاي تحقق اهداف مذكور، 
تربيتي در ايران، با رشتة علوم دانشجويان دكتري : ستيم، عبارت از اين است كهآن ه

  ترين مشكل اين دانشجويان چيست؟ مهمچه مشكالتي روبرو هستند و 
  
  شناسي روش
استفاده از مطالعات پيمايشي است؛  ،ترين روش براي بررسي تجارب دانشجويان سريع

دهد كه نتايج حاصل از آنها  هايي نشان مي استفاده از چنين روش ةسابق ،با اين وجود
با وجود عينيت و فهم سريع، معموالً سطحي نيز هستند؛ اين در حالي است كه 

هاي ناپيدا و ضمني است كه استفاده از  دانشجويان و مسائل آنها معموالً داراي جنبه
زيابي توان به ار تر باشد و با كمك آن مي تواند اثربخش هايي نظير مصاحبه مي روش
سرمد و (هاي دانشجويان پرداخت  ها، ادراكات و عاليق و آرزو تري از نگرش دقيق

ساختاريافته با  هاي نيمه حاصل انجام مصاحبه ،هاي اين مطالعه داده .)1384همكاران، 
هاي دولتي شهر تهران بود  هاي علوم تربيتي دانشگاه نفر از دانشجويان دكتري رشته 16

گيري تا آنجا ادامه پيدا كرد كه  نمونه ، وي نظري انتخاب شدگير كه با روش نمونه
 40ها بين  مدت زمان انجام مصاحبه. اطالعات گردآوري شده حاصل شود در 1اشباع

دقيقه و به صورت حضوري بود كه موارد مطروحه به شكل صوتي ضبط و  120تا 
  .بعد از آن پياده سازي شد

هاي تحليلي اشتراوس و كوربين  نيكاي و تك ها، روش مرحله در تحليل داده
عنوان واحد تحليل در  مورد استفاده قرار گرفت؛ به نحوي كه مفاهيم به) 1390(

سطوح متن كل مصاحبه، پاراگراف، عبارات و جمالت مورد توجه قرار گرفتند و با 
ها تالش شد  تفكيك متن مصاحبه به عناصر داراي پيام در داخل عبارات يا پاراگراف
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كدگذاري باز  ،دليل تعدد زياد مفاهيم استخراج شده به. هاي باز استخراج شوندتا كد
 .تري قرارگرفتند هاي بزرگ طي دو مرحله انجام شد كه در آن مفاهيم در قالب مقوله

هاي بزرگ مفهومي  بعد از اين مرحله سعي شد كه مفاهيم اوليه نيز در قالب دسته
ها در مرحله  اين مقوله .بندي شدند فرعي طبقه مقوله 19بندي گردند كه در قالب  طبقه

عنوان مسائل  كه به ،مقوله اصلي پنجهاي فرعي در قالب  بندي مقوله  نهايي با دسته
  . ي مطرح هستند، جاي گرفتنددورة دكترعمده 
ها از منظر براي حصول اطمينان از روايي پژوهش، يعني دقيق بودن يافته 

، )2000، 1كرسول و ميلر(خوانندگان گزارش پژوهش كنندگان يا پژوهشگر، مشاركت
پذيري  و مشاركتي بودن و انعكاس 3، بررسي همكار2از راهبردهاي تطبيق توسط اعضا

كنندگان گزارش نهايي مرحلة برخي از مشاركت ،در اين راستا. پژوهشگر استفاده شد
خود را در  نظردست آمده را بازبيني كرده و  هاي بهنخست، فرآيند تحليل يا مقوله

ارتباط با آنها ابراز داشتند و سه تن از متخصصان و اساتيد دكتري علوم تربيتي، به 
زمان از  طور هم به همچنين. ها و اظهار نظر دربارة آنها پرداختندبررسي يافته

ها كمك گرفته شد و با توجه به پيشينه  كنندگان در تحليل و تفسير داده مشاركت
ت باز و نيز سؤاالتربيتي، سعي شد تا با تكيه بر پرسيدن  محقق در حوزه علوم

امكان از  ت پژوهش به پيش رود تا در حدسؤاالكدگذاري با ذهن باز و با توجه به 
  .ها جلوگيري شود سوگيري

  
  ها يافته

عنوان مسائل اصلي دانشجويان دكتري  اصلي را به ةمقول پنج ،ها تجزيه تحليل داده
ها و  عدم درگيري و مشاركت در فعاليت«ن داد كه شامل تربيتي نشارشتة علوم 

هاي  ضعف گروه«، »يدورة دكترنارسايي برنامه «، »يدورة دكترهاي مربوط به  برنامه
هاي  محدوديت« و» شخصي دانشجويان -ي هاي اقتصاد محدوديت«، »آموزشي

  .شوند مي» دانشگاهي
 

 يدورة دكترهاي  عدم درگيري و مشاركت در برنامه
ترين  رسد اصلي هاي آشكار شده از تحليل ادراكات دانشجويان، به نظر مي ا توجه به مقولهب 

عدم درگيري و مشاركت «اند،  تربيتي با آن مواجهرشتة علوم اي كه دانشجويان دكتري  مسأله
بقيه مسائل چهارگانه ضمن آنكه است؛ » يدورة دكترهاي مربوط به  ها و برنامه در فعاليت
  . چرخد داشته و حول محور آن مي مسألهه نوعي نشان از اين ديگر نيز ب
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خودشان را در مسائل مربوط به دوره  ،دهد كه دانشجويان ها نشان مي تحليل داده
 ؛كنند اندازه كافي وقت و انرژي خود را براي آن صرف نمي  دهند و به دخالت نمي

شان به حساب  گيمهم زند بخش ،طور كه بايد آن ،يدورة دكتر ،عبارت ديگر به
در دانشگاه ه كافي به انداز آنهاگر اين است كه  بيان ،هاي دانشجويان صحبت. آيد نمي

به يادگيري زمان  ،كند ي ايجاب ميبرنامة درساي كه  هبه اندازگذرانند و  زمان نمي
تمركز دانشجويان بر دوره را شكل  ةمقول ،در كنار هم اينهاهمه . دهند اختصاص نمي

  . بر دوره دارد» عدم تمركز دانشجويان«ها نشان از  تحليل دادهدهد و  مي
هاي آنان  جاي صحبت در جاي و تأثّر از آنها، هاي ديگر مقوله اين مقوله برتأثير 

عدم حضور  ،خصوص براي دانشجويان متأهل هب ،رسيدگي به خانواده« .آشكار است
نيم روز در دانشگاه دوود وقتي دانشجو زمان محد... طلبد  كامل در دانشگاه را مي

خود من . شود هاي ارتباطي بين دانشجويان مفقود مي ناخودآگاه حلقه ،حضور دارد
  »).ژ( شاغلم و برايم مشكل است كه به تمام اين مسائل برسم

. اصلي است ةمسألاز مسائل ديگر مرتبط با  »اي هاي حرفه درگيري با محيطعدم «
ي و جامعة علمانشجويان علوم تربيتي در دهد كه د ها نشان مي تحليل مصاحبه

مورد پذيرش قرار نگرفته و به آنها  ،مشتمل بر بخش آموزش است كه عموماً ،اي حرفه
ي بايد دورة دكترانتظار من در بدو ورد اين بود كه به دانشجوي «: شود اعتماد نمي

يا قرار عنوان فردي كه متخصص اين رشته است  به تانوعي اعتماد وجود داشته باشد 
ها و حل مسائلي را برعهده  پروژه از سري است بشود، وارد اين مجموعه شود و يك

 » )چ. (ولي متأسفانه چنين امكاني فراهم نشد ؛بگيرد و در مورد آنها تحقيق كند
هاي  دهد كه آنها فرصت درگيري در محيط بررسي نظرات دانشجويان نشان مي

اينكه موقعيت كسب تجربه و انجام كار عملي  دليل دهند و به اي را از دست مي حرفه
هاي  اي داده نشده، مشاركت آنان در فعاليت هاي حرفه به دانشجويان در سازمان

هيچ سهمي در آموزش  كه كنند و آنها احساس مي است تخصصي دچار مخاطره شده
  . باشند توانند تأثيرگذار نداشته و نمي
دانشجوها هيچ ارتباطي با آموزش «: ويدگ در اين زمينه مي) پ(اي  شونده مصاحبه

دادهاي  دهد و برون نمي اينهاآموزش پرورش هم هيچ سفارشي به . و پرورش ندارند
هاي پژوهشي آموزش  موضوعات پژوهش كه از بين اولويت... خواهد را هم نمي اينها

. شود پرورش اعالم نمي هاي آموزش شوند، و يا اصالً اولويت و پرورش انتخاب نمي
واسطه اساتيدشان  هاي كالني نيست كه دانشجويان بخواهند حتي به طرحهمچنين 

   .»روي آنها كار كنند
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 ةفرعي ديگري كه در ارتباط با عدم مشاركت دانشجويان شكل گرفت، مقول ةمقول
ي و مشاركت در دورة دكترتحصيل در . بود» ين دانشجويانيهاي تخصصي پا توانايي«

هاي  مهمي است كه مربوط به خود دانشجويان و مهارت منوط به وجود عوامل ،آن
نيازها و  وابسته به پيش ،تحقق اهداف آموزشي ،در اغلب موارد. شود تخصصي آنان مي

نيازمند  ،گيري مناسب از دوره اصطالحاً رفتارهاي ورودي است كه فراگيران براي بهره
خصصي دانشجويان تا هاي ت در اينجا ويژگي). 1390سيف، (دارا بودن آنها هستند 

اشاره به  ،هاي تخصصي دانشجويان ويژگي. گر وجود اين شرايط است حدودي بيان
ها  تحليل يافته. علوم تربيتي دارد ةاي در زمين حرفه -ها و سوابق علمي دانش، مهارت

: گويد مي) ب(شوندگان  يكي از مصاحبه. استمورد  گر ضعف دانشجويان در اين بيان
آموزش و  كه خواهد بفهمد كي مي ،اي در آموزش ندارد پيشينه كسي كه هيچ... «

مشكل  خواهد و هزار هم اين فرد را نمي آموزش و پرورش ،بعد .پرورش چه هست
 ،هاي اوليه عف در مهارتبه خاطر ض«: گويد جاي ديگري مي درهمين فرد » .ديگر

اي قبلي ه ضعفكه شويم  مجبور مي ،هاي ديگر خصوص زبان و يك سري مهارت هب
شروع برسيم دوره  ةتا بيايم و به مرحل.... گيرد هم زمان زيادي مي را جبران كنيم و اين

  » !تمام شده است
يكي  ،در اين زمينه. است» انگيزگي دانشجويان بي« ،مهم ديگر در اين زمينه ةمقول

اين   به(اي  انگيزه و افرادي كه عالقه هاي بي آدم«: گويد مي) ذ(از مصاحبه شوندگان 
ندارند و فقط برحسب اينكه مثالً در سازمانشان بورسي يا شانسي ايجاد شده ) رشته

توانند بخوانند علوم تربيتي  اي كه مي ترين رشته راحت اينها .شوند مي وارد اين دوره
تر باشد يا  هاي ديگر برايشان سخت بدون عالقه و به خاطر اينكه خواندن رشته ؛است

هاي ديگر شود و صرفاً  تواند وارد دكتري رشته ند كه نميممكن است طرف احساس ك
يكي از » .شود اين رشته مي) يدورة دكتر(دكترايي گرفته باشد وارد  اينكهبر حسب 

تنها دليل دكتري «گويد كه  ي هم بود، ميدورة دكتركه سال آخر ) خ(كنندگان  شركت
ا هيأت علمي شوم؛ به كسب درآمد و شغل بوده و اينكه بتوانم مدرس ي ،خواندن من

 » .ترين راه رسيدن به اين هدف است دكتري راحت ،نظر من
  

 يدورة دكترنارسايي برنامه 
اين . بود» يدورة دكتر ةنارسايي برنام«ها آشكار شد،  ديگري كه در تحليل داده مسأله

تحصيلي  ةبرنامه معموالً اشاره به تصميماتي از پيش گرفته شده در رابطه با دور
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، 1چنكر(زند  اي را براي آموزش رقم مي ي دارد كه مسير از قبل تعيين شدهدكتر
هايي است كه جوانب رسمي  اين مسير معموالً داراي عناصر و ويژگي). 2007
دورة  ةمسائل شناسايي شده براي برنام. دهد ي را شكل ميدورة دكتردر  آموزش

عدم «و » محتواي نامناسب«، »عدم تناسب برنامه«هايي نظير  در قالب مقوله ،يدكتر
ها و تجارب دانشجويان در اين زمينه با  ديدگاه. ن يافتندتعي» محوري برنامه مهارت

ها مستخرج از چنين  نگري و عدم رضايت همراه بوده است و اين مقوله نوعي منفي
 . بياناتي هستند
س است كه دانشجوها سركال گونه  معموالً اين«: گويد مي) پ(اي  كننده شركت

 ياصالً يك دانشجو اينها... روند، حداكثر يك مقاله يا يك ترجمه بايد تهيه كنند و مي
علوم تربيتي را در سطح دكتري و براي آن چيزهايي كه ما انتظار داريم آموزش 

وجود دارند ) ي درسي(سري واحدها  يك«گويد  مي) ذ(دانشجوي ديگري » .دهد نمي
يعني به درد او  ؛تواند استفاده كند ك واحد آن هم نميكه فرد در بيرون از دانشگاه از ي

چنين شرايطي باعث » .واحد عملي وجود ندارد و دروس كالً نظري بوده. خورد نمي
طور مناسبي شكل نگيرد  ي بهدورة دكترشود كه درگيري افراد در جوانب خاصي از  مي

  . يابي دانشجويان دچار مشكالتي بشود مهارت ،و در نتيجه
جامعيت و دهد كه محتواي برنامه نيز از جوانبي مانند  ها نشان مي مصاحبه تحليل

عدم جامعيت  ةدر زمين. ارائه دچار مسائلي هستند ةنحوو ، روز بودن مانعيت محتوا، به
هاي ديگر  در علوم تربيتي از رشته«: گويد مي) ح(يكي از دانشجويان  ،و مانعيت محتوا
زش پزشكي آمدم، براي من دروس جبراني الزم بود، من از آمو .گيرند هم دانشجو مي

حداقل انتظار . ريزي ابتدايي و متوسطه داشتيم؛ اما آموزش عالي نداشتيم ما برنامه... 
وقتي چينش درس  .آموزش عالي هم بايد خبردار شوم من اين بود كه از سيستم
 و بودند خوانديمكه حاشيه را يك سري چيزهايي .... افتد  درست نباشد اين اتفاق نمي
هاي درستي  سرفصل«: گويد مي) ب(دانشجوي ديگري » .وقتمان هم الكي گذشت

ولي دو واحد  ،خواند فرد دكتري مديريت آموزشي مي ،براي مثال؛ انتخاب نشده
تر از اين است كه  اش است و خيلي واجب كه رشته درحالي ؛مديريت آموزشي ندارد

تواند  چه اثري مي) مؤخر(دانم اين دو واحد  نمي! واحد مديريت مالي بخواند دو
  » داشته باشد

هاي غير تحصيلي  مشغله«ي با مسائل ديگري مثل دورة دكترمسائل مرتبط با برنامه 
در . در ارتباط است كه در جاي ديگر، به تفصيل، به آن خواهيم پرداخت» دانشجويان

                                                                                                                                      
1. Çınkır 
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قت كافي و متناسب با حجم نبود و«: كنيم اكتفا مي) ژ(به نقلي از يك دانشجو  اينجا
من دوست ... رود، يكي از مشكالت اساسي است ي انتظار ميدورة دكتركه در  ،كاري

در محل كار هستم  7و 6دارم پژوهش انجام دهم، ولي زمان ندارم؛ معموالً تا ساعت 
كالس دارم و بعد از آن به اداره  12تا  8صبح از  ،روم دانشگاه مي به و روزهايي كه

و با توجه به اوضاع . و بايد چند ساعت عدم حضور در اداره را جبران كنم روم مي
عمالً زمان براي مطالعه و كار . بعضاً مجبورم شغل دوم داشته باشم ،اقتصادي نامناسب

ها را  پروژه كه و ممكن است مجبور شوم ندارم پژوهشي خيلي كم دارم يا اصالً
  .كرده و تحويل دهم» سمبل«

 
 آموزشي  هاي ضعف گروه

» هاي آموزشي ضعف گروه«ها حاصل شد  مهم ديگري كه از تحليل مصاحبه مسأله
آموزش  ولئمسعنوان بخشي فرعي از مديريت دانشكده كه  گروه آموزشي به. بود

و  علمي  هيأتمتشكل از دانشجويان، اعضاي ) 1385ميركمالي، (رشته خاصي است 
ها و روابط بين دانشجويان و  گيويژ. ساير كاركنان آموزشي و غيرآموزشي است

علمي، ميزان  هيأتعلمي و نيز بين خود دانشجويان و خود اعضاي  هيأتاعضاي 
آزادي عمل گروه از دانشكده و دانشگاه، نوع تعامالت و شرايط حاكم بر رفتارهاي 

هاي  مقوله. اي دانشجويان اثرگذار است آنها و نحوه چينش آنها بر تعامالت توسعه
تركيب نامناسب گروه «هاي  در قالب مقوله مسألهار شده براي اين فرعي آشك

  .بندي شدند طبقه» بسته گروه آموزشي جو«و » استقالل گروه آموزشيعدم «، »آموزشي
باعث  ،عالوه تعداد روز افزون دانشجويان دكتريبه اد اعضاي گروه، دتركيب و تع

ستگي و كمبود زمان براي علمي و به تبع آن خ هيأتمشغوليت بيش از حد اعضاي 
توانند  تعامالت آنان با دانشجويان دچار مخاطره شده و نمي ،نتيجه شود و در آنان مي

: گويد مي) ح(دانشجويي . هاي خود را در قبال دانشجويان به انجام رسانند يتولئمس
گيرند اعضاي  هاي آموزشي كه دانشجوي تحصيالت تكميلي مي در خيلي از گروه«

استاد بياروند كه آنها  ،طرف آن طرف و از اينكه كاملي ندارند و مجبورند  علمي هيأت
  » .خودشان هم جاي ديگر گرفتارند

بازخورد  ةدهد كه ارتباطاتشان با اساتيد و ارائ بررسي ادراكات دانشجويان نشان مي
ست كه اين مهم به درستي شكل ا حالي اين در ؛از طرف آنان برايشان بسيار مهم است

اساتيد وقتي ندارند كه به ما اختصاص «: گويد مي) ز(يكي از دانشجويان . گيرد نمي
 كه دانشجوي سال آخر و در شرف دفاع از رساله دكتري خود) ش(ديگري » !دهند
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 دانشجوي 20تا  10كه سه دانشجوي دكتري، به همراه را استادي «: گويد است، مي
نامه كار  سال كه پايان دور طول كند، شما عمالً د ارشد راهنمايي مي كارشناسي

احتماالً ! گذارد؛ چون وقتي ندارد ساعت براي شما وقت مي 5 و بيني بار مي 4كني،  مي
كنند، كه اين  هر كدام در يك حوزه كار مي ،كند نفري را هم كه راهنمايي مي 10-20

  » .شناسي هم متخصص نيست هم در آنها متخصص نيست و احتماالً در روش و روش
هاي آموزشي شناسايي شد، عدم استقالل  ديگري كه در رابطه با گروه سألهم
هاي متمركز  برنامه«) س(كنندگان  به تعبير يكي از مشاركت. هاي آموزشي بود گروه

توانند حتي دانشجوها و اساتيدشان را  ها نمي گروه .كند آموزشي همه چيز را خراب مي
 ،طور باشد وقتي اين. دهند گران انجام ميكارهاي آنها را دي ةخودشان بگيرند و هم

كسي به دانشجو و ...  آن تعهد دارد انجام دهدانجام تواند كاري كه را به  كسي نمي
تحت تأثير شرايط  كه بخشي از اين ادراكات ممكن است .»دهد استاد گوش نمي

از  يكي ،براي مثال ؛داشته باشد گري نظير قوانين و مقررات دانشگاهي قرار مداخله
يكي از  ،كادميكآهاي غير  جذب دانشجوها با روش«: اذعان دارد) ب(دانشجويان 
. هاست هاي آموزش دكتري است و اين يك چيز عمومي و در همه دانشگاه محدوديت

   .»شود معموالً گروه دخالت ندارد و از باال به آنها تحميل مي اينجا
اشاره به  ،گروه جو. استهاي آموزشي  بسته موجود در گروه جو ،ديگر مسأله

ادراكات اعضاي گروه آموزشي از محيط عمومي كار دارد كه ناشي از تعامالت پوياي 
 ةهم. رسمي، شخصيت افراد و رهبري سازماني است سازمان رسمي، سازمان غير

ادراكاتي دارند و خصوصياتي را به  ،اعضاي گروه آموزشي از شرايط حاكم در گروه
شود و بر مبناي آن به  هاي آنها نمايان مي در رفتار و نگرش دهند كه آن نسبت مي

  . دهند هاي خود شكل مي فعاليت
روابط بين اساتيد در حالت عادي زياد به چشم «) الف(به زعم يكي از دانشجويان 

گيرند و  ها آنها معموالً در مقابل هم قرار مي نامه ولي در جريان دفاع از پايان ؛آيد نمي
گاهي «: گويد مي) ح(يكي ديگر از دانشجويان » .ديگر را تخريب كنندخواهند هم مي

شود جلوي پاي او سنگ  يكي دارد دانشيار مي اينكهسر  اوقات بعضي از اساتيد 
شرايط حاكم بر گروه  ،به هر حال» .اندازند اندازند و ارتقاي او را به تأخير مي مي

) س(از نظر يكي از دانشجويان  .دكن معموالً به اشكال ديگري نيز ظهور مي ،آموزشي
به اين  ؛كنند تا حدودي سياسي عمل مي ،ها در جذب دانشگاه از ها در بعضي گروه«

جذب دانشجوي . شود زني و مذاكره انجام مي كه جذب دانشجو از طريق چانهمعني 
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ه خواهد براي من چ يكي يا ديگري مي  كه اين... دانند مي »بده بستان«دكتري را يك 
   .»كند كار

اين قوانين نانوشته معموالً عامل مهمي در رفتارهاي اعضاي گروه آموزشي و 
دانشجو انتظاراتش را از استاد «) الف(به تعبير يكي از دانشجويان . دانشجويان است

) ش(يكي ديگر از دانشجويان  »!گيرد نمي ختآورد و استاد هم زياد س ين ميپاي
چنين شرايطي است؛ كاري از او نخواهند و در  اصالً خود دانشجو طالب«: گويد مي

  »!نهايت مدركش را بگيرد
  

 شخصي –هاي اقتصادي  محدوديت
ي را متأثر دورة دكتراشتغال آنان در  ةدانشجويان مسائل و مشكالتي دارند كه نحو

هاي  محدوديت«دليل  به ،دهند كه دانشجويان ها نشان مي بررسي مصاحبه. سازد مي
براي  ؛دهند ي را از دست ميدورة دكترفرصت مشاركت در  ،»شخصي –اقتصادي 

بود، محدوديت كار و  اگر من دستم بازتر مي«: گويد مي) ز(يكي از دانشجويان  ،مثال
هاي  توانستم در كالس خصوصاً با تأهل و با يك بچه، استرس مالي نداشتم بيشتر مي

ي ما دورة دكترشجوي االن دان«: گويد مي) ز(دانشجوي ديگري » .مكمل شركت كنم
 هاي اگر نياز«: گويد مي) ت(كنندگان  يكي از شركت» .متكي به خانواده است هنوز

خواهد گوش  مسكن برآورده نشود و دغدغه داشته باشد چطور مي) مانند(دانشجو 
تواند  دانشجو نمي« :گويد نيز مي) ث(يكي از دانشجويان متأهل » !بگيرد؟ كند و ياد

دانشجو از ... اي را اداره كند  تواند خانواده بدون درآمد هم نمي! اشدكار دائم داشته ب
  .»رانده و آنجا مانده است اينجا
» وقت اجبار به حضور تمام«و » وقت بودن ناهماهنگي شرايط اقتصادي و تمام«

باعث پديد آمدن نوعي تناقض بين كسب درآمد و حضور در  ،دانشجويان در دانشگاه
شود كه از طرفي دانشجو نتواند نيازهاي  در نهايت موجب مي شود كه دانشگاه مي

وقت در  تمركز الزم براي حضور تمام ،اقتصادي خود را برآورده سازد و از طرف ديگر
: گويد مي) ت(شوندگان  يكي از مصاحبه ،در اين زمينه. دانشگاه را نداشته باشد

فشار  تحت ارد؛ ما اين فرد رنيازهايي داچنان خوبي ندارد و  دانشجو معموالً وضع آن«
ب اين هيچ جا نبايد كاركند وخ! تو نبايد هيچ جا كار كنيكه گوييم  دهيم و مي قرار مي

 » يم؟ا هدرست؛ اما آيا بسترهاي اين كار را هم فراهم كرد
ه ب» هاي رواني مسائل و نگراني«بخش ديگري از مشكالت دانشجويان به شكل 

ي از عدم موفقيت در اتمام دوره، استرس ناشي از نگرانكند كه متشكل از  روز مي
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: گويد مي) ح(دانشجويي . انجام تكاليف درسي و بدبيني تحصيلي دانشجويان است
خوبي داشته  »بيس«ترين شرايط باشد و شما هم يك  آل ي هم در ايدهدورة دكتراگر «

ست كه ه قدر زياد آن ،باشي، استرس روزمرگيِ گذراندن اين دوره از لحاظ رسمي
بدبيني تحصيلي با نوعي » .تواني چيزي ياد بگيري طوري كه دلت بخواهد نمي شما آن

 ؛همراه است بيني شده در دانشجويان حس نااميدي پيش وانگيزگي آموخته شده  بي
شويم آرمان و  وقتي وارد دوره مي«: گويد مي) خ(يكي از دانشجويان  ،براي مثال

اند  اما وقتي با كساني كه اين دوره را تجربه كرده ؛ريمهايي براي خودمان دا ل   آ ايده
قرار  كه شويم متوجه مي و رود ها از بين مي ها و انگيزه شويم، آن آرمان روبرو مي

   .»شود انتظار خاصي از اين دوره داشت تغيير كند و نميچيزي نيست 
تحت  ،كه به نوعي مرتبط با مسائل اقتصادي دانشجويان است ،مهم ديگر مسأله

هاي شخصي و  دغدغه. گذاري شد نام» هاي غير تحصيلي دانشجويان مشغله«عنوان 
ايفاي   زماني خانوادگي و نيز هم -خانوادگي و اختصاص زمان به حل مسائل شخصي

كنند كه درگيري  معموالً چنان دانشجويان را محدود مي ،هاي چندگانه ناهماهنگ نقش
به تعبير يكي از دانشجويان . سازد مواجه مي و مشاركت دانشجويان را با چالش جدي

) ب(دانشجوي ديگري » .خوانيم كنيم و در كنار آن درس هم مي ما همه كار مي«) ذ(
سه، ! توانيم بكنيم؟ كار ميه ترين چيز است؛ وقت نداشته باشيم چ وقت مهم«: گويد مي

كه پولي است  آن ،شود كه هدفت از اين طرح ماهتان صرف طرحي مي چهار يا پنج
ولي از كار اصلي خودت باز  ؛دست بياوري كه بتواني مدتي با آن زندگي كني به
هم براي كسي مثل  ببينيد دوره تحصيل دكتري، آن«: گويد مي) ح(ديگري » .ماني مي

زمان درس هم بدهد و درس هم بخواند، خيلي  من، كه كار كند، متأهل هم باشد، هم
 .»...سخت است

 
 گاهي هاي دانش محدوديت

و » هاي دانشگاهي محدوديت«مربوط به  ،هاي محوري آشكار شده يكي ديگر از مقوله
شود كه در كليت  ها شامل مواردي مي اين محدوديت. عوامل مرتبط با آن است

تعداد زياد «ها  هاي فرعي مرتبط با اين محدوديت مقوله. كند دانشگاه معنا پيدا مي
مقررات و «، »ارتباطات محدود دانشگاهي«، »گاهيامكانات ناكافي دانش«، »دانشجويان

و ناهماهنگ با اهداف و هنجارهاي علمي و » كراسي اداريوبور«و » هاي ناقص رويه
  . اي است حرفه
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كميت دانشجويان و عدم تناسب آن  ،ها بارها تكرار شد نكته مهمي كه در مصاحبه
) پ(يكي  ،راي مثالب ؛تعداد نيروهاي آموزشي و امكانات انساني و فني بودبا 
) ح(؛ ديگري »گيرند گيرند، بيشتر مي هر سري كه دانشجوي دكتري مي«: گويد مي
و بريم  يت را باال ميما داريم كم :كند طور اين سلسله ادامه پيدا مي همين«: گويد مي

چنين مسائلي  .»طرف اساتيدمان هم كه كم هستند از آن... آوريم  كيفيت را پايين مي
از بين رفتن  ،آورند كه بارزترين آن ائل ديگري را به دنبال خود به همراه ميغالباً مس

) چ(يكي از دانشجويان . ي استدورة دكترهاي  كيفيت درگيري دانشجويان در برنامه
 مسألهشوند به دنبال محتوا و حل  ي ميدورة دكترخيلي از افرادي كه وارد «: گويد مي

تر واحدهاي درسي را پاس كنم،  توانم سريع مي چطور: نيستند؛ دنبال اين هستند كه
اساتيد و گروه هم .... زال تصويب كنم، نمره بيشتري بگيرم و از اين قبيل مسائلوپروپ

  .»نظارت كنند توانند كمتر ميو قدر سرشان شلوغ است،  كه آن
هاي مرتبط با  يكي ديگر از مقوله ،منابع و امكانات ناكافي دانشگاهي

نشگاهي بود كه شامل محدوديت در مواردي چون امكانات فني و هاي دا محدوديت
فضاي آموزشي  آزمايشگاهي وو  امكانات آموزشي، تسهيالت رفاهي، اطالعاتي

 ةخصوص نحو هعموماً در ارتباط با ساير عوامل ب ،مفاهيم مرتبط با اين مقوله. شود مي
: گويد دانشجويي مي ،لبراي مثا ؛ي استدورة دكترهاي  درگيري دانشجويان در برنامه

من كه كارت اعتباري . ها و منابع روز ندارد دانشجو دسترسي درستي به پايگاه داده«
االن ) نياز داريم(پس به منابع اطالعاتي آنالين  ؛ارزي ندارم كه بتوانم كتاب بخرم

science direct خيلي از آن مقاالتي كه ما فكر  .است دانشگاه را تحريم كرده
شما مجبوريد  .توانم آنها را بخرم خورد پولي است و من هم نمي ميكنيم به درد ما  مي

حاال كه ما دسترسي  .ها پيدا كني و از اين قصه gigapediaكتابي را مثالً در سايت 
به ... ندارند ه هاي درستي باشند ك هاي ما، كتابخانه اين منابع نداريم، حداقل كتابخانه به

همين دانشجو در جاي ديگري » .تر است لحاظ رفاهي هم اگر چيزي نگوييم سنگين
ساختمان (ها، دانشكده  براي اكثر دانشكده ؛را نگاه كنيد ---دانشگاه «: گويد مي

يا  ،اين امر. وقت دانشكده علوم تربيتي چند كانكس پراكنده است آن ؛اند ساخته) جديد
تواند حق دانشكده را  ديريتي دانشكده علوم تربيتي است كه نميدهنده ضعف م نشان

اين معني كه  به ؛دهد بگيرد يا رويكرد خود دانشگاه را نسبت به علوم انساني نشان مي
و اين  ،اش دهند توسعه عد فيزيكيخواهند حتي در ب اي بكنند يا نمي خواهند هزينه نمي

   .»مهم است
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بندي شد كه اشاره   مقوله» ات محدود دانشگاهيارتباط«محدوديت ديگر در قالب 
يا محدوديت ارتباطات بين دانشگاهي داخلي و ارتباطات بين  نداشتن به وجود

كه گونه  همان. اي دارد هاي حرفه ي و نيز ارتباط دانشگاه و سازمانالملل ندانشگاهي بي
دانشجويان  وجهي از اين مقوله در قالب انتظارات ،دهد ها نشان مي تحليل مصاحبه

دانشگاه ما در «بياناتي نظير . دانند ظاهر شده و آنها دانشگاه را از اين ناحيه مقصر مي
ست و كاري به اينهاپردازي و  بيشتر بر نظريه تأكيدما ارتباط ندارد و  ةعمل با جامع

 و نيز» )ا( قدر ارتباط ندارد آموزش پرورش با دانشگاه آن« يا» )ژ(كاربرد ندارد؛ 
حتي با همين  ؛گونه ارتباطاتي ندارد هاي خارجي هيچ اه ما با دانشگاهدانشگ«

يكي ديگر از . چنين ارتباطاتي داردنداشتن اشاره به وجود » )پ! (هاي داخلي دانشگاه
گروه . يك دانشگاه ايزوله است ---خود دانشگاه «: كند كه بيان مي) ب(دانشجويان 
چند تا . ت كدام دانشگاه ارتباط دارد؟ هيچ جابا گروه تعليم و تربي اينجا علوم تربيتي

؟ يك دوره گذاشته؟ دسخنراني كن اينجاسخنران از فالن دانشگاه معتبر دعوت كرده تا 
ها  خود دانشگاه ،ارتباطنبودن منشأ اين ... المللي گذاشته؟  ؟ يا كنفرانس بينكارگاه يك

نداريم؛ نه كنفرانسي برگزار  خود ما هم كه ارتباطي.... هستند چون نيازي به هم ندارند
مصاحبه شوندگان داليل مختلفي  ،شود گونه كه مالحظه مي همان» .كنيم، و نه چيزي مي

: به نظر يكي ديگر از مصاحبه شوندگان. دهند اين ارتباط نسبت مي فقدانرا براي 
كشورهاي جهان، به روابط  ةوضعيت سياسي كشور ما در جهان و روابط ما با بقي«

انواع و ... هاي ما لطمه وارد كرده تبع آن به روابط بين دانشجوها و دانشگاه به علمي و
كند  هايي هست كه به تقويت سطح كيفي دانشجوهاي دكتري ما كمك مي اقسام طرح

 » .محروميم اينهاو ما به دليل روابط و موقعيت سياسي كشور، از 
مقررات و «وان ها آشكار شد، تحت عن ديگري كه با تحليل مصاحبه مسأله

ها و نيز راهنماها و  اشاره به طرح ،اين مقوله. بندي شد  طبقه »ناقصهاي  رويه
كند و با  هايي دارد كه اتخاذ اقدامات خاص و مشخصي را تشريح مي دستورالعمل

هاي  براساس يافته. آورد مبناي عمل و تداوم را فراهم مي ،تعيين مراحل انجام امور
اي جذب و معيارهاي ورودي نامعتبر و نيز مقررات مربوط به ه رويهحاصله، آشفتگي 

يكي از  ،براي مثال ؛از جمله مسائل است ،گزينش و نيز تمام وقت بودن دانشجويان
هاي آزاد كه بگذريم، كه حتي در  از سهميه«: گويد جذب مي ةدر زمين) ب(دانشجويان 

هاي متفاوتي  ند، وروديدار تأكيدها بر جذب دانشجويان خودشان  آنجا هم دانشگاه
هاي كه نخبه  ، وروديهستندهايي كه بورسيه وزارت علوم  ورودي ند؛وجود دارد

هايي كه بورس سازمان  ، ورودياند هايي كه بورس داخل به خارج هستند، ورودي
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تواند وارد دوره  قدر كانال زديم كه هركسي از هرجا كه بخواهد مي اين .هستندديگري 
روي  شود، ولي مي نفر اعالم مي 5مثالً ظرفيت «: گويد مي) ذ(گري دانشجوي دي» !شود

بقيه از  كه اند؛ اصالً معلوم نيست نفر سركالس نشسته 10بيني كه مثالً  سركالس مي
 » ؟!اند كجا آمده

به نحوي كه بخش مهمي از  ؛نيز از مسائل مهم دانشجويان است بوروكراسي اداري
 --- اين دانشگاه«عبارت . شود چنين مسائلي ميانرژي و زمان دانشجويان صرف حل 

مفاهيم و  بارها با» )پ( وسخت دارد بوروكراسي اداري بسيار بسيار كند و سفت
 يكي از دانشجويان در شرف. هاي ديگر توسط دانشجويان بيان شد كلمه
اند كه ما  تر از هدفي اي، خيلي پررنگ شرايط زمينه«): س(گويد التحصيلي مي فارغ
هم در دوره آموزشي و هم در دوره پژوهشي، ما گرفتار يك سري كارهاي  .داريم

ها خيلي  مجوزها و تصويب و تأييد.... گيرند  شويم كه بيشتر وقت ما را مي اداري مي
دفاع از پروپوزال  ةبراي تشكيل جلس.... دارد  گيرد و ما را از انجام كار باز مي وقت مي
   .»...شويم مي» عالّف«دفاع دو ماه  پيش ةكيل جلسبراي تش. شويم مي »عالّف«سه ماه 

  
 گيري بحث و نتيجه

هاي الزم براي  عامل مهمي در كسب آمادگي ،يدورة دكتردرگيري دانشجويان در 
دهد كه درگيري  تربيت نشان مي ةادبيات حوز. ايفاي نقش علمي و عملي است

هاي يادگيري است  بيني كننده ترين پيش از مهم ،آموزشي ةدانشجويان با برنام
عدم درگيري و «دهد كه  هاي حاصله نشان مي بررسي يافته). 2010، 1فيلدلكا(

اصلي است  مسأله ،هاي مربوط به آن و فعاليت» يدورة دكترمشاركت دانشجويان در 
نه  ،كنند؛ به نحوي كه دانشجويان تربيتي تجربه ميرشتة علوم كه دانشجويان دكتري 
  .اند اي به شكل مناسبي عجين شده هاي حرفه در محيط رند و نهتمركز كافي بر دوره دا

يكي ديگر از مسائلي است كه درگيري دانشجويان را به  ،انگيزگي دانشجويان بي
دهند كه دانشجويان به داليل  هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته. كشد چالش مي

نوعي  رخي از موارد،در بها را ندارند و  گوناگون انگيزه كافي براي درگيري در دوره
شود كه ريشه در تجارب مشترك آنان از  انگيزگي آموخته شده در بين آنها ديده مي بي

سائق رفتاري  ،كه كه انگيزه ياز آنجاي. ر موقعيت دانشگاهي داردوضعيت كلي خود د
ها و  اي در فعاليت كننده ، بود و نبود آن عامل تعيين)2009ليزيو و ويلسون، (است 

هاي  به دليل ارتباط باالي بين انگيزه و درگيري دانشجويان در فعاليت. تاعمال اس
                                                                                                                                      
1. Caulfield 
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انگيزگي دانشجويان  بي) 2013و كينت و برت،  2009، 1؛ كو2010كويتس، (آموزشي 
هاي دكتري باشد  تواند چالش اصلي درگيري و مشاركت دانشجويان در برنامه مي

و ) 1384( طارميمحمدي و . استكه در تحقيقات قبلي نيز نشان داده شده  اي مسأله
ترين مشكالت  دهند كه يكي از مهم نشان مي) 1390(نيز برهاني و همكاران 

  .انگيزه در بين آنهاست نداشتن ،دانشجويان در ايران
يكي ديگر از عواملي است كه درگيري و  ،ين دانشجويانيهاي تخصصي پا توانايي

ها ابزارهايي را در  اين توانايي. است ها را متأثر ساخته مشاركت دانشجويان در دوره
توانند به نحو مطلوبي  دانشجويان مي ،آن ةدهد كه به واسط اختيار دانشجويان قرار مي

ي دورة دكتراي ارتباط برقرار كرده و از زماني كه به دانشگاه و  هاي حرفه با سازمان
ميزان ) 2010(لد محققاني نظير كافي ،بر همين اساس. اند استفاده كنند اختصاص داده

دهد كه  بررسي اداراكات دانشجويان نشان مي. كنند مشاركت دانشجويان را تبيين مي
سوابق و تجارب الزم براي ورود و تداوم در  ،تربيتي در ايرانرشتة علوم دانشجويان 

آمدن  پاييناي به  حرفه -هاي اوليه علمي ها را ندارند و ضعف در مهارت برنامه
دهند كه يادگيري براساس  خوبي نشان ميه تحقيقات ب .شود مينجر مآنها  وري بهره
؛ نقل از 2005پاسارال و همكاران، (شود  علمي و تجربي فراگيران انجام مي ةپيشين

 ،بزرگسالعنوان افراد  به ،دانشجويان دكتري ،عالوه بر اين ،)1386آراسته و محمودي، 
و سانسترم و همكاران،  2011و همكاران،  نولز(آموزند  كه به آن نياز دارند ميرا آنچه 

تربيتي در ايران به رشتة علوم » يدورة دكتر ةبرنام«ست كه ا اين در حالي ؛)2013
ي تواند شرايط مناسب جهت عدم تناسب، محتواي نامناسب و عدم مهارت محوري، نمي

توسط  چنيني قبالً مسائل اين. براي درگيري شدن دانشجويان در دوره فراهم آورد را
دهند كه عدم  تحقيقات قبلي نشان مي. پژوهان گوناگوني نيز نشان داده شده است دانش

هاي  تناسب حجم برنامه با زمان ارتباط ضعيف دانشجويان با كار تخصصي، روش
عدم ارتباط بين واحدها ) 1392؛ برقي، 1386و توفيقي،  1386شريفي، (محتوا  ةارائ

دكتري  دورة شود كه دانشجويان موجب مي) 1392؛ برقي، 1386رشيدي، (با يكديگر 
طور تخصصي و كاربردي به دروس بپردازند و تنها به سطوح شناختي پايين  نتوانند به
ها و  قواعد جاري در جهت كوتاه نمودن دوره) 1386(به نظر رشيدي  .كنند اكتفا مي

  . ها مزيد بر علت شده است مقررات يكسان براي همه رشته
هاي  ة يادگيريهاي دانشگاهي عرص هاي مدون آموزشي، دوره نامهعالوه بر بر

افتد و بر اساس ميزان قصد  هاي رسمي اتفاق مي رسمي است كه در كنار دورهغير
                                                                                                                                      
1. Kuh 



  
 

27 تحليل اكتشافي مسائل دانشجويان دكتري در ايران
 

شود كه دانشجويان در  براي يادگيري به سه نوع ضمني، آگاهانه و واكنشي انجام مي
 در؛ نقل 2000روت، (كنند  تعامالتشان با اساتيد و ديگر دانشجويان دريافت مي

هايي است كه  ترين گروه يكي از مهم» هاي آموزشي گروه«). 1389هاشمي،   حسرتي و 
صورت غير رسمي ممكن  ويان را چه به صورت رسمي و چه بهيادگيري دانشج

و كيفي   يهاي علوم تربيتي در ايران به لحاظ كم هاي آموزشي رشته گروه. سازد مي
د روز افزون نظير تعد ،گري توجه به عامل مداخله باتند و داراي تركيب مناسبي نيس

تحليل  ،از طرف ديگر ؛گيرد تري به خود مي حالت پيچيده مسألهاين  ،دانشجويان
غير صميمانه و نامناسب گروه آموزشي و عدم  گوياي جو ،ادراكات دانشجويان

  . ها با همديگر و با دانشجويان است همكاري مناسب اعضاي گروه
بنابر . ش ديگري از مشكالت، مربوط به دانشجويان و موقعيت خود آنهاستبخ
يابي به منابع  دانشجويان براي غلبه بر اين مشكالت و دستهاي تحقيق حاضر،  يافته

شوند؛ البته اين  مي هاي خارج از چارچوب تخصصي خود درآمدي، جذب فعاليت
در مورد ) 2011(و همكاران گونه كه دي  همان. ي استالملل نبي مسألهيك  ،مسأله

كنند، شمار دانشجوياني كه در خارج از دانشگاه كار  ي عنوان ميدانشجويان آمريكاي
درصد دانشجويان در  54، 2009طوري كه در سال  به ؛شود كنند هر روز بيشتر مي مي

هاي دولتي غير دانشگاهي،  هايي نظير سازمان درصد در بخش 18ات آموزشي و مؤسس
 ،عالوه بر اين ؛اند هاي خصوصي مشغول به كار بوده و كسب و كار و سازمانبازرگاني 

هاي  معموالً زمان كمي براي اختصاص به فعاليت ،دليل موقعيت خانوادگي و تأهل  به
بسياري از دانشجويان  كه دهد اين شواهد نشان مي). 2010كالفيلد، (برنامه دارند   فوق

م با استرس و فشار ناشي از تند كه توأدرگير مسائل شخصي و نيز مهارتي هس
طوالني  .براي دانشجويان است» هاي رواني مسائل و نگراني«انتظارات دانشگاه و بروز 

هاي دكتري معموالً  در شرايط كنوني دوره. هاي دكتري مزيد بر علت است شدن دوره
ان دوره ترين زم كشند و دانشجويان علوم انساني در طوالني سال طول مي 9تا  6بين 

هرچند كه مشكالت تحصيلي و عدم ). 2007آلتباخ، (رسانند  را به اتمام مي
) 1386رشيدي، (يابي دانشجويان نظير انتخاب موضوع رساله و نوشتن رساله  مهارت

بخشي مهمي از اين مسائل منبعث از اما هاست،  عامل مهمي در طوالني شدن دوره
  .كنند، است ي كه در آن تحصيل ميا وضعيت اقتصادي دانشجويان به تبع رشته

دليل  به ،دانشجويان علوم انساني و اجتماعي) 2011(از نظر دي و همكاران 
هاي بيشتري  كند، چالش ماهيت رشته خود كه به توليد مستقيم ارتباط چنداني پيدا نمي

ي و هم از ناحيه اشتغال و جامعة علمها در دانشگاه و  جايگاه اين رشته ةهم از ناحي



  
نامة آموزش عالي  28

 

هاي غير دانشگاهي در دانشجويان علوم تربيتي  كار در محيط. سب درآمد دارندك
 .ي مطرح استدورة دكترهاي  گيري آنان در برنامهل عدم درعنوان يكي از دالي به

قابل  ،ريزي شده در خارج از دانشگاه چنين تهديدهايي از طريق كار و مشاركت برنامه
رابطه بين جامعه و دانشگاه مستلزم وجود  ،رتحقق اين ام ؛ اماتبديل به فرصت هستند

بررسي ما نشان . )2010كالفيلد،( اي است هاي حرفه هم و با سازمان ها با و نيز دانشگاه
هاي  جمله دانشگاه ، از هاي بيرون از دانشگاه دهد كه ارتباط بين دانشگاه با سازمان مي

البته اين . ف استاي و آموزشي ضعي هاي حرفه ديگر داخلي و خارجي و سازمان
 ،براي مثال ؛پژوهان ديگري نيز مورد توجه قرار گرفته است از طرف دانش مسأله

ارتباط دانشگاه  ،كنند كه در كشورهاي در حال توسعه بيان مي) 1384(چلبي و معمار 
هاي مختلف با پژوهش ضعيف و غيركاركردي  بخش ةو جامعه ضعيف است و رابط

ارتباطات مناسب بين  فقدانرا به  مسألهد دارند كه اين محققان ديگري نيز وجو. است
گيري اجتماعات علمي در ايران و فاصله آن با اجتماعات علمي  محققان و فقدان شكل

  ). 1390و قاراخاني،  1390قانعي راد و خسروخاور، (دهند  مي ي نسبتالملل نبي
ز مسائل اصلي عنوان يكي ا به» ارتباطات محدود دانشگاهي«كه رسد  به نظر مي
سازي  ريشه در رويكرد سنتي دانشگاه در محدود و ويژههاي دكتري،  مترتب بر دوره
دهد و براي  ثير قرار ميالتحصيالن دارد كه اشتغال دانشجويان را تحت تأ تخصص فارغ

زماني كه تعداد كمي از دانشجويان و  .دآور ل مالي به وجود ميآنها مسائ
بقيه آنها با چالش عدم  ،كار دانشگاهي اشتغال داشته باشند التحصيالن بتوانند در فارغ

اين امر موجب ). 2007آلتباخ، (رو هستند هايشان در بازار كار روب مهارت تناسب
و از ناحيه انتظاراتي كه از  شود كه دانشجويان بين اين نيازهاي دوگانه گير كنند مي

دامن  مسألهد دارد كه به اين مسائل ديگري نيز وجو. رود دچار ابهام شوند آنها مي
تحقيقات . منابع مالي محدود و امكانات ناكافي دانشگاهي است مسأله، و آن ،زند مي

و نيز ) 1386(منهاج . اند اشاره كرده مسألهديگري كه قبال انجام شده است نيز به اين 
 امكانات كه كنند با بررسي ادراكات دانشجويان بيان مي) 1389(هاشمي  حسرتي و 

  . آموزشي و پژوهشي در ايران وضعيت چندان مناسبي ندارد
شود، تعدد  ميمنجر اي كه به تشديد اثرات محدوديت منابع و امكانات  مسأله

 مسألهبلكه يك  ،مربوط به ايران مسألهدانشجويان دكتري است كه نه تنها يك 
ي حاكي الملل نم بيارقا. است ،انساني و اجتماعي علوم هاي در رشتهويژه  هي، بالملل نبي

ي نيست دورة دكترالتحصيالن  فارغ ةبه اندازاز اين است كه روند جذب در بازار كار 
اين عامل معموالً در ). 2011؛ دي و همكاران، 1386؛ نقل از منهاج، 2002آلبرت، (

ترين آن  تا كالن ،يعني كالس درس ،ترين سطح سيستم آموزش دانشگاهي خرد
  . اثرگذار است
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 ةنحوه به تمركز ساختاري آموزش عالي در ايران، تعداد دانشجويان، با توج
مين و تخصيص أت ةهاي آموزشي، نحو گزينش دانشجويان و نيز حضور آنان، برنامه

. شود ها ابالغ مي هايي تعريف شده و به دانشگاه منابع مالي در قالب مقررات و رويه
ها و دانشجويان و به تبع آن  گاهتوجهي به شرايط و نيازهاي دانش اين امر موجب كم

ها و  نامه هرچند آيين ،از طرف ديگر ؛هاي مدون شده است نقص در مقررات و رويه
تجربه نشان  اما بيني كار است، مسير انجام قابل پيش ةمقررات معموالً منعكس كنند

ايج و نت ،آيد و بنابراين ها و مقررات تناقض به وجود مي نامه دهد كه گاهي بين آيين مي
تواند  مثالي از اين مورد مي). 1386توفيقي، (شود  اهداف آن مقررات محقق نمي

حضور  ةتناقض بين اجبار دانشجويان به حضور تمام وقت و عدم پرداخت هزين
بوروكراسي اداري در دانشگاه است كه با  ،مرتبط ديگر مسأله. دانشجويان باشد

، در تناقض است، و اي ك فعاليت حرفهعنوان ي به ،فرايندها و اهداف آموزش دكتري
هرچند كه روح . باشد ريشه داشته در تمركزگرايي حاكم بر آنها كهرسد  به نظر مي

ها  بر تمركززدايي و واگذاري اختيارات به گروه ،اي در ايران نامه حاكم بر تغييرات آيين
كز پيش رفته در شرايط كنوني به سمت تمر ،با اين وجوداما ها بوده است،  و دانشگاه

هاي  علمي و نيز دانشجويان و سرفصل هيأتو در مواردي مانند جذب اعضاي 
اين امر موجب شده ). همان منبع(تمركزگرايي شدت بيشتري گرفته است  ،درسي

خير در أساالري و ت دچار ديوان ،است كه روندهاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي
ره، تشويش و نگراني دانشجويان، بازده ها شده و نهايتاً طوالني شدن دو گيري تصميم

هاي آموزشي و افت كيفيت تحصيلي دانشجويان دكتري را به دنبال داشته  كمتر گروه
  . باشد
  

  كاربردي پيشنهادهاي
دانشجويان دكتري افرادي شايسته هستند كه به آخرين مرحله دانشجويي دست 

سوئيتزر، (بسته قرار دارند آنها در موقعيت غيرمستقل و وا ،اند؛ با اين وجود يافته
شود، بسيار  دهد كه آنها از شرايطي كه براي آنها تعريف مي اين امر نشان مي). 2009

  :متأثرند؛ بنابراين
هاي از  هاي دكتري در قالب برنامه طراحي محتوا و فرايندهاي مناسب براي دوره -

  .از عوامل اساسي در جهت حل مسائل دانشجويان است ،پيش تعيين شده
ي، ايجاد انگيزش دورة دكتر ةعدم درگيري دانشجويان در برنام ةمسألبا توجه به  -

لذا ايجاد شرايطي كه بتواند بين  ؛اصلي قابل طرح است اولويتعنوان  در دانشجويان به
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استفاده از . محتواي دوره و مسائل انگيزشي آنها ارتباط برقرار كند بسيار مهم است
هاي آموزشي و  ، تعريف كار براي دانشجويان در سازماندستياري آموزشي و پژوهشي

مشكالت انگيزشي دانشجويان باشد از ل برخي تواند حالّ در قبال آن مي پول پرداخت
هاي غير مرتبط و عدم ارتباط دانشجويان  و مسائل ديگري نظير اشتغال آنان در فعاليت

-سوابق علمي ةان كننداي را تا حد زيادي تقليل داده و جبر هاي حرفه با سازمان
  .اي پايين دانشجويان باشد حرفه
عالوه بر تسهيم آيد،  هاي كار پديد مي ارتباطاتي كه در موقعيت ةبه واسط -

اي و شغلي نيز  هاي حرفه اي، فرصت حرفه-اطالعات و دانش و ايجاد حمايت علمي 
عنوان  هشود كه دانشجويان ب موجب مي اين ارتباطات از طرف ديگر ؛آيد پديد مي

اي نقش مهمي در حل مسائل آموزشي ايفا كرده و موجب تقويت منزلت  عامالن رشته
اي شده و بخشي از نيازهاي  حرفه ةرشته و نيز بهبود يافتن موقعيت خود در جامع

  . اجتماعي آنان ارضا شود
ها و مداخالت درست در  مستلزم تنظيم فعاليت ،اول ةخلق چنين شرايطي در وهل

ي آموزشي و درسي از يك طرف و فراهم آوري شرايط الزم براي برقراري ها برنامه
اي از  اي دانشجويان با هم، با اساتيد و ديگرعامالن حرفه ارتباطات و تعامالت حرفه

  .طرف ديگر است
اي  حرفه ةها و گروه اولي عنوان عامالن اصلي اجراي برنامه هاي آموزشي به گروه -

اي  هستند، نيازمند اين هستند كه از افراد توسعه يافتهكه دانشجويان در آن درگير 
هاي الزم براي تعريف و اجراي  ها و نگرش شكل گيرند كه داراي دانش، مهارت

گيري تعامالت رسمي و غيررسمي  هاي الزم براي شكل ها و خلق فرصت برنامه
كه ي هستند گيري جو هاي آموزشي نيازمند شكل همچنين گروه. دانشجويان باشند

و استقالل كافي براي  ايجاد كنندت الزم را يبتوانند همكاري، تعهد متقابل و صميم
  . گيري را داشته باشند تصميم

هاي آموزشي و دانشگاه و در نهايت  بين گروه ةبه رابط نظربايد توجه داشت كه با 
تقليل بخش مهمي از اين مسائل وابسته به ساختارهاي نهادي  ،بخش آموزش عالي

كه مداخله و ايجاد اصالح در آنها نيازمند تغيير در  استگرفته در سطح كالن شكل 
نظير مقررات گزينش  ،قوانين و ساختارهاي تعريف شده در بخش آموزش عالي
هاي آموزشي،  ها و گروه دانشجويان و اساتيد، اختيارات تعريف شده براي دانشگاه

تر آداب و سنن  ي، و از همه مهمدورة دكترمين و تخصيص منابع مالي در أهاي ت روش
تر  و البته مهم  بر دومي زمان موردشكل گرفته در ساختارهاي دانشگاهي است كه 

  . است
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  تحقيقي پيشنهادهاي
تربيتي و ادراكات و رشتة علوم اطالعاتي را در مورد دانشجويان دكتري  ،تحقيق حاضر

دهد كه اين  دست مي بهترين عنصر آموزش دانشگاهي  عنوان مهم هاي آنها به نگرش
كيفي در يك موقعيت ساختاري و فرهنگي محدود بوده  ةاطالعات حاصل يك مطالع

اي،  رشته ةخصوص زمينها، ب ، نيازمند توجه به زمينهتعميم نتايج آن ،بدين جهت ؛است
تواند  ها مي ي و دانشجويان اين دورهدورة دكترهاي  شباهت ،با اين وجود. است
  . ها نيز فراهم آورد تفاده از نتايج آن در مورد دانشجويان ساير رشتهاي براي اس زمينه
شناسي مسائلي كه شناسايي شد، نه تنها خود دانشگاه و عامالن  براي ريشه -

ل تري مانند عوام اي دانشجويان، بلكه شرايط كالن حرفه ةدانشگاهي درگير در توسع
طور   اين شرايط كه به. نظر قرار دادنيز بايد مد اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه را

هاي  دهد، نياز به بررسي درگيري دانشجويان را تحت تأثير قرار مي ةغيرمستقيم نحو
  . ديگري دارد

تر  هاي ديگري براي به دست آوردن اطالعات جامع همچنين ما نيازمند بررسي -
تيد و نظير اسا ،در خصوص مسائل دانشجويان از منظر ديگر عامالن دانشگاهي

در كنار مطالعات مشابه ديگر،  ،حاضر ةمطالع ،در اين رابطه. گذاران هستيم سياست
 . دست دهد هاي ديگر به اي براي بررسي تواند چارچوب اوليه مي
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