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 چکیده

با شیب باالیی رو به افزایش  های ایرانهای اخیر ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری در دانشگاهبر اساس آمار در سال

مدت و همچنین بلند مدت ناخوشایندی در پی خواهد داشت.  ، عواقب کوتاهراهبردیگذارده است. این رشد بدون وجود برنامه 

ریزی آموزشی حائز اهمیت است تداوم و عقالنیت در مسیر اثربخشی و  کارایی و در پاسخ به نیازهای جامعه  است. آنچه در برنامه

های دکتری بطور اخص در رشته مدیریت و در ایران بوده و در راستای دف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت دورهه

های تحصیالت تکمیلی انجام گرفته است. ارزیابی کیفیت بوسیله مدل سیپ و با استفاده از ریزی آموزشی در دورهبهبود برنامه

دوره دکتری مدیریت و تعریف عوامل موثر در کیفیت التحصیالن و کارشناسان آموزش  دانشجویان و فارغمصاحبه با اساتید، 

قالب جدول نهایی ارائه گردیده است. این پژوهش از ها صورت گرفت و نتایج حاصله در برنامه دوره دکتری مدیریت از دیدگاه آن

نتایج حاصله در چارچوب مدل سیپ باشد. کیفی می حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات

 مالی وابستگی های ارتقای کیفی دوره و کاهشدستورالعملای استخراج شده شامل طبقه بندی گردید. فاکتورهای زمینه

 سرفصلدوره،  تناسب  اساتید دانش و تجربه رفاهی، تخصص و و فیزیکی و علمی ، فاکتورهای دروندادی شامل، منابعهادانشگاه

دروس،  فاکتورهای فرآیندی شامل تحول ساختاری و اداری و نیز ارتقا علمی دانشجویان و اساتید و فاکتورهای بروندادی شامل 

 باشند.التحصیالن می فارغ ارزیابی صنعت و خود در مهارت و کاربردی تدریس، دانش در پژوهشی، مهارت هایمهارت

 وزشیزی آمریفیت، مدل سیپ، نظریه داده بنیاد، برنامهها: دوره دکتری مدیریت، کیکلید واژه
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 مقدمه

های متعدد از الخصوص در گرایشعلی PhDهای رویه پذیرش دورهگیر و بیبا توجه به رشد چشم

ای موجود در سطح بدون توجه به امکانات زمینه و در سالهای اخیررشته پر متقاضی چون مدیریت، 

، روهای عمده پیشیکی از چالش دهنده تحصیالت تکمیلی در کشور،دانشگاهها و موسسات ارائه 

در زمینه نیروی متخصص  بوجود آمدن مشکالتیها و دانشجویان و در نتیجه نزول سطح کیفی دوره

ناکارآمد دوره دکتری التحصیالن فارغ قرار گرفتن خواهد بود. هاخارج شده از این موسسات و دانشگاه

پر  .شدتخصصی خواهد  مختلفهای بروز مشکالت جدی در حوزهمنجر به گیری در سطوح تصمیم

ساختی و زیر آموزشی هایریزیهای دکتری نیاز به برنامهواضح است افزایش در تعداد ورودی دوره

میان مدت و کوتاه مدت داشته که در برخی موارد به کلی نادیده گرفته شده است. از طرفی  بلند مدت،

رشد بدون  گیرد وانجام نمی دوره دکتری لالتحصیجامعه به تعداد خروجی فارغ نیاز ی برایسنجش

 .فراوانی را در پی خواهد داشتمشکالت  متناسب، زمینه اشتغال ایجاد ، فارغ ازدادعت در برنامه

ادامه  درافزایش انگیزه افراد جامعه  خود موجب متناسب اشتغال فرصتد وعدم وج طبق نظر خبرگان

رف مدرک گرایی خواهد ه صِبلککه نه در جهت تولید علم  باشد،میرود به سطوح باالتر تحصیل و و

به منظور ها برنامه مدونی برای جوانان جامعه تدوین نکرده باشند از سوی دیگر زمانی که دولت بود.

در و  گرددگرایی استقبال میاز این هجوم به سمت مدرکآنها، جلوگیری از طغیان  و ایجاد سرگرمی

 کفایتبه حد  وجود اساتیدِ خواهد گردید. همچنین عدم توجه بهکیفیت فدای کمیت ناگزیر این مسیر

زند. موضوع حائز ها دامن میبر کاهش کیفیت این دوره ،متبحر و نیز تجهیزات کافی متخصص و

امکانات  ها، بمنظور تامین مالی، بدون توجه بهاهمیت دیگر پذیرش غیر اصولی در برخی از دانشگاه

 موجود و سطح علمی دانشجویان پذیرش شده است. 

اساتید دوره دکتری به این موضوع اشاره دارند که بدون وجود زیرساخت کتابخانه، سایت ساده اینترنت و از 

تر، وجود استاد کافی برای راهنمایی این تعداد دانشجو، پذیرش دانشجوی دکتری به افزایش سطح همه مهم

ترین مشکالت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو یکی از مهمدانشگاه ها منجر نخواهد شد.  علمی و پژوهشی

در مقطع دکترا که صدای گالیه بسیاری، از جمله دانشجویان را بلند کرده تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت 

لمی که اصول و اهداف مقطع ع های درس استآموزش به دنبال افزایش تعداد دانشجویان حاضر در کالس

 چون دکتری را زیر سوال خواهد برد.

ریزی آموزش عالی، تعداد دانشجویان در مقطع بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه پژوهش و برنامه

درصدی نسبت به سال قبلی خود روبرو بوده است. این در  0.8، با رشد 1393-92دکتری در سال تحصیلی 
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حاکی از عدم تناسب منطقی و آماری در اعضای هیات علمی  الذکر تعدادحالیست که در سال تحصیلی فوق

 رشد پذیرش دانشجویان مقطع دکتری و ظرفیت علمی موجود دارد.

های )تعداد دانشجویان، تعداد اساتید مورد نیاز در تخصص هر برنامه آموزشی و پرورشی، هم عناصر کمیتی

 و هم اجزای کیفیتی گیردز و ...( را در بر میهای مورد نیاز، تجهیزات و امکانات مورد نیامختلف، رشته

که در )اهداف و مقاصد آموزشی، محتوای آموزشی و پژوهشی، ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان و ...( 

. در ادامه مباحث مطرح شده هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی برنامه ریزی باید به هر دو توجه شود

باشد. این امر با دغدغه جلوگیری از کاهش کیفیت روز افزون مدیریت در ایران میهای دکتری کیفیت دوره

ها و نگاه و توجه بیشتر بر اهداف متعالی و تاثیرات نیروی متخصص های دکتری مدیریت دانشگاهدر برنامه

ناصر تربیت شده بر پیشرفت دانش در حوزه مدیریت درسطح کشور انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاضر ع

بعد به نمایش  4های دکتری را در قالب ریزی آموزشی الزم جهت بهبود کیفیت دورهکمی و کیفی برنامه

و با استفاده از مصاحبه با اساتید دوره دکتری مدیریت و تعریف  1گذارد. ارزیابی کیفیت بوسیله مدل سیپمی

صورت خواهد گرفت. سوالی که در ادامه  هاعوامل موثر در کیفیت برنامه دوره دکتری مدیریت از دیدگاه آن

 به آن اشاره شده راهنمای پژوهش حاضر خواهد بود:

ابل قبول، در قکیفیت  ری بازمینه ها، دروندادها، فرآیندو بروندادهای الزم برای دست یافتن به دوره دکت 

 رشته مدیریت چه مواردی را شامل می شوند؟

 

 :پژوهش ادبیات 
 

 یت دوره دکتری مدیر

باالترین دوره تحصیلی آموزش عالی است دوره دکتری بر اساس تعریف در آئینامه اجرایی وزارت علوم، 

نوآوری درزمینه های  تربیت افرادی است که با نرسالت آ که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و

دو شیوه به  مختلف علوم وفناوری در رفع نیازهای کشور وگسترش مرزهای دانش موثر باشند و

 و آموزشی هایفعالیت از هماهنگ، ایمجموعه شود.اجرا می« پژوهشی» و« پژوهشی –آموزشی»

 و خاص زمینه یك در علمی آثار به یافتن احاطه با که است افرادی تربیتو هدف آن  است پژوهشی

 با وانندبت پژوهشی، و آموزش مبانی جدیدترین به دستیابی و تحقیق پیشرفته هایروش با شدن آشنا

                                                           
1 . CIPP 
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 رشته در دانش، مرزهای گسترش و کشور نیازهای رفع در تحقیقی، و علمی هایزمینه نوآوری در

توان نتیجه گرفت که بنابراین می .یابند دست دانش جهان در هاییتازه به بوده و موثر خود، تخصصی

 باشد.افش میکیفیت برنامه دوره دکتری، وابسته به میزان موفقیت برنامه در دستیابی به اهد

زان مات، میتصمی ها تاثیرآموختگان در رشته مدیریت بر راس سازمانبا توجه به قرارگیری دانش

آن  یآینده شور وکپوشی بر رشد آموخته تاثیر مستقیم و غیر قابل چشمدانش، مهارت و تعهد دانش

  خواهد داشت.

د یاا دکتاری تحصیلی کارشناسی ارشداشتن مدرک شامل، شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  احراز

زش وماآ رماان ودتحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت  ای که حسب مورد به تایید وزارت علومحرفه

یی در راز تواناااح، همچنین احراز صالحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظرو  پزشکی رسیده باشد

-نام ه وسسمو ش ازاوطلب پس از دریافت پذیرداز الزامات ورود به این مقطع می باشند.  زبان خارجی

در  دکتاری شاود. مجماوع واحادهای دورهنامیده می دانشجوی دوره دکتری، نویسی در دوره دکتری

واحاد آن 18تا 12ی واحد است که با شیوه آموزش 36های مدیریت، در رشته های دولتی ایران،دانشگاه

واحاد آن  8تاا  2باا شایوه پاژوهش  و اله اسات.واحد آن مربوط به رسا 24ا ت 18واحدهای درسی و 

رشته تعیین  رهواحدآن مربوط به رساله است که در برنامه درسی مصوب  33 تا 28 واحدهای درسی و

  .شودمی

 

 کیفیت دوره های دکتری

شود. برنامه دکتری با کیفیت دوره دکتری بوسیله موفقیت آن در تربیت محققانی مستقل مشخص می

-ی مهارتای طراحی شده باشد که منابع مختلف را، به منظور توسعهبول، باید به گونهکیفیت قابل ق

های مورد نیاز جهت تبدیل شدن به محققان، معلمان و رهبرانی اثربخش، در اختیار دانشجویان قرار 

اند (.  درجات دکتری همیشه مورد پرسش و چالش و انتقاد قرار گرفته2014و همکاران،  1دهد )کان

؛ دیویس، فیت و 1985، 4؛ کنراد و پرت1985، 3؛ کنراد و بلکبرن1976 2کالرک، هارتنت و بیرد،)

                                                           
1 . Conn 
2 . Clark, Hartnett & Baird 
3 . Conrad & Blackburn 
4 . Conrad & Pratt 
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، 6؛ روز و اندرسون1994، 5؛ نوبل1985، 4؛ کیرکوود1996، 3؛ هاورت1994، 2؛ گامپورت1991، 1مورل

ه دکتری (. ولی علی رغم وجود این انتقادات، مطالعه درباره کیفیت دور1980، 7؛ استارک و لوتر1970

های به شکلی گسترده مورد توجه قرار نگرفته است. همزمان با گسترش و افزایش و تنوع دوره

ها نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به رشد سریع تحصیالت در مقطع دکتری، باید کیفیت این دوره

ها تاکید این دوره( بر نیاز به استانداردهای مناسب برای 2000) 8دکتری و اهمیت کیفیت آن اندرسون

 دارد.

ها کامال درگیر در برنامه باشد. زیرا آندرک اعضای هیات علمی از کیفیت برنامه دارای اهمیت می

های مقاطع دکتری، (. بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه کیفیت برنامه2000، 9باشند )فنسلرمی

تعددی در جهات گوناگون تاثیر می پذیرند. های دکتری مدیریت از موارد معوامل موثر بر کیفیت دوره

 از آن جمله ویژگی های فردی دانشجوی پذیرفته شده، چون خالقیت و هوش، سوابق تحصیلی و

شرایط روحی و روانی و ...؛ ویژگی های مدرس و اعضای هیات علمی بعنوان منتقل کننده دانش، از 

باشد. همچنین نباید از اهمیت توجه به میقبیل روش تدریس، میزان مسئولیت پذیری، تجربه و غیره 

علمی که از دغدغه تامین معیشت نشات گرفته و مانعی در اشتغاالت موازی اساتید و اعضای هیات

پوشی کرد. امکانات و باشند، چشمبرابر صرف زمان کافی بر امور پژوهشی و یا بروز رسانی دانش می

سایت، آزمایشگاه و سایر امکانات رفاهی  تاثیرگذار در منابع فیزیکی و غیر فیزیکی شامل کتابخانه، 

، به روز و با کیفیت ای کاربردیبایست به گونهباشد. طراحی برنامه آموزشی نیز میکیفیت برنامه می

 قابل قبول و جذاب و انگیزاننده انجام گیرد.

همکاری بین دانشجویان و  های دوره دکتری عواملی مانند، میزاناز دیگر موارد موثر بر کیفیت برنامه

ها، های الزم جهت انجام امور پژوهشی بین دانشکدهاساتید در روند انجام تحقیقات و وجود هماهنگی

های انجام گرفته با نیازهای صنعت و جامعه و حس همکاری بین کارکنان و نیز تناسب بین پژوهش

-وهشی، برگزاری سمینار و همایشهای شایان دولتی و صنایع مرتبط از طرحهای پژهمچنین حمایت

                                                           
1 . Davis, Faith & Murrell 
2 . Gumport 
3 . Haworth 
4 . Kirkwood 
5 . Noble 
6 . Roose & Anderson 
7 . Stark & Lowther 
8 . Anderson 
9 . Fansler 
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های های دانش افزا و نه صرفاً نمایشی و همچنین تخصیص بودجه تحقیقاتی برای انجام پژوهش

 باشند.اثربخش و کارا می

 

 ریزی آموزشی برنامه

 یك ساعته، یك هدور تواند یكمی برنامه این است. آموزشی فعالیت یك برای کلی طرح آموزشی برنامه

 در آن طی که است ندیفرآی آموزشی، دوره ریزی یكطرح  .باشد بیشتر یا ساله یك یا و ایهفته یك روزه،

 شناسایی وزشیآم محتوای گردد،می مشخص آموزشی اهداف شود،می گیریتصمیم آموزشی نیازهای مورد

 می شخصم گیرانارزیابی فرا روش و تعیین آموزشی وسایل انتخاب، آموزشی هایروش شود،تهیه می یا

 .گردد

 

 مطالعات پیشین در زمینه ارزیابی کیفیت دوره دکتری

-های آموزش عالی می( جزو اولین مطالعات در حوزه کیفیت در برنامه1924) 1مطالعه ریموند هاجز

های ای با کیفیت باال برای ارائه به افراد رده باال و عالقمند به پیگیری دورهباشد. قصد او ارائه برنامه

(. در این 1986، 3؛ تن1996؛ هاورت، 1985؛ کنراد و بلکبرن، 1996، 2بوده است )کارتردکتری 

در یك  دانشگاه 38های دکتری امتیاز داده و بر اساس این امتیازات پژوهش افراد خبره به برنامه

 برنامه (. امتیازاتی که این افراد خبره به4: 1980، 4بندی شدند )الرنس و گرینمحدوده جغرافیایی رتبه

چند پژوهش مشابه، در طیفی  1970دادند تنها بر اساس چند متغیر اندک بود. تا سال ها تخصیص می

کند و به تر صورت گرفت. پژوهشگران بسیاری معتقدند که این روش کیفیت را مشخص نمیگسترده

-صورت میبندی فقط بر اساس شهرت کیفیت به عنوان یك موضوع سلسله مراتبی نگاه شده و رتبه

 (. 2000گیرد )فنسلر، 

-های بعد کیفیت به عنوان متغیری چند بعدی در نظر گرفته شد که برای سنجش آن میدر پژوهش

های موجود در این حوزه، به کیفیت هم های مختلف کمك گرفت. در پژوهشباید از ابعاد و شاخص

موضوعی عینی در نظر گرفته به شکل کمی و هم کیفی نگاه شده. در نگاه کمی، کیفیت به عنوان 

های عینی و ثابت استفاده شود. در دیدگاه کیفی، کیفیت شود که برای سنجش آن باید از شاخصمی

                                                           
1 . Hughes 
2 . Cartter 
3 . Tan 
4 . Lawrence and Green 
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شود که افراد درگیر در برنامه، آن را تعریف به عنوان موضوعی چند بعدی و ذهنی در نظر گرفته می

کمی و کیفی در کشورهای مختلف  های دکتری چندین پژوهشخواهند کرد. در مورد کیفیت برنامه

 اند که به آنها اشاره خواهد شد.انجام گرفته

های دکتری پرستاری در جهت ارزیابی کیفیت دوره 1994و همکاران در سال  1پژوهش جرمین

های توان به ویژگیها میهایی ارائه کردند. از جمله این شاخصدانشگاه پنسیلوانیای آمریکا شاخص

، فنسلر 2000ها، برنامه درسی، اساتید و دانشجویان نام برد. در سال و محیط، سیاستساختار، منابع 

شناسی انجام داد. فنسلر جهت های دکتری زیستپژوهشی به منظور مشخص کردن کیفیت در دوره

بنیاد استفاده کرده و کیفیت را از نقطه نظر اعضای هیات علمی تعریف تعریف کیفیت از نظریه داده

. معیارهایی که او برای تعریف و ارزیابی کیفیت استخراج کرد شامل مواردی از قبیل اساتید با کندمی

باشد که تمامی این وری باال، کیفیت دانشجویان، انتشارات دانشجویان، ارزیابی برنامه و ... میبهره

 شوند.هایی مشخص میموارد با شاخص

و همکاران معیار،  3، کیم2006سنجد در سال ده می( کیفیت را با کارهای منتشر ش2002) 2ویلسون 

های دکتری پرستاری ارائه کردند. در این پژوهش هایی جهانی برای برنامهاستاندارد و شاخص

های دکتری بررسی شده و تجربیات چند کشور مانند آمریکا، کانادا، انگلستان، برزیل از کیفیت دوره

انند کیفیت اساتید و دانشجویان، برنامه درسی، ساختار و اند مسپس معیارهایی جهانی تعریف شده

 محیط، منابع انسانی.

(، برنامه دکتری خدمات اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده و دستورالعمل 2013و همکاران )4هرینگتون

ها و و راهنمایی برای مشخص کردن کیفیت در این دوره تعریف نمودند. در این پژوهش به مهارت

ای درباره ( مطالعه2014و همکاران ) 5بیلرالتحصیالن اشاره شده است. ای مورد نیاز فارغهتخصص

های سازمانی در آمریکا انجام دادند و بر اساس  شاخص -کیفیت دوره دکتری روانشناسی صنعتی

اند. کان ها ارائه دادههایی برای آنبندیها را سنجیده و رتبهوری کیفیت دانشگاهمختلف مرتبط با بهره

کنند. استراتژی ها هایی برای برنامه موفق دکتری پرستاری معرفی می( استراتژی2014و همکاران )

                                                           
1 . Germain 
2 . Wilson 
3 . Kim 
4 . Harrington 
5 . Beiler 



 1396 پاییز و زمستان زدهم،دوادوره ششم، شماره ریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ....111

 

های مورد نیاز، انتشارات و ... شکل نامه، مهارتهای مختلف از جمله موضوع پایانمرتبط با حوزه

 اند.گرفته

داده و از دیدگاه دانشجویان دکتری در رومانی انجام  2015پژوهشی در سال  1پریساکاریو و ویلسا 

هایی از جمله قوانین روشن برای پذیرش، نظارت اند و شاخصکیفیت برنامه دکتری را سنجیده

 سیستماتیك بر دانشجویان، رضایت دانشجویان، محیط و زیرساخت، ارتقای علمی اساتید ارائه کردند. 

آموزش عالی را در چهار دانشگاه علوم  های آموزشی در( کیفیت برنامه1390اخالقی و همکاران )

 یجامعه زیر پنج ای در اختیارهای کیفیت در پرسشنامهاند. شاخصپزشکی مورد بررسی قرار داده

کتابخانه قرار گرفته و بوسیله تحلیل  مسؤوالن و آموختگان دانش دانشجویان، استادان، گروه، مدیران

هایی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار است. شاخصدهها امتیاز تخصیص داده شنتایج به دانشگاه

 باشد.آموختگان و ... میهای دانشاند شامل دانشجویان، اساتید، برنامه درسی، امکانات، ویژگیگرفته

 

 هایی موفق از جهانهای دکتری و نمونهاستانداردهای دوره

مثال در یکی از نهادهای ارزیابی اعتبار سنجی  به عنوان نمونه ای موفق می توان از امریکا نام برد، برای

استاندارد را مورد استفاده قرار می گیرد و همانطور که قابل مشاهده است شامل  14 2آمریکا میدل استیت

 (.1394باشند.  )بازرگان،درونداد، فرآیند و برونداد می

یزی، تخصیص منابع، ر( برنامه 2های ویژه واحد سازمانی آموزش عالی های کلی و هدف( ماموریت، هدف1

( 6( امور پشتیبانی و اداری 5( رهبری و زمامداری امور 4( منابع سازمانی 3چگونگی بازنگری فعالیت سازمانی 

( خدمات 9پذیرش دانشجویان  ( چگونگی8ها ( ارزیابی و بازخورد فعالیت7ها به هم تنیدگی و تمامیت فعالیت

 ( آموزش12مورد اجرا  ( دوره ها و برنامه های آموزشی11هیات علمی  (10رفاهی و پشتیبانی دانشجویان 

 ( ارزشیابی یادگیری دانشجویان14های آموزشی مرتبط ( سایر فعالیت13همگانی 

 : 3ENQA و بر اساس استانداردهای کشورهای اروپایی

 استانداردهای ارزیابی درونی:  

-ها و پاداشای برنامهیب، نظارت و ارزیابی دوره( تصو2های ارزیابی کیفیت ها و رویهمشی( خطی1

( منابع یادگیری و حمایت 5( کیفیت اعضاء هیات علمی 4( ارزیابی دانشجویان 3های دوره دکتری 

 ( اطالعات عمومی7( سیستم اطالعاتی 6دانشجویان 

                                                           
1 . Prisacariu & Vilcea 
2 . Middle State 
3 . ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
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 استانداردهای اروپا برای تضمین کیفیت درونی

( 3یفیت بیرونی ک( توسعه فرآیندهای تضمین 2ت درونی های ارزیابی کیفی( بهره گیری از رویه1

های قابل پیگیری ه( روی6دهی ( گزارش5( فرآیندهای مبتنی بر هدف 4گیری معیارهایی برای تصمیم

 ردهگست -های سیستم ( تحلیلی8ای های دوره( بررسی7

 استانداردهای اروپایی برای تضمین کیفیت بیرونی:

( 5( منابع 4ها ( فعالیت3( مجوزهای رسمی 2ای تضمین کیفیت بیرونی ( بهره گیری از رویه ه1

( معیارها و فرآیندهای  تضمین کیفیت بیرونی مورد استفاده سازمان 7( استقالل 6بیانیه ماموریت 

 1(رویه های پاسخگویی8عامل تضمین کیفیت 

 رد:استاندا 5و به عنوان مورد موفق دیگر می توان از استرالیا نام برد با 

( استانداردهای 2( استانداردهای مرتبط با عرضه کنندگان آموزش عالی )دانشگاهها و موسسات( 1

ستانداردهای مربوط به ( ا4یادگیری -( استانداردهای مرتبط با یاددهی3مرتبط با مدارک تحصیلی 

 ورد عرضهمهای مهها و برنارسانی درباره مشخصات دوره( استانداردهای مرتبط با اطالع5پژوهش 

 (1394)بازرگان،.

 

 

 ارزیابی کیفیت برنامه دوره دکتری مدیریت

 2های دکتری با استفاده از سه روش صورت گرفت: الف( مطالعات اعتباریارزیابی دوره 1924از سال 

ها های کمی که در آندهند، ب( ارزیابی ها افراد خبره کیفیت برنامه را مورد قضاوت قرار میکه در آن

هایی جهت ارزیابی کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد ج( گیرد که چه شاخصتصمیم میمحقق 

گیرد های کیفی که به منظور فهم تعریف کیفیت از نقطه نظر افراد درگیر در برنامه انجام میارزیابی

باشد که اطالعاتی را (. سنجش کیفیت برنامه دکتری از این جهت دارای اهمیت می2000)فنسلر، 

 (.2014سازد )بیلر و همکاران، ت کمك به ارتقای محیط تحقیقاتی فراهم میجه

های آموزشی مشخص شده تدوین یك برنامه آموزشی باید حول هدف3رالف تایلربر پایه تحقیقات 

یابد و قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران در 

ی تعیین شده برای برنامه انجام پذیرد. از دیدگاه تایلر، ارزشیابی همان عمل مقایسه هارسیدن به هدف

                                                           
1 . Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,2009 
2 . Reputational 
3 . Ralph Tyler 
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بایست رفتارهایی که انتظار می رود از عملگران هدفها و عملکرد برنامه است و در واقع برنامه می

ش ، در معنی عام ارزشیابی را تعیین ارز1مشاهده شود را مشخص کند. در فرهنگ روانشناسی آرتورربر

داند که رسیدن به تعیین میزان موفقیت آن برنامه می ،تریا اهمیت آن چیز دانسته و در معنای خاص

اهداف اولیه آن است. از دیدگاه کرونباخ تعیین موفقیت یا عدم موفقیت یك برنامه آموزشی فقط از 

و  2استافل بیمگیرد. یادگیری انجام می –های واقعی یاددهی آوری اطالعات در موقعیتطریق جمع

گویند ارزشیابی عبارتست از فرآیند تعیین، دستیابی و فراهم دار میشینك در کتاب ارزشیابی نظام

ها، اجرا و نتایج به ها، طرحساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف

مورد بررسی؛ با توجه به  هایگیری، پاسخگویی به نیازها و درک بیشتر از پدیدهممنظور هدایت تصمی

یك برنامه آموزشی که باید مورد سنجش قرار گیرند و نوع های کلیدی تعریف ارائه شده، جنبه

ارزشیابی الزم برای هر یك از این جنبه ها عبارتند از: تعیین هدفهای برنامه توسط ارزشیابی زمینه؛ 

اد؛ اجرای طرح تهیه شده توسط ها توسط ارزشیابی دروندتهیه طرح مناسب برای رسیدن به هدف

 داد؛ فراگرد؛ و بررسی محصول یا بازده برنامه توسط ارزشیابی برون

توان از الگوهایی جهت ارزیابی کیفیت بهره گرفت. در های دکتری میدر راستای ارزیابی کیفیت دوره 

، برونداد( معروف به حوزه بررسی )زمینه، درونداد، فرآیندالگویی دارای چهار  3استافل بیم 1971سال 

باشد. باتوجه های آموزشی و تحصیلی میسیپ معرفی کرد که الگویی موثر جهت ارزیابی کیفیت دوره

مدل  به موضوع  مورد بررسی حاضر، چارچوب این پژوهش بر اساس الگوی سیپ شکل گرفته است.

حیح اشکاالت باشد یعنی تالش مستمر در جهت تشخیص و تصسیپ بر اساس یادگیری و عمل می

برای ایجاد و آزمون فرآیندهای جدید مورد نیاز برای نگهداری و هماهنگی  عملیات ارزیابیدر روند 

 ها کارایی مورد توجه است.هایی که در آنخصوصاً در مورد عملیات

 و فرآیند دارد تجربی هایطرح و هاآزمون ها،هدف در ریشه که مفاهیمی است با ارتباط در الگو این

 و توصیفی اطالعات ساختن فراهم از عبارتست ارزشیابی آن در آوردن دست به کردن و عیینت

 گیری،هدایت تصمیم منظور به نتایج، و اجرا طرح، ها،هدف و مطلوبیت ارزش مورد در قضایی

مدل ارزیابی بر اساس چارچوب سیپ شامل موارد زیر  .هااز آن بیشتر درک نیازها و پاسخگویی به

 است:

                                                           
1 . Arthur Rober  
2 . Stufflebeam 
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های آتی، نیاز سنجی و تعیین هایی در جهت طراحی برنامهگیری: از آن برای تصمیم1مینهز .1

 شود.اهداف برنامه، بهره برده می

های ساختاری، مشخص کردن منابع در دسترس و ی تصمیم: برای ارائه2داددرون .2

شود و طرحی که بایست مد نظر قرار گیرد استفاده میهای جایگزینی که برای برنامه میاستراتژی

-نماید، مشخص میبیشترین پتانسیل را جهت رفع نیازهایی که  طراحی فرآیند برنامه را تسهیل می

 کند.

: برای ارائه تصمیمات اجرایی و چگونگی اجرای طرح به بهترین شکل ممکن به کار 3فرآیند .3

یی مورد نیاز است؟ هاکند؟ و چه بازنگریرود، و اینکه چه موانعی موفقیت طرح را تهدید میمی

 توان روندها را مورد نظارت، کنترل و بهبود قرار داد.هنگامی  این  سواالت پاسخ داده شدند، می

گیرد. پاسخ به برای ارائه تصمیمات جهت بازنگری مورد استفاده قرار می  :4دادبرون .4

اند؟ پاسخ داده شده تا چه اندازه نیازها به شکلی مناسب"و  "چه نتایجی حاصل شده است؟"سواالت: 

؛ این سواالت "انجام چه اقداماتی در صورت منحرف شدن برنامه از مسیر اصلی خود الزم است"و 

 (2006، 5باشند. )میزیکاسیها حائز اهمیت مییافتهبرای قضاوت دست

 
                                 

 

 یح دادهو توض بندیاساس مدل سیپ طبقههای گردآوری شده از ادبیات موجود بر در ادامه شاخص

 شود:می

                                                           
1 . Context 
2 . Input 
3 . Process 
4 . Product 
5 . Mizikaci 

 

 الگوی سیپ -1شکل 
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  :هایی برای ارزیابی کیفیت دوره در این بخش در راستای نیازسنجی و تعیین اهداف، شاخصهزمینه

بایست در راستای اهداف نهایی رشته بوده گردد. برنامه تنظیم شده توسط دانشگاه میمعرفی می

شود بنابراین، ه بر پایه ماموریت دانشگاه تعریف می( و چون این برنام1994و همکاران،  )جرمین

( در جهت داشتن یك برنامه خوب بسیار حائز 2006و همکاران، 1تعریف ماموریتی مناسب )کیم

ای تنظیم شده باشد که خدمات علمی مورد نیاز جامعه را فراهم اهمیت است. برنامه باید به گونه

(. همچنین باید قوانین 1390فائزه اخالقی و همکاران، ساخته و نیروی انسانی متخصص تربیت کند )

، 2به دوره وجود داشته باشد )سدلردانشجوی خوب و اثربخش رسمی و شفاف جهت پذیرش و ورود 

(. تعاریف از اثر بخشی دانشجو بسیار وابسته به شرایط محیطی و حوزه عمل در آن است و 2012

گیری از آنها در راستای پاسخ ت از نقاط قوت و بهرهها، شناخت درسنقطه مشترک در بین تمامی آن

بایست باشد. محیط دانشگاه نیز میریزی شده میبه نیازهای از پیش تعریف شده و اهداف برنامه

و  حامی دانشجو بمنظور یادگیری بهتر بوده و پژوهش و تحصیل دانشجویان را تسهیل کند )کیم

 (.2006همکاران، 

  :ه توصیف شرایط و عوامل تاثیرگذار و منابع مورد نیاز در طراحی برنامه در در این بخش بدرونداد

های  درسی و برنامهو دارای ثبات درونی شود. تنظیم منطقی جهت دستیابی به اهداف پرداخته می

-ها، متناسب با اهداف رشته و  تحت نظر افراد خبره از موارد موثر بر افزایش کیفیت برنامهسرفصل

(. ثبات درونی مستلزم آنست که هر ورودی مشخص 1994و همکاران،  هستند )جرمینهای دکتری 

گیر بر آن نگذارد و تعداد محدود و مشخصی خروجی تولید کند. تغییرات ناچیز محیطی تاثیر چشم

گیری در آن دارند باید مهارت هدفمند تعریف شده باشد، از طرفی افرادی که تاثیر مستقیم بر تصمیم

کافی را داشته باشند و اصطالحاً کارآزموده باشند و توانایی تحلیل بازخورد های منفی و نقاط و تجربه 

 ضعف احتمالی برنامه را در طول تدوین و اجرا داشته باشند.

-سوابق آموزشی و پژوهشی قابل قبول آن و( 2012بایست با توجه به دانش )سدلر، انتصاب اساتید می

و  سب با رسالت و اهداف از پیش تعیین شده دانشگاه باشد )کیمبرای مقطع دکتری و متنا ها

این پیشینه از طریق مقاالت علمی و کاربردی در مجالت معتبر و بررسی کیفی . (2006همکاران، 

گیرند. همچنین تعداد کافی اساتید بکار گرفته کتب تالیفی و ترجمه و ... از اساتید مورد بررسی قرار می

ور بر دانشجویان و از طرفی دیگر تعداد کافی کارمندان جهت پشتیبانی از شده جهت نظارت درخ

(. تراکم بیش از اندازه دانشجویان در مقابل تعداد 2006و همکاران،  برنامه، مورد نیاز است )کیم

                                                           
1 . Kim 
2 . Sadler 
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ناکافی اساتید کارآزموده نه تنها از بازدهی که از انتقال صحیح و به حد کفایت اطالعات کاسته و 

خستگی و فرسودگی، از کنترل مناسب اساتید بر عملکرد دانشجویان نیز خواهد کاست از  ضمن ایجاد

ها و هدر سویی دیگر تعداد نامتناسب و پایین کارمندان پشتیبانی و اداری باعث کندی انجام فعالیت

الخصوص در امور انگیزگی را علیرفت انرژی و سرمایه مالی و فکری شده و نیز حس ناامیدی و بی

 کند.پژوهشی به دانشجویان واساتید القا می

( و آشنایی کافی به زبان مرجع رشته مورد نظر 1994سنجش درست سطح علمی )جرمین و همکاران، 

( . برگزاری 2013و همکاران، 1ها الزم است )هرینگتونبرای پذیرش دانشجویان ورودی به دوره

و  بررسی  (2006و همکاران،  نی و هوشی )کیمهای ذههای استاندارد برای ارزیابی تواناییآزمون

( دانشجویان از دیگر عوامل 2014و همکاران، 2دقیق و صحیح پیشینه آموزشی و پژوهشی )هرمن

تاثیرگذار است. پر واضح است که پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری با هدف افزایش محسوس و 

های اجرایی های فنی و تجربهرد و مهارتگیدار در سطح پژوهشی در رشته مورد نظر انجام میمعنی

های کارکردی در کنار سطح متناسب از دانش تئوری بسیار با اهمیت برای پشتیبانی از انجام پژوهش

است و ضعف دانشجو در هر کدام از این موارد و یا عدم تسلط کافی به زبان مرجع باعث کندی یا 

و پژوهشی در مقاطع دکتری بوده و تاثیر مستقیمی  عدم موفقیت در اهداف از پیش تعیین شده اجرایی

بینی شده برای فرد دارد، بر سطح تصمیمات اتخاذ شده توسط این افراد در آینده شغلی احتمالی و پیش

این ارزشیابی باید کامال بی طرفانه و عادالنه بدون سوگیری و فارغ از تعصبات انجام گیرد. تمامی این 

 امه و اهداف تعریف شده در مقطع دکتری خواهد بود.موارد از عوامل شکست برن

و  شد )هرمنبایدر نظر گرفتن انگیزه ورود دانشجویان به مقطع دکتری بر سطح کیفی آن موثر م

و به  و پژوهشی های علمی(. قطعاً سطح کیفی عملکرد پژوهشی فردی که با انگیزه2014همکاران، 

هد ردی خوافی با شود تفاوت معناداررد این مقطع میصِرف عالقمندی با پیشینه علمی متناسب وا

این فاکتور  شوند،یممقطع  گرایی و ... وارد اینهای مالی، ارتقای شغلی و یا مدرکداشت که با انگیزه

د نظر مقطع م ه اینببایست از نکات قابل توجه در هنگام ارزیابی علمی دانشجو برای ورود نیز می

 قرار گیرد.

توان به ارائه اطالعات کافی به دانشجویان دادهای سیستم ارزیابی کیفیت دکتری میاز دیگر درون

( و منابع و امکانات در 2006و همکاران،  های شغلی احتمالی آینده )کیمدرباره رشته و فرصت

                                                           
1 . Harrington 
2 . Hermann 
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دسترس دانشجویان اشاره داشت همچون امکانات رفاهی مناسب، اینترنت با سرعت قابل قبول و 

های تحصیلی، خدمات بهداشتی با کیفیت و منابعی جهت مکانات کافی،کمك هزینهکتابخانه با ا

؛ هرینگتون و 2006های الزم بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی )کیم و همکاران، افزایش مهارت

 (.2013همکاران، 

  :دهای های با کیفیت از دوره، بوسیله تعریف فرآیندر این بخش بدنبال دستیابی به خروجیفرآیند

باشد. فعال سازی برنامه به بهترین شکل ممکن میهایی برای پیادهمتناسب هستیم. هدف ارائه طرح

ها به برنامه دوره دکتری و ای و تعهد باالی آنهای پژوهشی و تخصصی و حرفهبودن اساتید در جنبه

یز بروز بودن ن ( و1994ای دانشجویان )جرمین و همکاران، اهمیت قائل شدن برای توسعه حرفه

از عوامل موثر در این حوزه است. اطالعات و دانش ( 2015،  )پریساکاریو و ویلسادانش اساتید 

ای و در جهت بایست کاربردی و حرفههای انجام گرفته میدریافتی دانشجویان، همچنین پژوهش

ا و دورنمای تعریف هارتقاء سطح دانش ملی و با توجه به نیازها وکمبودها با نیم نگاهی بر پیشرفت

المللی صورت پذیرد. نظارت سیستماتیك بر ظرفیت و شده در حوزه مورد بررسی در سطح بین

( آنها در 2012و ارزیابی صحیح و مستمر )سدلر، ( 2015)پریساکاریو و ویلسا، دانشجویان  پیشرفت

( از 2014ان، ها )هرمن و همکارکنار حفظ استقالل نسبی دانشجو در انجام تحقیقات و پژوهش

الزامات این حوزه است زیرا کنترل بیش از اندازه دید نوآورانه و خالقانه دانشجو را از بین برده و 

های تحمیلی، انگیزه را در نهاد وی خواهد کشت. روش تدریس با کیفیت )جرمین و سوگیری

عیت یادگیری چالشی و انگیزاننده بودن شیوه تدریس و قرار دادن دانشجویان در وض (1994همکاران، 

ارتباط و همکاری بین دانشجویان با یکدیگر و با اساتید و تبادل علمی میان  ،(2006و همکاران،  )کیم

ای در المللی و بین رشته(؛ انجام تحقیقات ملی و بین2006و همکاران،  ؛ کیم2012آنها )سدلر، 

 . (2015)پریساکاریو و ویلسا، دانشگاه از الزامات هستند 

ها و درک درست دانشجو از مطالب آموزشی گیری افکار و ایدهه تدریس، عامل مهمی در شکلشیو

است که نقش اساسی در افزایش یا کاهش انگیزه دانشجو در بسط و گسترش و فعالیت علمی و 

هر چقدر امکان چالش و بحث و پیگیری بیشتری برای وی بوجود آید  پژوهش بر آن مطالب دارد.

ارتباط موثر و کارا بین اساتید و دانشجویان  هایی ناب، بیشتر امکان بروز خواهند یافت.هتفکرات و اید

جو را برای درک بهتر و ابراز نظر آزاده معتدل خواهد کرد و از خشکی ارتباطات که انگیزه و ایده و 

بین کشاند خواهد کاست. از سویی دیگر تعامل سازنده شاید جرئت بیان آنها را به نابودی می

های ناب در سازی ایدهنماید که گاه به خلق و پیادهافزایی بیشتر کمك شایانی میدانشجویان به هم

انجامد. از طرفی دیگر حجم کاری بیش از اندازه باال نه تنها کمکی به محیطی با هیجان مثبت می
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کاست )هرمن و  پیشرفت نخواهد کرد که با تحمیل استرس و ایجاد خستگی باال از کیفیت آن خواهد

( و موجب فرسودگی، افزایش مقاومت در برابر پذیرش تغییرات و کاهش انگیزه 2014همکاران، 

 گردد.کاری و تحقیقاتی می

 :قضاوت در مورد سطح پاسخگویی آنچه در این بخش به آن پرداخته می شود شامل نتایج و  برونداد

بایست به مناسب به نیازها و نیز کنترل انحرافات از برنامه است. دانشجویان پس از اتمام دوره می

پذیر و متخصص در حوزه کاری خود تبدیل شوند )جرمین و افرادی با مهارت باال و مسئولیت

در طول برنامه و همچنین از هایشان (. سطح رضایتمندی دانشجویان از آموخته1994همکاران، 

باشد  )هرمن و همکاران، اساتید راهنما و مشاور خود از دیگر شاخصه های تعریف کیفیت دوره می

2014.) 

مندی دانشجو تواند نشان دهنده بخشی از انگیزههای تحصیل دانشجو در دوره دکتری میتعداد سال

ب و مقاالت منتشر شده از دانشجو که به ارتقا (. تعداد کت2006در این دوره باشد )کیم و همکاران، 

های و همچنین تعداد ارائه و دارای ارزش علمی باشند( 2002،  )ویلسوندانش موجود کمك کند 

رود های کیفیت آن بشمار میالمللی در طول دوره از شاخصهدانشجو در کنفرانسهای ملی و بین

اعتماد بنفس دانشجو در انجام مستقل پژوهش  (. افزایش توانایی و2013)هرینگتون و همکاران، 

( از بروندادهای 2006و همکاران،  و کیفیت تز دکتری دانشجویان )کیم (2014)هرمن و همکاران، 

گیری باشد. شایان ذکر است نگاه نو و کاربردی و نتیجهسیستم ارزیابی کیفیت دوره دکتری می

ای که پژوهش در آن و نیز سطح تسلط فرد بر حوزه تاثیرگذار بر فرآیندهای موجود در جامعه و صنعت

 های دکتری فارغ التحصیالن بشمار آیند.تواند از معیارهای کیفیت رسالهصورت گرفته، می

 های پیشین، به صورت خالصه در جدول زیر آورده شده است:های ذکر شده در بخششاخص

 

 برونداد فرآیند درونداد زمینه

با ای که نیاز به برنامه

اهداف نهایی رشته همراستا 

 باشد

 

های درسی تنظیم برنامه

متناسب با اهداف رشته 

 تحت نظر افراد خبره

اهمیت دادن اساتید به 

 توسعه حرفه ای دانشجویان

التحصیالن دوره فارغ

پذیر و دکتری مسئولیت

 متخصص در کار

رسالت و ماموریت دانشگاه 

تاثیرگذار در ایجاد برنامه 

 خوب

درسی بطور منطقی  برنامه

طراحی شده و ثبات درونی 

 داشته باشد

فعال بودن اساتید در 

 کارهای پژوهشی

رضایت دانشجو از 

ها در طول دوره آموخته

 دکتری
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قوانین رسمی و شفاف 

جهت پذیرش دانشجوی 

 خوب و اثربخش 

تعداد کافی اساتید جهت 

 نظارت خوب بر دانشجویان

فعال بودن اساتید در 

صی و حرفه کارهای تخص

 ای

رضایت دانشجو از اساتید 

راهنما و مشاور در انجام 

 پژوهش ها در طول دوره

محیط دانشگاه حامی 

دانشجو بمنظور یادگیری 

بهتر و تسهیل کننده 

پژوهش و تحصیل 

 دانشجویان

تعداد کارکنان کافی جهت 

حمایت از اساتید و 

 دانشجویان

روش تدریس اساتید دارای 

 کیفیت باال باشد

ثربخشی تالشهای انجام ا

 شده توسط دانشجویان

ای جهت نیاز به برنامه

تربیت نیروی انسانی 

 متخصص

توجه به سطح علمی و 

کیفیت دانشجویان ورودی 

 به دوره

مشارکت اعضای هیات 

های دوره علمی در برنامه

 دکتری و تعهد به آن

تعداد سالهای تحصیلی 

 دانشجو در دوره دکتری

ده خدمات برنامه ارائه دهن

 علمی مورد نیاز جامعه

توجه به توانایی های ذهنی 

 دانشجو در هنگام پذیرش

ارتباط و همکاری بین 

دانشجویان و اساتید و وجود 

 هاتبادل علمی میان آن

موفقیت دانشجو در بازار 

 کار

تمرکز برنامه بر انجام 

هایی منطبق با پژوهش

 نیازهای جامعه

توجه به دانش و تجربه 

در امر پژوهش و  دانشجو

سوابق آموزشی و پژوهشی 

 در هنگام پذیرش

قرار دادن دانشجویان در 

وضعیت یادگیری چالشی 

 توسط اساتید

تعداد مقاالت و کتب 

معتبر نشر شده از دانشجو 

که به ارتقای دانش 

 کندموجود کمك 

تضمین آشنایی خوب  

دانشجویان به زبان 

 انگلیسی در هنگام پذیرش

بین  ارتباطات خوب

دانشجویان و تبادل علم و 

 هادانش بین آن

های دانشجو در تعداد ارائه

های ملی و کنفرانس

 المللی در طول دورهبین

انگیزه در نظر قرار دادن  

دانشجو جهت ورود به دوره 

 دکتری

نظارت صحیح اساتید بر 

 هادانشجویان و ارزیابی آن

افزایش توانایی و اعتماد 

نجام به نفس دانشجو در ا

مستقل پژوهش در طول 

 دوره

انتصاب اساتید با توجه به  

سوابق آموزشی و پژوهشی 

خوب )دارای مقالت 

 ...( -کتاب -معتبر

نظارت سیستماتیك بر 

ها و پیشرفت ظرفیت

 دانشجویان دکتری

کیفیت تز دکتری 

 دانشجویان

انتصاب اساتید بر اساس  

تناسب آنها با رسالت و 

و پیشرفت علمی  توسعه

اساتید و به روز بودن دانش 
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 آنها اهداف دانشگاه

وجود اطالعات کافی برای  

دانشجویان درباره رشته و 

 فرصت های شغلی

-انجام تحقیقات ملی و بین

 ایالمللی و بین رشته

 

امکانات رفاهی در دسترس  

 دانشجویان

حفظ استقالل نسبی 

دانشجو در انجام تحقیقات 

 هو عدم کنترل بیش از انداز

 

دسترسی آسان دانشجو به  دسترسی خوب به اینترنت 

 اساتید راهنما و مشاور

 

کتابخانه خوب با امکانات  

 مناسب 

 

جلوگیری از وارد شدن 

استرس و نگرانی و خستگی 

زیاد به دانشجو به دلیل 

 حجم کاری زیاد

 

کمك هزینه های تحصیلی  

 برای دانشجویان

  

دسترسی دانشجویان به  

 هداشتی با کیفیتخدمات ب

  

دسترسی به منابعی جهت  

های الزم افزایش مهارت

بدون پرداخت هزینه 

 اضافی

  

 هاشاخص -2جدول شماره

 

 

 

 پژوهشروش 
های دکتری مدیریت در ایران با توجه به هدف این پژوهش که عبارت از ارزیابی و تعیین کیفیت دوره

باشد، به منظور بررسی کیفیت اساتید مرتبط در این حوزه می باشد و الزمه آن فهم و تفسیر تجاربمی

در دوره های دکتری و چگونگی ارزیابی آن بوسیله مدل سیپ و با استفاده از مصاحبه با اساتید 

اند و به صورت های دکتری داشتههای متمادی تجربه تدریس در دورهبرجسته و مجرب که سال

اند، کارشناسان های دکتری با دانشجویان همکاری نمودهرسالهاساتید راهنما و مشاور جهت تکمیل 
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التحصیالن دوره دکتری مدیریت در دانشگاههای ایران و تعریف عوامل آموزش، دانشجویان و فارغ

ها صورت گرفت ، پژوهش حاضر از حیث موثر در کیفیت برنامه دوره دکتری مدیریت از دیدگاه آن

باشد. پژوهش کیفی سیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی میرویکرد، مبتنی بر پارادایم تف

دهد تا به درکی عمیق از معنای تجربه افراد، دست یابد. در پژوهش کیفی به محقق اجازه می

های تفسیری به درک پدیده ها از نقطه نظر مشارکت کنندگان و در بستر پژوهشگر از طریق روش

 شود.ل میها نائاجتماعی و نهادی خاص آن

های یکی از انواع راهبردهای تحقیق کیفی، روش نظریه داده بنیاد است که به واسطه برخی ویژگی

زمانی که "( 1390خاص آن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر سرمد و همکاران )

راهبردی است که متضمن برای تبیین فرایندی نیازمند نظریه باشیم، تحقق این امر مستلزم استفاده از 

شود؛ بویژه زمانی که ساخت نظریه باشد. تحت این شرایط استفاده از نظریه داده بنیاد پیشنهاد می

توان نظریه های موجود به خوبی قادر به تبیین چنین فرآیندی نباشند، به کمك نظریه داده بنیاد می

. از آنجا که در مبانی نظری موجود در "ردبندی کدرباره وقوع این فرایند یا مشکل نظریه ای را صورت

الخصوص در مطالعات صورت گرفته در ایران، نظریه های تحصیالت تکمیلی، علیحوزه کیفیت دوره

-ای جامع درباره کیفیت دوره های دکتری وجود ندارد، بکارگیری نظریه داده بنیاد مناسب به نظر می

اد غیر ساختاریافته استفاده شده است. به منظور رسید که در این پژوهش از روش نظریه داده بنی

های مورد نیاز جهت انجام پژوهش، روشِ مصاحبه با اساتید ، مورد استفاده قرار گرفته گردآوری داده

 است. 

 تحلیل داده و نتایج (1

 

 

 

 

 زمینه

 

 

 

 

 

 کدهای نهاییو   مفاهیم

د (1
های ارتقای کیفی ستورالعمل

 دوره
 

 
 پذیرش

 
 

 نامه پذیرش تدوین شیوه
 

 آزمون و مصاحبه

 
 ارتقای کیفی اجرایی دوره

 
 
 

در نظر گرفتن آینده شغلی 
 دانشجویان

در نظر گرفتن رفاه و انگیزش 
 دانشجویان

 در نظر گرفتن رفاه و انگیزش اساتید
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 کدها و مفاهیم مستخرج-3جدول شماره

های بر اساس آنچه تاکنون آمد و در راستای هدف پژوهش حاضر که دائر بر ارزیابی کیفیت دوره

گیری از نظرات و تجربیات بازیگرانِ مستقیم در دکتری مدیریت در ایران است پژوهشگران با بهره

 

 

 

 
 
 
 

 ارتقای سطح علمی دانشگاه
 

ک (2
-اهش وابستگی مالی دانشگاه

 ها
 

 هااهدرآمدزایی دانشگ

 گیری از منابع مالیبهره  

م (1 درونداد
 نابع علمی و فیزیکی و رفاهی

ت (2
 خصص، تجربه و دانش اساتید دوره

س (3
 رفصل دروس

ا (1 فرآیند
 رتقای علمی و افزایش دانش  کاربردی دانشجو

 

 های علمی و پژوهشیارتقای مهارت

 های عمومیارتقای مهارت

 هاانگیزش آنایجاد هدف برای دانشجویان و 

 ارتقای دانش کاربردی دانشجویان

ا (2
 رتقای علمی اساتید

 

 های تدریسآموزش مهارت

 ارزیابی عملکرد اساتید

ا (3
 داری و ساختاری

 

 قوانین آموزشی

 تسهیل انتقال دانش
 

 

 برونداد

م (1
 های پژوهشیهارت

م (2
 هارت در تدریس

د (3
 انش کاربردی و مهارت در صنعت

خ (4
 التحصیالنبی فارغود ارزیا
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ها در رشته مدیریت، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه  این عرصه شامل اساتید هیات علمیِ

ها و بر اساس مدل سیپ اطالعات بدست آمده را آنگونه که در جدول باال قابل روئیت است دانشکده

اند. بدین منظور ابتدا و براساس نیازسنجی موثر اقدام به مصاحبه نیمه ساختار یافته و بندی نمودهطبقه

ری و غیر حضوری با جامعه آماری گردید، در این جلسات عالوه بر سواالت از پیش باز بصورت حضو

-گر با بهرهتعیین شده از مخاطب درخواست شد تا نظرات خود را در این زمینه شرح دهد و مصاحبه

گیری از دانش پیشین و نیز سخنان مخاطب اقدام به بسط سواالت مصاحبه نمود در مرحله بعد 

گران در ها به همراه نکات یادداشت برداری شده توسط مصاحبهنهایی از مصاحبه مفاهیم و کدهای

طی مصاحبه در سه مرحله آبشاری استخراج گردید و در صورت نیاز در مراحلی به عقب بازگشت داده 

ای ها حاکی از آنست که، عوامل زمینهشد تا سرانجام کدبندی نهایی انجام گرفت. نتایج ارزیابی

های ارتقای کیفی دستورالعملهای دکتری مدیریت در دو  دسته کلی شامل ر در کیفیت دورهتاثیرگذا

 .اندبندی گردیدهها طبقهدوره و کاهش وابستگی مالی دانشگاه

باشد های ارتقای کیفی دوره شامل دو زیر گروه ارتقای کیفی و اجرایی دوره و پذیرش میدستورالعمل

ضوابط و بخشنامه ها،آید در پی سامان بخشیدن به دستورالعملبر می آنو آنگونه که از نامگذاری 

ای که غربالگری نه های ناظر بر ورود دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مقطع دکتری بوده به گونه

تنها عادالنه و منصفانه و بر اساس سوابق  علمی و پژوهش و انگیزه متقاضیان ورود به این مقطع 

التحصیالن مقطع دکتری یم نگاهی به آینده شغلی و تحصیلی دانشجویان و فارغانجام گیرد بلکه ن

 داشته باشد.

بخشی از سهم پذیرش دانشجو مستقیما به نیاز صنعت توان بعنوان پیشنهاد بیان داشت که اگر می

تواند اختصاص داده شود و بصورت بورسیه از صنعت پذیرش انجام گیرد در یك اقدام دوسویه هم می

اسخگو به نیاز مشخصی از صنعت و در راستای حل مشکالت مشخص آن باشد و هم بار تحمیلی پ

مالی در قبال تربیت وآموزش متخصص مستقیما بر دوش صنعت بوده و کمك شایان مالی به دانشگاه

دیگر، پذیرش بصورت غیر متمرکز امکان ارزیابی صحیح دانش داوطلب ورود از سویی  ها خواهد کرد.

ره را در گرایش مورد نظر، توسط دانشگاه مربوطه و استانداردهای مورد انتظار آن، بشدت کاهش به دو

داده و در برخی موارد دانشجو صرفا با ارزیابی دانش عمومی و بدون ارزیابی کافی و دقیق وارد 

شود که پیامدهای ناخوشایندی بدنبال خواهد داشت. پذیرش دانشجو  گرایش تخصصی مشخصی می

گیرد امکان تمرکز های سرآمد جهان انجام میورت استاد محور آنگونه که در بسیاری از دانشگاهبص

ی مشخص با توجه به سوابق علمی پژوهشی استاد مربوطه را فراهم کرده و از هدر تخصصی بر حوزه
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تمام کاهد. پذیرش دانشجو به دو شیوه های دیگر میرفتن انرژی و زمان دانشجو و استاد در حوزه

گیری از تمامی ظرفیتهای دانشجویان دوره دکتری وقت و نیمه وقت نیز رویکرد دیگری دائر بر بهره

و تمایز بین دانشجویانی که با تمامی توان و ظرفیت و حضور تمام وقت خود متمرکز بر تقویت بوده 

غیره خارج از مهارتها در رشته گرایش پذیرش شده هستند با دانشجویانی که مشغولیتهای شغلی و 

حوزه دانشگاهی خود دارند از نظر تسهیالت و امکانات در اختیار و البته با در نظر گرفتن شرایط مالی 

 و اقتصادی را نیز باید مد نظر قرار داد.

های مرتبط و صنعت امکان در نظر گرفتن امکان گذراندن طرح برای دانشجویان دکتری در سازمان

کند و همچنین الزام داوطلبان الت در حین آموزش و پژوهش را فراهم میآشنایی مستقیم آنها با مشک

گرایانه از متقاضی ورود به دوره دکتری، به گذراندن دوره کارآموزی پس از پایان دوره ارشد، دید واقع

 نماید.های صنعت و کشور برای ورود به مقطع دکتری را در دانشجویان بارور مینیازمندی

مصاحبه در نظر گرفتن فاکتورهای اخالقی و انگیزه متقاضی ورود به مقطع دکتری در بخش آزمون و 

های پژوهشی و علمی و تسهیل کننده این مسیر خواهد بود. بدون شك ورود متقاضیان با انگیزه

-تری برای فارغگرایی یا ارتقاء شغلی، آینده درخشانعالقمند به کسب دانش در مقابل صِرف مدرک

ها وزش دیده در این مقطع رقم خواهد زد. معضل دیگری که گاهاٌ در انجام مصاحبهالتحصیالن آم

مشاهده شده حجم باالی دعوت شدگان به مصاحبه در زمانی اندک بوده که با اعمال فشار بر 

کند. خستگی و محدودیت گران در زمان کوتاه امکان سنجش منصفانه را از آنها سلب میمصاحبه

گران گذاشته و د افراد دعوت شده به مصاحبه تاثیر مستقیم بر دقت ارزیابی مصاحبهزمانی و تعداد زیا

های نظارتی و توزیع گردد که البته افزایش نظارت سازمانمنجر به تضییع حق برخی از متقاضیان می

ا هتر مصاحبهتواند بر برگزاری تخصصی و علمیکاهد و میمناسب تعداد بر بستر زمان از این امر می

 اثر گذارد.

التحصیالن همان گران با توجه به نزدیکی احتمالی دیدگاه با فارغمورد دیگر تمایل ذاتی مصاحبه

باشد که در نظر گرفتن سهمیه درصدی مشخص از فارغ التحیالن همان دانشگاه راه را بر دانشگاه می

 تر خواهد گشود.ارزیابی منصفانه

بایست در پی یافتن راهی برای درآمدزایی از مسیری ها میشگاهداندر بخش ارتقا کیفی اجرایی دوره، 

به غیر از جذب تعداد بیشتری دانشجو صرفاٌ با انگیزه تامین مالی از طریق دریافت شهریه باشند. 

مستقیم بر سطح کیفی دوره و جذب شایسته متقاضیان این دوره وابستگی مالی دانشگاهها تاثیر 

گیری از منابع مالی به شیوه درست منجر به جلوگیری ذکر است که بهرهخواهد داشت و البته شایان 
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الخصوص به مبالغ دریافتی ها علیاز هدر رفت منایع مالی جذب شده و افزایش استقالل مالی دانشگاه

خواهد بود. روند کاهش شهریه از دانشجویان و کاهش انگیزه مالی در جذب دانشجو در مقطع دکتری 

ها و تمرکز بر تخصص اساتید و تواند با بکارگیری توان علمی و عملیاتی دانشکدهیوابستگی مالی م

اندازی دفاتر مشاوره تواند شامل راهدانشجویان انجام گیرد. پیشنهادات مطرح شده در این زمینه می

ته ها و یا قرادادهای مستقیم با صنعت در جهت تسهیل امور باشند، و البمدیریتی، حقوقی، پژوهشکده

هایی چون بندی درخور در حوزهها و در یك نظام رتبههای دانشکدهاختصاص بودجه به تناسب فعالیت

داخلی و ... با توجه به بازده مناسب بدست آمده از بودجه اختصاص المللی و های بینبرگزاری همایش

 گیری همراه خواهد کرد.ها را با افزایش چشمداده شده، عملکرد آتی دانشکده

منابع  در بخش درونداد مدل بر اساس مراحل پیشتر توضیح داده شده، با اشاره به عناصر موثری چون

گیری از تخصص، تجربه و دانش اساتید دوره و سرفصل دروس به بهره علمی و فیزیکی و رفاهی،

مستقیما جا در مسیر رشد و ارتقای متقضیان جذب شده اشاره گردیده است که نه تنها ابزار درست و به

گذارد بلکه به شکل غیر مستقیم از بر مسیر یادگیری دو جانبه و به تبع، افزایش کیفیت دوره تاثیر می

های نماید. وجود کتابخانه و پایگاهطریق افزایش انگیزه دانشجویان و اساتید این کیفیت را تضمین می

شجویان بوده و البته ساعات و علمی به روز شده و در دسترس، رکن با اهمیتی در عملکرد علمی دان

سطح دسترسی افراد به این منابع نکته حائز اهمیتی است که نباید برآن چشم پوشید. از دیگر نکات با 

اهمیت سطح رفاهی و شرایط ارگونومیك کالسهای درس، استفاده از لوازم الکترونیك بروز و 

فراهم سازی امکانات تفریحی نگهداری صحیح از وسایل جهت دسترسی و پیشبرد نیازهای علمی 

های علمی گستراند که پشتوانه افزایش انگیزش فعالیتها میورزشی و ... روحیه نشاط را در دانشگاه

 ها بوده و در خور توجه مسئولین امر است.در دانشگاه

د، های اساتیاز سویی دیگر برگزیدن اساتید مدرس در مقطع دکتری نیاز به بذل توجه بیشتر به ظرفیت

های اخیر با افزایش جذب دانشجو تجربه، دانش، تخصص و پیشینه علمی آنها دارد. متاسفانه در سال

گیری از اساتید با ظرفیت بسیار ایم و شاهد بهرهدر مقطع دکتری با کمبود این منبع مهم مواجه بوده

یت برگزاری دوره  پایین و رتبه علمی غیر قابل توجیه در مقاطع دکتری هستیم، این خود کاهش کیف

بایست سرفصل دروس در مقطع دکتری و افول نتایج خروجی را بدنبال داشته است. در ادامه می

هایی حجیم از نظر تعداد مباحث و بدون توجیه نسبی با گاه با سرفصلدکتری را مورد توجه قرار داد، 

و نیاز اتی مواجه هستیم های دکتری، قدیمی و یا صرفا تئوری و نه عملیمدت زمان برگزاری کالس

 گردد.ها بر اساس منابع روز و دانش اساتید امر بوضوح احساس میبه باز تدوین برخی از این سرفصل
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های در ادامه فرآیندهایی چون ارتقای علمی و افزایش دانش کاربردی دانشجو نظیر ارتقای مهارت

انشجویان و انگیزش آنها، ارتقای های عمومی، ایجاد هدف برای دعلمی و پژوهشی، ارتقای مهارت

های تدریس، دانش کاربردی دانشجویان و ارتقای علمی اساتید به روش هایی مانند آموزش مهارت

ارزیابی عملکرد اساتید مورد توجه قرار گرفته است. بهبود فرآیندهای اداری و ساختاری با تجدید نظر 

 نمایند.در مسیر بهبود کیفیت را تسهیل میدر قوانین آموزشی، تسهیل انتقال دانش و ... حرکت 

توان بایست از دانشجوی فارغ التحصیل دوره دکتری انتظار داشت را میدر بخش برونداد، آنچه می

 بندی کرد:اینگونه طبقه

نامه دکتری و کاربردی بودن های پژوهشی، همچون کیفیت قابل قبول در پایانافزایش مهارت 

هزینه، زمان و تخصص برای آماده سازی آن منجر به حل مشکلی از صنعت نامه است که صرف پایان

توان از توانایی فارغ التحصیل دکتری در تحلیل، برقراری یا برداشتن باری از کشور باشد و یا می

 سازی به عنوان معیارهای حداقلی مورد انتظار نام برد. ارتباطات انسانی و شبکه 

ها ها خواهند بود افزایش سطح کیفی دورهدکتری اساتید آینده دانشگاهالتحصیالن دوره بخشی از فارغ

-مستقیماٌ بر مهارت و دانش آنها در تدریس تاثیر گذاشته و این چرخه در صنعت و دانشگاه تکرار می

ای بینهایت بوده و به رشد و ارتقای ها منجر به باز افزایی کیفی در حلقهگردد، افزایش کیفیت دوره

 .کشور خواهد انجامید علمیسطح 

دانش کاربردی و مهارت در صنعت، توانایی برقراری ارتباط موثر بین دانش آکادمیك و صنعت از 

التحصیالن دوره دکتری بر آن دست یابند تا به مشکل رود فارغهایی است که انتظار میدیگر مهارت

 گشایی از صنعت با پشتوانه دانش روز بپردازند.

-توان سطح رضایتمندی فارغالتحصیالن میبا ابزارهایی چون خود ارزیابی فارغ ناگفته پیداست که

التحصیالن را در این مورد سنجید و از نقاط ضعف به عنوان بازخورد بهره برد. و دریافت که از نظر 

رود به گرده صاحبنظران در رسته خود پیوسته التحصیلی انتظار میالتحصیالن که پس از فارغفارغ

 ند آیا نیازها و انتظاراتشان از طریق دوره سپری شده، تا حدودی برآورده شده است یا خیر. باش

ریزی آموزشی جهت ارتقای سطح کیفی توان الزامات برنامهطبق نتایج بدست آمده در این بخش می

ها از ریزی جهت افزایش کیفیت دورههای دکتری را به شکلی ساختاریافته مشاهده نمود. برنامهدوره

التحصیالن دکتری از دانشگاه جهت ورود به صنعت و مرحله قبل از پذیرش آغاز شده و تا خروج فارغ

 یابد. بازار کسب و کار ادامه می
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 پیشنهادات

 های تدوین یك برنامه راهبردی نیروی انسانی متمرکز بر نیاز صنعت و بروز رسانی ظرفیت

-های دکتری را تضمین میالتحصیالن دورهارغپذیرش بر این اساس نه تنها آینده شغلی ف

بینی شده کشور، از های مورد نیاز پیشنماید بلکه با تمرکز بر تربیت نیروی کارآمد در حوزه

ها جلوگیری کرده و آنها را بر رفع نیاز ها و پژوهشکدههدر رفت منابع مادی و معنوی دانشگاه

 نماید.کشور متمرکز می

 های دانشی اساتید و دانشجویان با تعریف بایست از ظرفیتها میهها و پژوهشکددانشگاه

ای نظیر های مورد نیاز کشور، همکاری مستقیم با صنعت و یا تاسیس مراکز مشاورهپروژه

مشاوره مدیریتی، حقوقی، روانشناختی و ... بهره برده و از آن به بهترین شکل ممکن در 

 قالل مالی آن بهره گیرد.تامین مالی دانشگاه و افزایش سطح است

  بروز رسانی علمی و همکاری با دانشگاههایِ بنام در سراسر جهان و ارائه مشترک مطالب

های دکتری خواهد کرد. در این علمی بین این دو، کمك شایانی بر افزایش سطح کیفی دوره

 راستا تسهیل امور این همکاری ها الزم االجراست.

 بایست در عین پوشش مباحث مورد نظر از دانش ی دکتری میهاریزی آموزشی دورهبرنامه

 بنیادی در حوزه مرتبط منطبق با نیاز صنعت و در راستای تولید دانش کاربردی انجام گیرد.
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