
 

 951-919ص  ، ص9315 ، تابستان2، شمارة منهفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دورة 

 

 چالش کیفیت رسالة دکتری در ایران

 بر اساس مفهوم زنجیرۀ ارزش

 9فیروزه اصغری
  2محمدعلی نعمتی
 2/1/9315تاریخ دریافت: 
 3/6/9315تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های دانشگاهی، پاسخ باه نیازهاای قلنای جامعاه اسات. در وهلاۀ        یلی از اهداف ا لی پژوهش

هاا توساد    منادی از ایان پاژوهش    منظاور بهاره   نخست، منوه موجای اقتنااد و ایجااد ارزش باه    
شاده در   هاای انجاام   ت قلنی منهاست. در د قابال تاوجهی از پاژوهش   شود، کیفی نفعان می ذی

هاای دور  دکتاری هساتند کاه باا  ارف زماان و بودجاۀ قابال توجاه توساد             ها، رسااه دانشگاه
شااوند. پااژوهش کیفاای  اواار بااا هاادف کشاا  و شناسااایی   دانشااجویان ایاان دوره انجااام ماای

اه هاای ایاران براسااس دیادگاه و     در دانشاگ « های دور  دکتری کیفیت قلنی رسااه»های  چااش
های دور  دکتری با استفاده  قنوان دو ماافۀ ا لی در انجام پژوهش تجربیات استاد و دانشجو، به

موری و براسااس مفهاوم    جنع است. داده ها از طریم مصا عۀ از روش پدیدارشناسی انجام شده
دهد چاااش   ن پژوهش نشان میهای ای مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته« زنجیر  ارزش» نظری

ای از قوامال   پیویاده   هاای دکتاری، دارای ابعااد چندگاناه و چندالیاۀ در هام       کیفیت در رساااه 
ها، قاوانین و قوامال محیطای     گ اران(، ساختار سازمانی، رویه )دانشجو، استاد، مدیران و سیاست

هاا   الی ایان الیاه   الباه  دیگر است. افزون بر این، جریان قدرتنند و شاتابان دیگاری، هنزماان در   
شلل گرفته که هم متأثر از منها و هم تأثیرگ ار بر منهاست. مواردی از رفتارهای غیردانشگاهی 

هاا تعادیل باه چااشای قناده بارای کیفیات         دار کاردن هویات قلنای دانشاگاه     که ونن خدشاه 
 های دکتری در ایران شده است.  رسااه

شاگاهی، رساااۀ دکتاری، کیفیات،     هاای دان  مماوزش قااای، پاژوهش    واژگان کلیدی:
 زنجیر  ارزش.
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 مقدمه

گویی باه نیازهاای اماروز و متناوع      قنوان سازمان توایدکنند  قلم، مسئوایت پاسخ دانشگاه به
(. باه بیاان دیگار، هادف از انجاام      4931جوامع را بار قهاده دارد )یننای دوزی و بهاادری،     

ایان  (. 4934جامعه است )مسعودی،  تح ی ات دانشگاهی، پاسخ به نیازهای قلنی دانشگاه و
از کیفیات قلنای الزم   شاده   هاای انجاام   هدف در  ورتی مح م خواهاد شاد کاه پاژوهش    

اقم از جامعاۀ قلنای،     کنندگان من ا  به ایجاد ارزش برای استفاد  مصرف برخوردار باشند و
به  من،های ناشی از  افزایش هزینه و قاای مموزش گسترش»ا بینجامد.  جامعۀ مدنی و  نعت

معطوف  کیفی مسائل به را ناگزیر توجه کنندگان دانش، مصرف تنوع و تعداد افزایش هنراه
های ا لی دانشاگاه   (. در  ار  اور یلی از چااش24: 2222، 2و شاه 4)برنان« ساخته است

شادن مماوزش قااای     در ایران با توجه به افزایش ت اوا بارای ورود باه دانشاگاه و هنگاانی    
ااتحصیالنی با مهارت و کیفیت باال به منظور تأمین نیازهای  به منظور تربیت فارنریزی  برنامه

نفعان است. به تععیر فراستخواه در م دمۀ کتاب دانشگاه ایرانای و   جامعه و جلی روایت ذی
هاای قناومی،  ساسایت     فراگیرشادن مماوزش قااای و محادودیت هزیناه     ( 4933کیفیت )

 .ش قاای و ارزش افزود  من افزایش داده استنفعان را نسعت به کیفیت مموز ذی
های پژوهشای اساتادان    ها یا در قاای طر، های ایران، پژوهش در  ار  اور در دانشگاه

ارشاد و   هاای دانشاجویان کارشناسای    ناماه و رساااه   و مح  ان دانشگاهی، یاا در قااای پایاان   
قناوان جازت الینفاک     باه  را هاای دانشاجویی   رساااه فتحای واجارگااه   شود.  دکتری انجام می

بار ن اش دانشاجویان تحصایالت      زاده و  نیادی ( 4933)کناد   می تل ی دانشگاهی مطااعات
مفرینای در مراکاز دانشاگاهی تأکیاد کارده اسات        های قلام  مزیت یابی به  تلنیلی در دست

( نیز ونن اشاره به ن ش مثعت افزایش شانار دانشاجویان   4932شفیعی و موسوی )(؛ 4931)
لی در گسترش  وز  قلم، فناوری و توسعه، توجه به توسعۀ کیفی را شار   تحصیالت تلنی

 اند.  گسترش ارتعا  دانشگاه و  نعت ذکر کرده
گا اران باه کنیات و     ها را توجه سیاست ( دایل ا لی کاهش کیفیت رسااه4931شریعت )

هشای ناشای   هاای پژو  نامه ( کیفیت پایین پایان4935داند. سنیعی ) توجهی به کیفیت منها می بی
داناد.   گرایی را دایل تنزر شاأن پاژوهش قلنای و ایجااد محاید قلنای ناسااام مای         از مدرک
هاای  اوز  ماورد     ناماه  ناماه، کیفیات پایاان    پایاان  9152نژاد با بررسی و مطااعۀ بایش از   غالمی

                                                                                                                                        
1. Brennan 

2. Shah 
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ها و قدم توایاد داناش جدیاد، ناسااام و در مسایر       نلردن داده تحلیل و دایل تجزیه بررسی را به 
ترین دایال واع     رسااه، مهم 422(. مسعودی با بررسی بیش از 4931کند ) زوای ارزیابی مین

شاناختی و مشانا نعاودن باا ابزارهاای       اشاتعاهات روش  رساالت را وع  در تدوین پروپوزار ا  
ا  پاردازی  هاا و نااتوانی در نظریاه    وع  در تحلیل داده  ا و تدوین گزارش نهایی ا  جدید تح یم

 کیفیات  ( در دو تح یم جداگاناه، 4913(، رفاهی و هنلاران )4911(.  ادقی )4934داند ) می

. خساروی  اناد  کارده  ارائه متعددی قوامل ذیل را منها ارت ای بر ماثر قوامل و مطااعه را ها رسااه
نامااه،  پایااان 4451در  14114در مطااعااۀ خااود، واانن بررساای میاازان رقایاات اسااتاندارد ایاازو 

هااای مااورد توجااه در اسااتاندارهای  هااا و اسااتادان بااه شاااخص انشااگاهخواسااتار توجااه بیشااتر د
فر نیز در پژوهش خود  (. درخشان4931ا شده است ) ویژه در درس روش تح یم به اانللی ا    بین

(. سالینانی دایال   4934ها تأکید کارده اسات )   های تح یم در رسااه  بر استفاد  درست از روش
هاا بارای پاژوهش و واع  و      ملاناات انادک دانشاگاه   قدم تنایل دانشجویان به پژوهش را ا

 (.4939داند ) ناتوانی قلنی دانشجویان را نتیجۀ وع  مفر  نظام مموزشی دانشگاه می

رباطی در پژوهش خود، قوامل ماثر و پنهان در انتخاب استاد راهننا توسد دانشاجویان را  
در تادوین رساااه را از    کااری  (. شایخی اهناار  4939مورد بررسی و مطااعاه قارار داده اسات )   

شناختی بررسی کرده است و من را نتیجۀ سه متغیار اواطراب، خودکارممادی و     دیدگاه روان
(.  اجی مقاجانی در نتایال پژوهش خود بر ن ش اساتاد راهنناا در   4934داند ) گرایی می کنار

اناد   کارده  ( و نیلی بار کیفیات اساتادان راهنناا تأکیاد     4932ها ) افزایش و ارت ای کیفیت رسااه
های دانشجویان در تدوین رسااه، باه ن اش اساتاد     واجارگاه ونن مطااعۀ چااش (. فتحی4939)

بااره اشااره دارد. او در    قنوان قوامل ماثر در کاهش ناروایتی دانشجویان در ایان  و دانشگاه به
مطااعۀ خود به جلی رواایت دانشاجویان توساد دانشاگاه، ن اش انگیزشای اساتادان راهنناا،         

کردن اطالقات و دانش و گساترش مهاارت تعااملی منهاا تأکیاد کارده اسات         روز ورت بهور
شاان،   منظاور ارت اای کیفای    هاا را باه   ناماه  (. فیضی در م ااۀ خود معیارهای ارزیابی پایان4933)

 (.4932مورد پرسش قرار داده است )
سات کاه    هایی شهای توسعۀ هر رشتۀ قلنی، میزان تح یم و پژوه از سوی دیگر، یلی از راه

شااده دربااار   (، امااا مطااعااات انجااام4932شااود )میساانی و هنلاااران،  در من  ااوزه انجااام ماای
                                                                                                                                        

 ا الی  هاای  بخش گ اری فیزیلی، شناره شامل فرم که است ای شده تو یه استانداردهای ،1411شنار   استاندارد. »4

 چه و نگارش نظر از چه ها نامه ایانپ تدوین ست که برای موارد دیگری و  فحات، گ اری شناره نامه، فرقی پایان و

 (.4931)به ن ل از خسروی، « شود رقایت باید فارسی های نامه پایان مطلی در محتوای نظر از



  
 

 

 

 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 2شمارة 

 9315تابستان 

062 

هاای مختلا  دانشاگاهی نشاان داده      ها و هنونین کارایی منها در رشته شناسی کلی رسااه مسیی
اناد.   ها در  ل مشلالت موووقات تخصصی رشتۀ خاود نیاز چنادان موفام نعاوده      که این رسااه

؛ 4931ناژاد،   ؛ غالمای 4939هاای مختلا  دانشاگاهی )کرینای،      مطااعات متعادد در رشاته   نتایال
؛ 4932؛ خاااان دیزچااای،  4933؛ ا نااادی، 4932؛ قعاسااای شاااوازی،  4932سااایرت،  نیاااک
 (  اکی از وجود مشلالتی در این مورد است.4932؛ میسنی، 4934؛ مسعودی، 4934مجتعایی،

دربار  کیفیت مطااعات دانشگاهی با تأکیاد   برخی دیگر از مطااعات از زوایای متفاوت،
اناد   های تحصیالت تلنیلی، اهنیت موووع را مورد توجه قارار داده  بر اهنیت من در دوره

؛ زوار و هنلااران،  4931؛ کعریاایی و رودبااری،   4913ننونه بنگریاد باه: پاکاریاان،     )برای
دگان، پرداخات چای و   ؛ محی زا4931زاده،  ؛ مهرقلی4931؛ یننی دوزی و بهادری، 4931

؛ 4933؛ محناود پاور،  4933؛ بلاوچزهی،  4933؛ یننی دوزی واماین مظفاری،  4933کسله، 
 (. 4935، رباطی و هنلاران، 4934؛ شیربیگی، 4932برینانی و هنلاران، 

منظور تأکید بیشتر بر مسأاۀ پژوهش و ورورت مطااعه دربار  من، به ممار دانشاجویان   به
کنیم. بر اساس مماار ماسساۀ پاژوهش و     های ایران اشاره می گاهتحصیالت تلنیلی در دانش

نفار در م طاع دکتاری     22392، 4932-39ریزی مموزش قاای ایران در سار تحصیلی  برنامه
 اند.  نفر در م طع کارشناسی ارشد ثعت نام کرده 431111تخصصی و 

 1)دولتی و غیردولتی( 32-33شدگان دورۀ تحصیالت تکمیلی در سال تحصیلی  نام . شمار ثبت1جدول 

 حوزه 

 مقطع 

علوم 

 انسانی

علوم 

 پایه

علوم 

 پزشکی

فنی 

 مهندسی

کشاورزی و 

 پزشکی دام
 جمع کل هنر

 22392 291 2213 9991 1333 9993 1151 دکتری تخصصی*

 431111 3942 41124 19532 5552 22924 39241 کارشناسی ارشد

 4932-39صیلی منعع: کتاب ممار مموزش قاای ایران، سار تح

و در م طااع  23195در م طااع دکتااری بااه   49392-31ایاان تعااداد در سااار تحصاایلی   
دانشاجوی در   1135931نفرافزایش یافت. هنونین از مجناوع   252392کارشناسی ارشد به 

در م طع دکتاری تخصصای    19191های دواتی و غیردواتی، تعداد   ار تحصیل در دانشگاه
 ناسی ارشد مشغور به تحصیل هستند.در م طع کارش 532222و تعداد 

                                                                                                                                        
 قند از جدور   ف شده است. ای به ممار دکتری  رفه. 4
ساار   نگااه مماار مماوزش قااای در یاک     (» 4935ریزی مموزش قاای ) . به ن ل از وب سایت موسسۀ پژوهش و برنامه2

 «.4939-31تحصیلی
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 )دولتی و غیردولتی( 32-33. شمار دانشجویان دورۀ تحصیالت تکمیلی در سال تحصیلی 2جدول 

 حوزه

 مقطع

علوم 

 انسانی

علوم 

 پایه

علوم 

 پزشکی

فنی 

 مهندسی

کشاورزی و 

 پزشکی دام
 جمع کل هنر

 19191 331 1153 49441 43315 42292 22124 دکتری تخصصی

 532222 21242 19114 499113 41241 11453 231229 ناسی ارشدکارش

 هنانمنعع: 
 

در م طع دکتری )اقم از دانشجویان دواتی و غیردواتای(   4939-31این تعداد در سار تحصیلی 
 نفر افزایش یافت. 122252و در م طع کارشناسی ارشد )اقم از دواتی و غیردواتی( به  31142به 

 31142نظار کنایم، انجاام     نامۀ کارشناسای ارشاد  ارف    پایان 122252اگر از رقم انعوه 
قناوان بااالترین دور  تحصایلی در نظاام      به پژوهش قلنی توسد دانشجویان دور  دکتری ا  

کام رتعاۀ دانشایاری دارناد ا و       کاه دسات  ا ا با هنلاری استادان راهننا   مموزش قاای ایران 
ا در فا لۀ زماانی ساه تاا چهاار ساار، باه        ارندکم رتعۀ استادیاری د که دست استادان مشاور ا 

ست که با  ارف زماان و    ( طر، پژوهشی31142معنای نود و چهار هزار و چهار د و ده )
شود. این موووع در  ار  اور  ا انجام می اقم از هزینۀ انسانی و اقتصادی هزینۀ بسیار زیاد ا 

دایال  ارف    واات، هنوناان باه   های پوای و کاهش بار ماای د رغم افزایش دانشگاه نیز قلی
سرمایۀ انسانی و اقتصادی کشور اهنیت بسیاری دارد. یک ثروت هنگفت و سارمایۀ بااا و    
قلنی که ف د در  ورت رقایت کیفیت قلنی به یک سرمایۀ باافعال و کااربردی در رفاع    
نیازهای قلنی کشور و گاه گسترش مرزهای دانش تعدیل خواهد شاد. ایان دغدغاه، یعنای     

هاای ایاران، مساأاه ا الی      مطااعات دانشگاهی با تأکید بر رسااۀ دکتری در دانشاگاه کیفیت 
پژوهشی بوده که نتایال من در این م ااه ارائه شاده و دیاانی وارورت انجاام من را باه بهتارین       

با توجه به  رف هزینۀ زیاد برای نوشتن رسااه )هم توساد دانشاجو و   »شلل بیان کرده است: 
 و هاا  محتاوای رساااه   به توجه قدم باشند. اجتناقی داشته بازدهی نها بایدهم توسد دانشگاه( م

 باه  منللت بودجۀ از قابل توجهی بخش سااه هنه که ست معنی این منها به کاربست نتایال قدم

 (.4913)دیانی، « باشد ننی اغناپ قابل که است موردی این و شود می دور ریخته
کاه در بخاش بعاد     هاوم نظاری زنجیار  ارزش ا    از این رو، بر اساس مسأاۀ پاژوهش و مف 

توویح داده خواهد شدا هادف ایان م اااه، شناساایی و مشالار نناودن چگاونگی کااهش         
هاای اساتادان و    کیفیت پژوهش در فرایند تواید رسااۀ دکتری بر اساس تجربیات و دیادگاه 

 قنوان ارکان ا لی پژوهش دانشگاهی )رسااه( است. دانشجویان دور  دکتری به
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 ارچوب مفهومیچ

هاای کیفیات در فرایناد قنلیاات منتهای باه رساااۀ         در این م ااه برای شناخت و تحلیل چاااش 
ست کاه در   بهره گرفته شده است. زنجیر  ارزش ا طال ی 4«زنجیر  ارزش»دکتری از مفهوم 

و  9در  وز  کسی و کار مطر، شد. این ا طال، باه ن ال از اباراین    2توسد پورتر 4335سار 
قنلیاات ا الی و قنلیاات     ای از قنلیاات زنجیرگوناه ا    ، باه معناای انجاام مجنوقاه    1سماراکا
ا در کسی و کار اسات کاه موجای ایجااد ارزش افازوده در محصاوالت و خادمات          نایتی
(. بار اسااس   53: 4932انجامناد )  شوند و در نهایت به افزایش ارزش نهایی برای شرکت می می

ها فراینادهای پشاتیعانی    ها اوایه )ا لی( و سایر فعاایت تاین چارچوب مفهومی، برخی از فعاای
کاه ساعی ارت اای ارزش محصاور بارای       هساتند  5افازا  های ا لی اساسااً ارزش  هستند. فعاایت
هاای ا الی و    منظاور پشاتیعانی از فعاایات    های  نایتی باه  شوند در  اای که فعاایت مشتری می

شاوند. زنجیار  ارزش باه تععیار      ازار انجاام مای  سازی شراید انجام منهاا بارای ارائاه باه با      مماده
مفرینای بارای ساازمان     م دم و هنلارانش، به شناساایی ملاانی اشااره دارد کاه باه ارزش      رسته
 (.4939انجامد و یلی از ابزارهای رقابتی برای ایجاد ارزش برای مشتری است ) می

ن مفهاوم در من خلام   رغم تفاوت اساسی با فضایی کاه ایا   قلی اما استفاده از این مفهوم ا 
های این پژوهش باا تأکیاد    ا به درک مفهومی که نویسندگان م ااه در تحلیل یافته شده است

اناد،   داشاته « افزایای قنلیاات ا الی    ویژگای ارزش »و « قنلیاات زنجیرگوناه  »بر دو ویژگای  
کنک کرده است. در واقع ایان مفهاوم باه مح  اان ایان م اااه کناک کارده تاا از طریام           

های قوامل ا لی در فرایند انجام رسااۀ دکتری، یعنی اساتاد و دانشاجو،    دیدگاه تجربیات و
شاود،   به شناسایی بخشی از قنلیات زنجیرگونۀ انجام رسااه که منجر به کاهش کیفیات مای  

 نیز مدنظر بوده است.« ارزش»اقدام ننایند. افزون بر این، فهم استعاری مفهوم 
ست  موووع ا لی پژوهش  اور است، محصوای از نظر نگارندگان، رسااۀ دکتری که

و مشتری  -اقم از استاد، دانشجو، مدیران و کارکنان -طور قام دانشگاه کنند  من به که تأمین
اقم از جامعۀ قلنی، جامعاۀ مادنی و باازار کسای و      -طور قام جامعه کنند  من به و مصرف

هایی کاه   اقم از فعاایت -ستندکارا هستند. تنامی فرایندهایی که الزمۀ یک رسااۀ دکتری ه
                                                                                                                                        
1. value chain 

2. Porter 

3. O'Brien 

4. Marakas 

5. value added 
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های زنجیار باه هام     مانند دانه -د شون بندی می ذیل قنلیات ا لی و یا قنلیات  نایتی دسته
ترین  ل ۀ زنجیر محاساعه   متصل و مربو  هستند، هر چند قدرت این زنجیر بر معنای وعی 

الی ایان   در الباه شود. به این معنا که وع  هر یک از قوامل یا فرایندهای در  ار اجرا  می
اناد   هاای دیگار ایجااد شاده     الی  ل اه  هاای دیگاری کاه درالباه     زنجیر، به هدر رفتن ارزش

انجامد. از این رو، کش  قوامل یا فرایندهایی که در جریاان قنلیاات پاژوهش دکتاری      می
شود، به نظام مموزش قااای   )رسااه( منجر به کاهش کیفیت و در نتیجه ناروایتی مشتری می

 هت اقدام برای  ل مسأاه کنک خواهد کرد. ایران ج
هاای کیفیات    اهنیت مضاق  استفاده از مفهوم زنجیر  ارزش در تحلیال نهاایی چاااش   

های واعی    پ یر است که در این مطااعه، ونن کش   ل ه رسااۀ دکتری از این رو توجیه
هااای  قنااوان  ل ااه دهنااد  ارزش، تااالش اسااتادان واقعاای و دانشااجویان متعهااد بااه و کاااهش
شاود. اساتادانی    های ا لی و  نایتی نادیده گرفته ننای  افزا در سطو، مختل  فعاایت ارزش

که ارزش ایجادشده توسد منها در این زنجیاره ، منلان اسات متاأثر از اخاتالر در ساطو،       
 رنگ شود و یا از بین برود.  دیگر و توسد افراد دیگر کم

 
 شناسی پژوهش روش

روش مااورد اسااتفاده، پدیدارشااناختی بااه منظااور درک رویلاارد پااژوهش  اواار کیفاای و 
تجربیات استادان و دانشجویان دور  دکتری دربار  موووع پژوهش بوده است. گاردموری  

ساااختاریافته بااا اسااتادان و دانشااجویان م طااع دکتااری در    هااا از طریاام مصااا عۀ نینااه  داده
گیاری   از روش ننوناه هاا باا اساتفاده     های مختل  کشور  ورت گرفته است. ننونه دانشگاه

های شاهر تهاران    استاد در دانشگاه 49دانشجوی دور  دکتری و  23هدفنند انتخاب و شامل 
ا بود در انتخاب  وا د دانشگاه مزاد اسالمی 2مرکز دانشگاه پیام نور و  2دانشگاه دواتی،  1ا

برخاوردار   2و مطلع مناسی 4ها تالش بر این بود که هنگی از دو ویژگی تناسی تجربه ننونه
وقت بودن در دانشگاه ماورد نظار،    های تنام باشند. افزون بر این، در انتخاب اساتید، ویژگی

رساااۀ   5کم  داشتن چند سار ساب ۀ تدریس در م طع دکتری و داشتن تجربۀ راهننایی دست
 دکتری و در مورد دانشجویان، قرار داشتن در مر لۀ دفاع از رسااه مورد توجه قرار گرفت. 

و  -به  اورت مصاا عۀ گروهای     - های دو تا چهار نفره ا عه با دانشجویان در گروهمص
                                                                                                                                        
1. experiential fit 
2. good informant 
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و  - کتابخانه، کاالس درس و رساتوران دانشاگاه   -در مواردی نیز انفرادی در محید دانشگاه
وگو با استادان نیز به  ورت  ضوری در دفتر کارشان انجاام شاده اسات. در فرایناد      گفت

هاای   هاا و گفتاه   شاوندگان باا اساتناد باه شانیده      توسد مصا عهها، مواردی که  انجام مصا عه
گر برای فهام بهتار مطلای ملازم باه       دیگران بیان شده بود،   ف و در دو مورد نیز مصا عه

هاا کاه  ا ال     شوندگان شد. هنونین، تجزیه و تحلیال نهاایی داده   تناس مجدد با مصا عه
هاا،   تفسایر مح  اان پاژوهش از داده    کنندگان بود، برای تأیید ها و تجارب مشارکت دیدگاه

 برای برخی از منها ارسار شد و به ا ال، موارد پیشنهادی انجامید.
های مصا عه ذیل پرسش ا لی پژوهش درباره کیفیت قلنای رساااۀ دکتاری و     پرسش 

 برارت ات یا کاهش کیفیت در فرایند تواید رسااه به شر، زیرمطر، شد: ماثرقوامل 
استاد دور  دکتری   به قنوان دانشجوی دور  دکتری از کیفیت  تجربۀ شنا به قنوان -
  4های ایران چگونه است های دکتری در دانشگاه رسااه
براساس تجربۀ شنا به قنوان استاد دور  دکتری   به قنوان دانشجوی دور  دکتری چاه   -

 ست ا ماثرهای دکتری در دانشگاه های ایران  قواملی در کاهش یا ارت ای کیفیت رسااه
ن ش خود شنا به قنوان استاد دوره دکتری   باه قناوان دانشاجوی دوره دکتاری در      -

 ارت ا یا کاهش کیفیت رسااه دکتری چگونه است 
یدن باه  پس از مرور چندگانه متن به منظور رسهای  ا ل از مصا عه  در گام نخست، داده

باا  گاام دوم، مح  اان    در مورد مطااعه دقیم قارار گرفات.   شده مفهوم کلی از تجربیات مطر،
کننادگان   شناسایی جنالت و قعاراتی کاه بیاانگر تجربیاات مشاارکت    مرور مجدد متن، ونن 

بنادی منهاا    هاا و م وااه   داده اساتخراج مفااهیم از   دربار  موووع ا لی پژوهش بوده، اقدام باه 
مماده، باه  ا ف برخای      دسات  های به سازی م واه ننودند. در گام بعدی هنزمان با یک دست

بودن و داشتن هنپوشانی با دیگر م واه ها اقدام شد. در ایان مر لاه باه     تلراری دایل ها به م واه
دست ممده قابل تعری  نعاوده اسات، یاک بااردیگر      های به دایل بروز مفاهینی که ذیل م واه

                                                                                                                                        
هاای   خاواهیم باا هام درباار  کیفیات رساااه       مای »گر سخنان خود را با این جنله مغاز کارد:   ابتدای مصا عه، مصا عه. 4

شوندگان واکنش یلسانی در برابر این جنلاه از خاود نشاان دادناد؛      هنۀ موارد، مصا عه ت ریعاً در«. دکتری  رف بزنیم

هاا  احعت کنناد.     ها را فرپ مسلم دانستند و ترجیح دادند دربار  کاهش کیفیت قلنی رساااه  منها کیفیت پایین رسااه

قاای که  ا ل هنلاری مشاترک   هایی با کیفیت اگر چه برخی از اساتید و دانشجویان به تعداد نه چندان اندک رسااه

 و موفم استاد و دانشجوست، اشاره کردند.
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ها مورد مطااعه قرار گرفت و  ا ل این مطااعه مجدد دساتیابی باه مفهاومی مسات ل و در      داده
ار مرتعد با مدر نهایی پژوهش بوده که در بخش انتهایی م ااه درباار  من تووایح داده   قین  

سو به دایل ماهیت روش مورد استفاده )پدیدارشناسی( که به تعری   شده است. این امر از یک
به منظور «  شر، مفصل و هنراه با جزییات از تجربه مشارکت کنندگان( »439: 2223کرسور )
( است و از سوی دیگر به دایال اساتفاده از مفهاوم    233: 2245، هنان) 4«ه تجربهکن»دستیابی به 

 بینی نعوده است. نظری زنجیر  ارزش در این پژوهش، غیرقابل پیش
شده ذیال   بخشیدن به مفاهیم مطر، منظور معنا ممده به دست های به در مر لۀ نهایی، م واه

 هادی مورد استفاده قرار گرفت.منظور ارائۀ مدر پیشن  چارچوب مفهومی پژوهش به
 
 ها   یافته

ها، به  اورت چاارت اوایاه شاامل ساه       های پژوهش پس از استخراج متن هنۀ مصا عه داده
های مصا عه، متن مصاا عه باه تفلیاک     ستون متشلل از موووقات ا لی بر اساس پرسش

هی و های مح  ان در ساتون بعادی تنظایم شاد. ایان روش ساازماند       هر مصا عه و یادداشت
ها به مح  اان اجاازه داد تاا پاساخ باه هار پرساش در قااای موواوقات مجازا،            ننایش داده

هاا و   ها فراهم شود. ویژگای پرساش   تر به مفاهیم و م واه تر و سریع یابی مسان منظور دست به
بندی، کاهش و ساماندهی  تنایزات میان منها بر اساس پرسش ا لی پژوهش املان اواویت

هاای   را فراهم ساخت. در این مر له، چارت ا لی پژوهش شاامل فعاایات  های ا لی  م واه
های  نایتی در فرایند تواید رسااۀ دکتری بار اسااس مفهاوم زنجیار  ارزش      ا لی و فعاایت
 گرفتند.  ممده ذیل من جای دست های به رسم شد و م واه

ای  یم جدیاد و تاا انادازه   ها بار دیگر مورد مطااعه قرار گرفتند. ظهور مفاه در مر لۀ بعد، داده
دایال ماهیات و ویژگای مطااعاات      رو ساخت که به های جدیدی روبه متفاوت، مح  ان را با م واه

های نو و غیر قابل انتظار و هنونین ماهیت متفاوت و پیوید  دانشگاه بارای   کیفی در ظهور پدیده
 ها از این قرار هستند: بینی بود. این م واه مح  ان قابل پیش

هایی که قابل گنجاندن در فرایندهای ا الی و  ناایتی مفهاوم زنجیار       ر م واهظهو  .4
 از من یاد شده است.« ساز های زمینه فعاایت»ارزش نعوده و در این م ااه با قنوان 

دست ممده که اگر چه ذیال هایچ    های به هایی با ماهیت متفاوت از م واه ظهور م واه .2
                                                                                                                                        
1. essence of the experience 
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دایل تأثیرگ اری بسیار، در تحلیل نهایی  عوده، اما بهیک از سطو، زنجیر  ارزش قابل ارائه ن
 الی سطو، مدر نهایی یاد شده است. در البه« جریان در  ار  رکت»قنوان  از من به

های نهایی به  ورت مدر پیشانهادی زنجیار  ارزش هناراه باا ارائاۀ       در گام مخر، م واه
 دهد. این فرایند را نشان می 4تحلیل تفسیری از این فرایند ارائه شده است. شلل شنار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مراحل انجام پژوهش برای ارائۀ مدل نهایی پژوهش بر اساس مفهوم زنجیرۀ ارزش1شکل 

 

 های دکتری در ایران  های مؤثردر کاهش کیفیت رساله مقوله

کنندگان )استادان و دانشجویان دور  دکتاری(   ها و تجربیات مشارکت در این بخش دیدگاه
هاای تأثیرگا ار در    های ایران در قاای م وااه  در دانشگاه« های دکتری کیفیت رسااه»بار  در

ا ارائاه شاده    بر اسااس پرساش ا الی پاژوهش      های دکتری در ایران ا  کاهش کیفیت رسااه
 است.  

 مصاحبه با شرکت کنندگان

 

 طور کامل ها به استخراج داده

 

 رسم چارت اولیه

 های مصاحبه، متن مصاحبه به تفکیک افراد و یادداشت محقق( موضوعات اصلی بر اساس پرسش )شامل

 

 ها و مفاهیم پدیدارشده انتخاب ایده

 

 بندی بر اساس پرسش اصلی پژوهش مقوله

 

 رسم چارت اصلی

 های اصلی بر اساس مفهوم زنجیرة ارزش( )شامل ساماندهی مقوله

 

 

 

 
 گیری مقولة جدید شکل

 

 ها مطااعۀ مجدد داده ری مدل نهایی پژوهشگی شکل

 ظهور مفاهیم جدید
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 های دکتری در ایران های مؤثر بر کاهش کیفیت رساله . مقوله3 جدول

 دانشجو استاد

 د )مسلد نعودن استاد به موووع رسااه، ناتوانی قلنی استا
 ناهنگونی تخصص استاد با موووع رسااه(

 های متعدد با انگیز  ارت ای رتعه  پ یرش راهننایی رسااه 

 های متعدد با انگیز  اقتصادی پ یرش راهننایی رسااه 

 هنلاری نداشتن استاد در پیشنهاد موووع رسااه 

 های  یل مشغلهدا اختصاص ندادن وقت کافی برای رسااه به
 دیگر

 قدم تعامل و ارتعا  درست و قلنی میان استاد و دانشجو 

 «در دانشگاه« استادساالری 

 کاری مدرسان درس روش تح یم در کار قنلی  کم 

 های قلنی دانشجو تفاوتی استاد در ت لی بی 

 ها به دانشجو  نامه تفاوتی استادان در ارائۀ قوانین و میین بی 

 روانی و اجتناقی  ا مشلالت رو یتوجهی استادان به  بی
 دانشجویان

 تنزر  رفۀ استادی به شغل استادی 

  تعداد اندک اساتید واقعی در دانشگاه 

  ناتوانی قلنی دانشجو در تدوین رسااه و م ااه 
 قالقگی قلنی و تنایل نداشتن دانشجو به پژوهش  بی 

 دایل مشلالت اقتصادی، یافتن  شتاب در دفاع از رسااه به
 مشلل نظام وظیفه شغل و 

 خالقیت نداشتن دانشجو در انتخاب موووع رسااه 

 دایل مشلالت فردی قدم اختصاص وقت برای تدوین رسااه به 

  قدم تنایل دانشجویان به انتخاب استاد راهننای جدی و به
 گیر ا طال، سخت

 «در دانشگاه« دانشجوساالری 

 شناختی  اد در رسااه وجود مشلالت روش 

 های دیگران توسد دانشجو وشتهسرقت قلنی از ن 

 ها و ووابد دور  دکتری نامه اطالقی دانشجویان از میین بی 
 کاری دانشجو با استناد به مشلالت متعدد  توجیه کم

 روانی، اجتناقی و اقتصادی ا رو ی

 های غیرقلنی دانشجو برای تحصیل انگیزه 

 تعداد اندک دانشجویان واقعی در دانشگاه 

 آموزشی گروه

 ها میان استادان قایت قداات در توزیع رسااهقدم ر 
 های وعی  انگاری در تصویی پروپوزار سهل 

 دفاع  تشریفاتی بودن جلسات پیش 

  قدم هنلاری الزم برای ت ویت ارتعا  میان استاد راهننا و دانشجو 

 تفاوتی در مورد تعانی استادان برای هدایت رسااه، مشاوره و داوری  بی 

 قنوان استاد راهننا، هم مشاور و هم داور  م به  ف استادان جدی؛ ه 

 ها  ها برای مشارکت در رسااه انتظار نابجای مدیران گروه 

 دانشگاه

  قدم اختصاص بودجه و املانات الزم از سوی دانشگاه برای کنک به انجام رسااه 
 ناتوانی یا قدم تنایل مدیران دانشگاه به اجرای قوانین و م ررات مربوطه 

 موقع و  حیح و هنونین برخورد نامناسی با دانشجویان ئۀ خدمات بهقدم ارا 

 های برتر و باکیفیت قلنی  ریزی مناسی برای  نایت از رسااه قدم برنامه 

  های ارزشنند منظور  نایت از رسااه ها به در دانشگاه« دفتر ارتعا  دانشگاه با  نعت»فعار نعودن 

 وزارت علوم

 یۀ دانشجویان دکتریرو اجرای سیاست افزایش بی 
 ها؛ اقم از استاد و دانشجو توان قلنی به دانشگاه اجاز  ورود افراد کم 

 قدم برخورد جدی با اساتید و دانشجویان خاطی 

 نامه و م االت قلنی قدم برخورد قانونی با ماسسات فروش پایان 

 شود. ا می در سطح اساتید و دانشجویان ها ا هطور غیرمست یم منجر به کاهش ارت ای کیفی رساا هایی که به نامه تدوین میین 

 های غیردواتی ااتحصیلی دانشجویان دکتری در دانشگاه قدم نظارت دقیم بر روند پ یرش، تحصیل و فارن 

 ها قدم توجه به فرایند نظارت و ارزیابی بر کیفیت دانشگاه 
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جیار  ارزش  چنانله در بخش مفهوم نظری پژوهش گفته شد، در فرایناد توایاد محصاور، زن   
های  نایتی است. در فرایند توایاد رساااۀ دکتاری، بار اسااس       های ا لی و فعاایت شامل فعاایت

کننادگان در پاساخ باه     های مشارکت شده در تجربیات و دیدگاه های  ا ل از مفاهیم ارائه م واه
، «زساا  زمیناه »هاای   پرسش ا لی پژوهش، این دو سطح تلنیل و سطح سومی نیز با قنوان فعاایت

کننادگان در مادر    های مشارکت برگرفته از ساختار پیوید  نظام دانشگاهی ایران و بر اساس داده
سااز   هاای زمیناه   رساند. فعاایت نهایی طر، پدیدار شد که به درک بهتر مدر نهایی طر، یاری می

 ست که اگار چاه   هایی گ اری در مموزش قاای و به معنای فعاایت شامل بخشی از فرایند سیاست
های ا لی دانشاگاه دارناد. باه     پ یرند، اما بیشترین تأثیر را بر فعاایت خارج از دانشگاه  ورت می

ساز از بااال و   های زمینه های ا لی در فرایند تواید رسااه، هم متأثر از فعاایت تر، فعاایت بیان روشن
ر یاک از ایان دو   ای کاه اخاتالر در کاارکرد ها     گوناه  های  نایتی از پایین هستند؛ به هم فعاایت

انجامد. در بخاش بعادی م اااه،     های دکتری می ا در رسااه کاهش کیفیت قلنی سطح به اختالر ا 
 ها در قاای مدر نهایی پژوهش ارائه خواهد شد. تحلیل این فعاایت

 
 مدل نهایی پژوهش بر اساس زنجیرۀ ارزش

رساااۀ دکتاری بار اسااس      هاا در توایاد   دهند  سه سطح ا لی فعاایات  اگر چه نشان 1جدور شنار  
سات کاه از    پویاایی « جریاان در  اار  رکات   »هاایی از   مفهوم زنجیر  ارزش است، اما فاقاد نشاانه  

دایل ماهیات متفااوت و متغیار من قابال بازنناایی در کناار        های پژوهش ظهور کرده و به ژرفای داده
 پ یر است. اهد  من توجیههای دیگر نیست؛ این امر با توجه به ماهیت متفاوت و غیرقابل مش فعاایت

سااز،   هاای زمیناه   های تواید رسااه در ساه ساطح فعاایات    ستون دوم جدور بیانگر فعاایت
های  نایتی است. ساتون ساوم متاأثر از اخاتالر در      افزای ا لی و فعاایت های ارزش فعاایت

 کند. ها به پیامدهای  ا ل از این اختالر اشاره می سه سطح فعاایت
هاای ا الی در ایان     فعاایات « افزایی ارزش»دهد، کاهش ویژگی  نشان می چنانله مدر زیر

های دکتری از نظر قلنی شاده اسات.    زنجیر  متصل به هم، منجر به کاهش ارزش نهایی رسااه
ساازی شاراید الزم بارای     های  نایتی نه تنها ن اش ا الی خاود را در ممااده     هنونین فعاایت
سازی شراید الزم برای انجام درسات   در مهیا ننودن و مماده اند، بلله ها ایفا نلرده انجام رسااه

اناد. افازون بار ایان، در      منظور جلی روایت مشتری نیز موفم قنل نلرده های دکتری به رسااه
جاای   ساز دیگری نیز بروز ننوده که باه  های ا لی و  نایتی، فعاایت زمینه فرایند انجام فعاایت

هاا، منجار باه بازدارنادگی و در ماواردی، توقا         اایات برناده در فع  ایفای ن ش مثعات و پایش  
 دهد. این فرایند را به خوبی نشان می 1افزا شده است. جدور شنار   های ارزش فعاایت
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 های دکتری در نظام آموزش عالی ایران . مدل پیشنهادی زنجیرۀ ارزش دربارۀ کیفیت رساله4جدول 

 
های منجر به ایجاد ارزش )کیفیت(  فعالیت

 های دکتری    الهدر رس
 ها پیامدهای اختالل در انجام فعالیت

ت
الی

فع
 

نه
می

 ز
ی

ها
 

از
س

1
 

ریازی درباار  نظاام     گ اری کالن و برنامه فرایند سیاست
 مموزش قاای ایران

 های ج ب و گزینش استاد نامه میین
 های ج ب و پ یرش دانشجوی دکتری نامه میین

    لساان  هرج و مرج در نظام مموزش قااای، نعاود سیاسات ی
های مموزشی، افزایش کنی دانشجویان دکتاری،   برای نظام

های  افزایش ناتوانی قلنی دانشجو و استاد، افزایش دانشگاه
 ها و ... نامه پوای فروشند  مدرک، تغییر مداوم میین

 
 وع  دانشجویان در تدوین پروپوزار 
 انتخاب غیرقلنی موووع رسااه 
 ساتید راهننا و مشاورگیری برنامۀ پنهان برای انتخاب ا شلل 
       قدم تعامل مثعت میاان دانشاجو و اساتاد راهنناا در  این

 انجام رسااه
 قدم تعامل میان گروه و تیم پژوهش 
 گیری مثلو تعانی میان اساتید شلل 
 ت لی و سرقت قلنی توسد دانشجو 
 قدم ارزیابی قلنی رسااه 
 های وعی  از نظر قلنی تأیید رسااه 

 
  دایال نامشانایی باا     اهنناایی رساااه باه   ناتوانی قلنی اساتاد در ر

 معا و جدید
     موقاع   ناتوانی سیستم اداری برای  نایات از انجاام ساریع و باه

 انجام رسااه
        قدم رقایات قاوانین و م اررات مموزشای توساد بخاش

 ها مموزش دانشلده
 موقاع دانشاجو در مناابع     سازی در دسترسی ساریع و باه   مشلل

 قلنی مورد نیاز
 ی برای پژوهشقدم ایجاد فضای مناس 
 کوش برای  کاهش انگیز  اساتید متعهد و دانشجویان سخت

هاای تشاوی ی دانشاگاه و     دایال نعاود سیاسات    ارائۀ رسااه باه 
دایال مشاخص    هاای درجاه یاک باه     استفاده ماندن رسااه بی

 ها نعودن سیاست مدون استفاده از رسااه
   نداشتن متوای مشخص و فعار برای برقراری ارتعا  میاان

های اجرایی و  )رسااۀ دکتری( و مشتری )دستگاهمحصور 
 بخش  نعت(

 پویا نعودن دفاتر ارتعا  دانشگاه با  نعت 

ت
الی

فع
 

ی
صل

ی ا
ها

 

ویااژه درس روش  فراینااد مموزشاای در دور  دکتااری )بااه 
 تح یم(

فرایند انتخااب موواوع رساااه و انتخااب اساتاد راهنناا و       
 مشاور

 فرایند تصویی پروپوزار در گروه 
انجام پژوهش توسد تیم پژوهش )دانشجو، قنلیات 

 استاد راهننا، استاد مشاور، استاد داور و مدیر گروه(
 فرایند هنلاری مموزش دانشگاه با تیم پژوهش

 دفاع و دفاع از رسااه فرایند جلسات پیش
 ها فرایند ارزیابی رسااه

 یابی درست رسااه در روز دفاع فرایند ارزش

ت
الی

فع
 

ی
ایت

حم
ی 

ها
 

منظااور  مااداوم اقضااای هیئاات قلناای بااه  ممااوزش 
 افزایی و مشنایی با معا و روز  دانش

مموزش کارکنان در جهت ت ویات خادمات اداری   
 موقع به دانشجویان دکتری  الزم و به

هاای   تأمین دسترسی دانشاجویان دکتاری باه پایگااه    
 اطالقاتی و منابع مورد نیاز

تأمین املاناات مناسای مانناد اتاا  ویاژ  دانشاجویان       
 دکتری

ووع قوانین منط ی و قابل اجرا و اازام به اجرای من 
 در تنامی سطو،
های تشوی ی دانشگاه از تیم پژوهش  اجرای سیاست

 های برتر با  نایت مادی از رسااه
 های رسااۀ دکتری فرایند کاربست یافته

فرایند پیگیری ارائۀ نتایال پژوهش به دست مشتریان 
 ها کنندگان رسااه و مصرف

                                                                                                                                        
 های پژوهش افزوده است. . این ا طال، از مفاهیم مربو  به زنجیر  ارزش نیست و نگارنده من را با توجه به داده4
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هاا، نااتوانی و    های این مطااعه، یلی از قوامل تأثیرگ ار بر کیفیات رساااه   اساس یافته بر
هاای   وع  قلنی دانشاجویان در انجاام پاژوهش اسات. مح  اان در ایان بخاش باا تجرباه         

ا مواجه شدند. برخی از  هم استادان و هم دانشجویان کنندگان ا  مشترک بسیاری از مشارکت
بعضی از دانشجویان در  د دانشاجوی دکتاری   » اشاره کردند کهاستادان ملرر به این نلته 

«. نیستند و انجام پاژوهش در قااای رساااه برایشاان ساخت و در ماواردی غیارمنلن اسات        
واکنش استادان نیز در مواجهه با چناین دانشاجوهایی متفااوت اسات. اساتادان در پاساخ باه        

واعی  در فرایناد تادوین    گر معنی بر چگونگی کناار ممادن باا دانشاجوی      پرسش مصا عه
های واعی  باه    من قدر گزارش پژوهش با ورژن»های ت ریعاً مشابهی داشتند:  رسااه دیدگاه
شاود و بارای را ات شادن از شار دانشاجو، او را باا         دهند که استاد خسته مای  استاد ارائه می

ی داور مشنا در چنین شرایطی معنوالً استاد راهننا اقدام به معرف»، «کند  داقل ننره قعور می
شناسم برای اینله از شر دانشجوی تنعال را ات    استادی را می»و « کند برای ننره گرفتن می

کند تاا از دیگاران بارای تناام شادن رساااه کناک         طور غیرمست یم تشویم می شود، او را به
هااای مختلاا  )دواتاای و  هااایی در دانشااگاه ااعتااه شاادت و وااع  چنااین واکاانش  «.بگیاارد

 ت بود. غیردواتی( متفاو
ست کاه هام اساتادان و هام دانشاجویان       وع  روش تح یم، یلی از مشلالت دیگری

میاد، از تجرباۀ یلای از اساتادان در      طور ملرر به من اشاره داشتند. مطلعی که در پای مای   به
 یک دانشگاه معتعر ن ل شده است:

تح یام  شود کاه طار، اوایاۀ    های دکتری دیده می در بسیاری از جلسات دفاع از رسااه»
گیارد و مشاخص اسات کاه پایاۀ نامناساعی       ا مورد ن د جدی قرار می که پایۀ پژوهش است ا

برای کار در نظر گرفته شده و کار بر هنان معنا پیش رفته اسات. ایان باه معناای زیار سااار       
ست که طر، بر اساس من  ورت گرفتاه اسات. اماا متأسافانه هناۀ       رفتن کل بنای پژوهشی

شوند و زیربنای پر از  تأیید می 22و  43ات قاای یا بسیار خوب و ننرات ها با درج این رسااه
 «گیرد.اشلار طر، پژوهش که اشتعاهات ملرر بعدی را به دنعار داشته، مد نظر قرار ننی
های ا الی   چنانله گفتیم، ناتوانی قلنی دانشجو، ف د محصور اختالر در سطح فعاایت

 گیرد که از این قرار هستند:   در بر می در زنجیره نیست و سطو، دیگری را نیز
 رویۀ دانشجوی دکتری گ اری نادرست ج ب و پ یرش بی سیاست .1
 گزینش غیرقلنی دانشگاه در ورود بدون وابطۀ دانشجویان وعی  به دور  دکتری   .2
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انگاری گروه مموزشای و اساتادان در طاور دور  مموزشای )قعاوای غیرواقعای        سهل .3
کااری اساتاد راهنناا و     اهی گروه در تأیید و رد پرپوزار، کام دانشجو در امتحان جامع، کوت

انگاری در فرایند داوری رساااه، اشاتعاه هیئات داوران     مشاور در فرایند پیشرفت رسااه، سهل
 نسعت به ننر  قعوای به رسااه دادن و ...(

در سوی دیگر طی  ناتوانی قلنی، استاد قارار دارد. دانشاجویان دالیال مشاابهی بارای      
 کنند: قلنی استاد در راهننایی رسااه قنوان می وع 
قناوان اساتاد راهنناا     استاد راهننای من مدیر گروه است و من باا رودربایساتی او را باه   »

تواند به من کنک کناد   انتخاب کردم. ا الً با موووع پژوهشی من مشنا نیست و ا الً ننی
 «گیرد. و ف د اشلار ویرایشی می

در  ورت برخورد با چناین چااشای چاه    »به این پرسش که  کنندگان در پاسخ مشارکت
 چنین پاسخ دادند:« دهند  واکنشی از خود نشان می

دهام. ف اد امیادوارم روز دفااع      ای ندارم. خودم هنۀ کارها را به تنهایی انجام می چاره»
 «هوای من را داشته باشد.

ری برای انجام رسااۀ دکتاری  ت های مسان برخی دیگر از دانشجویان قلناً به استفاده از راه
دایل شراید بسیار سخت و پیوید  تعوی  اساتاد راهنناا    اشاره کردند، اما بسیاری از منها به

سو و داشتن رودربایستی با استاد از سوی دیگر و در ماواردی، تارس از برخاورد باد      از یک
 دهند.   استادان دیگر، به سختی به کار خود ادامه می

ای رسااۀ خود را دایلی بر ناتوانی اساتاد   رشته شجویان، موووع میانهنونین برخی از دان
(  ااکی از  2242) 4در راهننایی ماثر دانشجو اقالم کردند. در اایلاه نتاایال مطااعاه باارنز    

 ای بوده است.  رشته روایت کلی دانشجویان دکتری در خصوص موووقات میان
ردی باساواد اسات، اماا  و اله یاا      بعضی دیگر از دانشجویان ق یده داشتند استادشان ف

های بزرگ دواتای بسایار شاایع     وقت راهننایی دانشجو را ندارد. این مورد اخیر در دانشگاه
کردند که سواد منها دربار  موووع رسااه از سواد  است. در مواردی نیز دانشجویان ادقا می

ساالینی و  استادشااان بیشااتر اساات و برخاای ناااتوانی اسااتاد در پااژوهش را مطاار، کردنااد.   
تاارین شایسااتگی اقضااای هیئاات قلناای را در یااک دهااۀ مینااده از نظاار    هنلااارانش، مهاام

(. این 4931اقالم کردند )سلینی و هنلاران، « شایستگی پژوهش»دانشجویان دور  دکتری 
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تاوان من را   رساد و ننای   مشلل نیز  ا ل اختالر در ساطو، مختلا  زنجیاره باه نظار مای      
 زنجیره دانست:  محدود به اختالر در سطح ا لی

گزینش غیرقلنی استاد برای ورود به دانشگاه )متاأثر از پا یرش انعاوه دانشاجویان،      .4
 بستان و...( گری، بده البی
نامرتعد بودن موووع رسااه با تخصص استاد )به دالیال گریزناپا یری مانناد تعاداد      .2

تخصاص الزم  محدود اساتید در گروه، انتخاب تعندی دانشاجو باا قلام باه اینلاه اساتاد از       
باارای راهننااایی دربااار  من مووااوع خاااص برخااوردار نیساات یااا بااه تععیاار برخاای از         

 دایل قوامل اقتصادی و مزایای  ا ل از کسی امتیاز( کنندگان، به مشارکت

 روز کردن دانش قلنی مشغلۀ زیاد استاد برای ارت ا و به .9

 های غیرقلنی استاد مشغله و دغدغه .1

سات کاه باه بادبینی میاان اساتاد و        هاایی  یلی دیگر از دغدغهم ااۀ برگرفته از رسااه نیز 
دانشجو دامن زده و کار مشترک میان استاد و دانشجو را دچار اخاتالر کارده اسات. اساسااً     

هااای تح یاام در دور  دکتااری، اجاارای من زیاار نظاار اسااتاد   تاارین ویژگاای یلاای از ا االی»
نظارت بر کاار پژوهشای دانشاجو، بار     (، زیرا بنا بر قاقده، استاد با 2221، 4)رای« راهنناست

هاا   بعضی از م ااه»اند:  افزاید. برخی از استادان نیز به این نلته اشاره کرده قوت قلنی من می
بسیار مغشوشند و ا الً قابل چاپ نیستند. استاد باید وقت زیادی بگ ارد تا من را تعادیل باه   

ستاد است که م ااۀ دانشاجو چااپ   واسطۀ نام ا یک م ااۀ قابل چاپ کند. خیلی اوقات هم به
 هایی یافت:  نامه های این مشلل را شاید بتوان در چنین میین ریشه« شود. می

هاای   را منو  به ارائۀ م اااه « مموزشی»هایی که ارت ای اقضای هیئت قلنی  نامه میین .4
 کند. پژوهشی می ا قلنی
واهی پ یرش دو م اااۀ  هایی که دفاع از رسااۀ دکتری را منو  به چاپ یا گ نامه میین .2
 کند. پژوهشی می ا قلنی

، اقضاای هیئات قلنای مموزشای افازون بار تادریس، بایاد باه          ارت اتنامۀ  بر اساس میین
پژوهش و نگارش م االت قلنی بپردازند. اگر هر قضو هیئت قلنای مموزشای در هار تارم     

داشته باشاد، در ایان    نامه را نیز بر قهده افزون بر تدریس، مسئوایت راهننایی دو تا سه پایان
 ورت فر تی برای پژوهش مست ل نخواهد داشت. در واقع رسااۀ دکتری بارای اساتاد باه    
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مناد شاود. در    معنای کار پژوهشی مشترک در  ار انجام است که بایاد از نتاایال من نیاز بهاره    
تواناد   شدن در کنال کتابخانه، مای  نامۀ دانشجویی به جای محعوس پایان»واقع به تععیر جواهری: 

های استاد باشد که موووقات مورد توجه خود را باین   مشغوای ای برای پاسخگویی به در زمینه
ناماه و در تعامال باا اساتاد مشااور، پاساخ        دانشجویان توزیاع کناد و در جریاان هادایت پایاان     

های خود را بیابد. از سوی دیگر، دانشجو نیز باید تا قعل از دفاع، م ادمات چااپ م اااه     دغدغه
(. بار اسااس تجربیاات    4932)جاواهری،  « یا م االت( خود را در یک نشریۀ قلنی فراهم کند)

های غیرقلنی برای چااپ م اااه،    هایی از قعیل البی کنندگان، این اازام خود به چااش مشارکت
 .انجامد های غیردانشگاهی و در مواردی نیز ارائۀ پ یرش جعلی و... می بستان بده

کننادگان باه    شده که بیشتر در سطح قلنای بودناد، مشاارکت    فتههای گ افزون بر چااش
گیارد   دانشجو تناس می»اند:  قوامل تأثیرگ ار دیگری مانند مسائل اقتصادی نیز اشاره کرده

پاوای و   اش دفاع نلند، باه خااطر بای    نامه کند که اگر این ترم از پایان و پشت تلفن گریه می
. در چناین وواعیتی مان اساتاد بایاد چاه کاار کانم          شهریۀ دانشگاه باید در خیابان بخواباد 

اش ارزش دفاع نداشته باشاد.   نامه کنم که برود دفاع کند؛  تی اگر پایان اش را امضا می نامه
 «دهد. قجلۀ دانشجویان برای دفاع تنام ز نات استاد را هدر می

اد راهنناای  اسات »کنند:  دانشجویان نیز این مشلل را در سطح استادان نیز چنین بازگو می
مادیر گاروه   »و « گ ارد، چون چند شغل دیگار هام دارد   من ا الً برای رسااۀ من وقت ننی
 تزناد. هام باا من ارت اا     کند. باا یاک تیار دو نشاان مای      برای استاد راهننا شدن هنه کار می

 «.شود مند می گیرد و هم از مزایای مادی من بهره می
ها اشاره کردند و  جنعۀ مادی و اقتصادی رسااه هایشان به برخی از استادان نیز در مصا عه

رساد   دانند. ااعتاه باه نظار مای     من را برممده از ووعیت اقتصادی نه چندان مطلوب اساتید می
ایاان چااااش باایش از منلااه متااأثر از ووااعیت اقتصااادی اسااتادان باشااد، از دالیاال دیگااری  

قلنای باه یاک موقعیات     ای و  ن ش استادی از موقعیت  رفه»گیرد؛ زمانی که  سرچشنه می
 ای دور از انتظار نیست. ( چنین پدیده4931)قاراخانی و میرزایی، « شغلی ت لیل یابد

قناوان   های پراساتنادی باود کاه بسایاری از دانشاجویان باه       انتظارات دانشجو از استاد تجربه
های ا الی باه من اشااره کردناد. انتظاارات دانشاجو از اساتاد         چااشی اساسی در سطح فعاایت

؛ 4939شاده )ناو ی و هنلااران،     رغم مطااعات انجام ست که به هایی راهننا و مشاور از چااش
؛ ده انی و یننی 4933؛ قطاران و هنلاران، 4932؛ جناای مهنویی، 4932مجاهد و هنلاران، 
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و  4هااای بیشااتری اساات. وایاادمن    و ... ( نیازمنااد پااژوهش 4932ئاای،  ؛ هاازاوه4933دوزی، 
های )داخلی و خارجی(  دانشجویان در برنامه 2ا در دور  دکتری  افظانهنلارانش، استادان ر

نیاز بار تاأثیر اساتاد      5، شاوایتزر 1و مساتین  9(. بارنز2229دانند )وایدمن و هنلاران،  دکتری می
 (:2223اند ) راهننا به تجربیات دانشجویان در دور  دکتری اشاره کرده

هاای   ه دانشجو باشد.  تی در مشلالت و گرفتاریاستاد راهننا باید از ابتدا تا انتها هنرا»
نوشتم، مشلل بیناری مادرم پیش ممد، اما بارای   من موقعی که داشتم رسااه می»و « دانشجو

 «.استاد ا الً اهنیتی نداشت
بر اساس نتایال تح یم  اجی مقاجانی، از نظر بعضی دانشاجویان، دخااات اساتاد راهنناا     

(. 4932فردی و خانوادگی دانشجویان نتایال مثعتای دارد ) های تحصیلی، اقتصادی،  در  یطه
، نیز به مسئوایت استاد راهننا در  نایت از دانشجو، افزون بار  نایات در   1و کراگر 1براون

دانشجویان بایاد باه دو نلتاۀ     3و کاسال 3(. از نظر بیللن4335اند ) نامه اشاره کرده انجام پایان
ند؛ نخست، با او را ت باشند و بتوانند مشلالت خاود  مهم در انتخاب استاد راهننا دقت کن

را تی باا او در میاان بگ ارناد و دیگار      شان را به ها و هنونین مشلالت شخصی دربار  داده
(. اقتنااد در  99: 2221)منله به کنک او برای نوشتن بهترین رساااه اقتنااد داشاته باشاند )    

م کار گروهای از اهنیات زیاادی برخاوردار     منظور انجا ایجاد ارتعا  میان استاد و دانشجو به
هایشاان باه    دانشجویان در گفته» کند:  ، در کتابش به چنین تعاملی اشاره می42است؛ اینگلندر

(. ایان  2241« )کنناد  تأثیر مثعت رابطه با استادان راهننا در رواایت و موف یتشاان اشااره مای    
گاارش یاک م اااۀ قلنای و     کند تا با کناک اساتاد نحاو  ن    ارتعا  به دانشجویان کنک می

جادا از اقتنااد    .(2223، 42و الرسان  44چگونگی انتشاار من را باه خاوبی فراگیرناد )دووااد     
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افازایش  »( و 4932« )ارت ای ارتعاا  قااطفی و  انینی میاان اسااتید و دانشاجویان      »قلنی، 
)اقتناادی فارد،   « روابد غیر رسنی و قنیم ترکه متأثر از ارت ای اقتناد میان دو طرف است

بااره نیاز نظارات متفااوتی      (می تواند به بهعود ووع موجود کناک ننایاد. اماا در ایان    4932
 اشاره کرده است. وجود دارد.یلی از استادان به مورد زیر

جاای اینلاه    دانشجوی دکتری، استاد راهننا را با مشاور اشتعاه گرفته اسات. دانشاجو باه   »
 «کند. اش برای من درددر می گیاش سااای بپرسد، مدام از مشلالت زند دربار  رسااه

جانعاه دارناد. باا     دانشجویان  تی در م طع دکتری نیز از استاد راهننا انتظار  نایتی هنه
دانند و خاطرات خوبی از تجربیاات خاود    اینله استادها در گفتار، این  نایت را مع ور می

ید اماروز   کنناد، اماا در قنال، شارا     از این ناوع  نایات در زماان تحصیلشاان باازگو مای      
دانند. ایان قادم تنایال در ماوارد      های ایران را مناسی گسترش این نوع روابد ننی دانشگاه

دانناد. در واقاع    زیادی به بدبینی استاد و ترس از ن شۀ پنهانی دانشجو برای فریای اساتاد مای   
 قنوان یک چاااش تأثیرگا ار   بدبینی ایجادشده میان استاد و دانشجو در این چرخه مجدداً به

شود در  اای که اگر رابطۀ استاد و دانشجو بر پایۀ اقتنااد شالل    در ایجاد ارزش ننایان می
گرفته و دانشجو به دانش و تجربۀ استاد راهننای خود اقتناد داشته باشد، بایاد ا اال ات و   

ای ایجااد   پیشنهادات او را بپ یرد. از سوی دیگر، استاد راهننا نیز باید چنان فضاای دوساتانه  
ید که دانشجو بتواند بدون هیچ ماانعی مشالالت و نظارات خاود را بیاان کناد و اساتاد،        ننا

وگو در مسیر درستی هدایت نناید. تعامل میان اساتاد و دانشاجو    دانشجو را با تعامل و گفت
( بایاد بسایار نزدیاک و    92: 2221در جریان انجام رساااۀ دکتاری از نظار بایللن و کاساال )     

افزون بار وظاای  مموزشای و پژوهشای، بار ن اش        4ه ن ل از استیگلر نینانه باشد. خنیفر ب
 (.4931قنوان یک هنلار، شریک و دوست تأکید دارد ) استاد به

کنندگان دربار  هنلااری دوجانعاۀ    چااش مهم دیگری که بر اساس تجربیات مشارکت
نشاجو و  استاد و دانشجو مطر، شده،  قدم شفافیت در فرایند،  یطه اختیارات و وظاای  دا 

ریازی مشاترک در فرایناد     (، قدم تعهد طرفین به برناماه 4931استاد )بنی اسدی و ورغامی،
رود؛  تای   گیارد و باه شهرساتان مای     دانشجو تأییاد پروپاوزار را مای   »پیشرفت رسااه است: 

دهد ف د از طریم اینیل یا تلفان کاارش را پایش     رود. ترجیح می گاهی خارج از کشور می
گرفات و   گ اشاتم، یاا تنااس مای     کار بر رسااه، هر وقت با استادم قرار میدر طور »یا « بعرد
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 «. داد کرد یا قجله داشت و سرسری به سااالت من پاسخ می قرار را کنسل می
شاود   وا د( محاسعه مای  43وا د در هر ترم )یعنی در کل  1رسااۀ دور  دکتری معادر 

ه من توجه نشان دهند. بناابراین، اساتاد   و استاد و دانشجو باید مانند وا دهای موظ  دیگر ب
وا د را به رساااۀ هار دانشاجو اختصااص دهاد. در وهلاۀ        1طور ت ریعی باید زمانی معادر  به

نخست، وظیفۀ مدیر گروه است که در چارچوب وظیفۀ اداری و سازمانی خاود، در ابتادای   
بایاد در هناان ابتادای    کار این نلته را به استاد راهننا و دانشجو ت کر دهد. گروه مموزشی 

بندی فروی را برای مالقات استاد با دانشجوی دکتری باه  اورت ملتاوب     کار برنامۀ زمان
افتاد:   به منها پیشنهاد دهد یا من را از استاد و دانشجو ت اوا کند، اما معنوالً ایان اتفاا  ننای   

ن ش گروه یاا   شفاف نعودن« کند. گروه ا الً خودش را درگیر ارتعا  استاد و دانشجو ننی»
ها به ایفای ن ش مااثر در فرایناد پیشارفت یاک رساااۀ دکتاری از        قدم تنایل مدیران گروه
تاوجهی و   ست کاه باه دالیلای مانناد قادم ایفاای ن اش مااثر، بای          موووقات مهم دیگری

هاا، قادم ایفاای     ناماه  تفاوتی به انتظارات استاد و دانشجو، قاطعیت نداشتن در اجرای میین بی
در ایجااد و کنتارر ارتعاا  مانظم میاان اساتاد و دانشاجو و ... توجاه بیشاتری را          ن ش فعاار  

 طلعد. می
انگیزگی و فرسودگی تحصیلی دانشاجو و فرساودگی    کنندگان، بی از دیدگاه مشارکت

اسااتاد »ساات کااه  تاای در  ااورت وجااود رابطااۀ دوسااویۀ  شااغلی اسااتاد از جنلااه مااواردی
ائاۀ یاک رساااۀ قاوی و باا کیفیات بااالی قلنای         تواناد باه ار   هم ننای « دانشجوی قوی ا قوی

انگیزگای اساتادان و دانشاجویان     کنندگان به قوامل متعددی در ایجاد بای  بینجامد. مشارکت
ا االً  »هاای باکیفیات:    اشاره کردند؛ ازجنله سیاست دانشگاه در قعار نحو   نایت از رسااه

وقت دانشجوی زرناگ تلا     کیفیت فرقی ندارد. ف د برای دانشگاه کار باکیفیت و کار بی
دایال توجاه باه کیفیات رساااه مشانور قاانون اخا  سانوات و           شود.  تی منلن است به می

 «  جرینه شود.
هاای باا کیفیات بااال ماورد اساتفاده و        هم استادان و هم دانشجویان انتظاار دارناد رساااه   

ساانی قلنای و   کننادگان نیاروی ان   هاا باه قناوان تاأمین     دانشاگاه »برداری قرار گیرند. از  بهره
هاای   ( و هنونین انجاام پاژوهش  4932به تععیر مراسته و جاهد، « ) متخصص در سطح قاای
رود ارتعاا  الزم باا بخاش  انعت را فاراهم       های مختل  انتظار می بسیار گسترده در  وزه

تفاوتی دانشگاه، از جنله قنللرد وعی  دفاتر ارتعا  دانشگاه با  انعت یلای از    نناید. بی
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طاور غیرمسات یم بار     رفتن انگیز  دانشجویان دور  دکتری بوده کاه باه   ثر در از بینقوامل ما
 ها تأثیر گ اشته است. کیفیت رسااه

های دواتی و غیردواتای، یلای از نتاایال قابال توجاه       ها در دانشگاه تفاوت چشنگیر یافته
د راهنناا  این پژوهش است. برای ننونه، رقایت نلردن  د نصاب تعداد رسااه برای هر استا

دایل پ یرش زیاد دانشجو توسد دانشگاه، پ یرش بدون وابطۀ دانشجویان با توان قلنای   به
ساازی فرایناد    اندک و هنونین تالش برای جا ب و نگاه داشاتن دانشاجو از طریام مساان      

هاای   های مربو  به دانشاگاه  ارزشیابی به بروز مشلالتی انجامیده که اندکی متفاوت از داده
توساد دانشاجویان دکتاری    « استادسااالری »قنوان ننونه، در  اای که پدیاد    ست. به دواتی

قنااوان یااک چااااش ا االی در دانشااگاه مطاار، شااده، ا ااطال،    هااای دواتاای بااه دانشااگاه
توسد استادان دانشگاه های پاوای و غیردواتای ماورد تأکیاد قارار گرفتاه       « دانشجوساالری»

 است.  
 

 بحث و نتیجه گیری

ای باا نتاایال مطااعاات پیشاین مطاب ات دارد. توجاه        شاده تاا انادازه    جامنتایال اوایۀ پژوهش ان
( ، 4931شاریعت )   گ اران مماوزش قااای باه کنیات بایش از کیفیات در پاژوهش        سیاست

هاا در   ویژه در استفاده از روش تح یام و تجزیاه و تحلیال یافتاه     وع  قلنی دانشجویان، به
؛ 4932فاار،  ؛ درخشااان4934دی، ؛ مسااعو4931؛ خسااروی، 4931مطااعااات )غالماای نااژاد، 

(، اهنیات ن اش   4939(، وع  مموزشای دانشاگاه در پاژوهش )سالینانی،     4939سلینانی، 
؛  افایی  4932ئای،   ؛ هازاوه 4932مقاجاانی،   هاا در مطااعاات ) ااجی    استاد راهننا در رسااه
؛ شایربیگی و  4932؛ میزانای و هنلااران،   4933واجارگااه،   ؛ فتحی4933مو د و هنلاران، 

؛ رباااطی و هنلاااران، 4932؛ باازرگ و خاکعاااز، 4934؛  ااااحی قنااران، 4934ای،  وهکااا
قوامااال پنهاااان و مغفاااور در دور  پژوهشااای دور  دکتاااری شاااامل فرهناااگ     »(، 4939
گرایی، ووعیت اقتصادی استادان، ت لی دانشجویان دور  دکتاری، نیااز اساتادان باه      مدرک

دایل مشغلۀ زیاد، نداشتن تاوان قلنای    تادان بهنامۀ ارت ات، قدم فر ت اس م ااه بر اساس میین
( و هنوناین  4931در پژوهش ربااطی و هنلااران )  « توجهی به اخال  پژوهش و... الزم، بی

 اساتادان  هنجارشالنی  ناماه،  پایاان  راهننایی فرایند در دانشجو و استاد  حیح رابطۀ قدم»

 باه  ورود ناماه،  پایاان  راهنناایی  و مشااوره  در کاافی  فر ات  و دقات   ارف  قادم  شامل
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 در ...« و مختلا   موواوقات  باا  هاا  ناماه  پایاان  راهنناایی  و ناکافی تخصص با هایی  وزه
 اساتاد  قناوان  باه  گیر سخت استادان نلردن انتخاب (؛4939 میرزایی، و )قاراخانی مطااعۀ

 چنااین از بااارزی هااای مثااار (،4935) راد  قااانعی م ااااۀ در دانشااجویان توسااد راهننااا

 من باه  فاراوان  وگوهاای  گفت و ها مصا عه در که مواردی هنونین تند.هس هایی پژوهش
  شد. خودداری منها ذکر از کالم، نشدن طوالنی برای اما شده، اشاره

 امااا نامحسااوس جریااان مشلارشاادن اساات، توجااه قاباال مطااعااه ایاان در منوااه

 طاور  باه  چاه  اگار  اسات.   رکات   اار  در هاا  فعاایت هنۀ الی البه در که ست قدرتنندی

 وارورت  دایال  باه  اماا  شده، اشاره جریان این مصادیم به گوناگون مطااعات در پراکنده

 چنانلاه  زیارا  طلعاد،  می را بیشتری تأکید و توجه یلپارچه، جریانی  ورت به من مطااعۀ

 رساااۀ  توایاد  در  ناایتی  و ا الی  هاای  فعاایات  در اخاتالر  مید، می ادامه در من توویح

 داشاته  پای  در را هاا  رساااه  قلنای  کیفیات  کاهش جریان، هنین از تأثیر به دقی اً دکتری،

   است.
کننادگان، قوامال    های این پژوهش گفتاه شاد، از نظار مشاارکت     گونه که در یافته هنان

ها بسیار متنوع و با توجه به ماهیت پیوید  دانشگاه در هام تنیاده    ماثر ا لی بر کیفیت رسااه
، «گاروه مموزشای  »، «دانشاجو » ، «اساتاد »ه ساو متوجا   شاده از یاک   هاای اشااره   است. چااش

و از سوی دیگر متأثر از قوامال  « گ اران سطو، باالتر سیاست»و « وزارت قلوم»، «دانشگاه»
اجتناقی جامعۀ ایران است. در هنۀ این وجوه، جادا از ماوارد    ا  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

هاایی   متعهد، شاهد ظهور پدیاده در مورد دانشجوی خال  و تواننند و استاد باسواد و  استثنا
دایل اختالر در سطو، مختل  ایان زنجیاره، کااهش ارزش در فرایناد تادوین       هستیم که به

 رسااۀ دکتری را در پی دارد:
های خارجی با  های دانشجویان دیگر یا رسااه نامه از پایان« سرقت قلنی». ظهور پدید  4

و ذکار منعاع ا الی در     ارجاعخارجی بدون موی من، استفاده از منابع داخلی و  ترجنۀ موبه
برای ارائۀ نتایال کااذب و دور از  « سازی داده»و « خرید رسااه»رسااه و هنونین ظهور پدید  

اطالقای از ماوارد سارقتی و بار      واساطۀ بای   و اساتاد باه    واسطۀ ناتوانی قلنای  واقع. دانشجو به
 نعوده است.  ای که در  وز  تخصص و قلم او گرفتن راهننایی رسااه قهده
جای توجه به  دانشجو به«. برنامۀ پنهان دانشجو برای انتخاب استاد راهننا». ظهور پدید  2

ای  من خاودم در میاان دو گزیناه   »کند:  توانایی قلنی استاد به موقعیت استاد راهننا توجه می
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لنامۀ که برای انتخاب استاد راهننا در نظر داشاتم، تارجیح دادم اساتادی را کاه ساردبیر فصا      
ام را چااپ   خاطر خودش هم که شاده، م اااه   پژوهشی بود انتخاب کنم. چون استاد به ا قلنی
هاای پنهاان دانشاجویان بارای انتخااب اساتاد راهنناا باه          در تح ی ی درباار  برناماه  « کند. می

مواردی مانند پست و موقعیت اجرایی، شهرت، توان  ناایتی اساتاد و... اشااره شاده اسات      
 (.4939اران، )رباطی و هنل

این پدیده اگر چه به  ورت بسیار مشلار در هناۀ ساطو،   «. گری البی». ظهور پدید  9
دانشگاه )از استاد و دانشجو گرفته تا مدیران و کارکنان( قابل مشااهده اسات، اماا در ماورد     
انتخاب استاد راهننا و مشاور بر اساس موووع مطااعه، از مصادیم بسایار باارزی برخاوردار    

 یلی از این موارد است که به من اشاره خواهد شد.« تعانی مثلثی»ظهور پدید   است.

ویژه در بعضی از  شیوع و گستردگی این پدیده، به«. بستان غیرقلنی بده». ظهور پدید  1
های غیرمعنور مانند گرفتن  بستان های غیردواتی کامالً مشلار و واوح است. از بده دانشگاه

هاای اجرایای بارای     های پژوهشی در سازمان ه تا جور کردن طر،مجوز طر، ترافیک گرفت
 منظور تسهیل در امر تهیه، تدوین و تأیید رسااه برای دفاع.  استاد به
ویاژه در   تعانی مثلثای اساتادها )راهنناا، مشااور و داور( باه     «. تعانی مثلثی». ظهور پدید  5

کیفیت  های بی ه تأیید رسااههای پرجنعیت، راه  ل دیگری برای سرقت بخشیدن ب دانشگاه
خواهد با دادن ننار    استاد می»کاری استاد راهننا است:  کردن کم و در مواردی، برای پنهان

قنوان استاد راهننا باال بعرد. به هنین دایال نظار مسااقد اساتاد      باال به دانشجو، شأن خود را به
گ اشاتن   هم بارای سارپوش   کند. گاهی مشاور و  تی داور را برای دادن ننر  باال جلی می

 «کند. روی وع  رسااه این کار را می
کنندگان این مورد را با اشاره باه   یلی از مشارکت«. ای دانشجوی اجاره». ظهور پدید  1

دانشاجو پاور داده تاا    »های جنوب ایاران مطار، کارد:     قعوای دانشجویان تهرانی در دانشگاه
جاای دانشاجویی دیگار     د اگر دانشجویی باه رس به نظر می« جای او سر کالس برود. کسی به

تواناد از رساااه دفااع هام بلناد. بار        سر کالس  ضور پیدا کند، ا تناالً در هنان ن ش مای 
ها، این پدیده قنومیت چندانی ندارد. اگر چه باه ن ال از یاک اساتاد، در م طاع       اساس یافته

انشجویان ممااد  دفااع من   وقتی تعداد د»ایسانس این پدیده چندان دور از انتظار نیست:  فو 
شاود،   داده می نامه وقت قدر زیاد است که به هر دانشجو  داکثر ده دقی ه برای دفاع از پایان

 «  ا تنار اینله هر کسی به جای دیگری دفاع کند، خارج از تصور نیست.
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رسد قدم توجاه باه    به نظر می«. گرفتن قوانین و م ررات سازمانی نادیده». ظهور پدید  1
ویژه در مواردی کاه باا منفعات افاراد در تضااد اسات، در  اار نهادیناه شادن در           نین، بهقوا

های کشور است. این موووع در مواردی چنان قادی شده که افراد م ید به رقایت  دانشگاه
 گیرند.  قوانین مورد شناتت قرار می

ل مهنای در  ایان پدیاده قاما   «: بدبینی استاد و دانشجو نسعت به هندیگر». ظهور پدید  3
اطنه واردشدن به ارتعا  و تعامل مثعت میان استاد و دانشجو برای انجام یک کاار مشاترک   
و باکیفیت قلنی است. بدبینی دانشجو نسعت به استاد تا منجاا پایش رفتاه کاه دانشاجو قلنااً       

کناد:   سود  ا ل از رسااۀ خود برای استاد راهنناا را محاساعه و از من اباراز نارواایتی مای     
های گ شته کاه دانشاجویان    در  اای که در سار« خواهد با م ااۀ من ارت ات بگیرد. اد میاست»

های ا لی جامعۀ قلنای   ااتحصیلی نداشتند، یلی از دغدغه اجعاری به انتشار م ااه برای فارن
(، ساالری 4913های تحصیالت تلنیلی بوده است. دیانی ) ایران، منتشرنشدن نتایال پژوهش

ها  نامه ( به اهنیت پایان4933( و کوشا و هنلاران )4931(، طهوری )4913) (، مالیی4913)
ها و ورورت انتشاار نتاایال  ا ال از منهاا باه  اورت م اااۀ         از منظر اهنیت اشتراک یافته
ترین  نویسی را یلی از مهم ( ناتوانی دانشجویان در قلنی4913قلنی تأکید داشتند و دیانی )
داند. اما در  ار  اور اازام چاپ م ااه  ها می نامه رگرفته از پایانقوامل قدم انتشار م االت ب

 بر قهده در استاد ناروایتی»توسد دانشجو چااش دیگری را با خود به ارمغان مورده است: 

 مشاترک  در انتشاار  دانشاجو  اجحااف  ا سااس  و دانشاجو  نام به م ااه یک تواید بار گرفتن

 (.4939)قاراخانی و میرزایی،  «اثر
میاد، باروز و    نوه امروزه تهدیدی جدی بارای جامعاۀ دانشاگاهی ایاران باه شانار مای       م

باردن هناۀ    کنند، بلله در  ار از بین سازی ننی ست که نه تنها ارزش هایی گستردگی پدیده
ها با تالش اساتادان و مح  اان واقعای کشاور در جامعاۀ       هایی هستند که در طور سار ارزش

هاای   گرفتۀ قدرتنند و مخربی کاه باه باروز پدیاده     جریان شللقلنی ایران ایجاد شده بود. 
های ا لی و  نایتی )تواید رسااه( در  اار   الی فعاایت شده انجامیده، هنزمان در البه اشاره

هاای    رکت است و به مرامی ونن تعدیل شادن باه چااشای اساسای بارای کیفیات رساااه       
 ساار برده است.ها را نیز زیر  دکتری در ایران، هویت قلنی دانشگاه

هنان گونه که در مدر پیشنهادی زنجیر  ارزش مشاهده شد، تنرکز فعاایت ا لی تواید 
های ایان   رسااه در بخش میانی شامل استاد، دانشجو، مشاور و ارزیاب است. در واقع فعاایت
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افزا باشد و افزایش کیفیت رساااۀ دکتاری را در پای داشاته باشاد. در ایان        بخش باید ارزش
 ست: ، توجه به چند نلتۀ ا لی وروریمورد

افزایای خاود را در ایان فرایناد      نخست اینله اگر هر یک از قوامال ا الی ن اش ارزش   
افزایی قوامال دیگار را در هناان ساطح و در ساطو، دیگار دچاار         درست ایفا نلند، ارزش

پا یر   توجیهبودن این فرایند  وار اختالر خواهد کرد. این امر با توجه به ذات و ماهیت زنجیره
قالقه باه   قنوان ننونه، وقتی استاد واقعی و با توان قلنی باال با دانشجوی ناتوان و بی است. به

ای خااص،   پژوهش مواجه شود یا زمانی که استاد بادون انگیازه یاا غیرمتخصاص در  اوزه     
 دهد. دار شود، اختالر در فعاایت رخ می راهننایی دانشجوی واقعی و باانگیزه را قهده

هاای   تۀ دوم تأثیر قوامل  نایتی )فعاایت  نایتی( است که ن ش پشاتیعانی از فعاایات  نل
گونه کاه   سازی شراید انجام منها برای ارائه به مشتری را بر قهده دارند. هنان ا لی و مماده

های این سطح نیاز منجار باه کااهش      شود، اختالر در فعاایت مشاهده می 1در جدور شنار  
های ا لی ن اش   دخیل در فعاایت ا لی شده است. منلن است فعاایت افزایی قوامل ارزش
هاای  ناایتی،    افزایی خود را به بهترین وجه انجام دهند، اما اختالر در ساطح فعاایات   ارزش

 شود. های منان می نتیجه ماندن تالش رنگ شدن یا بی منجر به کم
اس مفهاوم نظاری   نلتۀ سوم منله افزون بر این دو سطح، سطح کاذب دیگاری )بار اسا   

از سنت « ساز زمینه»های  شود که با قنوان فعاایت زنجیر  ارزش( نیز در این مدر مشاهده می
گ ارنااد؛ مااواردی ماننااد  هااای ا االی ایاان زنجیااره تااأثیر ماای  و سااویی باااالتر، باار فعاایاات 

ناماااه و  بعااادی در ساااطح کاااالن و تصاااویی میاااین گااا اری قجوالناااه و تاااک سیاسااات
دایل قدم انطعا  با ماهیت و واقعیات دانشاگاه، منجار باه اخاتالر در       ههایی که ب ااعنل دستور

 شوند. انجام این فرایند می
 ار تصور کنید در چنین شرایطی، جریان مست ل دیگاری کاه در ایان م اااه باا قناوان       

نامیاده شاده اسات، باه  اورت جریاانی قدرتنناد و مخارب در         « جریان در  ار  رکات »
طور مستنر در  رکت و فعاایت باشاد. جریاانی کاه     ها به فعاایت گانۀ این الی سطو، سه البه

هاای   دایل ماهیت هنگانی بودن متأثر و مااثر بار شادت اخاتالر در هناۀ فعاایات       در واقع به
گا اری ناکارممادی    منجر به تواید رسااه است. اگر دانشجوی ناتوان قلنای باا هار سیاسات    

رفتاه در یاک بخاش از فرایناد،      انتظاار مای  طور منط ی  وارد سیستم دانشگاهی شده باشد، به
رغام   متوق  و از چرخۀ جامعۀ دانشگاهی خارج شود، اما این اتفا  نیفتااده اسات. یعنای باه    
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کنندگان، جز در ماواردی خااص، هناۀ دانشاجویان      شده توسد مشارکت های مطر، چااش
امتحاان   کنناد،  دکتری با هر سطح از سواد و توانایی، وا دهای مموزشی خاود را پااس مای   

گ ارند و با تأیید استاد راهننا و مشااور و در نهایات باا تأییاد داور، از      جامع را پشت سر می
نامۀ دکتری، موفم به دریافت باالترین درجۀ قلنای   کنند و به تععیر میین رسااۀ خود دفاع می

ئت قنوان قضو هی شوند و چه بسا در سریعترین زمان منلن در هنان گروه و دانشلده به می
هاا،   تفااوت دانشاگاه   قلنی ج ب شوند. هنین موووع در مورد استادان وعی ، رؤسای بی

های مموزشای، مادیران نااتوان ادار  مماوزش دانشاگاه و کارکناان        مدیران ناکارممد گروه
هاای موجاود مگااه     کند. یعنی با اینله هنه از چااش قالقۀ دانشگاه نیز  د  می ناوارد و بی

دهناد خاود را معارا و     تنایل به بهعود ووع موجود دارند، اما تارجیح مای  هستند و در گفتار، 
های واعی    را مسئور به وجود ممدن ووع موجود بدانند. ترکیعی از زنجیره« دیگری»ف د 

های دیگر و به امیاد بهعاود وواع موجاود از طریام       که با فرافلنی، در انتظار ت ویت زنجیره
 هستند.  « دیگری»

ای میاان مادیر، اساتاد و دانشاجو بارای ت لیال        تفاهم نانوشاته »خواه: ستگویی به تععیر فرا
سطو، مختل  دانشاگاهی ایاران    میانای  (؛ تفاهم نانوشته4935شلل گرفته است )« کیفیت

 برای کاهش ارزش کاالیی که خود هم سازند  من و هم از مشتریان من است.
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 منابع
 و ناوموری  پژوهشی. نتایال سازی تجاری در رماث سازمانی قوامل (.4932)  سینعلی جاهد، و  نید ،مراسته

 .5-22 ،(2) 2، مفرینی ارزش

 و مانیاان  امیار  )متارجم:  .مادیریت  اطالقاات  هاای  سیساتم  معاانی  (.4932) جورج ماراکاس، و ا. جینز. ابراین،

 دانش. نگاه :تهران (.هنلاران

 در مطار،  معا و با درسی ۀبرنام ۀرشت های امهن پایان قناوین هنپوشانی میزان بررسی (.4933) پروین ا ندی،

 .425-425 (،44) 9  ،قاای مموزش ۀنام تهران. های دانشگاه در بوشام ( ۀنظری )براساس رشته این قلنرو

 ایاران.  در دانشاجویان  اجتنااقی  -سیاسای  اقتنااد  ۀشناساان  جامعاه  بررسای  (.4932) مهدی سید فرد، اقتنادی

 .21-51 (،9) 1 ،ایران فرهنگی تح ی ات

 تحصیالت  دور در قاای مموزش کیفیت بهعود بر ماثر قوامل بررسی (.4932) هنلاران و ابواا اسم برینانی،

 .23-52 (،1) 2 ،مموزشی مدیریت تح ی ات دانشجویان. دیدگاه از تلنیلی

 اساتاد  امال تع از برممده درسی ۀبرنام پنهان: راهننای استاد (.4932) سادات قظینه خاکعاز، و  نیده بزرگ،

 در پاژوهش  تربیتای(.  قلاوم  رشاتۀ  مطااعااتی  )ماورد  ارشد کارشناسی های نامه پایان در دانشجو و راهننا
 .93-52 (،3) 42 ،درسی ریزی برنامه

نویسای از   نامه دانشجو در فرایند پایان -استاد ۀ(. واکاوی انت ادی رابط4931ورغامی، سعید ) و ، ا نداسدیبنی 

 .425-413(، 2) 44، های نوین تربیتی اندیشهلسفه تعلیم و تربیت(،  منظر دانشجو )رشته ف

 و سیسااتان دانشااگاه تلنیلاای تحصاایالت کیفیاات ووااعیت تطعی اای بررساای (.4933) قعااداانلک بلااوچزهی،
 شاهید  دانشاگاه  ارشاد  کارشناسای  ناماۀ  پایاان  .4933-33 سار در اهواز چنران شهید دانشگاه و بلوچستان

 .اهواز چنران

 بهعاود  برای پیشنهاداتی و ا فهان دانشگاه در مموزشی کیفیت افزایش قوامل بررسی (.4913) سارا ن،پاکاریا

 ا فهان. دانشگاه ارشد کارشناسی ۀنام پایان .من

 از قلنای  هیئات  اقضاای  وظاای   شار،  و انتخااب  نحو  قنللرد، (.4932) هنلاران و سعید مقاجانی،  اجی

 .42-41 ،2 ،بابل پزشلی قلوم دانشگاه مجلۀ .سننان پزشلی قلوم دانشجویان دیدگاه

. هاای تحصایالت تلنیلای در توایاد قلام      بررسی ووعیت و ن اش رساااه  (. 4931زاده، محندروا )  نیدی

 http://www.ensani.ir/fa/content /88468/default.aspx :، قابل دستیابی درکنگر  قلوم انسانی

 .59-13 ،12 ،کتاب  ها. نامه پایان در 1411ایزو ندارداستا رقایت میزان بررسی (.4931مریم) خسروی،
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 دیدگاه از راهننا استاد و نامه پایان موووع انتخاب معیارهای بررسی (.4934) هنلاران و  جت درخشانفر،

 .13-51 (،4) 9 ،پزشلی قلوم مموزش ی توسعه و مطااعات مرکز ی فصلنامه دو پزشلی. دانشجویان

 دانشگاه مموزشی مراکز خدمات کیفیت ارزشیابی (.4931) ااه قزت نادری، و وامحندر بهرنگی، ت ی؛ زوار،

 مماوزش  در ریازی  برناماه  و پاژوهش  دانشاجویان.  دیدگاه از غربی و شرقی مذربایجان های استان نور پیام

 .11-32 ،(11) 1 ،قاای

 دانشاجویان  تنایال  دمقا  بار  ماثر قوامل تعیین (.4939) داوود فر،  ااح و  جت سلینانی،  نید؛ سلینانی،

 .31-441 (،49) 1 ، سابداری پژوهش پژوهش. و تح یم به  سابداری تلنیلی تحصیالت

 .2-1(، 9) 3، نامۀ فرهنگستان (. سخنی با پژوهشگران جوان.4935گیالنی، ا ند ) سنیعی

 و خودکارمماادی اوااطراب، ارتعااا  (.4932) محنااود  یاادری، و جلیاال مبااادی، فااتح محساان؛ شاایخی،

 (،95) 3 ،ایرانای  شناساان  روان تحاوای:  شناسای  روان ناماه.  پایاان  تادوین  در کااری  اهناار  با گرایی کنار

 235-239. 

دیدگاه  از دانشجو و راهننا استاد نظارتی ۀرابط و ن ش (. بررسی4934ای،  دی ه ) کاوه شیربیگی، نا ر و

 .4-21 (،4) 1، مموزشی نوین رویلردهای ارشد. کارشناسی دور  دانشجویان

 هااای روش از اسااتفاده (.4934) ساارفراز خااانی، هاشاام و محند ساان اقاادایی، ابااراهیم؛ قنااران،  ااااحی

 ریزی برنامه و پژوهش دکتری، دور  نامه پایان راهننای استاد انتخاب برای شاخصه چند گیری تصنیم
 .11-11 ،65قاای،  مموزش در

 41 ،. فرهنگ نو امروزت یا معلور رکود قلنیدانشجویی؛ قل -(. رشد م االت استاد4932فاطنه )، جواهری
 .http://farhangemrooz.com/news/8214، قابل دسترسی در 32 مذر

 ،فرهناگ  راهعارد  ایران. در شناسی جامعه های نامه پایان به انت ادی رویلردی (.4932) سین امیر دیزجی، خان

 .445-412 ،41و45

کارهاا.   م مماوزش قااای در جهاان اماروز هناراه باا راه      (. روند تحوالت مادیریت نظاا  4931خنیفر،  سین )

 .14-32(، 3) 9 فرهنگ مدیریت.

 پایان انجام فرمیند از دانشجویان روایتنندی بررسی (.4933) محند سرخابی، دوزی یننی و غالمعلی ده انی،

 ،پزشلی شمموز ۀتوسع و مطااعات مرکز ۀمجل تعریز. پزشلی قلوم دانشگاه در من با مرتعد قوامل و نامه

1  (4،) 3-4. 

 .4-41 (،1) 2 ،رسانی اطالع و کتابداری شده. رها ناشناخته گنال نامه پایان (.4913)  سین دیانی،
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 تح ی اات  دانشاگاهی.  و تحصایلی  بیگاانگی  و جواناان  (.4932) محندجواد اسناقیلی، و محندسعید ذکایی،

 .55-32(،1) 1 ،ایران فرهنگی

 یاک  راهنناا:  اساتاد  انتخااب  بار  تأثیرگا ار  و پنهاان  قوامل بررسی (.4939) هنلاران و سادات فاطنه رباطی،

 .112-155 (،1) 44 ،پزشلی مموزش در توسعه های گام فصلنامه پدیدارشناسی. مطااعه

 دکتاری.  م طاع  پژوهشای   دور در پنهاان  درسای  ۀبرناما  واکااوی  (.4931) هنلااران  و سادات فاطنه رباطی،

 .11-15 (،4) 42 ،لیپزش مموزش در توسعه های گام

 در ارزش زنجیار   مادر  کاربسات  هاای  چاااش  (.4939) قعااس  پاور،  قعااس  و امیار  مانیان، مرش؛ م دم، رسته

 .13-11 (،21) 1 ،قاای مموزش نامه قاای. مموزش

 من: اجارای  چگاونگی  و ناماه پایاان  کیفیت (.4913) قعداهلل ب ایی، و بابک ثابت، ااهه؛ رفائی، مهتاب؛ رفاهی،

 ،پزشالی  قلاوم  در پاژوهش  .ا افهان  پزشالی  قلاوم  دانشاگاه  پزشلی دانشلده کارورزان از جینظرسن

 1  (4،) 1-4. 

 هاای  مجلاه  در تلنیلای  تحصایالت  هاای  ناماه  پایاان  از استفاده میزان تطعی ی بررسی (.4913) محنود ساالری،

 .53-11 (،2) 2 ،رسانی اطالع و کتابداری قلنی.

 تح ام  جهات  قلنای  هیئات  اقضای های شایستگی (.4931) فهینه کشاورزی، و ااهام  یدری، قاسم؛ نی،سلی

 (،1) 9 ،مفرینای  ارزش و ناوموری  دکتاری.  دانشجویان انتظارات و ادراکات بر ملیأت دانشگاهی؛ رساات

429-35. 

 :انسانی قلوم جامع پورتار در دسترسی قابل ،22 ، افظ ها. نامه پایان ماجرای (.4931) محندجواد شریعت،
 http://www.ensani.ir/fa/content/202392/default.aspx. 

 توساعه  راهلارهاای  و هاا  فر ات  مواناع،  محتاوای  تحلیال  (.4932) قعدااروا سید موسوی، و مسعود شفیعی،

 .5-43(، 9) 4، مفرینی ارزش و نوموری جانعه. سه کنگره پانزده در دانشگاه با  نعت ارتعا 

 تحصایالت  م طاع  در دانشاجویی  تح ی اات  کیفای  ارت اای  در ماثر لقوام بررسی (.4911) محند  ادقی،

 مادیریت،  دانشالده  دواتای.  مادیریت  رشاتۀ  ،ارشد کارشناسی نامه پایان .دانشجویان دیدگاه از تلنیلی

 .تهران دانشگاه

 استاد انتخاب بر ماثر) پنهان درسی ۀبرنام پنهان هنجارهای واکاوی (.4933) هنلاران و سعید مو د،  فایی

 .3-91 (،4) 4 ،قاای مموزش درسی برنامه مطااعات پدیدارشناختی. مطااعه یک راهننا(،

 (،1و9) 2  ،رساانی  اطاالع   م اااه.  باه  پژوهشای  هاای  طار،  و نامه پایان تعدیل ورورت (.4931) زهرا طهوری،

 491-441. 
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-راهنناا  اساتاد  رابطاه  و اراهنن استاد انتخاب (.4933) سعید طوالبی، و روا  سن مبادی، زین محند؛ قطاران،
 .31-423 ،41 ،درسی برنامه مطااعات دکترا. دوره مموختگان دانش های دیدگاه دانشجو

مساائل   -شناسی  های جنعیت نامه تحلیلی بر پایان(. 4932کاوه فیروز، زینی ) وقعاسی شوازی، محند جالر 
 .4-22، 11و  19 ،جنعیت. گ شته و نیازهای مینده

 فارسای.  ادبیاات  و زباان   هاای  ناماه  پایاان  شناسای  مسایی   (.4931) ا ساان  قعاور،  و محنادقلی  ناژاد،  غالمی

 .434-432 (،4) 4 ،گوهرگویا

 ارشاد.  کارشناسی های نامه پایان ارزیابی استانداردهای و معیارها (.4932پور، مسعود ) گرامی و فیضی، طاهره

 .445-491 ،1 ،دواتی مدیریت انداز چشم

(. تحور فرهنگی در قلم: از قلم دانشگاهی تا قلم 4932محندی، زهرا ) و راد، محندامین؛ مللی، امیر قانعی
 .94-53  (،1) 1 ،ایران فرهنگی تح ی اتپسا دانشگاهی. 

 دانشااجویان هااای توانااایی ررساایب (.4932) نصاارااه سااید سااجادی، و محنااد خعیااری، مهااران؛ میزاناای،

 در ریازی  برناماه  و پاژوهش  ناماه.  پایان نوشتن در استادان راهننایی کیفیت و بدنی تربیت ارشد کارشناسی
 .444-491 ،14 ،قاای مموزش

 و جغرافیا رشتۀ های رسااه /نامه پایان موووقی روند بررسی (.4934) سیدقلی بدری، و مسعود سیرت، نیک
 تربیات  و بهشاتی  شاهید  تهاران،  هاای  دانشاگاه  های رسااه /نامه پایان مطااعه: مورد ایی.روست ریزی برنامه

 .55-11 (،9) 45 ،انسانی جغرافیای پژوهشهای مدرس.

 دانشاگاه  ارشاد  کارشناسای  های نامه پایان در پنهان درسی های برنامه بررسی (.4933) کورش ،واجارگاه فتحی

 .31-443 ،4 ،قاای زشممو درسی ۀبرنام مطااعات بهشتی. شهید

اخالقیاات   ساازوکارهای  و جایگااه  :مماوزش قااای   ارت ای رمز قلنی اخال  (.4935فراستخواه، م صود )
 . 49-21(، 4، )فناوری و قلوم در اخال ایران.  مموزش قاای کیفی تضنین در ای قلنی  رفه

 شارات مگاه.انت  . تهران:دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت(. 4933فراستخواه، م صود )

 ایاران.  اجتنااقی  قلاوم  مموزش فضای در قلم (. اخال 4939 )اهلل میتسید میرزایی،  و قاراخانی، معصومه
 .33-443(، 4) 24، شناختی مطااعات جامعه

 فضاای هنجااری مماوزش قلاوم اجتنااقی در ایاران      (. 4931 )اهلل میات ساید  میرزایای،   و قاراخانی، معصومه
 .421-423، 13، قلوم اجتناقی ی دواتی تهران(.ها مطااعه موردی دانشگاه)

 زاهادان:  پزشلی قلوم دانشگاه مموزشی خدمات کیفیت شلاف (.4931) مسعود رودباری،  و قلی ،کعریایی

 .59-14 (،4) 5 ،پزشلی قلوم در مموزش ایرانی ۀمجل .مطلوب و موجود ووعیت از دانشجویان دیدگاه

http://www.ensani.ir/fa/6549/magazine.aspx


  
 
 

 
 

089 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

چالش کیفیت رسالة 
 دکتری در ایران ...

 دوماین  م ااالت  ۀمجنوقا  اقتصااد.  ارشاد  کارشناسای  هاای  ناماه  یانپا کاربردی ارزش (.4939) زهرا کرینی،

 ایران. اقتصاد تح ی ات مرکز .ایران در اقتصاد قلم پژوهش و مموزش هنایش

 تهران دانشگاه دکتری  دور های نامه پایان از شده تهیه م االت میزان بررسی (.4933) هنلاران و کیوان کوشا،

 .15-13 ،52 ،دانشگاهی رسانی العاط و کتابداری تح ی ات (.31-4932)

 انساانی  قلوم و ادبیات   وز در ها دانشگاه دکتری های نامه پایان ووعیت (4934) هنلاران و هللا فتح مجتعایی،

 در دساتیابی  قابال  .مجتعاایی  هللا فاتح  جایزه  دور دومین برگزیدگان معرفی  جشنوار منها. شناسی مسیی و

9 44 4934 http://www.bookcity.org/news-2585.aspx. 

 موف یات  میازان  م ایساه  و بررسای  (.4933) شاهاب  کسله، و محند سن پرداختوی، یوس ؛ زادگان، محی

 نای بهعود برای هایی کار راه ارائه و ریاوی و فیزیک بیوتلنواوژی، های رشته در پیوسته دکتری های دوره

 .35-422 ،3 ،قاای مموزش نامۀ ها. دوره

 و شناساانه  مسایی  نگااهی  با دکتری  دور دانشجویان برای رسااه معنایی بازسازی (.4933) بختیار محنودپور،

 .413-411 ،42 ،قاای مموزش ۀنام ای. زمینه ۀنظری یک ارائه

 ،اجتنااقی  قلاوم  مااه  کتاب ایران. در ارتعاطات قلوم های نامه پایان شناسی مسیی (.4934) امیدقلی مسعودی،

51، 92-21. 

 تلنیلای.  تحصایالت  دور  ناماه  پایاان  از مساتخرج  م اااه  نشار  در مااثر  قوامال  (.4913) گلناار  م ادم،  مالیی

 .4-41 (،9) 9 ،رسانی اطالع و کتابداری

 و شپاژوه  ۀماسسا . چاپ اور. (4932-39ممار مموزش قاای ایران در سار تحصیلی ) (.4931) روا منیعی،

 .ایران قاای مموزش ریزی برنامه

 کیفیت. مدیریت از جامع ااگویی سوی به قاای مموزش در گرایی  کیفیت جنعش (.4931) یداهلل زاده، مهرقلی

 .55-32 (،9) 4 ،ایران قاای مموزش

   اوز  در نامه پایان تدوین موانع شناسی مسیی (.4932) محند سن   ی ی، و ا ند شععانی،  سین؛ میسنی،

 .495-455 (،2) 49 ،انسانی قلوم های برنامه و متون انت ادی پژوهشنامه اسالمی. بانلداری و قتصادا

 دانشاجویان  تحصیل  ین مشلالت بررسی (.4939) بهشید  گروسی، و اکعر قلی   دوست، قصنت؛ نو ی،

 44 ،یپزشال  مموزشای  توساعه  و مطااعات مرکز ۀمجل مشلالت.  ل در مشاور استادان ن ش و وظای  و
(1،) 114-191. 

 راهنناای  اساتادان  راهنناایی  کیفیات  بررسی (.4939) اهلل نعنت اکعری، و ا ندروا نصر، محندروا؛ نیلی،

http://www.bookcity.org/news-2585.aspx
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 توساعه  و قااای  مماوزش  م االت مجنوقه ا فهان. دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان های نامه پایان

 قاای. مموزش ریزی برنامه و پژوهش ۀماسس تهران: .پایدار

ممار مموزش قاای ایران در یک نگاه،  (.4935) ایران قاای مموزش ریزی برنامه و پژوهش ۀماسس سایت وب
 ( 35 1 92)بازیابی شده در تاریخ . (4939-31سار تحصیلی )

www.irphe.ac.ir//files/site1/pages/Amar_1Negah/w-br-bruoshoor91-92.pdf 

 از دانشجویان روامندی بر راهننا اساتید مموزشی روش دو تأثیر م ایسه (.4932) مهدیمحند سید ئی، هزاوه

 (،2) 5 ،شاهرکرد  پزشالی  قلاوم  دانشاگاه  فصلنامۀ هندان. پزشلی قلوم دانشگاه در تحصیلی راهننایی

21-41.  

 پژوهشای  تجاارب  بار  مااثر  قوامال  بررسای  (.4933) فاارو   مظفاری،  اماین  و محناد  رخابی،سا  دوزی یننی 

 فردوسای،  دانشاگاه  شناسای  روان و تربیتی مطااعات بهشتی. شهید دانشگاه تلنیلی تحصیالت دانشجویان

42 (4،) 422-39.  

 مماوزش  کیفیت بر ماثر قوامل برخی ۀم ایس (.4931) مریم  صاری، بهادری و محند سرخابی، دوزی یننی

 ،4 ،ایاران  قااای  مماوزش  شاری .   انعتی  و بهشاتی  شاهید  هاای  دانشاگاه  در ارشد کارشناسی های دوره

32-51.  
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Abstract 
One of the most important objectives of academic research is to meet the 
scientific needs of society. The important factor that contributes to the 
establishment of trust and values with in order to provide stakeholders with 
academic research and its results is the scientific quality of research. PhD 
thesis, carried out by students and requiring a lot of time and money, 
constitute a considerable percentage of the research conducted at 
universities. The present study aims to identify the challenges of   
“the quality of PhD thesis” in Iran from the viewpoint of professors and 
students, as two major components in doing research in doctoral programs. 
This is a phenomenological research study, and the data collected through 
interviews with professors and students in doctoral programs is analyzed on 
the concept of “value chain”. The findings of the study indicate that the 
challenge of the quality of PhD thesis involves a multiple, multilayered 
interconnection of elements (students, professors, managers and policy-
makers), organizational structure, procedures, rules and other environmental 
actors. In addition, a powerful and fast-moving current has developed 
between these layers, which is both affecting them and affected by them. 
There are instances of un-academic behaviors that have marred the scientific 
identity of universities and turned into a major challenge to the quality of 
doctoral thesis in Iran. 

Keywords: Higher Education, Academic Research, PhD Thesis, Quality, 

Value Chain. 
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