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 درسي ريزيبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی) 42 شماره، دوم دوره، سیزدهم سال

 41ـ  93صفحات ، 1935  زمستان
 

 برنامه دکتری آموختگان دانش مهارتی هایشایستگی

 ایران؛ درسی

 درسی برنامه متخصصان و نظران صاحب دیدگاه بررسی
 

   شريفیان ، فريدون*دار لیاقت طالبي، محمدجواد شاه سمیه
 ایران، روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده اصفهان، دانشگاه درسی ریزی برنامه دکتری آموخته دانش1

 ناصفها
 اصفهان ایران، روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده اصفهان، دانشگاه تربیتی علوم گروه استاد2
 اصفهان ایران، روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده اصفهان، دانشگاه تربیتی علوم گروه استادیار3

 

 چکیده
 که هاییمهارت با را آموختگانی دانش باید هادانشگاه امروزه

 کنند، نقش ایفای یادگیری عصر در ایحرفه طور به بتوانند

 شناسایی» حاضر مقاله از هدف منظور همین به. کنند تربیت

 «درسی برنامه دکتری آموختگان دانش نیاز مورد هایمهارت

 کیفی تحقیق روش از پژوهش موضوع به توجه با. است

 و باز مصاحبه پژوهش در استفاده مورد ابزار. شد استفاده

 از نفر  با هدفمند گیری نمونه روش از استفاده با عمیق

 و بود درسی برنامه اساتید و نظران صاحب متخصصان،

 سپس کرد، پیدا ادامه اطالعات اشباع زمان تا هامصاحبه

 تحلیل و تجزیه برای و شد سازی پیاده هامصاحبه محتوای

 باز کدگذاری و محتوا تحلیل روش از شده پیاده محتوای

 سه شامل پژوهش از آمده دست به هاییافته. شد استفاده

( مؤلفه زیر  شامل) رشته توسعه توانایی اصلی مؤلفه

 و( مؤلفه زیر  شامل) درسی ریزی برنامه هایتوانمندی

 به توجه با. بود( مؤلفه زیر  شامل) پژوهشی هایتوانمندی

 برنامه دکتری دوره از پس التحصیالن فارغ پژوهش، نتایج

 برنامه رشته زمینه در مهارت  بر باید مجموع در درسی

.باشند داشته کامل تسلط درسی

 دکتری، آموختگان دانش مهارتی، شایستگی :کلیدی واژگان

 ریزی برنامه هایتوانمندی رشته، توسعه توانایی درسی، برنامه

 پژوهشی هایتوانمندی درسی،

قدمهم 
 

 دار لیاقتمحمدجواد  نویسنده مسؤول: *

 //پذیرش:   //وصول: 
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /22

 به نسبت جدید عصر در دانشگاهی آموزش رسالت 

 افرادی باید دانشگاه عصر، این در. است کرده تغییر گذشته

 توانایی اطالعات، ذخیره و حفظ جای به که دهد پرورش را

 حل هایمهارت اطالعات، ترکیب و تحلیل بندی، طبقه

 هایمهارت و مذاکره مباحثه، ارتباطی، هایمهارت مسأله،

 سریع تغییرات با بتوانند تا باشند دارا را فناورانه و مدیریتی

 برسند مؤثری همسویی به اجتماعی و صنعتی و فناورانه

 دانشجویان باید عالی آموزش(. )

 و اقتصادی اجتماعی، هایپیشرفت به گوییپاسخ برای را

 کند آماده تغییر، حال در سرعت به تکنولوژیکی

 با را آموختگانیدانش نیز و( )

 یادگیری عصر در ایحرفه طور به بتوانند که هاییمهارت

(. ) کنند تربیت کنند، نقش ایفای

 زمان و بوده بر زمان دانشگاه، در تحصیل کلی طور به

 مختلف هایحوزه سایر در که این برای را فرد از زیادی

 فعالیت انسانی روابط دیگر و خانواده کار، جمله از زندگی

 یک دانشگاه در تحصیل واقع در. گیردبرمی در باشد، داشته

 است دانشجو ایحرفه و علمی هویت زندگی، از مهم مرحله

 سازد آماده آینده در کاری زندگی به انتقال برای را وی تا

(. )؛)

 به باید دانشگاهی آموختگاندانش که کندمی عنوان(  

 و پذیری انطباق گویی،پاسخ کارآفرینی، مانند خصوصیاتی

 هامهارت این و شوند مجهز العمر مادام یادگیری به اشتیاق

 و بیاورند جامعه و دولت بازارکار، به را خصوصیات و

 و اجتماعی موضوعات برای را تخصصیشان و هامهارت

) ببرند کار به جامعه برای اهمیت با اقتصادی

 ایجاد و اشتغال برای سازی زمینه طرفی از(. 

 التحصیالن فارغ بکارگیری جهت در الزم هایقابلیت

 اساسی و اصلی هایرسالت از یکی کار بازار در دانشگاهی

 به سو یک از امر این و است هادانشگاه و عالی آموزش نظام

 از کار بازار نیاز مورد هاینگرش و هامهارت دانش، ارائه

 سو دیگر از و شودمی مربوط دانشگاهی درسی برنامه طریق

 و نفس به اعتماد خودکارآمدی، هایقابلیت تقویت به

 جریان در آموختگاندانش در نوآوری خالقیت قابلیت

 (.. )است مرتبط تحصیل

 که کلیدی تغییرات از یکی که است حالی در این

 قرار توجه مورد بایستی همواره عالی آموزش مؤسسات

 بین کارفرمایان، نیازهای با متناسب که است این دهند

 کار، بازار الزامات با که کنند تربیت را آموختگاندانش

 دانشجویان رو این از(. ) باشند داشته انطباق

 که کنندمی تالش الزم تخصص و مهارت به دستیابی برای

 و ارشد کارشناسی تکمیلی تحصیالت باالتر هایدوره وارد

 سیر بیانگر دکتری آموزش فرایند رو این از. شوند دکتری

 پذیر انتقال عمومی و تخصصی مهارت و دانش یادگیری

 اتفاق امر این زمانی(. ) است

 حرفه افراد عنوان به بتوانند دکتری دانشجویان که افتدمی

 را فرایند این که عاملی مهمترین. کنند عمل و بیاموزند ای

 سطح در غیررسمی و رسمی های آموزش کند،می متأثر

 با دانشجویان فردی بین روابط و آموزشی هایگروه دانشگاه،

 هنجارها، با فرد انطباق شرایط این. است پژوهان دانش سایر

 ایحرفه حوزه و موقعیت به مربوط هاینگرش و هاارزش

 ضمنی طور به انطباق این و شودمی منجر خود به خود

 توسعه. دارد دکتری دانشجویان ایحرفه توسعه بر داللت

 و رسمی فرایند بر مشتمل اجمال به دانشجویان ای حرفه

 سطوح تمامی در مداوم سازی آماده و بهسازی غیررسمی

 که است فردی یا آموزشی گروه دانشگاه، آموزشی،

 دادن قرار پوشش تحت برای دکتری دانشجویان

 ایفای جهت در آینده، ویژه به و حال ایحرفه هاینیازمندی

 کنندمی دریافت اجرایی و پژوهشی آموزشی، هاینقش

( .)

 و دانشجویان سایر با مختلفی جوانب از دکتری دانشجویان

 .دارند تفاوت اقشار سایر نیز

 و گروهی فردی، هایویژگی به مربوط تفاوت این 

 سنی، لحاظ به. آنهاست غیردانشگاهی و دانشگاهی تجارب

 بدین و هستند زندگی چهارم دهه در لباًغا دانشجویان این

 آنها. گذرانندمی را خود زندگی مهم و پربار میانه لحاظ

 دانشجویی مرحله آخرین به که هستند شایسته افرادی

 و تحصیلی لحاظ به افراد، این دیگر طرف از. اندیافته دست

 محیط در که هستند ایارزنده تجارب دارای زندگی شرایط

 برای آنها و است گرفته شکل کاری محیط و دانشگاه

 به که چیزهایی تبیین و توجیه نیز و خود توسعه و یادگیری
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 49 / ... دکتری آموختگان دانش مهارتي هایشایستگي

 

) کنندمی استفاده تجارب این از شود، می ارائه آنها

 .) 

 توسعه زیربنای معلومات، و دانش توسعه کلی طور به

 خودی به و تنهایی به و آیدمی شمار به نگرش و هامهارت

 مهارت؛. ندارد هاشایستگی توسعه در چندانی تأثیر خود،

 از مهارت. است عمل در علم سازی پیاده توانایی از عبارت

 و آمده دست به واقعی محیط در دانش کاربرد تکرار راه

 کیفیت بهبود به منجر مهارت توسعه. یابد می توسعه

 معلومات موارد، از بسیاری در آن، بدون شود،می عملکرد

 در که است حالی در این. بود نخواهند زیادی تأثیر منشأ

 به بتوانند که آموختگانیدانش به جامعه نیاز اطالعات عصر

 هایمهارت و کنند روز به را خود اطالعات مستمر طور

. شودمی احساس پیش از بیش گیرند فرا را جدیدی

 تغییرات ایجاد و تحصیلی هایرشته کردن روزآمد همچنین،

 در و متنوع نیازهای با متناسب آنها درسی هایبرنامه در

 محسوب ضروری امری مختلف ابعاد در فراگیران تحول حال

 آموزش امر در ناظری و گر مشاهده هر همچنین. شودمی

 آموزش بر وارده فشارهای که شودمی متوجه خوبی به عالی

 که کندمی مجبور را عالی آموزش نفعان، ذی جانب از عالی

 نیاز نفعان ذی. بیافزایند خود کیفیت و کارایی بر روز به روز

 استفاده شده، تعیین هایهدف به مؤسسات که دارند

 نائل دانشجویان به مطلوب آموزش و بودجه از منطقی

 آیا که اساسی سؤال این به بایستی همچنین آنان شوند،

 با را دارد؟ حمایت و گذاری سرمایه ارزش عالی آموزش

 راستا این در(. ) دهند پاسخ منطقی دالیل

 برنامه. کنندمی ایفا را مؤثری بسیار نقش درسی هایبرنامه

 باشد رشته هر نیاز مورد هایشایستگی بر مبتنی که درسی

 طور به. است برخوردار واالیی مهمی جایگاه و اهمیت از

 مشخصی و واحد تعریف شایستگی مفهوم مورد در کلی

 مدیران و پردازان نظریه نظران، صاحب همه و ندارد وجود

 مشکل با شایستگی از صحیح و دقیق تعریف یک ارائه در

 به «شایستگی» تعریف در آکسفورد فرهنگ. اندبوده مواجه

 انجام توانایی و دانش از برخورداری را آن صفت، عنوان

 صفت عنوان به کرده، تعریف کارها از برخی آمیز موفقیت

 باشد توانمند کارآمدو که کندمی اطالق فردی به افراد، برای

 و مشخصات از وسیعی دامنه شایستگی(. )

 هانگرش صفات، ها،توانایی ها،مهارت دانش، شامل ها،ویژگی

 قادر را فرد تواندمی که است رفتارها و هاانگیزه برخوردها، و

 بخشی نتیجه و اثربخش طور به را خود وظیفه و کار تا سازد

 اساس بر تواندمی هاویژگی و خصیصه این و برساند پایان به

 گیری اندازه قبول قابل عملکرد استانداردهای و معیارها

 (.) شود

 کرد، اذعان بایستی شایستگی مفهوم تعریف با رابطه در

 ، ،) است شده بیان مختلفی تعاریف

، ، ،  ، 

، ، ،  ، ،  ، 

 جمله از(.  ، ،  ،

 مهارت دانش، هایویژگی از است عبارت شایستگی که این

 عملکرد استاندارد انجام برای هامهارت و دانش آن کاربرد و

(.  استرالیا، ملی آموزش سازمان) کار در انتظار مورد

 کیفیت یا توانایی ـ مهارت دانش، گونه هر شایستگی،

 تعالی به منجر و یافته نمود رفتار، طریق از که است شخصی

 گونه هر شایستگی،(. ) شودمی دهی خدمت

 را عالی رفتار که است ویژگی یا انگیزه مهارت، دانش،

(. ) کندمی بینیپیش را آن یا و شده موجب

 و ارزش نگرش، مهارت، دانش، از ایمجموعه هاشایستگی

 موفقیت انجام برای فرد یک که هستند فردی خصوصیات

) دارد نیاز شغل به مربوط وظایف از گروهی آمیز

( )  نظر اساس بر(. 

 و خاص دانش خاص، هایمهارت بایستمی هاشایستگی

 برنامه و داده شرح را فراگیران عملکردی توانایی میزان

. نماید تعیین نیز را درسی واحدهای محتوای و درسی

 و دانش ترکیب توانایی شامل اغلب تسلط، مفهوم

 چنین. شودمی موضوع یا زمینه یک از بیش هایمهارت

 کمک فراگیران به مهارت و دانش ترکیب به رویکردی

 به که رودمی انتظار علمی هیأت اعضای از و نموده

 و دانش ترکیب) سازی همگام هایمهارت کسب فراگیران،

 .دهند آموزش را( مهارت

 المللی بین و ملی وضعیت از دقیقی ارقام چند هر

 و آموزش هزینه کل در ولی ندارد، وجود دکتری آموزش

 عدم از ناشی هایخسارت و دکتری دانشجویان سازی آماده
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /22

 هاییهزینه چنین و باالست بسیار آنها آموزش در موفقیت

 آثار و است علمی هیأت اعضای دادن دست از هزینه مشابه

 هایهزینه آن متقاعب و افت یا و ماندگاری مانند سویی

 از و دانشجویان برای مالی و ایحرفه هایآسیب عاطفی،

 کل در و نهادها برای منابع و استعداد زمان، دادن دست

 (.)داشت خواهد دنبال به جامعه

 عنوان به دانشجویان، سازی آماده در مشکل وجود

 دکتری، آموزش کیفیت مورد در قضاوت در عنصر مهمترین

 که است دکتری آموزش در عمده نقصان وجود معنی به

 اهداف به رسیدن عدم مسائلی، چنین نهایی نتیجه

 از. بود خواهد دوره این رسانی خدمت و آموزشی پژوهشی،

 تحت هادوره این التحصیالن فارغ که آنجایی از دیگر، منظر

 نظام خود به محقق و علمی هیأت اعضای چون عناوینی

 این اصلی متضرر هادانشگاه خود شوند،می وارد دانشگاهی

 ادعایی، چنین شاهد. بود خواهند دار مشکل و ناقص فرایند

 و دکتری کنونی هایفعالیت و اهداف بین شکاف وجود

 برای دانشجویان که است شغلی و تخصصی هاینیازمندی

 همچنین. است شوند،می آماده مشاغل آن گرفتن عهده به

 و دانشگاهی علمی هیأت خود زعم به که دانشجویانی

 شغلی اصلی گیری هدف آکادمیک محور پژوهش مشاغل

 علمی هیأت عنوان به نقش ایفای آماده را خود آنهاست،

 ، ؛ ،) دانندنمی

 ، .)

 سازی آماده هایبرنامه با اعم طور به گفته پیش مسائل

 دانشجویان هایشایستگی توسعه مشخصاً و دانشجویان

 بهبود برای هافرصت مداوم بینی پیش» عنوان به دکتری،

)  «دانش و هاشایستگی ها،مهارت

 به است، متقابل ارتباط در( 

 اثرگذار آن بر یا بوده ایحرفه توسعه از ناشی یا که نحوی

 بحث خصوص در شده مطرح مباحث به توجه با. است

 آن بر پژوهشگران درسی، برنامه همچنین و هاشایستگی

 آموختگاندانش نیاز مورد هایمهارت شناسایی به تا شدند

 دانش رودمی انتظار که چرا بپردازند، درسی برنامه دکتری

 بتواند التحصیلی فارغ از پس درسی برنامه دکتری آموخته

 مهارتی تسلط خود، رشته دانشی مباحث بر تسلط بر عالوه

  برنامه  متخصص  یک  عنوان به  بتواند  و  باشد  داشته نیز

 و هارشته سایر به خود رشته دانش توسعه بر عالوه درسی

 یاری درسی برنامه مختلف هایزمینه در تحصیلی مقاطع

 .رساند

 بررسی مورد خارجی و داخلی تحقیقات مقاله ادامه در

 و داخلی تحقیقات است ذکر به الزم. است گرفته قرار

 دست به باشد مرتبط پژوهش موضوع با دقیقاً که خارجی

 نوع و روش با ایاندازه تا که تحقیقاتی لذا نشد، آورده

 .شد آورده بود مشابه حاضر پژوهش

 در( ) 

: دکتری دانشجویان ایحرفه توسعه »عنوان با پژوهشی

 دسته دو به را هامهارت  «چیست؟ آنان واقعی نیازهای

 هایمهارت و دکتری دوره اتمام برای الزم هایمهارت

 اتمام برای الزم هایمهارت. کنندمی بندی تقسیم ایحرفه

 و نوشتاری هایمهارت خالق، تفکر: شامل دکتری دوره

 هایداده ترکیب و تحلیل و تجزیه مقاالت، و کتب چاپ

: شامل ایحرفه هایمهارت و تحقیق انجام مهارت تحقیق،

 کار گوناگون، هایدرگروه کار سخنرانی، و ارائه پذیری، تنوع

 افراد مدیریت ای،رشته بین هایفعالیت همکاری، و گروهی

 پژوهانه دریافت برای نگارش در مهارت بودجه، مدیریت و

 . است

 با تحقیقی در ،() 

 رشته دکتری دانشجویان هایمهارت و خصوصیات» عنوان

 دانشجویان و علمی هیأت اعضای هایدیدگاه: تربتی علوم

 روش از استفاده با «تربیتی علوم کالج یک در دکتری

 هیأت اعضای از نفر  با مصاحبه طی و کیفی تحقیق

 با و تربیتی علوم دکتری دانشجویان از نفر  و علمی

 در و( ) گلیرز ثابت هایمقایسه روش از استفاده

 در و اکتشاف دار معنی هایتم و تحلیل گانه شش مراحل

 هامهارت و ذهنی عادات شامل که گرفتند جای طبقه دو

 در که بود هایینگرش و هاارزش شامل ذهنی عادات. بود

 یک در عضویت برای( ) مرتن پذیری جامعه نظریه

 کسب به عالقه) دانش جستجوی شامل و است الزم سازمان

 استقالل ،(خالق ذهن پرورش و یادگیری به تمایل دانش،
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 پذیرش) تواضع و( خودهدایتی خودانگیزی، خودمدیریتی،)

           در  اخالقی   ثبات   جدید،    هایایده  پذیرش    بازخورد،

 دومین. شودمی( پذیری انعکاس و تحقیق و پردازی ایده

 که هستند هاتوانایی و هامهارت شده آشکار هایتم از طبقه

 .دارند قرار ذهنی عادات مقابل نقطه در

 با خود مقاله در( ) 

 اکتشافات: اخیر فناورانه تحوالت در مهارت محتوای» عنوان

 با متناسب آموختگاندانش نیاز مورد هایمهارت «تجربی

 ساده شناختی هایمهارت شامل را فناوری تحوالت و تغییر

 استدالل ها،فعالیت ریزی برنامه کنترل، و مدیریت: شامل)

 تفکر شامل) پیچیده شناختی هایمهارت و( عددی

 . انددانسته( ارتباطی هایمهارت و مسأله حل غیرخطی،

 توسعه هایمؤلفه خود تحقیق در نیز( ) 

 و کتبی ارتباطات شامل را دکتری دانشجویان ایحرفه

 و آموزش مادی، و انسانی منابع مدیریت و رهبری شفاهی،

 در مشارکت دیگران، یادگیری تسهیل توانایی تدریس،

 از استفاده ای،حرفه سازگاری سمینارها، و هاکارگاه

 و پذیرش کار، واقعی محیط در عملی و نظری هایمهارت

 . داندمی خودآگاهی کسب و تغییر ایجاد

 توسط شده انجام مطالعات از یکی در

 هویت شناختی جامعه تحلیل» عنوان با( )

 دانشگاه دانشجویان: موردی مطالعه دانشجویان؛ ایحرفه

 جامعه تحلیلی دانشجویان ایحرفه هویت از «مازندران

 هویت که داد نشان پژوهش هاییافته دادند، ارائه شناختی

 هویت و ایحرفه هویت بعد دو دارای دانشجویان ایحرفه

 هانگرش و هاگرایش طریق از علمی هویت که است شخصی

 گیردمی شکل دانشجویان علمی هایکنش و هاتالش نیز و

 از دانشجو که است تصوری و درک نیز شخصی هویت و

 دانشگاهی محیط در و علمی کنشگر یک عنوان به خودش

 با ایحرفه هویت توسعه همچنین. آوردمی دست به

 رو این از است ارتباط در جامعه درون در فرد موقعیت

 و خانواده هایحمایت اقتصادی، و اجتماعی پایگاه جنسیت،

 گیری شکل در فرد اجتماعی هایشبکه و محیط دوستان،

 . است مؤثر دانشجویان ایحرفه هویت

 هایمؤلفه» بررسی به( ) 

 هدف. پرداختند «آموختگان مهارت هایشایستگی سازنده

 هایشایستگی سازندگی هایمؤلفه شناسایی پژوهش این از

 دیدگاه از کشور ایحرفه و فنی مراکز آموختگان مهارت عام

 پرسشنامه از و بود صنایع در مربیان و مذکور مراکز رؤسای

 مجموع در پژوهش هاییافته. کردند استفاده ساخته محقق

 مهارت عام هایشایستگی برای شاخص  شامل عامل 

 ترتیب به که بود ایحرفه و فنی آموزش مراکز آموختگان

 هایشایستگی: اول عامل: از بودند عبارت اهمیت و اولویت

 عامل شاخص،  شامل که( درصد /) کار محیط

 که( درصد /) کار و کسب دانش هایشایستگی: دوم

 فردی شایستگی هایشاخص: سوم عامل شاخص،  شامل

: چهارم عامل و شاخص  شامل که( درصد /)

  شامل که( درصد /) تحصیلی هایشایستگی

 .بود شاخص

 با ایمطالعه در( )

 آموختگاندانش ایحرفه شایستگی الگوی» عنوان

 بیان «ایران عالی آموزش نظام مهندسی هایدانشکده

 دانستن از فراتر بسیار انتظاراتی مهندس یک از که دارندمی

. است نوین هایفناوری و بنیادین هایدانش از ایمجموعه

  بر مشتمل پژوهش از آمده دست به نهایی الگوی

 توانمندی علمی، تخصص متعالی، انگیزه) کالن شایستگی

 اصلی شایستگی  ،(بالندگی و رشد به اهتمام و علمی

 خالق حل توانایی مهندسی، خدمات ارائه در متعالی انگیزه)

 از وسیعی حجم بر تسلط مهندسی، هایمسأله مند نظام و

 کاربرد هایعرصه از یکی در مهارت مهندسی، و پایه دانش

 تعهد ضمن در گروهی کار دادن انجام در مهارت مهندسی،

 به اهتمام نهایت در و العمر مادام یادگیری به اهتمام فردی،

 .است فرعی شایستگی  و( خودانگیخته یاددهی

 پژوهش روش

 کیفی تحقیق روش پژوهش، در استفاده مورد روش

 کلیه شامل پژوهش این در کنندگان شرکت. بود

 درسی برنامه رشته در اساتید نظران، صاحب متخصصان،

 با رابطه در فراوانی دانش و تجارب آنان زیرا بودند،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2099-fa.html


 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /22

 درسی برنامه رشته آموختگاندانش نیاز مورد هایشایستگی

 دکتری آموختگاندانش با مستقیم طور به آنان هستند، دارا

 و بوده ارتباط در رشته این آموختگاندانش و درسی برنامه

 بایستی که را هاییشایستگی خوبی به توانندمی

 مقطع این تا دانشگاهی تحصیالت ابتدای از آموختگاندانش

  گیری، نمونه روش. کنند بیان را باشند آورده دست به

 محقق. است بوده مطلوب موارد نوع از هدفمند گیری نمونه

 در که درسی برنامه نظران صاحب و متخصصان شناسایی با

 از پس و پرداخت آنان با مصاحبه به ایران از خارج و ایران

 عمیق و آزاد مصاحبه به مصاحبه وقت گرفتن و اجازه کسب

 اشباع زمان تا هامصاحبه و پرداخت کنندگان شرکت با

 نفر  کننده، شرکت نفر ) کرد پیدا ادامه اطالعات

 (. کشور از خارج نفر  و کشور داخل

 نتیجه این به مصاحبه فرایند طی در محقق واقع در

 مطلع کنندگان شرکت با شده انجام هایمصاحبه که رسید

 منجر که جایی تا و دارد شباهت یکدیگر به زیادی اندازه تا

 در جدیدی هایداده و است شده هاپاسخ شدن تکراری به

 . ندارد وجود آنها

 و تجزیه برای ها،مصاحبه انجام از پس بعد گام در

 هایمصاحبه سازی پیاده از پس هامصاحبه محتوای تحلیل

 بار چندین از پس و  دستگاه روی از شده انجام

 آغاز هامصاحبه محتوای تحلیل هامصاحبه محتوای خواندن

 تحلیل برای باز وکدگذاری محتوا تحلیل روش از و شد

 . شد استفاده هامصاحبه

 اساس بر هامصاحبه درون مفاهیم بهتر، عبارت به

 مرحله این نتیجه که شد بندی طبقه موضوع با ارتباط

 از شده کسب اطالعات انبوه کردن خالصه و تقطیر

 که بود هاییبندی دسته و مفاهیم درون به هامصاحبه

 سپس گرفتند،می قرار کد یک درون و بوده یکدیگر مشابه

 هر زیر در بودند اصلی مؤلفه زیرمجموعه که هامؤلفه سایر

 .شدند داده قرار اصلی مؤلفه

 پژوهش هاییافته
 رشته دکتری آموختگاندانش نیاز مورد هایشایستگی

 در درسی برنامه نظران صاحب دیدگاه از درسی برنامه

 چیست؟ مهارتی هایصالحیت حیطه

 در هاشایستگی بحث محوری و عمده و اصلی تمرکز

 . هاستمهارت روی بر هازمینه تمامی

 برنامه دکتری آموختگان دانش های مهارت بحث در

 شامل) رشته توسعه توانایی( الف اصلی مؤلفه سه درسی،

  شامل) درسی ریزی برنامه های توانمندی( ب ،(زیرمؤلفه

  شامل) پژوهشی های توانمندی( ج و ،(زیرمؤلفه

 .است شده مطرح( زیرمؤلفه

 رشته توسعه توانایی: اصلی مؤلفه( الف

 رشته هر در آموختهدانش برای که وظایفی جمله از

 علم پیشرفت و توسعه جهت در تالش کرد، بیان توانمی

 چه ایرشته هر در کس هر که رودمی انتظار بنابراین است؛

 و بهبود تا کند تالش آن از بعد چه و تحصیل دوران در

 هایمؤلفه از یکی. بپردازد رشته آن به مربوط علم گسترش

 تعداد که است زیرمؤلفه  دارای که بود رشته توسعه اصلی

 . داشتند اشاره آن به( %)  شوندگان مصاحبه از نفر 

 رشته دانش سازی بومی توانایی زیرمؤلفه

 خواهد مؤثر زمانی رشته، روز به هایدانش از استفاده

 حل جهت در نتایج و اطالعات از شود تالش که بود

. شد مندبهره آن از کشور داخلی مشکالت و معضالت

 پرورش و آموزش در درسی هایبرنامه ارتقای برای بنابراین

 سازی بومی هایراه ترینمناسب از یکی عالی آموزش و

 و شرایط با متناسب درسی ریزی برنامه رشته دانش

 .است ایران کشور هایموقعیت

 دکتری: )است معتقد  شماره کننده شرکت رو این از

 ریزی برنامه شورای عضو کار، سابقه درسی، ریزی برنامه

 هیأت کشور، درسی ریزی برنامه انجمن عضو دانشگاه،

 (دولتی دانشگاه علمی

 بومی نگاه رشته این هایآموختهدانش و دانشجوها
 کنیم،نمی علم تولید ما ندارن، رو رشته دانش سازی

. کنیممی ترجمه صرفاً رو مطالب. کنیممی عمل بازتولید
 یک که بخواهند دکتری دوره در دانشجوها از باید اساتید
 باشن داشته درسی برنامه طراحی و تدوین در بومی نظریه

 .بکنن تالش جهت این در دانشجویی دوران همون از تا
 درسی برنامه هایمتاتئوری ارائه و پردازی نظریه زیرمؤلفه
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 در شده بیان هاینظریه و هاتئوری به کردن بسنده

 که چرا. است بیهوده ای اندازه تا درسی، برنامه رشته حوزه

 جهت در تالش آن، گسترش و علم تولید هایراه از یکی

 ارائه و نظرات توسعه و بنیادین هایپژوهش

 بیان هایتئوری از تلفیقی ها،متاتئوری. هاستمتاتئوری

 از و تئوری یک نواقص بردن بین از جهت در است شده

 و متخصص که معنا بدین تئوری، یک کردن ترقوی طرفی

 و نظریات به نقادانه و تحلیلی نگاه با رشته آموختهدانش

 پی هاتئوری دیگر نواقص و کمبودها به دیگران هایتئوری

 تا کندمی تالش جدید هایتئوری و نظریات ارائه با و برده

 ترمناسب و ترکاربردی اینظریه و کرده برطرف را معایب آن

 .دهد ارائه

 است معتقد  شماره کننده شرکت خصوص این در

 پشتیبانی معاون مقام قائم اسالمی، آزاد دانشگاه: )که

 (پژوهشی ـ علمی مجله سردبیر پزشکی، علوم دانشگاه

 دکتری یه درسی برنامه رشته در ویژه به و رشته هر در
 نظریه بتونی مثالً بده، بسط رو دیگران نظریات بتونه باید

 اصول در رویکردها کنی، بندی طبقه بدی، بسط رو آیزنز
 یه بتونی مثالً که این تا بدی، بسط رو درسی ریزی برنامه

 بکنن، رو کار این باید هادکتری همه کنی، ایجاد متاتئوری
 بتونن باید کنن، درست متاتئوری یک و بگیرن رو هاتئوری

 .بزنن دست دیگران نظرات سنجی ارزش به
 رشته تخصصی هایزبان بر تسلط زیرمؤلفه

 مهمترین حال عین در و ترینساده از یکی واقع در

 داشته بایستی دکتری آموختهدانش یک که صالحیتی

 خود رشته با مرتبط تخصصی زبان بر کامل تسلط باشد،

 زبان به و بنویسد بگوید، بتواند راحتی به که این. است

 .کند ترجمه فارسی

 است معتقد  شماره کننده شرکت خصوص این در

 عضو کار، سابقه سال  درسی، ریزی برنامه دکتری: )که

 درسی ریزی برنامه انجمن عضو دولتی، دانشگاه علمی هیأت

 (کشور

 رو خودت رشته تخصصی زبان بتونی که مهارته یه این
 انگلیسی الملل بین زبان که دونیممی همه چون بدونی،

 نوشته انگلیسی زبان به هاکتاب و مقاالت اکثر و است

 باید ببری، باال رو علمت و دانش بتونی که این برای. شهمی
 بتونی هم تا باشی بلد رو خودت رشته تخصصی زبان

 دریافت هم و بدی انتقال دنیا تمام به رو خودت هایدانسته
 .کنی

 کاربردی آموزشی هایکارگاه برگزاری توانایی زیرمؤلفه

 مجموع زیرا نیست، مهارت با بیارتباط نگرش و دانش

 موضوع، یک با رابطه در مهارت با مرتبط نگرش و دانش

 بدون صرف هایدانش. شد خواهد شایستگی به منجر

 انبوه جز ایثمره مسائل، به نسبت مثبت نگرش و مهارت

 دانشجویان که طور همان بنابراین داشت، نخواهد اطالعات

 رشته عالی آموزش تحصیلی هایدوره دکتری هایدوره

 برنامه خصوص در نظری آموزش ـ درسی ریزی برنامه

 و تدریس نوین هایروش خدمت، ضمن آموزش هایریزی

 هایکارگاه برگزاری طی بتوانند بایستی اند،دیده را... 

 برگزار کاربردی کامالً صورت به را هادانش این آموزشی،

 .  کنند

 است معتقد  شماره کننده شرکت خصوص این در

 دانشگاه کار، سابقه سال  تربیتی، علوم دکتری: )که

 تدریس بخش در دانشگاه کمیسیون معاون استرالیا، سودرن

 (یادگیری و

 آموختهدانش عنوان به اساتید ما خود که اینه واقعیت
 یک برگزاری توانایی و کردیم کار نظری بیشتر رشته این

 نداریم، رو باشه کیفیت با عملی و کاربردی که کارگاهی
 این آموختهدانش ندارن رو تخصص اساتید وقتی بنابراین

 داشته رو مهارت این داشت انتظار ازش نمیشه هم رشته
 کارگاه یه بتونه میره انتظار ازش واقعاً که صورتی در باشه
 اکثر حاضر حال در چون کند برگزار کاربردی و مفید

 هدف و دارن نظری جنبه فقط شده برگزار هایکارگاه
 .مشخصه که هم کارگاه

 در اجرا قابل و مناسب راهکارهای ارائه در توانمند زیرمؤلفه

 و کشور) درسی برنامه هایچالش و معضالت حل جهت

 (جهان

 راهی مباحث عمیق بررسی و تحلیل و تجزیه توانایی

 و رشته در موجود قوت و ضعف نقاط شناسایی برای است

 با درسی برنامه دکتری آموختهدانش که رودمی انتظار
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 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /22

 کل در و کشور در درسی هایبرنامه هایچالش و معضالت

 و علمی مرتبط هایپژوهش کند تالش و باشد آشنا جهان

 آنها بهبود جهت مناسب راهکارهایی ارائه جهت در کاربردی

 .دهد ارائه

: که است معتقد  شماره کننده شرکت راستا این در

 سازمان عضو کار، سابقه سال  عالی، آموزش دکتری)

 (دولتی دانشگاه بازنشسته علمی هیأت درسی، کتب تألیف

 باید دانشجو دکتری، دانشجویی دوران از من نظر به
 هست، چی درسی ریزی برنامه مشکالت بفهمه و بدونه

 داشته شناسی آسیب و شناسی مسأله از صحیحی شناخت
 دست باید چون شهنمی ختم اینجا به کار اما رشته در باشه

 انجام پژوهش موضوعات این به راجع و بزنه باال آستین و
 بگه باشه داشته علمی گیری موضع بکنه، منتشر مقاله بده،
 چنین دچار مقطع فالن در برنامه فالن که شدم متوجه من

 یعنی مهمه هم کردن نقد از بعد خب هست، مشکالتی
 ارائه کاربردی و مناسب راهکار مشکالت برای که اینه مهمتر

 .بده
  درسی ریزی برنامه هایتوانمندی: اصلی مؤلفه( ب

 برنامه دکتری آموختهدانش و متخصص وظایف از یکی

 طی در شده آموخته هایدانش اجرای توانمندی درسی،

 درسی، ریزی برنامه هایتوانمندی. است تحصیل مراحل

 تخصصی هایشایستگی جزء و مهم بسیار مؤلفه و شاخص

 ریزی برنامه دکتری آموختهدانش هر بایستمی که است

 . باشد برخوردار آن از درسی

 هایصحبت در( %) کننده شرکت نفر  تمامی

 ریزی برنامه هایتوانمندی بر آموختگاندانش تسلط به خود

 .داشتند اشاره درسی

 و نیازسنجی مختلف الگوهای کارگیری به توانایی زیرمؤلفه

 الگو ترینمناسب تشخیص و انتخاب در توانمندی زیرمؤلفه

 درسی برنامه و نیازسنجی هدف با متناسب

 برنامه دکتری آموختهدانش معتقدند شوندگان مصاحبه

 انواع خصوص در نظری دانش که این بر عالوه باید درسی

 مهارت و توانایی باشد، دارا را نیازسنجی فرایندهای و الگوها

 مسلط نیز را نیازسنجی مختلف الگوهای انواع کارگیری به

 با مرتبط الگوی ترینمناسب و بهترین که بداند و بوده

 و است کدام درسی برنامه اهداف یا و نیازسنجی اهداف

 برنامه خصوص در فراگیران نیازهای به دسترسی راه بهترین

 به توانمی که است طریق این از تنها زیرا. است چه

 کامل و درست شناخت از پس و پرداخت نیازها شناسایی

 آموزشی هایموقعیت و امکانات شرایط، بررسی و نیازها

 .زد رفتاری و جزیی کلی، اهداف انتخاب به دست

 :است معتقد  شماره کننده شرکت مثال عنوان به

 برنامه مهندسی رشته این آموختهدانش مورد در بحث
 اینه هست مطرح که چیزی اولین همین برای هست، درسی

 از بعد خب بپردازیم، نیازهای شناسایی به ابتدا در که
 الگوهای از بتونه رشته آموختهدانش یه باید دانش مرحله

 هست این مهم نکته و ببره بهره عملی صورت به نیازسنجی
 هدفی چه با متناسب کجا در الگویی چه از بدونه که

 .کند استفاده

 و آموزشی اهداف طراحی و تدوین توانایی زیرمؤلفه

 روش ترینمناسب انتخاب و تشخیص توانمندی زیرمؤلفه

 آموزشی اهداف با متناسب تدریس

 تدوین و طراحی به باید نیازسنجی، مرحله از پس 

 طراحی و تدوین شناسایی،. کرد اقدام آموزشی اهداف

 .شودمی محسوب ریزی برنامه مرحله در گام اولین اهداف

 است معتقد  شماره کننده شرکت نمونه عنوان به

 آموزشی مشاور کار، سابقه سال  درسی، برنامه دکتری)

 (کانادا آلبرتای دانشگاه علمی هیأت یونسکو، ایمنطقه دفتر

 رو برنامه یک تولید توانایی باید درسی ریز برنامه یک
 رو نیازسنجی بگین بهش اگه که این یعنی خب. باشه داشته
 با بتونه باید بعد. بده انجام کامل مهارت با بتونه بده، انجام

 برنامه طراحی یعنی کند طراحی برنامه یک کامل مهارت
 تولید بتونه باید طراحی اساس بر بعد و بده انجام درسی
 که هدفی هر برای یعنی درسی برنامه تولید یعنی بکنه،

 بدونه رو هدف هر با متناسب تدریس روش کنه،می تعیین
 نه شود،می پیشنهاد روش این بگه بده پیشنهاد که این نه

 .بکنه تولید و بذاره تدریس روش هدف اون برای باید خیر
 محتوا سازماندهی و انتخاب بر توانایی و تسلط زیرمؤلفه

: گویدمی رابطه این در  شماره کننده شرکت

 کار، سابقه سال  عالی، آموزش ریزیبرنامه دکتری)
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 43 / ... دکتری آموختگان دانش مهارتي هایشایستگي

 

 در کار سابقه سال  استرالیا، وسترن دانشگاه علمی هیأت

 دانشگاه در کارمندان و سازمان توسعه مرکز اجرایی مدیریت

 (استرالیا وسترن

. مهمه بسیار محتوا انتخاب و سازماندهی من، نظر به
 بشه، گذاشته اجرا مرحله به هست قرار که چیزی

 و انتخاب محتوایی که بشه تالش باید بنابراین محتواست؛
 رو نیازها باشه، اهداف با متناسب که بشه سازماندهی

 دقیق خیلی باید ریز برنامه شخص همین برای کند، برطرف
 و بروز دانش که کنه سعی باید بکنه، برخورد موشکافانه و

 و محتوا سازماندهی روند و کنه انتخاب رو مناسب محتوای
 تسلط کامالً رو بشه ختم کجا به و بشه شروع کجا از که این

 .کنه عملی و باشه داشته
 ارزشیابی الگوهای انواع عملی اجرای در توانمندی زیرمؤلفه

 درسی برنامه

 از ارزشیابی درسی، ریزی برنامه در مرحله آخرین

 فرایند طی در برنامه از ارزشیابی حال این با است، برنامه

 روش اهداف، نوع به بسته گرفت، خواهد صورت نیز برنامه

 برنامه از ارزشیابی تدریس؛ روش و آموزشی محتوای و اجرا

 شناسایی برنامه قوت و ضعف نقاط تا گیردمی صورت نیز

 .شود پیدا دسترسی برنامه کیفیت ارتقای و اصالح به تا شده

: است معتقد  شماره کننده شرکت مثال عنوان به

 عضو: )کار سابقه سال آموزشی، ریزی برنامه دکتری)

 (دولتی دانشگاه علمی هیأت

 مطالب فقط آموختگاندانش از بسیاری تعداد متأسفانه
 آموختهدانش یک از شما دارن، تسلط رو نظری دانش و

 هستی؟ بلد رو درسی هایبرنامه ارزیابی پرسیمی دکتری
 آشنا ارزیابی الگوی چه با بپرسیم اگه بعد خوندم، آره

 اجرا تونی می رو کدوم داری؟، قبول رو کدوم هستی؟،
 برنامه تونی می آیا. کنه تحلیل تونهنمی دونه،نمی کنی؟
 گام دوم، گام اول، گام بله میگه کنی، ارزیابی رو من درسی

 بخوایم ازش اگه یعنی بلده، حفظی فقط اما آخر؛ الی و سوم
 چون کنه اجرا تونهنمی واقعاً عمل مرحله تو بده، انجام

 شدت به عمل مرحله در ما و نداشته تمرین و تکرار تجربه،
 .هستیم ضعیف

 عملکرد از هاارزشیابی انواع عملی اجرای بر تسلط یرمؤلفهز

 فراگیران

 فراگیران، عملکرد از هاارزشیابی انواع از استفاده

. آنهاست عملی اجرای برای فرد توانایی و تخصص نیازمند

 درسی برنامه دکتری آموختهدانش متخصصان، اکثر نظر به

 کند، تکیه تحصیلی عملکرد ارزیابی از نوع یک به تنها نباید

 و شرایط و فراگیران فردی هایتفاوت به توجه با چراکه

 دسترسی میزان تعیین و شناسایی متفاوت، هایموقعیت

 و نیست پذیر امکان طریق یک از تنها اهداف، به فراگیران

 از مطلب حق واقع در ارزشیابی، نوع یک از استفاده

 .کرد نخواهد ادا را ارزشیابی

: است معتقد  شماره کننده شرکت زمینه این در

 هیأت کار، سابقه سال  درسی، ریزی برنامه دکتری)

 رئیس سابقه آزاد، هایدانشگاه مدعو استاد دانشگاه، علمی

 (گروه مدیر و دانشکده

 یک معموالً خودشون چون دکتری دانشجویان اکثر
 زمان در کردن، تجربه تحصیل طی در رو ارزشیابی روش

 کنن،می اجرا رو هاروش همون هم، آموختگیدانش از بعد
 مختلف هایروش با باید تنها نه من، نظر به که صورتی در

 رو اونها عمل در واقعاً باید بلکه باشیم، آشنا عملکرد ارزیابی
 خودمون رشته در ما متأسفانه که چیزی. کنیم اجرا هم

 شه،نمی دیده عملی آموزش اصالً چون بینیم،می کم خیلی
 امتحان روش این هم بار یک اصالً رشته این آموختهدانش
 .کند استفاده ازش باید چگونه بدونه که نکرده

 پژوهشی هایتوانمندی: اصلی مؤلفه( ج

 تخصصی و مهم بسیار هایصالحیت و هاشایستگی از

 مهارت دارد، درسی برنامه رشته در رنگی پر بسیار وجهه که

  شامل مؤلفه این. است پژوهشی هایتوانمندی و

 مصاحبه در کنندگان شرکت تمامی که است زیرمؤلفه

 حوزه در صالحیت و تخصص داشتن با رابطه در( %)

 .بودند کرده صحبت پژوهشی هایتوانمندی

 دیگران نظرات سنجی ارزش و نقد تحلیل، توانایی زیرمؤلفه

: است معتقد  شماره کننده شرکت رابطه این در

 کار¬سابقه سال  عالی، آموزش ریزی برنامه دکتری)

 کار سابقه سال  استرالیا، وسترن دانشگاه علمی هیأت)

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2099-fa.html


 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /03

 در کارمندان و سازمان توسعه مرکز اجرایی مدیریت در

 (استرالیا وسترن دانشگاه

 قادر باید درسی ریزی برنامه دکتری آموخته دانش یک
 دیگر افراد هایدیدگاه تحلیل و تجریه و انتقاد به به باشد

 بلکه نیست، دیدگاه منفی نقد انتقاد، از منظور و بپردازد
 نهایت در و هست نظر یه منفی و مثبت هایمؤلفه بررسی

 علمی دالیل ذکر با و راحتی به رو خودش نظر بتونه باید
 .بکنه بیان

 تخصصی و علمی متون نقد و تحلیل در توانمندی زیرمؤلفه

 رشته با مرتبط

 بر فرد تسلط نیازمند تخصصی متون تحلیل و نقد

 مثبت نگرش داشتن و بررسی مورد حوزه در مرتبط دانش

 گونه هیچ بدون تحلیل همچنین و نقد اصول به نسبت

 توانمی که هاییشایستگی از یکی بنابراین. است سوگیری

 داشن بر عالوه درسی برنامه دکتری آموختگاندانش برای

 و اصول با آشنایی و نقد مورد موضوع با رابطه در تئوری

 و علمی متون نقد و تحلیل انجام در توانمندی نقد، قوانین

 .است تخصصی

: است معتقد  شماره کننده شرکت رابطه این در

 هیأت کار، سابقه سال  درسی، ریزی برنامه دکتری)

 (تربیتی علوم مدیرگروه دانشگاه، علمی

 ولی داشتم تدریس مختلفی هایدانشگاه در من
 کنیم،می تأکید رشته این دانش بر فقط ما که اینه واقعیت

 رو آموزش و تحلیل نقد، اصول دانش همون در هم باز اما
 که اینه رشته این تو اصلی و مهم مهارت یک دونیم،نمی

 و علمی متون با رابطه در که رو هاییآموخته بتونی
 اگه بدی قرار نقد و تحلیل مورد آوردی دست به تخصصی

 نداشته تفکری هیچ و باشی کننده دریافت صرفاً بخوای
 .کنینمی پیشرفت اصالً که باشی

 مسایل و معضالت شناسایی و تشخیص توانمندی زیرمؤلفه

 آن زمینه در پژوهش انجام و رشته مهم

 معقتد  شماره کننده شرکت مؤلفه این با رابطه در

 عضو کار، سابقه درسی، ریزی برنامه دکتری: )است

 ریزی برنامه انجمن عضو دانشگاه، ریزی برنامه شورای

 (دولتی دانشگاه علمی هیأت کشور، درسی

 این بیارن دست به باید که هاییشایستگی جمله از
 عنوان به کنن، یابی مسأله و شناسی مسأله بتونن که هست

 باید کشور این در کنهمی زندگی داره فرد این متخصص یه
 ی برنامه مطالعات حوزه اساسی مسائل از مورد ده بتونه

 و بنیادی و تئوریک مطالعات لحاظ از چه رو کشور درسی
 از بعد و کنه مطرح و بشناسه باید کاربردی تحقیقات چه
 و مناسب راهکار و بکنه تحقیق کرد پیدا بینش که این

 .بده ارائه عملی و کاربردی
 هاینامه پایان راهنمایی و مشاوره توانایی و مهارت زیرمؤلفه

 طرح تدوین و طراحی در توانمندی زیرمؤلفه و دانشجویی

 درسی برنامه زمینه در مناسب تحقیقاتی

 که این بر عالوه درسی برنامه دکتری آموخته دانش

 و نظری هایحوزه بر بایستی متخصص یک عنوان به خود

 بایستی باشد، داشته کامل اشراف و تسلط پژوهش عملی

 درست سمت به نیز را دانشجویی هایپروژه و هاطرح بتواند
  شماره کننده شرکت خصوص این در. کند هدایت

 سابقه سال  عالی، آموزش مدیریت دکتری: )است معقتد

 معاون بنیان، دانش اقتصاد و ریزی برنامه شورای رئیس) کار
 و آسیا کیفیت مدیریت انجمن عضو دانشگاه، پژوهشی

 گروه مدیر آمریکا، کیفیت مدیریت انجمن عضو اقیانوسیه،
 ملی سازمان کل مدیر سابقه درسی، ریزی برنامه رشته

 ( شده متولد شهر در جوانان
 دیده دانشجویی ی دوره در دکتری  یه که هاییآموزش

 بحث در خصوص به داره تئوری و نظری جنبه بیشتر
 برای بیا بگی دکتری آموخته دانش یک به وقتی پژوهش،

 خیلی کن قبول رو مشاوره یا راهنمایی نامهپایان چندتا
 این و داره کار این از ترسی یه چون نمیده نشون رغبت
 یا نداره، پژوهش انجام مهارت که هست این خاطر به ترس
 عمل در خیلی کنه مدیریت رو طرحی بخواد اگه حتی
 به رو پژوهشی حوزه این باید من نظر به نمیشه، موفق
 .بکنیم قوی مهارت یه عنوان

 دکتری: )گویدمی  شماره کننده شرکت همچنین

 سال پزشکی، آموزش ارشد کارشناس فارموکولوژی،

 هیأت پزشکی، علوم دانشگاه آموزشی معاونت کار، سابقه
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 پزشکی آموزش شورای دبیر پزشکی، علوم دانشگاه علمی

 ( پژوهشی ـ علمی مجله سردبیر عمومی،

 نقشه و پژوهشی نقشه باید دکتری آموخته دانش یک
 یه عنوان به بعداً تونهنمی وگرنه باشه بلد رو مفهومی
 سری یه باید بکنه، آماده خوب پژووهشی نقشه یک دکتری
 چه افراد با که این باشه، بلد هم رو مشاوره هایمهارت
 راهنمایی جوری چه بده، بازخورد و بکنه مصاحبه جوری

 مشاوره تمرین به کوچیک اشل یه تو رو فرد یه مثالً بکنه
 .باشه داشته کوچیک
 هایروش انواع اجرای در توانمندی و تسلط زیرمؤلفه

 (ترکیبی کیفی، کمی،) آنها تحلیل و تحقیق

 با رابطه در شده بیان هایشایستگی و هامهات جمله از

 اجرای توانمندی و تسلط پژوهشی، هایتوانمندی مؤلفه

 بهترین انجام و انتخاب همچنین و تحقیق هایروش عملی

 خصوص این در. است آن با مرتبط تحلیل ترینمناسب و

 ریزی برنامه دکتری: )گویدمی  شماره کننده شرکت

 دانشگاه علمی هیأت کار، سابقه سال  عالی، آموزش

 اجرایی مدیریت در کار سابقه سال  استرالیا، وسترن

 وسترن دانشگاه در کارمندان و سازمان توسعه مرکز

 (استرالیا

 توانایی باید تربیتی علوم دکتری التحصیل فارغ یک
 بر و باشد داشته رو تحقیق هایروش تمامی اجرای و انجام
 کمی تحقیق هایروش از یک هر تحلیل و تجزیه هایروش

 یک هر با متناسب بتواند و باشد داشته کامل تسلط کیفی و
 نمونه پژوهش، هایروش انواع با آشنایی و تسلط ها،روش از

 ترینمناسب و بهترین اطالعات تحلیل و تجزیه و گیری
 انتخاب این و بکنه انتخاب پژوهش نوع با متناسب رو روش
 .پژوهش هایروش انواع بر داشتن تسلط یعنی کردن

 دکتری: )است معتقد نیز  شماره کننده شرکت

 سال پزشکی، آموزش ارشد کارشناس فارموکولوژی،

 هیأت پزشکی، علوم دانشگاه آموزشی معاونت کار، سابقه

 پزشکی آموزش شورای دبیر پزشکی، علوم دانشگاه علمی

 ( پژوهشی ـ علمی مجله سردبیر عمومی،

 رو تحقیق هایمتدولوژی دکتری آموختهدانش یک باید
 گرفته یاد رو تحقیق روش یک فقط که این نه باشه بلد

 باشه، بلد رو اطالعات آوریجمع و تکنیک یک باید باشه،
 مسلط رو کیفی و کمی اطالعات تحلیل هایتکنیک باید

 باید فرد که هست هاییصالحیت و مهارت هااین خب باشه،
 .کنه ایفا رو پژوهشی نقش بتونه تا کنه کسب

 هاینظام تطبیقی هایمقایسه انجام توانمندی زیرمؤلفه

 آنها ارزشیابی و کشورها آموزشی

 و هارشته تمامی در تطبیقی هایمقایسه انجام

 هابرنامه ضعف و قوت نقاط شناسایی به تخصصی هایزمینه

 مقایسه طریق از نیز آموزش حوزه در کرد، خواهد کمک

 درسی، ریزی برنامه هایسیستم آموزشی، هاینظام

 تدریس محتواهای ارزشیابی، یادگیری، ـ یاددهی هایروش

 هاینظام مقایسه به توانمی...  و درس کالس فضاهای شده،

 و شرایط به توجه با طریق این از و پرداخت آموزشی

 در کشورها سایر هایبرنامه و راهکارهای از کشور امکانات

 .نمود اقدام کشور درسی هایبرنامه بهبود زمینه

: گویدمی  شماره کننده شرکت خصوص این در

 دبیر کار، سابقه سال  درسی، ریزی برنامه دکتری)

 (فرهنگیان دانشگاه مدرس و پرورش و آموزش

 بعد یه و داره دانشی یه تطبیقی پرورش و آموزش
 باید رشته این آموختهدانش یک یعنی عملیاتی، و مهارتی

 با رو خودش کشور آموزش هایتفاوت و هاشباهت بتونه
 مناسب راهکارهای و حل راه و کنه مقایسه کشورها سایر
 مقایسه این خود حاال بیاره، دست به رو بهبودش برای
 که داره رو خودش خاص هایتکنیک یک آموزشی هاینظام
 .باشن آشنا هاتکنیک این با باید

 هایمصاحبه انواع) پژوهش ابزارهای بر تسلط زیرمؤلفه

 (پرسشنامه و کیفی

 بر بایستی دکتری آموختهدانش یک که این بر عالوه

 ابزارهای بر باید باشد، داشته تسلط پژوهش هایروش انواع

 نیز را آنها عملی اجرای در توانمندی و تسلط نیز پژوهش

 نیمه ساختاریافته، هایمصاحبه انواع اجرای نحوه. باشد دارا

 تدوین نحوه همچنین و...  متمرکز، گروه یافته، ساختار

 یا و آنها پایایی و روایی بررسی و ساخته محقق پرسشنامه

 جمله از استاندارد هایپرسشنامه انواع از استفاده بر تسلط
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 بایستمی درسی برنامه متخصص یک که است هاییمهارت

 .باشد دارا

: است معتقد  شماره کننده شرکت خصوص این در

 علمی هیأت کار، سابقه سال تربیتی، علوم دکتری)

 المللی بین هایپژوهش مرکز همکار آمستردام، دانشگاه

 درسی هایبرنامه توسعه و طراحی مرکز همکار دانشگاه،

 (ویتنام و اتیوپی غنا، هایدانشگاه در محور شایستگی

 کیفی و کمی پژوهش ابزارهای از استفاده توانایی باید
 داشته وجود تربیتی علوم دکتری التحصیل فارغ یک در

 هایروش انواع با کیفی پژوهش در که این جمله از باشه،
 هایمصاحبه یافته، ساختار یافته، ساختار نیمه هایمصاحبه
 پرسشنامه چون ابزارهایی با کمی هایروش در و گروهی
 هایپرسشنامه ترینمناسب از استفاده ساخته، محقق

 ...  و استاندارد
 اینترنتی جستجوی هایمهارت بر تسلط زیرمؤلفه

 بر تسلط پژوهشگری هر برای پژوهش انجام مبانی

 خصوص این در. است اینترنتی جستجوی هایمهارت

 علوم دکتری: )داردمی اظهار  شماره کننده شرکت

 معاون استرالیا، سودرن دانشگاه کار، سابقه سال  تربیتی،

 (یادگیری و تدریس بخش در دانشگاه کمیسیون

 دانشجوهای از بعضی متأسفانه هم هنوز من نظر به
 و اطالعات فناوری توانایی و مهارت اساتید حتی و دکتری
 هایمقاله سرچ برای ندارن، رو اطالعات و ارتباطات فناوری

 رو گانه هفت هایمهارت دارن، مشکل روز به تخصصی
 هایکتابخانه و علمی هایسایت وارد وقتی نیستن، مسلط

 که اینه واقعیتش خب میشن، سردرگم میشن دیجیتال
 از یا خودشون باید دانشجوها و نمیشه داده آموزش اصالً

 از یا بذاره دانشگاه شاید که آموزشی هایکارگاه طریق
 .بگیرن یاد رو هامهارت این آزاد هایآموزشگاه
 نظرات و هاایده گذاشتن مشارکت به توانمندی زیرمؤلفه

 تخصصی

 بیان زیرمؤلفه این با رابطه در  شماره کننده شرکت     

 کار، سابقه سال درسی، ریزی برنامه دکتری: )کندمی

 آزاد دانشگاه مدعو استاد پزشکی، علوم دانشگاه علمی هیأت

 پزشکی، علوم دانشگاه پشتیبانی معاون مقام قائم اسالمی،

 (پژوهشی ـ علمی مجله سردبیر

 درسی ی برنامه نظریه یک کنه تحلیل بتونه باید فرد
 این بتونه باید اما بده انجام تحلیل و پژوهش بتونه باید رو،

 بتونه و بذاره اشتراک به رو خودش پژوهشی نتایج و نظریه
 هاشوایده کنه، ارائه رو خودش نظریه تخصصی جمع یک در
 دانش گذاشتن مشارکت به نوشتن. بذاره مشارکت به

 تخصصی هاینظریه و هست شایستگی یک خودش
 در شرکت کتاب، مقاله، شکل به بتونه باید رو خودشون
 .بذاره اشتراک به...  و کنفرانس

  
 های اصلی و زیرمؤلفههای صالحیت مهارتیـ خالصه مؤلفه جدول 

 هازیرمؤلفه مؤلفه اصلی
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 ( توانایی بومی سازی دانش رشته1

 های برنامه درسی( نظریه پردازی و ارائه متاتئوری2

 های آموزشی کاربردی( توانایی برگزاری کارگاه3

 های زبان تخصصی( تسلط بر مهارت4

های برنامه درسی )ایران و چالش( توانمند در ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا در جهت حل معضالت و 5

 (جهان
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 (توانایی به کارگیری الگوهای مختلف نیازسنجی1

ترین الگوی نیازسنجی متناسب با هدف نیازسنجی و برنامه (توانمندی در انتخاب و تشخیص بهترین و مناسب2

 درسی

 ( توانایی تدوین و طراحی اهداف آموزشی3

 های درسیبر انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه (تسلط4

 ترین روش تدریس متناسب با اهداف آموزشی(تشخیص و انتخاب مناسب5

 های آموزش ضمن خدمت(اجرای کاربردی و مناسب دوره6

 ترین الگوی ارزشیابی برنامه درس(تشخیص و انتخاب بهترین و مناسب7

 از عملکرد فراگیران ها(تسلط بر اجرای عملی انواع ارزشیابی8
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 گیری نتیجه و بحث

 کیفی پژوهش یک حاضر پژوهش که این به توجه با

 نشد، آورده دست به پژوهش این با مشابه تحقیق و است

 با حاضر پژوهش از آمده دست به هاییافته مقایسه امکان

 و تجزیه به تنها لذا. نداشت وجود مشابه هایپژوهش سایر

. است شده پرداخته هامصاحبه از حاصل هاییافته تحلیل

 از بخشی تنها حاضر مقاله که کرد عنوان بایستی همچنین

 .است پژوهش از حاصل آمده دست به هاییافته

 بحث محوری و عمده و اصلی تمرکز کلی طور به

 در. هاستمهارت روی بر هازمینه تمامی در هاشایستگی

 سه درسی، برنامه دکتری ختگانآمودانش مهارتهای بحث

 ،(زیرمؤلفه شامل) رشته توسعه توانایی( الف اصلی مؤلفه

 و ،(زیرمؤلفه  شامل) درسی برنامهریزی هایتوانمندی(ب

 بحث در( زیرمؤلفه  شامل) پژوهشی هایتوانمندی( ج

 نشان پژوهش این در آمده دست به نتایج. شد نبیا هایافته

 در رودمی انتظار که مهمی فاکتورهای از یکی که دهدمی

 درسی برنامه دکتری آموختگاندانش هاشایستگی خصوص

 . است مهارتی هایصالحیت بحث باشند، داشته تسلط آن بر

 آموختهدانش و متخصص وظایف از یکی واقع در

 آموخته هایدانش اجرای توانمندی درسی، برنامه دکتری

 برنامه هایتوانمندی. است تحصیل مراحل طی در شده

 جزء و مهم بسیار مؤلفه و شاخص درسی، ریزی

 هر بایستمی که است تحصصی هایشایستگی

 برخوردار آن از درسی ریزی برنامه دکتری آموختهدانش

 نظری دانش بر تسلط بر عالوه که است حالی در این. باشد

 و توانایی ، نیازسنجی فرایندهای و الگوها انواع خصوص در

 نیز را نیازسنجی مختلف الگوهای انواع کارگیری به مهارت

 مرتبط الگوی ترینمناسب و بهترین که بداند و بوده مسلط

 و است کدام درسی برنامه اهداف یا و نیازسنجی اهداف با

 برنامه خصوص در فراگیران نیازهای به دسترسی راه بهترین

 به توانمی که است طریق این از تنها زیرا. است چه

 کامل و درست شناخت از پس و پرداخت نیازها شناسایی

 آموزشی هایموقعیت و امکانات شرایط، بررسی و نیازها

 از پس. زد رفتاری و جزیی کلی، اهداف انتخاب به دست

 آموزشی اهداف تدوین و طراحی به باید نیازسنجی، مرحله

 در گام اولین اهداف طراحی و تدوین شناسایی،. کرد اقدام

 و تسلط آن از بعد و شودمی محسوب ریزی برنامه مرحله

 مهمی موارد جمله از محتوا سازماندهی و انتخاب بر توانایی

 آموخته دانش یک درسی، ریزی برنامه بحث در که است

 آخرین. باشد داشته کامل اجحاف آن بر بایستی رشته این

 با است، برنامه از ارزشیابی درسی، ریزی برنامه در مرحله
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 ( توانایی تحلیل، نقد و ارزش سنجی نظرات دیگران1

 ( توانمندی در تحلیل و نقد متون علمی و تخصصی مرتبط با رشته2

 ( توانمندی تشخیص و شناسایی معضالت و مسایل مهم رشته و انجام پژوهش در زمینه آن3

 های دانشجوییراهنمایی پایان نامه( توانمندی مشاوره و 4

 ( توانمندی در طراحی و تدوین طرح تحقیقاتی مناسب در زمینه برنامه درسی5

 های تحقیق و تحلیل آنها، توانمندی( تسلط و توانمندی در اجرای انواع روش6

 های آموزشی کشورها و ارزشیابی آنهاهای تطبیقی نظام( انجام مقایسه7

 های کیفی، و تدوین پرسشنامه(ای پژوهش )انواع مصاحبه( تسلط بر ابزاره8

 ها و نظرات تخصصی( توانمندی به مشارکت گذاشتن ایده9
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 صورت نیز برنامه فرایند طی در برنامه از ارزشیابی حال این

 محتوای و اجرا روش اهداف، نوع به بسته گرفت، خواهد

 صورت نیز برنامه از ارزشیابی تدریس؛ روش و آموزشی

 به تا شده شناسایی برنامه قوت و ضعف نقاط تا گیردمی

. شود پیدا دسترسی برنامه کیفیت ارتقای و اصالح

 انواع بر بایستی درسی برنامه دکتری آموختهدانش

 در کافی توانایی و تخصص فراگیران، عملکرد از هاارزشیابی

 متخصصان، اکثر نظر به. باشد دارا را آنها عملی اجرای

 از نوع یک به تنها نباید درسی برنامه دکتری آموختهدانش

 به توجه با که چرا کند، تکیه تحصیلی عملکرد ارزیابی

 متفاوت، هایموقعیت و شرایط و فراگیران فردی هایتفاوت

 تنها اهداف، به فراگیران دسترسی میزان تعیین و شناسایی

 نوع یک از استفاده و نیست پذیر امکان طریق یک از

 .کرد نخواهد ادا را ارزشیابی از مطلب حق واقع در ارزشیابی،

 رشته هر در آموختهدانش هر برای که وظایفی جمله از

 علم پیشرفت و توسعه جهت در تالش کرد، بیان توانمی

 چه ایرشته هر در کس هر که رودمی انتظار بنابراین است؛

 و بهبود تا کند تالش آن از بعد چه و تحصیل دوران در

 هایمؤلفه از یکی. بپردازد رشته آن به مربوط علم گسترش

 رشته، روز به هایدانش از استفاده بود رشته توسعه اصلی

 در نتایج و اطالعات از شود تالش که بود خواهد مؤثر زمانی

 مندبهره آن از کشور داخلی مشکالت و معضالت حل جهت

 و آموزش در درسی هایبرنامه ارتقای برای بنابراین. شد

 بومی هایراه ترینمناسب از یکی عالی آموزش و پرورش

 و شرایط با متناسب درسی ریزی برنامه رشته دانش سازی

 . است ایران کشور هایموقعیت

 در شده بیان هاینظریه و هاتئوری به کردن بسنده

 که چرا. است بیهوده بس کاری درسی، برنامه رشته حوزه

 جهت در تالش آن، گسترش و علم تولید هایراه از یکی

 ارائه و نظرات توسعه و بنیادین هایپژوهش

 بیان هایتئوری از تلفیقی ها،متاتئوری. هاستمتاتئوری

 از و تئوری یک نواقص بردن بین از جهت در است شده

 متخصص که معنا بدین متاتئوری، یک کردن ترقوی طرفی

 و نظریات به نقادانه و تحلیلی نگاه با رشته آموختهدانش و

 پی هاتئوری دیگر نواقص و کمبودها به دیگران هایتئوری

 تا کندمی تالش جدید هایتئوری و نظریات ارائه با و برده

 ترمناسب و ترکاربردی اینظریه کرده، برطرف را معایب آن

 .دهد ارائه

 مهمترین حال عین در و ترینساده از یکی واقع در

 باشد، داشته بایستی.  آموختهدانش یک که صالحیتی

 این. است خود رشته با مرتبط تخصصی زبان بر کامل تسلط

 ترجمه فارسی زبان به و بنویسد بگوید، بتواند راحتی به که

 .کند

 مجموع زیرا نیست، مهارت با ارتباط بی نگرش و دانش

 موضوع، یک با رابطه در مهارت با مرتبط نگرش و دانش

 بدون صرف هایدانش. شد خواهد شایستگی به منجر

 انبوه جز ایثمره مسایل، به نسبت مثبت نگرش و مهارت

 دانشجویان که طور همان بنابراین داشت، نخواهد اطالعات

 رشته عالی آموزش تحصیلی هایدوره دکتری هایدوره

 برنامه خصوص در نظری آموزش ـ درسی ریزی برنامه

 و تدریس نوین هایروش خدمت، ضمن آموزش هایریزی

 هایکارگاه برگزاری طی بتوانند بایستی اند،دیده را... 

 برگزار کاربردی کامالً صورت به را هادانش این آموزشی،

 مباحث عمیق بررسی و تحلیل و تجزیه در توانمندی کنند

 در موجود قوت و ضعف نقاط شناسایی برای است راهی

 درسی برنامه دکتری آموختهدانش که رودمی انتظار و رشته

 در و کشور در درسی هایبرنامه هایچالش و معضالت با

 علمی مرتبط هایپژوهش کند تالش و باشد آشنا جهان کل

 بهبود جهت مناسب راهکارهایی ارائه جهت در کاربردی و

 .دهد ارائه آنها

 تخصصی و مهم بسیار هایصالحیت و هاشایستگی از

 مهارت دارد، درسی برنامه رشته در رنگی پر بسیار وجهه که

 مهمترین و جمله از. است پژوهشی هایتوانمندی و

 برنامه دکتری آموختهدانش رودمی انتظار که توانمندی

 و نقد تحلیل، توانایی بحث باشد داشته تسلط آن بر درسی

 که است حالی در این.  است دیگران نظرات سنجی ارزش

 دانش بر فرد تسلط نیازمند تخصصی متون تحلیل و نقد

 نسبت مثبت نگرش داشتن و بررسی مورد حوزه در مرتبط

 سوگیری گونه هیچ بدون تحلیل همچنین و نقد اصول به

 برای توانمی که هاییشایستگی از یکی بنابراین. است

 تئوری داشن بر عالوه درسی برنامه دکتری آموختگاندانش

 قوانین و اصول با آشنایی و نقد مورد موضوع با رابطه در
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 و علمی متون نقد و تحلیل انجام در توانمندی نقد،

 تشخیص توانایی که رودمی انتظار طرفی از. است تخصصی

 در پژوهش انجام و رشته مهم مسایل و معضالت شناسایی و

 به خود که این بر عالوه همچنین و باشد دارا را آن زمینه

 عملی و نظری هایحوزه بر بایستی متخصص یک عنوان

 بتواند بایستی باشد، داشته کامل اشراف و تسلط پژوهش

 درست سمت به نیز را دانشجویی هایپروژه و هاطرح

 اجرای بر که است الزم امر این تحقق برای. کند هدایت

 بهترین انجام و انتخاب همچنین و تحقیق هایروش عملی

 الزم توانمندی و تخصص آن با مرتبط تحلیل ترینمناسب و

 دکتری آموختهدانش یک که این بر عالوه. باشد دارا را

 باشد، داشته تسلط پژوهش هایروش انواع بر بایستی

 در توانمندی و تسلط نیز پژوهش ابزارهای بر بایستمی

 انواع اجرای نحوه. باشد دارا نیز را آنها عملی اجرای

 متمرکز، گروه یافته، ساختار نیمه ساختاریافته، هایمصاحبه

 و ساخته محقق پرسشنامه تدوین نحوه همچنین و... 

 انواع از استفاده بر تسلط یا و آنها پایایی و روایی بررسی

 یک که است هاییمهارت جمله از استاندارد هایپرسشنامه

 اجرای الزمه و باشد دارا بایستمی درسی برنامه متخصص

.است اینترنتی جستجوهای بحث بر تسلط هاپژوهش تمامی

 و هارشته تمامی در تطبیقی هایمقایسه انجام طرفی از

 هابرنامه ضعف و قوت نقاط شناسایی به تخصصی هایزمینه

 مقایسه طریق از نیز آموزش حوزه در کرد، خواهد کمک

 درسی، ریزی برنامه هایسیستم آموزشی، هاینظام

 تدریس محتواهای ارزشیابی، یادگیری،  یاددهی هایروش

 مقایسه به توان می...  و درس کالس فضاهای شده،

 شرایط به توجه با طریق این از و پرداخت آموزشی هاینظام

 در کشورها سایر هایبرنامه و راهکارهای از کشور امکانات و

.نمود اقدام کشور درسی هایبرنامه بهبود زمینه

 که گفت بایستی شده بیان موارد تمامی به توجه با

 بود نخواهد ممکن مهارتی هایشایستگی تمامی به دستیابی

 داشتن.محور شایستگی درسی برنامه یک سایه در مگر

 آموختگان،دانش نیاز مورد و مناسب و کاربردی اهداف

 آموختگاندانش دانش، جنبه بر صرفاً که آموزشی محتوای

 به که اساتیدی مهارتی تسلط و تخصص. باشد نداشته تأکید

 از یکی نیز پردازندمی رشته این دانشجویان تربیت

 ایران در رسدمی نظر به. است زمینه این در مهم فاکتورهای

 متأسفانه و شودمی تأکید درسی برنامه دانش بر حد از بیش

 بر که هستند افرادی رشته این آموختگاندانش اکثر

 را الزم تخصص و تسلط درسی ریزی برنامه هایمهارت

 و هاسیاست به امر این علت شد گفته که طور همان. ندارند

 در اساتید تدریس انگیزه و ایحرفه صالحیت رشته، اهداف

 و تالش همچنین و درسی برنامه متخصصان تربیت جهت

 بر هامهارت به دستیابی جهت در دکتری دانشجویان انگیزه

. گرددمی

 

      منابع

.

.

.

.

.

.

 .

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2099-fa.html


 5931  زمستان ،سیزدهم سال (،15)پیاپي 42شمارهریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /02

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2099-fa.html


 92 / ... دکتری آموختگان دانش مهارتي هایشایستگي

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 
 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2099-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

