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 چکیده

 در ادکتر دانشجوی ـ استاد روابط با هدف ارائه چارچوبی برای توسعه مروری ـ تحلیلی وپژوهش حاضر با روش 

 و مقاالت و هاپژوهشابتدا با مطالعه نسبتًا جامع  ،. به این منظوره استکشور انجام شد عالی آموزش در دانش تولید

ور در آموزش عالی کش اضعف در ارتباط و تعامل اثربخش استاد ـ دانشجوی دکتر تون مرتبط با موضوع، دالیل بالقوهم

شد.  اد ـ دانشجوی دکترا ارائهروابط است گردید و سپس بر پایه آن، چارچوبی برای توسعهاستخراج و توصیف و تبیین 

ای حرفههای ( صالحیت2استاد، فردیِ مربوط به  و عوامل بینای حرفههای ( صالحیت1ند از: اعبارت ابعاد این چارچوب

( عوامل مدیریتی و سازمانی. در پایان، بر مبنای چارچوب ارائه شده، راهکارهایی 3فردیِ مربوط به دانشجو و  و عوامل بین

 .شددر آموزش عالی کشور ارائه  وسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکترابهبود و ت برای

 ،دانشجوی دکتراای حرفههای استاد، صالحیتای حرفههای ، صالحیترادکت روابط استاد ـ دانشجوی واژگان کلیدی:

 .دانشگاه، آموزش عالی
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 مقدمه -1

 از یکی عالی، آموزش مؤسسات وها دانشگاه

 برای ایجامعه هر پژوهشی ـ علمی منابع ترینباارزش

محسوب  توسعه و پیشرفت و دانش و علم تولید

 جهانی سمت به خیزش ارکان از دنتوانمی و شوندمی

 که دکترا دوره میان، این در. دنرو شمار به شدن

 مدرک اعطای به و است تحصیلی دوره باالترین

 با که است افرادی تربیت آن، رسالت و انجامدمی

 رفع در فناوری و علوم مختلف یهازمینه در نوآوری

 باشند مؤثر دانش مرزهای گسترش و کشور نیازهای

 دوره دانشجویان. است برخوردار یمضاعف اهمیت از [1]

 و حال برجستة هایپژوهش انجام در مشارکت با دکترا

 رکشو در دانش تولید بالقوة و بالفعل منبع آینده،

 این از حداکثری برداریبهره و شوندمی محسوب

 ن،آ هدررفت از جلوگیری و تحقیقاتی و علمی ظرفیت

 .داشت خواهد کشور علمی توسعة در سزاییهب سهم

بخش حاکی از آن است که روابط اثر هاپژوهشنتایج 

مدی پژوهشی استاد ـ دانشجو در دوره دکترا با خودکارا

های ای، ایجاد انگیزه و عالقه برای انجام پژوهشو حرفه

ه و و عالق وری، نرخ انتشار باالتربیشتر، رضایت، بهره

و ای حرفههای تالش برای دستیابی به اهداف و آرمان

ان آن حال و آیندهای ی موفقیت علمی و حرفهبه طور کل

 ،2د و در این زمینه نقش محوری دارد ]باشمی مرتبط

دارد روابط بین استاد و می نیز اظهار 1. لچوگا[4و  3

ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی که دانشجو هدانشجو ب

 مربوط به خود، اجتماعیای رشتهرا نسبت به فرهنگ 

ـ دانشجوی [5]سازد، بسیار مهم است می . روابط استاد 

ای بلکه بر ،تنها برای دانشجویان مفید استنه دکترا

 6، 5]همراه دارد ی بهاستاد و دانشگاه نیز مزایای متقابل

 توان به مواردی نظیر پیشبردمی هکه از آن جمل [7 و

 و استاد برای دوطرفه و رضایتای حرفه و علمی اهداف

ـ دانشجو دانشجو، دانش افزایی و اثربخشی جمعیِ استاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lechuga, 2011  

ی وردر خلق و تولید دانش از طریق تسهیم دانش، بهره

دانشی )اساتید و دانشجویان های بیشتر از سرمایه

رقابتی برای دانشگاه از دکتری( دانشگاه و ایجاد مزیت 

طریق افزایش سهم کّمی و کیفی آن در تولید علم و 

 و غیربومی دانشجویان از گیریفناوری در کشور، بهره

 متفاوت دانشی زمینه با دانشگاه محیط به واردتازه

 دیدجهای ایده باروری و تولید برای فرصت یک عنوانبه

 پژوهشیهای حوزه و رشته علمی دانش، توسعه خلق و

 انجام با دانشجو و استاد مشترک عالقه مورد

سازی شبکه مشترک، غنی برجسته علمی هایپژوهش

سازی و ارتباطی استاد، توانمندسازی و بهای حرفه

 اینکه دانشجویان، اساتید به واسطهای پژوهشی و حرفه

 برند ومی پیش جدیدهای خود را با دانش و تکنیک

از مسیرهای نویدبخش برای  توانند استاد خود رامی

استاد از ای مطلع سازند، افزایش ارزش حرفه پژوهش

 رهغیجدیدِ موفق به رشته و  پژوهشگرانطریق معرفی 

 .کرداشاره 

 پژوهشگرانو اظهارات  هاپژوهشبا این حال، نتایج 

بیانگر وجود ضعف در ارتباطات و تعامالت استاد ـ 

و  11 ،10، 9، 8] است کشورهای در دانشگاهدانشجو 

و ساختار اجتماعی محیط علمی ایران به طور کّلی  [12

 ، به تعامالت و روابطبدون در نظر گرفتن موارد استثنا و

سطحی، شکننده و نهادینه نشده بین استادان و 

ـ و بهدانشجویا  ـ معطوف طور خاص دانشجویان دکتران 

ها دتواند به کارکرنمی. به این ترتیب دانشجو [10است ]

اساسی دانشگاه که تولید دانش و انتقال های و رسالت

 ،آن و به عبارت دیگر کنش ارتباطی و گفتمانی است

و با توجه به اهمیت و مزایای  مبنا. بر این [9دست یابد ]

، در پژوهش ابط اثربخش استاد ـ دانشجوی دکترارو

حاضر تالش شده است با مطالعه تحقیقات و مقاالت 

، دالیل بالقوة پژوهشگرانتناد به نظر مربوط و با اس

 تعامل علمی استاد ـ دانشجوی دکتراضعف در ارتباط و 

و سپس بر پایة آن، چارچوبی  شود توصیف و تبیین 
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 در تولید وسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکترابرای ت

 دانش در آموزش عالی کشور ارائه شود. 

ـ دانشجوی دکترـ دالیل ضع2  اف در روابط استاد 

، 12]با استناد به متون و مقاالت مرتبط با موضوع 

ترین دالیل ی مهمطور کلبه [17 و 16، 15، 14، 13

در ارتباطات و تعامالت علمی کارامد و اثربخش  ضعف

ر توان به شرح زیمی و استادان را بین دانشجویان دکترا

 برشمرد:
د در میان کاری و جو رقابتی شدیمخفی -

 دانشکده،ی در محیط کل دانشجویان و به طور

 دانشگاه و آموزش عالی 

ضعف در وجود فرهنگ و اخالق علمی و  -

دانشگاهی و های در برخی محیطای حرفه

 دانشجویان و اساتید

ویژه دانشجویان هناآشنایی دانشجویان )ب -

های و رویهها وارد( با سیاستغیربومی و تازه

موجود در گروه و دانشکده و عدم تسهیم 

های ت میان دانشجویان بدلیل رقابتاطالعا

 موجود

سرسختی و عدم همراهی استاد با دانشجو و رد  -

کردن قاطعانه نظرات و پیشنهادات دانشجویان 

تواند باعث کاهش انگیزه دانشجویان می که

 .شود

 ارتباطی استاد و دانشجو  تفاوت در الگو و سبک -

رفتارهای توأم با تضعیف عزت نفس و کرامت  -

 انشجویان از سوی برخی اساتیدانسانی د

شیوع رفتارهای سیاسی در دانشکده و احساس  -

 عدم امنیت روانی دانشجو در روابط با اساتید

 متقابل میان استاد و دانشجو و نبوداعتماد  نبود -

نگرش مثبت در دانشجو برای بیان شرایط فردی 

و مسائل موجود در گروه و دانشکده با استاد و 

 جو توسط استادعدم حمایت از دانش

ضعف در تعامل و رفتار عادالنه و منصفانة استاد  -

 با همه دانشجویان 

ضعف در تعهد به توانمندسازی و افزایش دانش  -

 هایقابلیت کردندانشجو و بالفعل های و مهارت

 بالقوه دانشجو از سوی برخی اساتید

ضعف در ارائه بازخوردهای سازنده به  -

قاط ضعف و دانشجویان در راستای بهبود ن

 ها از سوی برخی اساتیدتقویت قوت آن

 ارتباط غیرمستقیم و باواسطة استاد ـ دانشجو -
که بعضاً احتمال تحریف اطالعات را در راستای 

 .دآورمی وجودهمنافع افراِد واسطه ب

ا گاه و نادر، و ببهفاصله جغرافیایی، تعامالت گاه -

ماهیت صمیمیتِ کمتر و ارتباط غیرمتقابل 

 تأثیر( معتقد است 2014دانشجو و استاد. کِزار )

این عامل در کاهش اثربخشی روابط باید به 

، زیرا روابطی از این حداقل کاهش داده شود

جدید و های تواند برای تولید ایدهمی دست

از  دیمتنوع بسیار مفید باشد و اغلب، سود زیا

 دست آمده فراهمهلحاظ اطالعات و دانش ب

های کند و به عدم انزوا و از دست رفتن ایدهمی

  .[18]شود میمنجر  نوعاً خوب

داوری و تعصب و تبعیض برخی اساتید پیش -

 نسبت به دانشجویان

جای کاربرد استفاده بیشتر از قدرت قهری به -

 استاد قدرت تخصصی و تبشیری توسط

 نامه ارتقایینجبران خدمات و آی ضعف در نظام -

اعضای هیأت علمی و پرمشغله بودن اساتید و 

 داشتن فرصت اندک برای کمک به دانشجو

مرسوم در گروه و دانشکده: های فرهنگ و سنت -

تجارب دانشجویان قدیمی از فرایند ارتباط با 

ند توامی پیدرپیهای اساتید طی سالیان و ترم

آموزشی در های بخشو ها به سنت رایج گروه

 ایصورت روال و رویهشود و بهتبدیل دانشکده 

یابد که الزامًا جریان ها در فضای دانشکده و گروه
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، اما سنت رایج و منطبق بر قوانین نیز نیست

از برنامه درسی پنهان است که عموماً به  جزیی

دانشجویان راحتی و به سرعت در اختیار 

تواند به مانعی برای یم گیرد ونمی قرار واردتازه

نشجویان جدید با گیری روابط اثربخش داشکل

د. گاهی این حواشی و اساتید تبدیل شو

موجود باعث قربانی شدن دانشجو و های سنت

 [.17گردد ]می نادیده گرفتن نیازهایش

انگیزگی و ناامیدی دانشجو رفتارهای خنثی و بی -

 عاملپویا و کارا در روابط و ت یبرای ایجاد نقش

ها، فرهنگ با اساتید که ریشه بسیاری از این

کافی برای آگاهی های پنهان گروه و نبود رویه

موقع از اطالعات و تسهیم آن در میان همه به

 .است دانشجویان

  تعداد کم اساتید متخصص و خبره در زمینه -

 عالیق پژوهشی دانشجویان در گروه

وارد هدر اغلب موارد دانشجویان دختر و پسرِ تاز -

ی با ول ،رو هستندطور یکسان با مشکالت روبهبه

جنسیتی، برای دانشجویان های توجه به ویژگی

دختر و همچنین برای افراد متأهل که 

مسئولیت خانواده و فرزند را نیز به عهده دارند، 

 فشار روانی مضاعفی وجود خواهد داشت که در

صورت نادیده گرفته شدن این شرایط از سوی 

 منفی بر روابط و تعامل تأثیرتواند می استاد

 .[19دانشجو با اساتید بر جای بگذارد]

ضعف در استعداد، توانایی و شایستگی علمی و  -

 پژوهشی دانشجو

ارتباطی دانشجو های ضعف در انگیزش و مهارت -

 برای برقراری تعامل با استاد 

تخصص، رتبه علمی و تعداد انتشارات باالی  -

بیش از حد وی که باعث ارتباط  استاد و رسمیت

شود. ویلسون و همکاران می کم استاد با دانشجو

معتقدند استادانی که آموزش و پژوهش را یک 

 فرایند تعاملی بین استاد و دانشجو تلقی

کنند و همکاری و مشارکت دانشجویان را با می

 رفتارهای کالمی و غیرکالمی خویش تشویق

ی با دانشجویان بل بهتر، روابط متقاکنندمی

 [.20دارند ]

در پذیرش دانشجو که به ها وجود برخی سهمیه -

 در نهایتدرس و های عدم هماهنگی در کالس

به رنجش و ناراحتی و نارضایتی سایر 

 .شودمیمنجر  دانشجویان

هم در  گنجاندن آموزش و پژوهش هر دو با -

 ساختار دوره آموزشی دکترا و فشار زمان

نظیر تدریس در دو یا چند استادان های مشغله -

نامه، دانشگاه، راهنمایی چندین رساله و پایان

اجرایی در درون و بیرون های داشتن مسئولیت

پژوهشی های از دانشگاه، انجام کارها و طرح

 [21غیره ]مختلف و 

وسعه روابط استاد ـ دانشجوی ـ چارچوب ت3

 در تولید دانش دکترا

طور ان شد بهبه آنچه در قسمت قبل بی با توجه

 یی، عوامل اثرگذار بر توسعه روابط و تعامالت علمکل

توان به سه می را میان استادان و دانشجویان دکترا

فردِی و عوامل بینای حرفههای ( صالحیت1 دسته

و عوامل ای حرفههای ( صالحیت2مربوط به استاد، 

( عوامل مدیریتی و 3فردِی مربوط به دانشجو و بین

. به این ترتیب چارچوب کردبندی تقسیمسازمانی 

 وسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکتراپیشنهادی برای ت

که جدول  شودمی در تولید دانش، مشتمل بر سه بُعد

 دهد.می مربوط به هر بُعد را نشانهای ( شاخص1)
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 در تولید دانش وسعه روابط استاد ـ دانشجوی دکتراچارچوب ت -1جدول 

 مرجع هاشاخص ابعاد

ت
حی

صال
ی 

ها
فه

حر
ی 

ا
ن

 بی
ل

وام
 ع

و
اد

ست
ه ا

ط ب
ربو

ی م
رد

ف
 

 و اخالقی استادای ـ تخصص و توان علمی و شایستگی حرفه

روز نگه داشتن اطالعات وی در محیط مهم و بههای گیریدرباره اطالعات و تصمیمـ آگاهی دادن صادقانه به دانشجو 

 دانشگاه

از نقاط ضعف و قوت و داشتن  درستدانشجو و درک ای تک دانشجویان و شناخت شخصی و حرفهـ تعامل انفرادی با تک

 انتظارات مناسب از وی و تنظیم اهداف مناسب برای او

 رسمی با دانشجو و برقراری ارتباط غیررسمی و ایجاد فضای احترام و همدلی در تعامل با دانشجوـ پرهیز از روابط خشک و 

 نمایدمی زمانی که احساس تردید، ابهام و شکستهای ـ تشویق و حمایت روحی دانشجو در دوره

 جارهای گروه آموزشیویژه هنهدانشجو نسبت به هنجارهای رشته، دانشگاه، دانشکده و ب پذیر کردنـ تعهد به جامعه

 ـ انصاف و خیرخواهیِ ادراک شده طرفین از ارتباطات متقابل استاد ـ دانشجو

 ـ گشودگی و ارتباط باز و صادقانه استاد با دانشجو

 مشترک و کمک به دانشجو در یافتن منابع دانشی مفید د عالقهپژوهشی مورهای ـ ایجاد حوزه

اثرگذاری بر تصمیمات و تخصیص  برایـ برخورداری همه دانشجویان از یک فرصت عادالنه و شرایط یکسان و منصفانه 

 منابع دانشی استاد به دانشجویان

 ـ سابقه طوالنی ارتباط و صمیمیت و اعتماد متقابل میان استاد و دانشجو

 ـ ارائه بازخوردهای منظم، سازنده و اثربخش به دانشجو

 اد انگیزش درونی و بیرونی در دانشجو برای پویایی و تالش علمیـ ایج

دانشجو با استاد و دادن وقت و زمان کافی برای انجام کارهای مقرر توسط های منظم برای مالقاتای ـ تدوین برنامه

 دانشجو

[4 ،17 ،18 ،

19 ،20 ،21 ،

22 ،23 ،24، 
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 ایـ برخورداری دانشجو از انگیزه و عالقه کافی و رفتار هدفمند علمی و حرفه

 ـ ادراک دانشجو از نقش خود به عنوان عامل مهم و فعال در فرایند ارتباط با استاد

های و قابلیتها ـ برخورداری دانشجو از دانش پایه قوی در زمینه موضوعات مرتبط با رشته تحصیلی و داشتن مهارت

 پژوهشی

 ارتباطی قویهای ـ برخورداری دانشجو از مهارت

در همان دانشگاهِ محل تحصیلِ مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تجربه و سابقه دانشجو  ـ پیوستگی تحصیالت دکترا

 در دانشگاه

منفی موجود در محیط های مسائل و نگرش و برای صحبت کردن با استاد دربارهـ احساس آزادی، امنیت و اعتماد دانشج

 دانشکده

 ـ شناخت دانشجو از استاد و آگاهی از سبک ارتباطی او

 شناختی دانشجو و آشنایی وی با فضا و فرهنگ رشته دانشگاهی خویشهای ـ توانایی

 ـ معدل تحصیلی باالی دانشجو

 ـ رضایت دانشجو از دوره دکترا و گروه آموزشی

 باانگیزه ماندن و پیگیری و استقامت در کارهای و آگاهی از روشها نه از زمان و فرصتـ استفاده هوشمندا

 شناختی دانشجوـ سرمایه روان

 ا اعضای گروه آموزشی و تالش برای کسب اطالعات کافی در زمینه فضا و جو دانشکده و گروهـ برقراری تعامل مکرر ب

[17 ،18 ،19 ،

 [27و  26 ،20
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 نظارتی و تضمین کیفیت مناسبهای کالن آموزش عالی و برنامههای گذاریـ سیاست

 مدیریتی دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشیهای مشیـ خط

 ـ کمیت و کیفیت روابط اساتید با یکدیگر

 ـ فرهنگ سازمانی و جو گروه و رشته آموزشی

پذیر، تشویق نوآوری، گشودگی و ارتباطات باز و انعطافهای قوانین و رویه نظیرهایی ـ ساختار سازمانی تواناساز با ویژگی

گیری مشارکتی، انسجام و همدلی و وجود فضا و جو دوستانه، اعتماد و کاری، تصمیمصادقانه و کاهش ابهام و مخفی

 همکاری در محیط گروه و دانشکده

ای متون علمی معتبر بر ترینتازهظیر تسهیل دسترسی به ـ تسهیالت، تجهیزات و امکانات علمی و غیرعلمی دانشگاه ن

 مناسب و مجهز برای دانشجویان خوابگاهیهای دانشجویان و برخورداری از خوابگاه

 سازمانی و غیره  و پاداش، سیستم آموزش کارکردسازمانی از جمله سیستم ارزیابی های ـ سیستم

و  20 ،17، 6]

28] 

 

 گیریبندی و نتیجهـ جمع4

ی و زسابه به دکترا دانشجوی ـ استاد اثربخش روابط

 و حتی اساتید کمک توانمندسازی دانشجویان دکترا

 کیفی و کّمی سزایی در توسعههو نقش ب کندمی

در  و علمی رشته یک توسعه دانشگاهی،های پژوهش

 این اب. دارد برعهده کشور علمی توسعه و پیشرفت نهایت

 این که است آن از حاکی هاپژوهش برخی نتایج حال

 مطلوبی وضعیت از کشور عالی آموزش در روابط

در مطالعه حاضر با بررسی متون و  .نیست برخوردار

مرتبط با موضوع پژوهش، عوامل بالقوه  هایپژوهش

ج تخرااس ابط علمی استاد ـ دانشجوی دکتراضعف در رو

و بر این مبنا، چارچوبی برای توسعه روابط  شدو توصیف 

و ای حرفههای ( صالحیت1مذکور در قالب سه بُعد 

های ( صالحیت2فردِی مربوط به استاد، عوامل بین

( عوامل 3فردیِ مربوط به دانشجو و و عوامل بینای حرفه

مدیریتی و سازمانی ارائه شد. با توجه به چارچوب ارائه 

ه، راهکارهای زیر برای بهبود و توسعه روابط و شد

ـ دانشجوی دکتراتع  :شودمی پیشنهاد امالت علمی استاد 

ها و برگزاری سمینارها، همایشها انجام پژوهش -

تخصصی در خصوص  و علمیهای و نشست

دالیل و پیامدهای نامطلوبِ ضعف ارتباطات 

ادان با است می پویا و اثربخش دانشجویان دکتراعل

و نیز مزایای متقابل این ارتباط برای دانشجو، 

استاد، دانشگاه و جامعه به منظور ایجاد شناخت 

گذاران و آگاهی و جلب توجه مسئوالن و سیاست

آموزش عالی و استادان و دانشجویان نسبت به 

موضوع و تالش برای کاهش و رفع مشکالت و 

 بهبود مستمر وضعیت موجود

مدیریت توزیع اطالعات در دانشگاه، دانشکده و  -

گروه آموزشی به نحوی که اطالعات موردنیاز و 

مناسب در زمان مناسب در اختیار فرد مناسب 

قرار گیرد. در این راستا ضروری است فرهنگ 

حاکم، به اشتراک گذاشتن اطالعات را مورد 

حمایت قرار دهد. اطالعات مهم و کمیاب، منشأ 

دانشجویان  طور معمولبهرت است و نیرومند قد

و افرادی که این قدرت را در اختیار دارند تمایل 

دهند.  ندارند آن را در اختیار دیگران قرار

مد اطالعات آن است بنابراین الزمه توزیع کارا

اک گذاشتن که فرهنگ سازمان به اشتر

کرده و و آن را ارزشمند تلقی  اطالعات را ترویج

. سیستم [29داخت کند ]برای آن پاداش پر

انگیزه کافی در  و پاداش باید کارکردارزیابی 

همه اعضا و دانشجویان گروه و دانشکده ایجاد 

تا تسهیم اطالعات ضمنی و پنهان برای  کند

شد و افراد، سود و فایده کافی دربرداشته با

موقع به اطالعات عدالت اطالعاتی و دسترسی به

شفافیت و عدالت . افزایش شودبرای همه فراهم 
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بخش و به دور از اطالعاتی و محیط علمی لذت

 تواند در تقویت جومی هاکاریابهامات و مخفی

 یکل گروه اثرگذار باشد و فضای کل اعتماد در

سزایی بر نشاط و سالمت روانی هب تأثیرگروه، 

دانشجو و تعامالت علمی اثربخش استاد ـ 

 زمانی دانش، دانشجو خواهد داشت. تسهیم

 تسهیم این هزینه ازها پاداش که آیدمی وجودهب

 رفتار وها پاداش میان بنابراین باید .باشد بیشتر

 ایجاد دانشگاه در قوی ارتباط دانش، تسهیم

 ضااع سهم متقابل با دقت به بایدها پاداش. دشو

 دهش هماهنگ دانش کیفیت و کمیت تسهیم در

بخشی از شود و  ارزیابی درستی به سهم این و

 افراد را تشکیل دهد.  ارزیابی کارکرد

پذیری و انتقال تجارب و اطالعات افزایش جامعه -

پنهانِ موردنیاز برای انجام کار در محیط گروه و 

وارد به محیط گروه دانشجویان تازهدانشکده به 

فرصت تعامالت  سازیو دانشکده از طریق فراهم

و  ادبیشتر دانشجو با است غیررسمی و مشاوره

توجیهیِ اثربخش و منتورشیپ و های برنامه

 تشریفاتی  تنهانه

و قوانین حمایتی )مالی و غیرمالی( ها سیاست -

 مثبت با جدی از اساتیدی که با ایجاد تعامالت

دانشجویان، به شکوفایی استعدادهای پنهان و 

معرفی دانشجویان برجسته به حوزه و رشته 

 هش ساعات)از جمله کا شوندمیمنجر  مربوط

با هدف کاهش  اساتید مذکور تدریس موظف

حجم کاری این اساتید و داشتن فرصت و زمان 

 بیشتر برای دانشجویان(

سازی حضور مستمر دانشجوی غیربومی تسهیل -

در دانشگاه از طریق رفع موانع و کمبودهای 

اسب و فضای اسکاِن من سازیخوابگاهی )فراهم

طرف کردن ، برکافی برای هر دانشجوی دکترا

  (اینترنت و تجهیزات خوابگاهی و غیرهمشکالت 

ها حیطه اختیارات، انتظارات و نقش سازیشفاف -

منظور و وظایف هر یک از طرفین رابطه به

. در همین راستا هاجلوگیری از سردرگمی

بزرگ دنیا اطالعات های بسیاری از دانشگاه

ما در اختیار مفیدی را در قالب یک کتابچه راهن

دهند که در آن ضمن می قراردانشجویان جدید 

و انتظارات ها الزم، مسئولیتهای راهنمایی

ه فرهنگ هر رشته رسمی و غیررسمی )با توجه ب

فرهنگ دپارتمان و گروه دانشگاهی و خرده

مربوط( هر یک از طرفین رابطه نیز تشریح شده 

 است.

 فرهنگیی با تالش فعاالنه دانشجو برای آشنا -

در  گیری درستجهت پنهان گروه و تشخیص و

 خصوص نحوه تعامل با اساتید دروس گوناگون 

پژوهشگری از های شروع آموزش اصولی مهارت -

ابتدایی تحصیل در نظام تعلیم های همان سال

 و تربیت به فراخور سن و توانایی فراگیر

اصالح نظام مدیریتی در آموزش عالی و  -

جاد ساختار سازمانی سازی زمینه ایفراهم

 تواناساز در دانشگاه

متخصص و  علمی هیأت کّمی اعضای تأمین -

  تدریس در دوره دکترا شرایط شایسته و واجد

صی تخصهای ی واجد قابلیتتشکیل یک نهاد مل -

ی تضمین کیفیت( و الزم )نهاد ملای و حرفه

واحد، جامع، یکپارچه، تخصصی  ینظام استقرار

بی و پایش مستمر برای ارزیاای و حرفه

لی در جهت و مؤسسات آموزش عاها دانشگاه

های و تشکیل کمیته بهبود کیفیت دوره دکترا

نظارت بر  برایها و مستقل در دانشگاهای حرفه

تحصیالت تکمیلی و رسیدگی به های دوره

 مشکالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی

منظم و مستمر از شرایط و عوامل های ارزیابی -

روابط بهینه استاد ـ دانشجو در  مؤثر در

 ارزیابی درونی و بیرونی و ارائههای برنامه
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راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط 

قوتِ شناسایی شده و پیگیری کاربست این 

 راهکارها توسط نهاد تضمین کیفیت

 وها دانشگاه درای حرفه اخالق منشور تدوین -

 اجرایی ضمانت منظوربه مناسب قوانین ایجاد

 رعایت مستمر پایش نظام استقرار و آن

 و هنجارها وای حرفه اخالق استانداردهای

دانشگاهی و های محیط در علمیهای ارزش

شاخص رعایت استانداردهای  لحاظ کردن

علمی در های و هنجارها و ارزشای اخالق حرفه

ویژه در حوزه هدانشگاهی و بهای محیط

ی بندی و اعتباربخشتبهتحصیالت تکمیلی در ر

ای . رعایت استانداردهای اخالق حرفههادانشگاه

سزایی در هدانشگاهی سهم بهای در محیط

شناختی و پویایی و روانهای افزایش قابلیت

نشاط علمی و تعامل علمی فعال و اثربخش 

 دانشجویان با اساتید دارد. 

نامه جذب و اصالح و بازنگری در معیارها و آیین -

اعضای هیأت علمی در راستای رعایت  ارتقای

آکادمیک و جذب های و ارزشای اخالق حرفه

که مؤمن به خدا و ای اساتید متخصص و خبره

و اصول اخالقی ها متعهد و مقید به رعایت ارزش

 .هستندای و حرفه

زش ضمن خدمت آموهای برگزاری دوره -

سازی و منظور بهباکیفیت و اثربخش به

زی مستمر اساتید هم در زمینه دانش توانمندسا

تخصصی و هم در زمینه نگرش های و مهارت

ارتباط سازنده آنان در خصوص برقراری تعامل و 

 با دانشجویان دکترا

در راستای  اصالح برنامه درسی دوره دکترا -

یادگیری )در حال حاضر دوره  بهبود و تعمیق

 به دو بخش آموزشی و پژوهشی تقسیم دکترا

که در مواردی عمالً بخش آموزشی نیز شود می

به بخش پژوهشی تبدیل شده است. این 

تقلیل [، 11]فرد درحالی است که به نظر دانایی

که  در دوره دکتراها دروس آموزشیِ برخی رشته

احدی و ترین دوره است به چند درس دو وعالی

دانش کافی و غنی  تأکید بر پژوهش بدون ارائه

ند به چالشی برای روابط توامی به دانشجویان

ـ دانشجو در تولید دانش منجر اثربخش استاد 

 .(شود

سازی شرایط و قوانین و فراهمها تدوین سیاست -

در  ودن دانشجوی دکتراالزم برای متمرکز نم

موردعالقه در تمام یک مسیر پژوهشِی واحد و 

جمله این شرایط و طول دوره دکترا. از

 و وانینق توان به ایجادها میسیاست

 منظوربه مشخص و یکپارچه استانداردهای

و میزان سودمندی عملی و  کیفیت ارزیابی

ات مثبِت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تأثیر

اجتماعی، اداری، آموزشی، صنعتی، 

 تولیدات محیطی، بهداشتی و  غیره،زیست

 یدهو پاداش علمی برای کشور و استخدام، ارتقا

جای سرشماری ارزیابی بهبر مبنای نتایج این 

کاری پژوهشی تولیدات علمی افراد که پراکنده

 .اشاره کرد دهد،می را ترویج

در  موجود مشکالت وها چالش شناسایی -

 و و تدوین خصوص پذیرش دانشجوی دکترا

 رادکت دانشجوی پذیرش مناسب سیستم اجرای

 هم با را مدیکارا و عدالت کهای گونهبه

یان باانگیزه، بااستعداد، دربرگیرد و دانشجو

 شایسته برای تحصیل در دوره دکترا توانمند و

 انتخاب و پذیرفته شوند.

گو و برگزاری وسازی زمینه بحث و گفتفراهم -

 آزاداندیشی برای ارائه انتقادهایهای کرسی

دانشجویان از مسائل و مشکالت موجود در 

دانشگاهی بر مبنای تجربیات واقعی های محیط

گذاری جدی و گیری و سیاستو تصمیمها آن

 پیگیری در راستای رفع مشکالت
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گذاری آموزش عالی برای برگزاری سیاست -

 درها آموزشِی باکیفیت در دانشگاههای کارگاه

ارتباطی و کارگروهی های زمینه توسعه مهارت

و مدیریت زمان و خودتوانمندسازی 
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A Framework for the Development of Professor-Ph.D. Student 

Relationships in Knowledge Generation 
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Abstract  

This Study was conducted to provide a framework for the development of relationships between 

professor and Ph.D. student in the generation of knowledge in higher education using a review-analytical 

method. For this purpose, at first, potential reasons for the lack of effective interaction and 

communication between professor and Ph.D. student in higher education were extracted and 

characterized through a relatively comprehensive research within studies and the literature related to the 

topic, and therefore, a framework for the development of relationships between professor and Ph.D. 

student was presented. The dimensions of this framework include: 1) Professional competences and 

interpersonal factors related to professor, 2) Professional competences and interpersonal factors related 

to the student and 3) Management and organizational factors. Finally, based on the proposed framework, 

strategies and tactics to improve and develop relationships between professor and Ph.D. student in higher 

education were presented. 

Keywords: ProfessorPh.D Student Relationships, Professor’s Professional Competences, Ph.D. 

Student’s Professional Competences, University, Higher Education 
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