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  درپذیر  انتقال و پژوهشی مهارتهاي تحلیلی بر رویکرد توسعۀ

  اروپادر سطح   دکتريهاي برنامهچارچوب 

  

 

 3اصلکبري صولتی  و2حمیدرضا صادق محمدي ،1اصلپروین صولتی

  

 کشورهاي در بنیان دانش اقتصاد و دانشی جوامع ایجاد قالب در توسعه نوین اندازهاي چشم گیري شکل با :چکیده

 هاي دوره براي کالن سیاستهاي بازتعریف اهدافی، چنین تحقق براي موردنیاز انسانی منابع مینأت ضرورت و مختلف

 تقاضاي ويگپاسخ باید دکتري هاي دوره اساس این بر. است ضروري کامالً امري عالی آموزش نظام در تکمیلی تحصیالت

 گوییپاسخ براي آموختگان دانشمهارتهاي  به بخشیدن اهمیت نبتوا شاید. باشند جامعه متفاوت بخشهاي کار بازار

 پژوهشی ةشیو به که برشمرد تکمیلی تحصیالتنوین  هاي دوره هاي شاخصه مهمترین از را کار بازار نیازهاي به مناسب

 کسباي اروپایی ههویژه دانشگا یافته به دکتري در سطح دانشگاههاي کشورهاي توسعه نوین هاي برنامه در .شوند می ارائه

 در ایها حرفه ۀتوسع و تحصیل در پیشرفت بهبود براي پذیر انتقال و پژوهشی مهارتهاي آموزش ازطریق دانشجو ۀتجرب

 انواع مهارتهاي مرورِبه پذیر،  ضمن معرفی مهارتهاي عمومی و انتقال مقاله این. دارد اي برجسته اهمیت شغلی ةآیند

بحث  پذیر اي انتقالهمهارتاز سپس . پردازدمی ،هاي تحصیالت تکمیلی برخوردارند  در دورهاي ه که از جایگاه ویژ، پژوهشی

ها مورد توجه واقع شده و فنون تدریس مهارت آموزش آنگاه موضوع. هایی از این مهارتها اشاره شده است  و به نمونهشودمی

 دکتري  هاي ذکر تجاربی از آموزش مهارتها در دورهدر بخش بعدي، مقاله به .  استدهشمورد استفاده در این زمینه بیان 

 بخش پایانی مقاله نگاهی به ضعف جایگاه آموزش .پردازد  مهندسی و تجارب اروپایی در این خصوص میۀدر برنام

هاي دکتري  ویژه در قالب دوره ایران و ضرورت پرداختن به این موضوع بهدر هاي دکتري  پذیر برنامه مهارتهاي انتقال

  .ده استشمحور دارد که اخیراً در دانشگاههاي ایران اجرایی هشپژو
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 مقدمه .1

ي نیروي المللی، تقاضا برا  بینبنیان در عرصۀ ریت اقتصادهاي دانشتحوالت اقتصاد جهانی و محو

مندي از دانش و دارا بودن مهارتهاي موردنیاز در بازار کار را دستخوش  انسانی متخصص از نظر بهره

تنها ترکیب منابع انسانی موردنیاز بخشهاي مختلف در این چارچوب نه. تغییرات شگرفی ساخته است

نسانی در بسیاري از اي که تعبیر سنتی هرم نیروي ا گونه   به،جامعه دچار دگرگونی جدي شده است

 استخدامشرکتها و بنگاههاي اقتصادي و تجاري مفهوم خود را از دست داده است، بلکه رقابت براي 

  باویژه دکتري در بخشهاي غیر دانشگاهی نیز هاي انسانی مناسب داراي تحصیالت تکمیلی به نیرو

ویژه در مورد نیروهاي کیفی به   و در بسیاري از موارد بهدر حال افزایش استاي  مالحظه شتاب قابل

  . استدرآمدهاي خارج شده و به صورت بازار کار جهانی  لحاظ دانش و مهارت از شکل بازار کار منطقه

ویژه دکتري براي  و به تکمیلی تحصیالت سطح در ناسبتم آموزشی ریزي برنامهبر این اساس 

 ،است برخورداربسزایی  اهمیت از جامعهمتفاوت  بخشهاي در و شاغل متخصص انسانی نیروي تربیت

در آن رشد چشمگیري هاي تحصیالت تکمیلی   دورهکهدر کشورهایی همانند ایران  خصوص به امر این

تولید و  ،اوريفنّ و علمۀ توسع هاي عرصه در کنونی رقابتی اقتصاد در. یابد تر می اولویتی افزوندارد 

بسیار المللی  صص با قابلیت اشتغال در سطح بینتربیت نیروي انسانی متخدر زمینه اقتصادي  خدمات

  . است  دور نماندهعالی آموزش ریزان برنامه و سیاستگذاران خاص توجه مهم است که این امر از

 موردنیاز مهارتهاي آموزش براي ممتازي جایگاهپیشرو  دانشگاههاي ،دکتري نوین هاي برنامه در

 آموزشها این ۀارائ ازاول  هدف. اند در نظر گرفته دکتري هاي دوره آموختگان دانش و دانشجویان

. است  تحصیلیچه پربارتر این دورةبراي تکمیل هر انیدانشجواین  یپژوهش يمهارتها شیافزا

 ییمهارتهاکسب  به ازین آموختگان این دانش شغلی، ةآیند يچالشها به ییگوپاسخ براي همچنین

. کندمیسر  ایشان براي را مختلف يبخشها نیبلی شغ ییجابجا ای ویک بخش  در اشتغال که دارند

ندپذیر انتقال يمهارتها که موسوم به مهارتهااین مجموعه 
1

 عنوانبه گسترده طور به توانند یم، 

 از یعیوس فیط در )مسئله حل يهاییتوانا و ارتباط يبرقرار يمهارتها مثال، يبرا (مرتبط يمهارتها

 يکار يهابخش نیب و داخل  درآموختگان دانش ثرؤم عملکرد به این مهارتها .شوند فیتعر بخشها

  .کند می کمک ،شده انجام پژوهش سطح يارتقا به نیهمچن و متفاوت

 را روند نیا. است یروزافزون موردتوجه ،یعال آموزش يها برنامه درژهیوبه مهارتها، نیا ۀتوسع 

 با  ومهارتهانسبت به آموزش  تر قیعم يریگ جهت ۀنیزم  دریپژوهش یلیتحص هاي دوره در توان یم

 و پایه جیرا ياستانداردها به ازمندین يا حرفه ییاجرا ةشیو کی عنوان به پژوهشبه روزافزون نگرش

 ي عمومیاهینگران رفع به دنبال هادولتدر جوامع مختلف  نکهیا به نظر. کرد مشاهده خاص یتخصص

____________________________________________________________________ 
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با  پذیري استخدام بر دیتأک شیافزا با  مهارتهاآموزش د،هستن آموختگان دانش اشتغال زانیم درباره

  .]1[است مناسب ملی ۀهاي توسع اهداف برنامه

 با سهیمقا در آموزش از کوچکی نسبتاً بخش ،وقت صرف لحاظ به پذیر انتقال مهارتهاي آموزش

  محسوب دکتري آموزش حیاتی بخش وجود نیا با اما است يدکتر ةدور التیتحص زمان مدت کل

 از هدف. رود به شمار میکار بازار در اشتغال به لیتحص دوران از گذر يبرا مهم اي سرمایه و می شود

 الزم يمهارتها میان ارتباط بارهدر یعلمتئیه ياعضا و دکتري انیدانشجو یآگاه تیتقو آموزش نیا

 آن ۀعتوس چگونگی و آموزش نیا يمحتوا. است مهارتها نیا بر ینسب تسلط و اشتغال و پژوهش يبرا

 موردنظر شغلی مقاصد و یپژوهش يازهاین و يو اتیتجرب و سوابق با متناسب باید دانشجو هر يبرا

 سطح در است ممکن موجود يتقاضا و دسترس در منابع با متناسب يمهارتها آموزش ۀارائ. باشد

 حسط در مشترك صورت به یحت ای و یعال آموزش مؤسسه کی مختلف يها دانشکده انیم دانشکده،

   .]2[ شود انجام گوناگون سساتؤم

 به استناد در این مقاله ،مهارتها آموزش ۀنیزم در رانیا يدانشگاهها ناکافی بودن تجارب بهباتوجه

 در شرفتهیپ يکشورها از یلیتکم التیتحص مقاطع در یعال آموزش پیشکسوت  دانشگاههايتجارب

 ۀارائ از پس مقاله نیا ادامه در. است ریناپذباجتناامري  آموزش شیوة و هایبند دسته ف،یتعار ۀنیزم

 از پس. دشو یم یبررس يدکتر يها برنامه در مهارتها ۀتوسع گاهیجا ابتدا مهارتها، يبند دسته و فیتعر

پرداخته  يا حرفه ۀتوسع به مربوط ریپذ انتقال يمهارتها و یپژوهش يمهارتها مباحث به بیترتبه آن

 يها نهیزم در) يدکتر مقطع ژهیوبه (انیدانشجو ییکارا شیافزا در امهارته از دسته نیا ؛شودمی

 فایا ییبسزا تیاهم و نقش شانیا یشغل ةندیآ در چه و لیتحص دوران در چه یپژوهش مختلف

برخی  متیقيذ پیشینه هبتوجهبا و گرفته قرار موردتوجه مهارتها آموزش آن از پس. کنند یم

 آموزشبا تأکید بر  دانشگاهها یبرخ در مهارتها آموزش از ییها ونهنم ،ییاروپا شرویپ يدانشگاهها

شده در این  نتایج مطالعات انجامة و فشرددشو یم ذکرهاي دکتري مهندسی  در برنامه مهارتها

 آموزشدر پایان مقاله به ضعف . دشو خصوص در برخی کشورهاي اروپایی و غیر اروپایی بیان می

 شده و بر اهمیت توجه به این تجارب در  اشارهدر ایران هاي دکتري  ورهپذیر در د ي انتقالمهارتها

  .شود ویژه در شیوه پژوهشی تأکید می هاي دکتري به برنامه

  

  يدکتر يها برنامه در مهارتها گاهیجا .2

 ۀدست دو به مهارتها. ]3 [»مشکالت حل و وظایف انجام توانایی« از است عبارت مهارت يلغو لحاظ به

 يها دوره منظر از مقاله نیا که آنجا از. دنشومی میتقس ریپذ انتقال يمهارتها و یعموم يامهارته یکل



 هاي دکتري در سطح اروپاپذیر در چارچوب برنامه مهارتهاي پژوهشی و انتقالۀتحلیلی بر رویکرد توسع


78 

 بخش در ي،دکتر يها دوره در پژوهش امر ةژیو گاهیجا بهباتوجه و نگرد می مهارتها بحث به يدکتر

  .شود اشاره می مهارتها نوع نیابه  نخست ۀمقال يبعد

 یپژوهش و یآموزش يها برنامه در ریپذ انتقال و یعموم يامهارته شرویپ يدانشگاهها در امروزه

 در دوران  پژوهش موفق ياجرا يبرا يدکتر انیدانشجو. ردیگ یم قرار نظرمد يدکتر انیدانشجو

 يا حرفه و یپژوهشاعم از  ریپذ انتقال و یعموم يمهارتها به خود یشغل ةندیآ در نیهمچن و تحصیل

 مناسب ۀارائ زین و دانشجو هر به آموزش يبرا ازیموردن يمهارتها بانتخا اساس نیا بر. از دارندین

 تیفیک در اًمیمستق و داشته ياریبس تیاهم) یپژوهش يمهارتها آموزش ژهیوبه (منتخب يآموزشها

 و نیتدو در آن یابیارز و مهارتها آموزش است الزم از این منظر. است رگذاریثأت دانشجو یپژوهش کار

 انیدانشجو يسو از یپژوهش يمهارتها به ازین. شود  دهید برجسته کامالً یلیتحص يها برنامه ياجرا

افراد فعال در  و يدکتر انیدانشجو از ینظرسنج کی در نمونه عنوان به. شود یم احساس یخوب به زین

 يمهارتها از يتعداد شامل يدکتر يبرا ازیموردن يمهارتها از هیاول يبرداشتها ،يپسادکتر ةدور

 يآور گرد (یپژوهش يمهارتها ،یشفاه ۀارائ نوشتن، يمهارتها زمان، تیریمد مانند ریپذ لانتقا

   .]1[بود رایانه يمهارتها و يفرد نیب يمهارتها آموزش ،)اطالعات

 علوم،«قالب مأموریتی از جانب دولت بریتانیا گزارشی با عنوان  در رابرتز سرگرت م، 2001در سال 

 این کشور در مهندسی و علوم مهارتهاي تأمین بارةدر »موفقیت ايبر) SET (فناوري و مهندسی

 شد، تهیه دولت نوآوري راهبرد و وري بهره برنامۀ از بخشی عنوانبه که او گزارش. داد رانتشا

 در اوريفنّ و مهندسی علوم، ترویج به مندان عالقه و کارفرمایان دولت، براي ها توصیه از اي مجموعه

 زیر موارد پژوهشی تکمیلی تحصیالت هاي دوره به مربوط هاي توصیه میان در. ]4[دکر تنظیم بریتانیا

  :دارند وجود

 ؛دکتري دانشجویان براي دستمزد افزایش 

  ؛پذیر  انتقال مهارتهاي حیطۀ در عمدتاً رسمی، مهارتهاي آموزش براي سال در هفته دواحتساب 

 لسا ونیمسه متوسط ات دکتري حمایتی دانشجویان در دورة ةدور طول افزایش.  

 پژوهشعالی  يهاشورا توسطدر بریتانیا  ها توصیهسازي این  اعتبارات مالی موردنیاز براي پیاده

 ة شایان ذکر است که این گزارش یکی از مهمترین اسناد مرجع آموزش مهارتها در دور.دشو می تأمین

  .المللی است دکتري در سطح بین

  

  یپژوهش يمهارتها .3

 از را معینی اي پایه مهارتهاي به یابیدست يبرا الزم طیشرادانشگاهها  که رود یم ارانتظ معموالً

 يکشورها انیم در. نندک ایمه يدکتر دانشجویان تمام يبرا پژوهش عمومی مهارتهاي مجموعه



                                                                                                  

                                             پروین صولتی اصل، حمیدرضا صادق محمدي و کبري صولتی اصل
                                                                                                          

 

79

 از پژوهشگران و يدکتر انیدانشجو ازیموردن یپژوهش يمهارتها به پرداختن عدب از ایتانیبر ییاروپا

ایتانیبر یاجتماع و ياقتصاد پژوهش يشورا. است برخوردار يا ژهیو اهگیجا
1 

)ESRC (نیباالتر که 

 سال در را یپژوهش يمهارتها ،گسترده مطالعات از پس است، کشور نیا در ربطيذ یرسم مرجع

  . است دانشگاهها از ياریبس مرجع اکنون هم يبند دسته، که این دکر يبند دسته. م 2009

 يِمهارتها به را پژوهش عمومی مهارتهاي ایتانیبر یاجتماع و ياقتصاد شپژوه يشورا

 و اي حرفه اخالق مباحث زبانی، مهارتهاي کاري، تجارب سایر و تدریس ،یمحاسبات و یکتابشناس

 پژوهش، ریتأث حداکثرسازي و پژوهش جینتا از برداران بهره با تعامل يبرا الزم مهارتهاي حقوقی،

  .]5[است دهکر میتقسبه ترتیب زیر  فکري مالکیت حقوق و ژوهشپ از برداري بهره

  :ند ازای عبارتمحاسبات و یشناسکتاب مهارتهاي

 اي؛هکتابخان منابع از استفاده و شناسایی 

 ؛شناسیکتاب روشهاي و منابع شناسایی 

 ؛پیشینه این يروزآمد و پژوهش پیشینۀ بررسی منابع سازي آماده فنون 

 ؛شخصی پژوهشی شناسی بکتا یک سازي آماده 

 و گسترده ۀصفح همانند ايرایانه اي پایه مهارتهاي سایر و متن پردازش شامل پژوهش، مدیریت 

 ؛داده پایگاه مدیریت

 میعل هاي نمایه از استفاده خاص آموزش و وب عمومی جستجوي (وب بر مبتنی پژوهش فنون 

  ؛)وب بر مبتنی

 کتاب بررسیهاي سازي آماده و ارجاع شامل پژوهش، ارزشیابی هاي ویهر.  

 را يگریدشغلی  يتهایمسئول ای و سیتدر ۀوظیف که دانشجویانی: کاري تجارب سایر و تدریس هارتم

  یاتتعلیم چنین ۀارائ. ندشو مند بهره مناسب تیحما و تعلیم از دیبا گیرند می بعهده در سطح دانشگاه

 آموزش مؤسسات و دانشگاهها در دکتري آموزش  سازمانیواحدهاي و مراکز به اعتباربخشی يبرا

 سیتدر ۀتجرب کسب پژوهشی شاغل به تحصیل به شیوة دانشجویان يبرا. گیردمینظر قرار مد عالی

 یشخص يمهارتها ۀتوسع به که کارهایی سایر ای یگروه هاياندیشیهم ازطریق مثال يبرا است، مفید

 يسازمانها در يکارآموز نیهمچن ها ومهارت اینبه و باید توجه داشت که دستیابی  بینجامد يا حرفه و

 و ياقتصاد پژوهش يشورا. است ارزیابی قابل محیطها سایر ای وکارکسب محیطهاي ،یدولت بخش

 مورد حسب به يکار ۀتجرب هر کسب فرصتهاي براي دیبا که کند یم هیتوص ایتانیبر یاجتماع

  .دکرگذاري  ارزش

____________________________________________________________________ 
 

1. Economic and Social Research Council 
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 مطلوب امري یپژوهش دانشجویان يبرا دوم زبان يریادگی يبرا مناسب يبستر جادیا: زبانی مهارتهاي

 پژوهش يشورا. باشند داشته ازین آن بهپژوهشی  ةپروژ اجراي براي که یانیدانشجو براي ژهیوبه است

 که دکتري آموزشسازمانی  واحدهاي یا مراکز به اعتباربخشی يبرا ایتانیبر یاجتماع و ياقتصاد

  .کند یم هیتوص را یآموزش ینچن ،دارند نیاز دوم زبان به آنها دانشجویان

 ،یاجتماع و ياقتصاد پژوهش يشورا محوري، آموزشهاي ۀارائ در :حقوقی و اي حرفه اخالق مباحث

صریح و  حقوقی و محرمانگی اي، حرفه اخالق به مربوط مباحث به که دارد انتظاراز دانشگاهها  ایتانیبر

 این همچنین. گنجاندب ها برنامه درآن را  و بپردازد آموزشها از ریناپذکتفکی یبخش عنوانبه مندنظام

 ةآماد تا باشند داشته یدسترس نهیزم نیا در تخصصی آموزش به راهنما استادان که دارد وجود انتظار

 حقوق به توجه و احترام براي که شوند الزم درك و مهارت دانش، به یابیدست در دانشجویان به کمک

  .دارند ازینبه آن  پژوهش در کنندگانمشارکت سایر و وهشگرانپژ گرید

 را ESRC روشهاي و اهداف کرد،یرو »پژوهشی اخالق يبرا ESRC چارچوب« ةشد بازنگري ۀنسخ

 انتظار. است کرده مشخص دکتري سطح پژوهش جمله از پژوهش، هدایت و یاخالق یابیارزش در

 موضوعی ـ یمحل اخالق یبررس الزامات نیهمچن و سند نیا از پژوهشی انیدانشجو که رود یم

 يبرا الزم مهارتهايتوان به   میمهارتها از دیگر .شوند آگاه خود محوري يآموزشها از یبخش عنوانبه

 و پژوهش از برداري بهره و مهارت پژوهش ریتأث حداکثرسازي و پژوهش جینتا از برداران بهره با تعامل

  .]5[دکر اشاره فکري مالکیت حقوق

 ژهیوبه یلیتکم التیتحص انیدانشجو يبرا الزم يمهارتهابارة در هایبررس نیتر جامع از یکی

 پژوهش شوراي و بریتانیا پژوهشعالی  يشوراها توسط که محورپژوهش يدکتر يها دوره انیدانشجو

هنر و یانسان علوم
1

) AHRB (مهارتها مشترك ۀیانیب به شد، انجام
2

) JSS (هیانیب نیا. دش موسوم، 

 یپژوهش يدکترا انیدانشجو مورد در دانشگاهها يبرا ها رشته تمام در را پژوهش يآموزشها استاندارد

  .کرد می نییتب یروشنبه ،بودند پژوهشعالی  يشوراها یمال تیحما مورد که

 فنون و مهارتها: از ند بودعبارت که داد می پوشش عرصه هفت در را مهارتها مذکور ۀیانیب

 و گروهی کار ارتباطی، مهارتهاي ،يفرد یاثربخش پژوهشی، مدیریت پژوهشی، محیط پژوهشی،

 .]6[شغلی زندگی مدیریت اي، شبکه

پژوهشگر ۀتوسع ۀیانیب توسط JSS ۀیانیبدر سالهاي اخیر 
3

 )(RDS يبرا مرجع سند عنوانبه 

 یتمام که ستا شده نیگزیجا یلیتکم التیتحص انیدانشجو جمله از پژوهشگران، يا حرفه ۀتوسع

____________________________________________________________________ 
 

1.  Arts and Humanities Research Council 
2 . Joint skills statement 
3.  Researcher Development Dtatement 
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 و رفتارها دانش، که است راهبردي يا هیانیب پژوهشگر، ۀتوسع ۀیانیب. دهد یم پوشش را JSS يمهارتها

  . ]7[کند یم مشخص مشاغل از يا گسترده فیط يبرا را ماهر اریبس و کارآمد پژوهشگران مناسبات

  :]8[کند بندي می دسته کلی به صورت زیر ة پژوهشگر مهارتها را در قالب چهار حوزبیانیۀ توسعۀ

شامل مهارتهاي مرتبط با دانش و تواناییهاي فکري و : فکري تواناییهاي و دانش ـ الف ةحوز

  ؛هاي انجام پژوهش شیوه

و  پژوهشگر فردي  و رویکردهايکیفیتهاشامل مهارتهاي مرتبط با  :فردي کارآمدي  ـب ةحوز

  ؛کارآمد بودن

امل مهارتهاي مرتبط با دانش استانداردها، الزامات و ش :پژوهش مدیریت و سازماندهی  ـج ةحوز

  ؛گري براي انجام پژوهش اي حرفه

 با دیگران و دانش و مهارتهاي کار شامل مهارتهاي مرتبط با: اثرگذاري و نفوذ تعامل،  ـد ةحوز

  .تر پژوهش ثیرگذاري گستردهاطمینان یافتن از تأ

  

 يا حرفه ۀتوسع و ریپذ انتقال يمهارتها .4

 مثالً (زمینه یک در که ندااییهمهارت پذیر انتقال مهارتهاي« علوم اروپایی بنیاد تعریفاس بر اس

 به مهارتها این. مفیدند) وکاربکس یا پژوهش مثالً (دیگر اي زمینه در و شوند می گرفته یاد) پژوهش

 فراهم را انامک این زیرا کنند، می عمل دیگر شغلی به شغل یک از و کار و تحصیل میان پلی ۀمنزل

 به کاري متفاوت محیطهاي در مؤثر طور به محور  ـپژوهش و محور  ـموضوع مهارتهاي که کنند می

  ]9[».یابند توسعه و شده برده کار 

 یاثربخش بهبود موجب  آنهاستندین محور  ـرشته مهارتهاي پذیر انتقال مهارتهايبه بیان ساده 

 یشغل یزندگ يبرا يارزشمند ۀیسرما مهارتها نیا .شوند می پذیري اشتغال و پژوهشی و یشخص

از اهمیت شایان توجهی  هااین مهارت بر این اساس کسب .استایشان  فردي ۀتوسع و پژوهشگران

 انجام يبرا پژوهشگران يمهارتها کسب در سودمند يابزار تواند یم یرسم آموزش .برخوردار است

  . باشد اي حرفه یزندگ دوران يتهایفعال انواع

و ) OECD (توسعه و ياقتصاد يهمکار سازمانایج آماري اطالعات گردآوري شده توسط نت

 م 2009مبین آن است که در سال  عضو کشورهاي در دکتري مدرك دارندگانِ اشتغال مورد در یونسکو

  عالی اي از افراد مذکور خارج از دانشگاهها و مؤسسات آموزش مالحظهدر برخی کشورها بخش قابل

توجهی از همچنین این آمارها نشانگر آن است که درصد قابل. ]10[)1شکل (اشتغال دارند به کار 

اند و   م تغییر شغل داده2009 تا 2000 سالهايدارندگان مدرك دکتري شاغل در این کشورها ظرف 

این . ]10[)2شکل (تر است  این درصد در مورد افراد غیر پژوهشگر نسبت به پژوهشگر شاخص
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هاي  پذیر و لزوم کسب آنها براي دانشجویان دوره خوبی مبین اهمیت مهارتهاي انتقالهاطالعات ب

  .دکتري است

 
  

ن داراي  م برحسب درصد شاغال2009اشتغال دارندگان مدرك دکتري در بخشهاي مختلف، سال : 1شکل 

  ]OECD ]10 مدرك دکتري در برخی کشورهاي عضو

 

  
اند نسبت   تغییر شغل داده.  م2009 تا 2000 سالهايي که ظرف ن داراي مدرك دکتردرصد شاغال: 2شکل 

 ]OECD ]10 م در برخی کشورهاي عضو 2009سال ن دارندگان مدرك دکتري در به شاغال

  

 و يدکتر دانشجویان ن شاملپژوهشگرا گروه دو يبرا گسترده میدانی ۀمطالع یک درهمچنین 

 ریسا و کار تازه پژوهشگران ،يپسادکتر گانآموخت دانش مثالً( کار طیمح در شاغل پژوهشگران

 ابزار یرسم آموزش چرا و الزم است ریپذ انتقال يمهارتهاکسب  چرا که موضوع نیا) پژوهشگران

 و مهارتها نشتدا که داد نشان  مطالعه این نتایج .]1[ه استشد بررسی، است آن يبرا يدیمف

 ریغ با ارتباط يبرقرار به »دادن حیتوض« و »یگروه کارِ« ،»تیخالق و اصالت« لیقب از یمناسبات

 ریپذ انتقال يمهارتها. است تیاهم حائز اریبس تخصصی مهارتهاي کنار در و کرده کمک متخصصان

 ثرؤم و عیسر واکنش دادن نشان ،یتیریمد ينقشها يفایا يبرا پژوهشگران ساختن توانمند منظوربه

 در براین،عالوه. شوند یم قلمداد یاتیح یعوامل عنوانهب بودن ریپذ انعطاف و نشدهینیب شیپ طیشرا به
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 لبرتیگ مثال، عنوان به. است مترتب ریپذ انتقال يمهارتها کسب بر يتر گسترده يایمزا يدکتر سطح

 به که است نیا یپژوهش یلیتحص مدارك یاصل هدف که دندیرس جهینت نیا به همکارانش و

 دانشگاه از فراتر یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد ،انهورافنّ يکاوشها به تا دهد یم اجازه انیدانشجو

 یعموم يمهارتها و یلیتحص ۀرشت به مربوط یپژوهش يمهارتهاگروه  دو هر يحدود تا و کنند کمک

  .]1[دنامهم قطعاً دو هر نیبنابرا هستند،فرایند  نیا از یبخش يبردار بهره و کاربرد

 رهبري، مهارتهاي انتشار، و سازي شبکه ارتباطی،: هیپا يمهارتها شامل ریپذ انتقال يمهارتها

  .]5[است اي حرفه و فردي ۀتوسع و ارتباط مدیریت و پژوهش مدیریت

 و خود افکار جیترو ، پژوهشی بادالتم يبرا دانشجویان: انتشار و سازي شبکه ارتباطی، مهارتهاي

 از بخشی باید توسعه نیا. شوند قیتشو مهارتها ۀتوسع به قویاً دیبا خود  پژوهش حول سازي شبکه

 و یدانشگاه ریغ کاربران و یدانشگاه همکاران به کار ۀارائ نظیر پژوهش آموزش یکل ۀبرنام

 و حضور يبرارا  الزم  فرصت دیبا دانشجویان. دهد شکل را پژوهشگران ازجمله گرانید با سازي شبکه

 گردش فرصت آنها به دیبا نیهمچن .باشند داشته شهایهما و کارگاهها ها،دیشیناهم در مشارکت

 يمهارتها بارةدر مقدماتی  به صورت، بایدبرآنعالوه. شود داده مند عالقه يگروهها و افراد به مقاالت

 ادامه تحصیل طول در مهارتها نیا ۀتوسع اگرچه شود، عرضه هاییآموزش انتشار و ارائه نگارش، يا پایه

 ای نوشتن لیازقب یدانشگاه ریغ مخاطبان يبرا مهارتها نیا ۀتوسع منظوربه همچنین. یافت خواهد

 .شود فراهم دانشجویان يبرا فرصتهایی دیبا یدولت ينهادها و مردم عموم ها، رسانه با کردن صحبت

 و عمومی مدیریت مهارتهاي ش،دان مشترك تولیدانجام پژوهش گروهی و  پیرامونی مهارتهاي ۀتوسع

 و تجربیات يارتقا براي تکمیلی تحصیالت دانشجویان به مکک در مهمی نقش تواند می سازمانی

  .ندک ایفا مخاطباناز تري  گستردهطیف  به خود دانش انتشار

 مهارتهاي کسب يبرا دیبا دانشجویان: ارتباط مدیریت و پژوهش مدیریت رهبري، مهارتهاي

 ارتباط تیریمد زمان، و پروژه تیریمد ،يرهبر يمهارتها نظیر پژوهشی پروژه تیریمد نیاز جهتمورد

 ،یرسم یادگیري قیازطر توان یم را مهارتها این. ندشو قیتشو دسترس، در منابع تیریمد مهارت و

 به (یتجرب يریادگی يبرا ییهاتفرص و فرد توسط پژوهش لیتکم و دانشجو هدایت در تجربه انتقال

 فراهم آوردن با ای و ژوهشپ آموزش تییحما پژوهانه با خود پژوهش تیریمد قیطر از: مثال عنوان

  . آورد دست  به) يکارآموز کی انجام فرصت

 ةدیچیپ فرایند درك و يرهبر مهارتهاي بر تاببینند  پروژه تیریمد از فراتر آموزشی دیبا دانشجویان

 ۀتوسع تا ،یپژوهش پرسش يبرا هیاول ةدیاگیري  شکل از پژوهشی فرایندو  یابند احاطه حیات زنجیرة

 تا لزوم، صورت دراست که ضروري  ها و بایگانی داده )بودجه جذب برايموردنیاز ( ژوهشیپ ۀنام طرح

  .یابدمی تداوم پژوهش حامیان براي یینها گزارشهاي تکمیل
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 و فردي ۀتوسع در فعاالنه دیبا ESRC ۀیتوص مطابق پژوهشی انیدانشجو: اي حرفه و فردي ۀتوسع

 قیتشو »پژوهشگران شغلی عۀتوس از تیحما پیمان« اب مطابق خود، شغلی گیري جهت و يا حرفه

 در ند،شو می ترغیب فردي ۀتوسع تیفعال به دنیبخش تیرسم در تناسب صورت در دانشگاهها. ندشو

 منظوربه نیهمچن وند شوتشویق  یآموزش برنامه و طرح کی ۀتوسع به دیبا دانشجویان ،یحالت حداقل

 به پرداختن يبرا يزیر برنامه و خود مهارت و فردي ياهیژگیو شغلی، يآرمانها از یآگاه ۀتوسع

  .ندشو قیتشو خود استادان با بحث در دانش هاي ناشناخته

 تهایییفعال از یعیوس فیط با و کنند تیریمد فعاالنه را خود شغلی گیري جهت دیبا دانشجویان

 دنخواه کمک متفاوت یشغل هاي مسیر يبرا دیمف دانش و مهارتها ۀتوسع به که باشند داشته تعامل

 شغلی، ۀتوسع یادگیري به مربوط هايتیحما از را انیدانشجو نداملزمآموزش عالی  مؤسسات. کرد

 بارةدر و سازند آگاه ،دشو می ارائه مؤسسه يمرکز یبانیپشت خدمات توسط که مواردي خصوصبه

  .]5[انجام دهندمناسب  رسانی اطالع حمایتی نیچن درخصوص ایشان استحقاق

  

  مهارتها موزشآ .5

 از یکی به يدکتر آموزش نوین هاي برنامه در مهارتها به پرداختن یافتهتوسعه کشورهاي در امروزه

 بخشی پذیر انتقال مهارتهاي آموزش و است دهش لیدتب یعال آموزش نظام هاي دغدغه ترین مهم

 بخش تنها وقت رفص لحاظ به آموزشها این  کهچند هر .آید می شمار  به دکتري آموزش از حیاتی

 براي مهم اي سرمایه مهارتها این وجود،بااین ،دهد می تشکیل را دکتري آموزش ةدور کل از کوچکی

. ندشو می محسوب مرتبط کار بازار در  اشتغال و يدکتر تحصیالت میان وندیپ در آموختگان دانش

 درباره یعلمتئیه ياعضا و دکتري انیدانشجو میان در بخشییآگاه مهارتها آموزش از هدف معموالً

   .]2[است مهارتهایی چنین به یواقع دستیابی و اشتغال و پژوهش يبرا ازیموردن يمهارتها بین ارتباط

 مختلف يجایگاهها يبرا جوان پژوهشگران يساز آماده از کامل یآگاه دانشگاههامعموالً مدیریت 

 کار، یجهان بازار ةندیفزا چندگانۀ رتیمها يتقاضاها به ییگوپاسخ دانشگاه، محیط خارج و داخل در

 انواع. دارند دکتري يها برنامه از یبخش عنوانبه پودمانها و دروس از يا گسترده هاي گزینه ۀارائ به ازین

 هاي مدرسه و سهااجالشرکت در  ای ،اندیشیهاهم ۀارائ ،یهاسخنرانایراد  قیازطر آموزش از یمختلف

  :نیمأت هدف باند شو عرضه می یتابستان

 تحلیل ،پژوهش مدیریت ،پژوهش فنون و شناسی روش (پژوهش اصلی مهارتهاي علمی شزآمو 

 علمی اي حرفه اخالق از آگاهی ،انگلیسی به علمی نگارش انتشار؛ و نگارش، مسئله حل ،انتشار و

 ؛)غیره و فکري مالکیت حقوق و
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 ارتباطی و نگارش يمهارتها (پذیر انتقال اي حرفه و) یعموم (فردي مهارتهاي آموزش، 

 مدیریت ،رهبري مهارتهاي ،مالی و مادي ،انسانی منابع مدیریت ،یگروه کارِ و سازي شبکه

  ؛)غیره و شغلی فرصتهاي مدیریت ،زمان

 میان از آزاد انتخابی صورتبه اغلب اما است، الزامی پژوهش اصلی ايهمهارت علمی آموزش معموالً

 فکريهم با و دانشجو نیاز بهباتوجهمعموالً  انتخاب این. ندشو می هارائ که دروسی و پودمانها از طیفی

  .ردیگ می صورت دانشجو و راهنما استاد

 انتخابی عنوانبه البته ،است لبانهداوط بیشتر فردي و يا حرفه پذیر انتقال يمهارتها آموزش ۀارائ

 داوطلبان يفرد يازهاین با اسبمتن که متفاوت یآموزش يکارگاهها یا دروس ها،یسخنران میان از آزاد

 و هایسخنران از اي مجموعه صورتبه معموالً پذیر انتقال يمهارتها آموزش. اند شده یطراح يدکتر

 از یتوجهقابل تعداد .]11[ندشو می دهیسازمان مدتکوتاه تابستانی هاي مدرسه ای واندیشیها هم

  . کنند یم تیریمد يدکتر ای یلیتکم التیتحص يها مدرسه قیازطر را مهارتها نیا آموزش دانشگاهها

 يمهارتها يبرا آموزش ییاجرا ةویش نیبهتر ۀتوسع: مهارتها آموزش ییاجرا ةویش نیبهتر اصول

 فیط يبراباید پس از اتمام دوره  دکتري ةدور دانشجویان. است حیاتی امري ریپذ انتقال ـ عمومی

 مستقل پژوهش انجام ییتوانا بر عالوه گوناگونی يهامهارت به ازین د کهشون آماده یمشاغل از یعیوس

 با و یسن يها رده از یعیوس فیط در یپژوهش ةتکمیلی به شیو التیتحص هاي دوره دانشجویان. دارد

 تواند می ریز اصول .کنند می آغاز را يدکتر يها برنامه پیشین اتیتجرب از حاصل گوناگون يمهارتها

  :]12[باشد این زمینه در مؤسسات ییاجرا ةویش يربنایز

  ؛شود انیب وضوحبه دیبا) یررسمیغ و یرسممهین ،یرسم (مهارت ۀتوسع يتهایفعال اهداف .الف

 يها داده بهباتوجه و شده بازنگري منظم طور به دانشجویان بازخورد به پاسخ در دیبا برنامه نیا. ب

  ؛دشو یبررس آموختگان دانش از بلندمدت

 پذیر انتقال - یعموم يمهارتها ۀتوسع منظوربه یپژوهش انیدانشجو يبرا ییفرصتها دیبا مؤسسه .پ

  ؛باشد آنان يا حرفه يآرمانها و يفرد يازهاین با مرتبط که کند فراهم ایشان یپژوهش ۀبرنام طول در

 یپژوهش رفتار مثال، وانعنباشد به الزامی اصلی محتواي از متشکل باید مهارتها یدرس ۀبرنام .ت

 يمهارتها ارزیابی با مطابق انیدانشجو يازهاین با متناسب یانتخاب دروس و اي حرفه اخالق با منطبق

  ؛ایشانبراي  شدهمشخص يضرور

 متناسب با مهارتهاي متفاوتِ (.شود تنظیم دیبا مهارتها ۀبرنام لیتکم زمان بارةدر یزمان جدول .ث

  ؛)ندشو شده و کسب می تحصیل آموزش داده ةاهداف برنامه در سالهاي مختلف دور
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  :باشد زیر موارد شامل است ممکن مهارتها ۀبرنام يمحتوا. ج

 ينوشتار و یکالم ارتباط يبرقرار يمهارتها شامل (ينوشتار و یکالم ارتباط يبرقرار يمهارتها 

 ؛)یسیانگل

 ؛نقادانه تفکر 

 ؛مسئوالنه یپژوهش رفتار و پژوهشاي  حرفه اخالق اصول 

 ها داده لیوتحلهیتجز داده، پایگاههاي اطالعات، ياورفنّ يتهامهار: یپژوهش ابزار) یفیک و یکم، 

  ؛یکیالکترون پژوهش استناد، يساز نهیبه) اسناد تیریمد ها، داده يساز رهیذخ و ارائه

 ؛پژوهش يهایشناسروش 

 ؛پیشنهاده نگارش شامل ینیکارآفر 

 ؛یاجتماع يمهارتها  

 ؛یمساع کیتشر و یروهگ کارِ پروژه، تیریمد زمان، تیریمد 

 یشغل ةآیند يزیر برنامه.  

 بخشهاي ،یلیتحص يها رشته شگاهها،یآزما توسط است ممکن پذیر انتقال -یعموم يمهارتها. چ

  .ندشو ارائه متمرکز ای مجزا صورت به ها دانشکده  ویپژوهش مراکز ها، مدرسه ،یآموزش

 آموزش ۀدر مؤسس يمرکز یاطالعات گاهیاپ کی در دیبا یآموزش يکارگاهها و مهارتهاة دور لیتکم

آموختگان  دانش و انیدانشجو دسترس در نامه یگواه عنوانبه ای و کارنامه قالب در و شود ثبتعالی 

  .]12[گیرد قرار یپژوهش هاي تحصیلی دوره

  

  اروپایی تجارب .6

کشور اما . ه استهاي دکتري بسیاري از کشورهاي اروپایی رواج یافت امروزه آموزش مهارتها در برنامه

 ها و  را در مورد اجراي برنامهپیشینهشده در این زمینه بیشترین صورت سازماندهیشاید بهبریتانیا 

 بر عالوه در این کشور، مثالً. مین اعتبارات موردنیاز داشته باشدأعد تویژه از ب حمایتهاي دولت به

 دارد انتظار ESRC کنسرسیوم، قالب در یا مؤسسه موجود در پذیر انتقال و  عمومیيمهارتها آموزش

 يمهارتها و شغلی ۀتوسع از تیحما يبرا دسترسقابل یخارج منابع از پژوهشی دانشجویان که

 مدافع که یمل يسازمانها گرید و یپژوهش يشوراها توسط شدهارائه موارد خصوصبه پذیر انتقال

 ۀتوسع به دیبا مؤسسات. شوند هآگا ،هستند دکتري پژوهشگران شغلی و يا حرفه ،فردي ۀتوسع

 يحمایتها  از تا نندک قیتشو را دانشجویان و دشون متعهد تکمیلی تحصیالت پژوهشگران استعدادهاي

 شده بنا UKGrad سابق ۀبرنام يتهایفعال بر مبتنی که ،Vitae نظیر ییسازمانها توسط شدهارائه خاص

  . ]5[کنند استفاده ،است
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 رعایت عالوه بر که است ارزشی یعال آموزش در ،یکل طور به و تريدک آموزش در رویکرد تنوع

 داد، ارائه دکتريهاي  در برنامه آموزش يبرا واحد مدل کی تنها توان ینم. دشو هم بقیتشو بایدآن 

اهمیت و  رشیپذ. باشند رییتغ حال در یاجتماع و یعلم بسترهاي گويپاسخ باید ها دوره این زیرا

آموزش عالی  مؤسسات از ياریبس در دکتري تحصیالت در آن شمول و پذیر انتقال يهامهارت آموزش الزام

 معموالً آنها یمعرف و دارد وجود فرهنگ این ترویج به ازین هم هنوز اما ،نیاز دارد زمان گذشت به تنها

 مدت که تیواقع نیا رغم علی شود، می مواجه یعلمتئیه ياعضا برخی سوي از جدي مقاومت با

 يمهارتها که دهد یم نشان متعدد مؤسسات تجارب. است محدود کامالً آموزش نیا ازیموردن زمان

 موضوع نیا به نسبت مثبت نگرشی که شوند یمعرف هاییدانشکده و بخشها داخل در دیبا پذیر انتقال

 يبخشها از یکی در آن آمیز تیموفق استقرار از پس. ندباش همراه مشوقهایی ۀارائ با است الزم و دارند

 موجب ادیز اریبس احتمال به دانشجویان مثبت بازخورد و آن ملموس مزایاي شدن روشن مؤسسه،

   .]2[دشو می مؤسسه در سراسري توجه و یعموم يتقاضا برانگیختن و گرانید کردن متقاعد

 هاي دکتري مهندسی در سطح اروپا اي از آموزش مهارتها در برنامه در این قسمت به عنوان نمونه

مهندسی رهبري و پذیر انتقال مهارتهايبه پودمانهاي آموزش 
1

) TSEL (ري صنعتی دکت ۀبرنام از

پنج دانشگاه و  د که به صورت مشترك توسطشو  مهندسی اشاره میمبتنی بر پژوهش در زمینۀ

 از لمتشکشود و  در بریتانیا ارائه می نیوکاسل و اکستر، شفیلد، امپریال، کرنفیلدعالی   آموزشۀمؤسس

  :]13[استبه شرح زیر  موضوعی پودمان پنج

 و حال گذشته،، طراحی و خالقیت، پژوهشی طراحی و تحقیق روشهاي، علم ۀفلسف: 1پودمان 

  ؛ایمنی و سالمتی استانداردهاي، مهندسی ةآیند

 اخالق، وکارکسب عملکرد از پشتیبانی در پژوهش نقش، پژوهشی ةپروژ مدیریت: 2پودمان 

  ؛مالی مدیریت، جلساتحضور در  و نگارش ارائه، مهارتهاي، شپژوه اي حرفه

 از برداري بهره و دانش انتقال، مدیریت و گروهی کارِ، زمان مدیریت و شخصی وري بهره: 3پودمان 

  ؛پروژه ۀهزینمدیریت  برآورد، پژوهش

، ذاريتأثیرگ و مذاکره مهارتهاي، علمی ارتباطات، فکري مالکیت حق و اختراع ثبت: 4پودمان 

  ؛هدایت مهارتهاي

 و کارآفرینی مهارتهاي، شغلی ۀتوسع و ریزي برنامه، دفاعیه ۀجلس و نامه پایان سازي آماده: 5پودمان 

  .مصاحبه مهارتهاي  وات مالیاعتبار درخواست و پروژه پیشنهاد ۀتهی، رهبري

____________________________________________________________________ 
 

1. Transferable Skills and Engineering Leadership Modules 
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هاي آموزش،  وههاي دکتري به لحاظ محتوا، شی هاي آموزش مهارت در برنامه هرچند تنوع برنامه

در دانشگاههاي متفاوت اروپایی و غیر اروپایی بسیار گسترده ... سطوح برگزاري، نوع حمایت دولت و

شده  بحث در چارچوب این مقاله خارج است، اما اشاره به پروژه مطالعاتی انجامۀ و از حوصلاست

ذیر براي پژوهشگران پ درخصوص آموزش مهارتهاي انتقال توسعه و ياقتصاد يهمکار سازمانتوسط 

نتایج این . ]14[ مفید فایده است،دهند که دانشجویان دکتري بخش اعظمی از آنان را تشکیل می

هاي شایان  بندي این پروژه مبین یافته مطالعه و مباحث مطرح در چارچوب کارگاه تخصصی و جمع

راي دولتها، دانشگاهها، نامه ب مطالعاتی بر اساس ارسال پرسشدادهاي این پروژةبرون. توجهی است

. کشور اروپایی و غیر اروپایی عضو این سازمان استوار است17سسات پژوهشی و سایر سازمانها در ؤم

 پژوهشی یا سازمان مرتبط نشان سسۀؤ دانشگاه، م50 کشور و 13تحلیل پاسخهاي دریافتی از وتجزیه

فاوت جدي با یکدیگر دارند که توضیح شده توسط کشورها از برخی ابعاد تدهد که اطالعات ارائه می

 در برخی از کشورها.  خاص در کشور موردنظر نیاز داردتها به اطالعات بیشتر در هر زمینۀاین تفاو

مثل ، در حالی که در دیگر کشورها پذیر نسبتاً جدید است هاي انتقالکید بر مهارتأ، تمثل لوکزامبورگ

سطح مشارکت و . شود زمینه مدتی است که دنبال میشده در این دهیفعالیت سازمانبریتانیا، 

 گونه این ،نسبتاً باال است اما در بعضی دیگر مثل آلمان ،ل کرهمث دولت در برخی از کشورها حمایت

همچنین در سطح سازمانی، رویکرد بستگی به زمینه دارد؛ به عنوان مثال، یک دانشگاه فنی . نیست

پذیر موردتوجه قرار دهد زیرا  را نسبت به مهارتهاي انتقال دانشگاهیممکن است بیشتر مهارتهاي 

 دوم مهارتها را در نظر ۀ فرصتهاي کافی یادگیري براي دستۀهمکاري آن با صنعت ممکن است ارائ

  .بگیرد

هاي آموزش مهارت و میزان دخالت آنها  همچنین نقش دولتها در اجرا و حمایت از برگزاري دوره

 محدودیت یا گسترش دربارهو همچنین است مختلف با یکدیگر متفاوت در این عرصه در کشورهاي 

بر اساس نتایج این مطالعه، در حال حاضر اطالعات . نظري وجود نداردآن بین کشورهاي مختلف اتفاق

پذیر وجود دارد که مانع از  نسبتاً اندکی در مورد خروجی و نتایج آموزش مهارتهاي انتقال

گیري  شی قصد تصمیمسسات آموزش عالی و پژوهؤ اما اگر دولتها و م.ودش سیاستگذاري قدرتمند می

هایی را براي  توانند گزینه  آموزش را داشته باشند نخست، میمناسب در زمینۀ سیاستگذاري ارائۀ

 .پذیر بررسی کنند تقویت نظارت و سنجش آموزش مهارتهاي انتقال

پذیر راههایی براي تسهیل   انتقاليمهارتها آموزش در جهت توسعۀتوانند  دولتها می برآنعالوه

 و همچنین به پیشنهاد کنند نیازها و فرصتهاي آموزشی راستايگو بین دانشگاه و صنعت در وگفت

پذیر را تقویت  نند، این امر ارزش مهارتهاي انتقالک همکاري آموزش گیري ارائۀ شکلدرطور بالقوه 
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افزایش ، اند  ارائه شدهپیشرصتهاي آموزشی که از و در درون مؤسسات آگاهی در مورد فکند می

 .]14[دهد می

 براي تشویق ارائۀتوانند راههایی  هد که دولتها می  یادشده نشان میافزون بر آن نتایج مطالعۀ

هاي دکتري آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها  عنوان مکمل دورههاي دکتراي صنعتی به گزینه

عنوان ابزار توسعه براي به )بخشیبخشی و میاندرون(راي تحرك برگزینند و همچنین فرصتهایی ب

 بسیاري از مراکز و سازمانهایی که پژوهشگران را در استخدام .تر در نظر بگیرند پژوهشگران باتجربه

شده به کنند و همچنین پاسخهاي ارائه کید میأدارند بر مزایاي توازن یادگیري رسمی و غیررسمی ت

 مبتنی بر تجربه در محیط کار رواج ين داد که در حال حاضر آموزش مهارتهاها نشا نامه پرسش

 .]14[کمتري دارد

ا در این زمینه آن است که سیاستهاي ه نقش دولتبارة مطالعاتی درۀ مهم این پروژةآخرین توصی

ي پذیر برا  فرصتهاي آموزش مهارتهاي انتقالیعنوان اهرم حمایت تواند به کلی پژوهشهاي مشترك می

تواند   این امر می. و موردتوجه قرار گیردودپژوهشگران در تمام مراحل زندگی شغلی آنها محسوب ش

چنین رویکردي با ساختارهاي . مزایایی براي پژوهشگران در تمام بخشها به دنبال داشته باشد

غییرند، اي بودن در حال ت اي و چندرشته  و یا شبکهاكشتراي به سوي ا طور فزاینده شی که بهپژوه

  .]14[استسازگار 

  

   گیري هنتیج .7

پذیر، مروري بر نقش و جایگاه این  پژوهشی و انتقال رتهاي این مقاله ضمن تعریف و بیان اهمیت مها

پژوهشی و  رتهاي همچنین مباحث مها.  دارداروپا در هاي دکتري نوین دوره هاي برنامهمهارتها در 

رد بحث قرار گرفت و ضمن بیان انواع هر دسته از این اي به تفصیل مو  حرفهپذیر و توسعۀ انتقال

. دشهاي تحصیلی دکتري اشاره  مهارتها با ذکر مثالهاي مشخص به موضوع آموزش آنها در طی دوره

سی در اروپا و  آموزش مهارتها در قالب یک دوره دکتري مهنداي مشخص از برنامۀ همچنین نمونه

 ارتباطهاي آن در  پذیر و توصیه ي انتقالمهارتها آموزش درباره مطالعاتی ارائۀ فشردة نتایج یک پروژة

  . دشنقش دولتها ذکر با 

 هاي آموزش مهندسی در آموزش عالی ایران و لزوم توجه در مورد لزوم بازنگري در برنامه

 شغلی مناسب و تأمین سازي ایشان براي آیندة هآموختگان و آماد اي دانش  حرفهپیش به توسعۀازبیش

نفعان در بخشهاي مختلف بازار کار مطالعات متفاوتی صورت گرفته است، براي نمونه رجوع  ذينیاز

 حاضر، تاکنون مطالعات ۀلفان مقالؤا حداقل براساس اطالعات موجود م ام.]17[ تا ]15[کنید به 
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ه دشهاي دکتري در ایران گزارش ن پذیر در دوره ي انتقالمهارتها آموزش با موضوعتطبیقی خاصی 

  .است

با توسعۀ فردي و  مرتبط مهارتهايویژه  پذیر به ي انتقالمهارتها آموزش بحثبررسیهاي مقدماتی 

دهد این آموزشها از جایگاه مشخصی برخوردار  هاي دکتري ایران نشان می  شغلی در برنامهآیندة

هاي  ر رشته پژوهشی و پژوهشی د- هاي آموزشی هاي دکتري به شیوه هاي دوره نامه نیست و در آیین

هاي دکتري در تمام دانشگاهها  اوري که مبناي اجراي برنامهتحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّ

 برخی از این آموزشها ۀهرچندکه در عمل ارائ. ]18[ستا  قرار نگرفتهخاص ، هیچگاه موردتوجه است

گاههاي آموزشی آزاد در آموزش مهارتهاي پژوهشی بعضاً در قالب درس روش تحقیق و یا کار  ویژهبه

  .دانشگاهها و سایر مؤسسات علمی مشاهده شده است

هاي  زاري برنامه که برگ1390 محور در ایران از سال  ـهاي دکتري پژوهش به آغاز دورهباتوجه

پذیر  ي انتقالمهارتها آموزش رسد توجه به ارائۀ ی به نظر م،کنند  پژوهشی دنبال میدکتري را به شیوة

ن در این گذاري متمرکز و مدوالبته سیاست. ها از اهمیت بسزایی برخوردار باشد ر این دورهویژه د به

المللی، بررسی تجارب داخلی و نیز تعیین اولویتهاي   مطالعات تجارب بینمند توسعۀزمینه هنوز نیاز

یی  بدون شک تنوع و محتوا و سرفصلهاي چنین آموزشهااست ودن نیازهاي بومی کراصلی و مشخص 

و حتی دانشجویان باید از انعطاف الزم برخوردار باشد ها و دانشگاهها  باید متناسب با تفاوت رشته

  .باشند

محور ورودي  ـ  دانشجوي دکتري پژوهش108 حاضر در مورد ؤلفان مقالۀمطالعات مقدماتی م

سانی، فنی و هاي علوم پایه، علوم ان  کد رشته در گروه24 مشغول به تحصیل در 1390- 1392سالهاي 

دهد که  اد دانشگاهی نشان می جهنر در یک پژوهشگاه و هفت پژوهشکدةمهندسی، کشاورزي و ه

 دکتري در قالب  و پژوهشکدة مجري دورة فراخور رشتهپذیر  آموزش مهارتهاي پژوهشی و انتقالارائۀ

رد درس روش اي و همچنین در بعضی موا کارگاههاي آموزشی، آموزش مبتنی بر کار در محیط حرفه

ها این  از نظر مدیران آموزش و تحصیالت تکمیلی مجري دوره. نظر بوده و خواهد بودتحقیق مد

 تر با تأمین مالی مناسب و آموزشها مفید فایده بوده و توسعه و تداوم آنها در قالبی منسجم

ها براي  آموزشها حتی به صورت مشترك میان پژوهشکدهمند ارائۀ نظاماالمکان برگزاري حتی

در حال حاضر، . شود  توصیه می،هایی که نیازمند آموزش مهارت یکسانی هستند دانشجویان رشته

اوري جهاد دانشگاهی در دست ریزي براي اجراي این امور در معاونتهاي آموزشی و پژوهش و فنّ برنامه

طح ملی نیازمند اي جامع در سه  توصیهگیري قطعی در این زمینه و ارائۀ هالبته نتیج. بررسی است

هاي اجرایی این آموزشها، گذشت زمان و ارزیابی دستاوردهاي آن   تجارب در ارائه و شیوهتوسعۀ

  .استنفعان ویژه از دیدگاه ذي به
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