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احسان مصطفوی ،1علیاکبر حقدوست ،2محمدرضا سیاوشی ،3هادی رنجبر ،*4مجید فصیحی هرندی
 .1استاديار ،گروه اپیدمیولوژی ،انستیتو پاستور ايران ،تهران ،ايران
 .2استاد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات فیزيولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ايران
 .3دکترای انگلشناسی ،دانشیار ،گروه انگلشناسی ،انستیتو پاستور ايران ،تهران ،ايران
 .4کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ايران
 .5دکترای انگلشناسی ،دانشیار ،گروه انگلشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ايران

 دريافت مقاله21/2/92 :

آخرين اصالح مقاله29/3/11 :

 پذيرش مقاله29/6/5 :

زمینه و هدف :دکترای تخصصی پژوهشی به عنوان یکی از باالترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی تعریف شده است .با توجه به عدم تشریح دروس و
وجود اختالف نظر در ین مورد ،نیاز به بازنگری این دوره وجود داشت .پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن درسهای مورد نیاز ،تعداد واحد و
سرفصلهای هر درس انجام شد.
روش کار :پژوهش با استفاده از روش دلفی در دو دور انجام گرفت .در دور اول ،نظرسنجی در مورد دوره فعلی و دروس پیشنهادی برای دوره در قالب
نظرسنجی اینترنتی و کارگروه تخصصی انجام گرفت .کارگروه تخصصی شامل استادان راهنما و دانشجویان رشتههای دکترای تخصصی پژوهشی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور بودند .در پایان دور اول ،برنامه درسی شامل عناوین دروس و شرح دروس اجباری و اهداف دروس تخصصی مشخص
شد و در دور دوم ،به صورت عمومی از استادان و دانشجویان سراسر کشور نظرسنجی انجام گرفت.
يافتهها :در پایان پژوهش ،لیست دروس قبلی ،مورد تأیید قرار گرفت .دروس آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته ( 3واحد) ،روش تحقیق پیشرفته (9
واحد) ،اخالق در پژوهش ( 1واحد) و مستندسازی و گزارشنویسی ( 9واحد) به عنوان دروس اجباری پیشنهاد شدند .پیشنهاد شد دروس مدیریت پروژه
و ساماندهی پژوهش ( 9واحد) و واحدهای آموزشی تحقیقاتی پیشنهادی در قالب کارگاههای آموزشی ( 1واحد) از حالت اجباری به اختیاری تبدیل شوند.
همچنین برخی دروس مانند فعالیتهای تحقیقاتی در قالب پایاننامه ( 1واحد) به عنوان واحدهای اختیاری پیشنهاد شدند.
نتیجهگیری :با توجه به ماهیت پویای محیط آموزش و پژوهش ،نیاز به بازنگری دورهها و اصالح بنا بر مقتضیات در سالهای آینده نیز وجود دارد.
کلید واژهها :مطالعه دلفی ،دکترای تخصصی پژوهشی ،بازنگری ،برنامه آموزشی

* نويسنده مسؤول :مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 تلفن9213-1251991 :

 نمابر9311-3995913 :

hadiranjbar@kmu.ac.ir

Email:

دوره دهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مقدمه
از ابتدای ایجاد آموزشهای نوین در ایران ،تالشی مستمر
برای بهتر و کاربردیتر کردن آن در جریان بوده است .شاید
بتوان ایجاد دورههای کارآموزی در مقاطع کارشناسی و تدریس
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را تالشی در جهت نیل به
این هدف دانست .با این حال ،هر چند هدف اولیه تأسیس

راهاندازی گردید .طبق تعریف ،دوره در برنامه مصوب دوره
دکترای تخصصی پژوهشی ( )Ph.D. by Researchیکی از
باالترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای
مدرك تخصصی پژوهشی میانجامد و مجموعهای هماهنگ از
فعالیتهای پژوهشی و آموزشی است (.)1

مقاطع تحصیالت تکمیلی ،تربیت مدرسین برای مقاطع پایینتر

در حال حاضر ،از  9۲دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور زیر

بود ،به پژوهش نیز توجه ویژهای وجود داشت و این نکته به

نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 99،دانشگاه با

خصوص در مقاطع دکتری ،تجلی بیشتری یافت .در سالهای

 31مرکز فعال ،دوره دکترای تخصصی پژوهشی را راهاندازی

اخیر ،با افزایش دورههای تحصیالت تکمیلی در کشور و تأمین

نمودهاند و دانشجو پذیرفتهاند .در جدول  ،1لیست مراکز

بخشی از نیاز کادر آموزشی دانشگاهها ،تالش برای ارتقا و

دانشگاهی و پژوهشی به همراه آمارهای مربوط آورده شده

تثبیت سهم پژوهش با راهاندازی دورههای پژوهش محور،

است که نشان از فعالیت سریع و رشد این مراکز دارد .نکته

مسیر جدیدی را آغاز نموده است.

قابل توجه در این جدول ،رشد سریع دانشگاههای برتر

در این راستا ،پس از بررسیهای گسترده و کامل همراه با

رتبهبندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است (.)9

نظرگیری از افرادی که چنین دورههایی را در کشورهای دیگر
پشت سر گذاشته بودند ،برنامه این دورهها تدوین و در چندین
جدول  .1دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نام دانشگاه

جهاد دانشگاهی
انتقال خون ایران
شهرکرد
کردستان
بوشهر
رفسنجان
زاهدان
یزد
ارومیه
اراك
گیالن
کرمانشاه
بابل
کاشان
هرمزگان
علوم بهزیستی و توانبخشی

تعداد مراکز

مراکز تحقیقاتی

تحقیقاتی مصوب

فعال

1
1
9
3
1
3
9
9
1
1
3
9
1
3
3
1

9
1
1
9
9
9
9
9
1
9
9
9
9
3
3
9

ظرفیت مصوب
91
3
6
3
9
6
1
۲
1
1
5
3
16
19
3
99

تعداد استادان

دانشجوی تأیید

راهنمای مورد تأیید

شده

11
6
3
5
1
1
3
3
9
9
3
5
19
6
1
11

5
9
1
9
9
9
9
9
1
9
9
5
9
5
5
5

تعداد
دانشجوی
جذب شده
5
9
1
9
9
9
9
9
1
9
9
5
9
5
5
5
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انستیتو پاستور ایران
مازندران
بقیهاله (عج)
اهواز
کرمان
مشهد
اصفهان
تبریز
شیراز
شهید بهشتی
تهران
جمع

9
6
5
6
5
6
11
3
5
11
32
113

مصطفوی و همکاران
9
6
1
1
9
1
5
۲
5
2
99
31

در بررسی انجام شده بر روی  35دانشگاه برتر لیست
 Shanghaiاز ده کشور در سال  ،9992به جز کشورهای

91
2
11
1۲
99
99
9۲
32
11
11
31
33۲

35
13
13
91
35
35
13
51
99
61
151
613

19
19
13
9
3
11
3
39
13
33
53
۲

19
19
13
9
3
11
3
39
13
31
53
995

دریافت نمایند .به طور معمول ،هدف از این دورهها توانمند
ساختن افراد در طول دوره پژوهش آنها است (.)۲

ایاالت متحده آمریکا و کانادا ،در سایر کشورها روش آموزش

در برخی از دانشگاهها ،این دورهها به صورت طیف

دوره دکتری ،پژوهش محور بود .به طور تقریبی در تمام

گستردهای از توانمندیها در پژوهشهای کمی و کیفی که

دورههای درس محور و پژوهش محور ،دورههای آموزشی

مرتبط با رشتههای مورد نظر باشند و با هدف آماده کردن و

وجود داشت که به طور معمول ،با توجه به مدارك آموزشی و

طراحی پروژه دکترای دانشآموختگان ارایه میگردند (.)3 ،2

نظر استادان راهنما تعیین میشدند .همچنین نکته قابل توجه،

هدف از این دوره ،کسب مهارتهای الزم برای انجام

لزوم تدریس دانشجویان این مقاطع در مقاطع پایینتر به عنوان

پژوهش ،دانش مورد نیاز در زمینهای که پژوهش در آن انجام

یک دوره آموزشی بود ( .)3یک دوره پژوهشی ( MPhilیا

میشود و دانش وسیع در مورد موضوع پژوهش میباشد (.)19

 )PhDشامل یادگیری روشهای پژوهشی و اجرای یک

همچنین با توجه به افزایش نگاه نتیجه گرایانه و اقتصادی به

پژوهش تحت راهنمایی یک استاد بر روی یک مشکل یا

مقوله پژوهش در سالهای اخیر ،افراد دارای مدرك پژوهشی

موضوع و ارایه نتایج آن به صورت یک پایاننامه است (.)1 ،5

میبایست دارای قابلیتهایی باشند تا بتوانند پژوهشهای با

از آن جا که هدف مقاطع پژوهشی ،برآوردن نیازهای

این اهداف را بهتر به نتیجه برسانند .در انگلستان نیز که بیشتر

روزافزون پژوهشی به افراد توانمند جهت انجام پژوهشهای

دورههای مبتنی بر پژوهش از آن جا الهام گرفته است ،شورای

اصیل ،خالقانه و مبتکرانه برای رویارویی با چالشهای موجود

پژوهشی که تأمین کننده قسمت اعظم هزینه پژوهشی است،

جهانی است ،با توجه به نیاز افراد ،دورههای یادگیری پژوهش

هفت حیطه را برای مهارتهای مورد نیاز پژوهشگران معرفی

طراحی میشوند تا دانشآموختگان برخی ،مهارتهای عمومی

میکند که شامل مهارتها و تکنیکهای پژوهشی ،مشارکت

پژوهش را کسب نمایند (.)6

در محیط پژوهش ،مدیریت پژوهش ،اثربخشی فردی،

دوره یادگیری پژوهش که در آن واحدهای پژوهشی

ارتباطات ،کار تیمی و شبکهای و دیریت حرفهای میباشد .این

آموزش داده میشوند ،بسته به مرکز ارایه کننده ،به صورت

امر سبب شد برخی دورههای دکترای این کشور برای تطابق

اختیاری یا اجباری به متقاضیان مدارك پژوهشی ،ارایه

خود با این مهارتها ،دست به بازنگری در رشته خود بزنند

میشوند .این متقاضیان ،افرادی هستند که تمایل دارند مقاطع

(.)11

پژوهشی را پشت سر بگذارند و مدرك تخصصی پژوهشی

در ایران ،هدف از ایجاد دوره دکترای تخصصی پژوهشی،
تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در
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زمینهای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و

دانشگاههای علوم پزشکی کشور راهاندازی شدند .این دوره از

دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی ،بتوانند ضمن فراهم

بین واجدین شرایط که تقاضای تحصیل در مراکز ارایه کننده

آوردن بستری جهت حل مشکالت جامعه و در دست گرفتن

دوره را داشته باشند ،با استفاده از مصاحبه افراد مورد نظر را

رهبری پژوهش ،با نوآوری در زمینه ارتقا و توسعه روشهای

انتخاب مینماید.

نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی ،با هدف ارتقای

دوره فعلی دکترای تخصصی شامل دو دوره آموزش و

سالمت ،گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و

پژوهش است .دوره آموزش با نام  MPhilشامل مجموعهای

گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و

از دروس اجباری و اختیاری است که با هدف آمادهسازی

دانشگاهها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازههای

دانشجویان برای دوره پژوهش اجرا میشود .دوره پژوهش،

جهان دانش بردارند (.)1

پس از گذراندن دوره آموزش با انتخاب موضوع پژوهش آغاز

با توجه به این هدف ،محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری

میشود و با دفاع از پایاننامه پایان مییابد .لیست دروس فعلی

تخصصی پژوهشی ،کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش

برنامه دوره آموزشی به نقل از آییننامه دکترای تخصصی

هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص تعریف شده است (.)1

پژوهشی ( )1در جدول  9آورده شده است.

با اهداف فوق ،دورههای دکترای تخصصی پژوهش محور در
جدول  .2دروس فعلی برنامه آموزشی دکترای پژوهش محور مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تعداد واحد

نوع واحد

نام واحد
آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته

3

اجباری

روش تحقیق پیشرفته

9

اجباری

اخالق در پژوهش ()Ethics

1

اجباری

مستندسازی و گزارشنویسی ()Report Writing

9

اجباری

مدیریت پروژه و ساماندهی پژوهش

9

اجباری

سیستمهای پردازش و مدیریت الکترونیک اطالعات در تحقیق

9

اختیاری

انتقال دانش ،کاربردیسازی نتایج تحقیق و بازاریابی

9

اختیاری

اصول اولیه تکنیکهای آزمایشگاهی

9

اختیاری

واحدهای آموزشی تحقیقاتی پیشنهادی در قالب کارگاههای آموزشی

1

اجباری

فعالیتهای تحقیقاتی در قالب پایاننامه

1

اجباری

با توجه به ضرورتهای تأسیس دکترای تخصصی پژوهش

متخصص ،تجربه کم و محدود عملی در کشور برای پذیرش

محور که شامل توسعه نیروی متخصص برای گسترش عمیق

مدلهای جدید آموزشی و تجربه محدود در این خصوص ،تا

پژوهش در کشور ،انفجار علمی و نیاز به تغییر نگاه به

حدودی مرتفع شدهاند .اما اطالعات زیادی در مورد رفع

شیوههای آموزشی قدیمی ،تقویت ارتباط بین دانشگاه و

محدودیت و نبود نگرش مناسب در دانشگاه و صنعت برای

صنعت و تقویت توانمندیهای علمی دانشآموختگان بود (،)3

همگرایی ساختار یافته در دست نیست (.)3

لیست دروس معرفی شده مناسب به نظر میرسد .هر چند با

پویایی محیطهای آموزشی و نیازهای جدید پژوهشی،

رشد سریع دورهها به نظر میرسد محدودیتهای پیشبینی

همراه با تفاوت روزافزون روششناسی پژوهش و آموزش در

شده ،شامل کمبود فضاها و استادان متبحر برای تربیت نیروهای

رشتههای مختلف ،نیاز به بازنگری در روشها و متون مورد
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استفاده در دورههای آموزشی به خصوص در تحصیالت

مصطفوی و همکاران

روش کار

تکمیلی را سبب شده است .به طور تقریبی ،در تمام دورههای

در این پژوهش کیفی که با هدف نیازسنجی دروس آموزشی

دکترای تخصصی درس محور وزارت بهداشت ،درمان و

مورد نیاز برای دانشجویان دکترای پژوهشی انجام گرفت ،از

آموزش پزشکی ،با فواصلی حدود  5سال ،بازنگری در دروس

روش  Delphiاستفاده شد .این روش به این دلیل مورد

و دورههای آموزشی اتفاق میافتد که نشان از اهمیت توجه به

استفاده قرار گرفت که اجازه استفاده از نظرات افراد از محلها

تغییرات و به روز بودن دورهها دارد .همچنین در کنار تمام

و تخصصهای مختلف به صورت ناشناس را میدهد و یکی

نقاط قوت دوره پژوهش محور طراحی شده ،برخی از ایرادها

از روشهای مفید در دریافت نظر متخصصان است .این

تنها در مقام اجرا خود را نشان میدهند و با توجه به نوپا بودن

پژوهش در دو دور انجام گرفت.

دورهها و عملی شدن آنها در سالهای اخیر ،شاید بتوان از

دور اول ،دارای چهار مرحله بود .در مرحله اول ،دوره

تجربه اجرای آنها استفاده نمود .نکتهای که در زمان طراحی

موجود و دروس در حال ارایه و همچنین دروس پیشنهادی به

دوره نیز طی پژوهشی مشخص گردید (.)3

وسیله نظرسنجی اینترنتی با استفاده از فرمهایی که از طریق

دکترای پژوهش محور ،مدلی نو معرفی شده به ساختار

ایمیل ارسال شده بودند ،مورد ارزیابی قرار گرفت .فرمهای

آموزشی کشور است که عدم توجه کافی به آن ،میتواند سبب

مورد استفاده به وسیله اعضای تیم پژوهش بر اساس آییننامه

ضربه خوردن به ساختار آموزشی کنونی تربیت دکتری بشود

دکترای تخصصی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و

( .)3با وجود عناوین مشخص شده و تعداد واحدهای تعریف

آموزش پزشکی طراحی شدند و روایی آنها با روش اعتبار

شده برای هر عنوان ،از آن جا که تنوع وسیعی در رشتههای

محتوی تعیین گردید .رایانامه افراد با مراجعه به سایت مراکز

دکترای تخصصی پژوهشی در کشور ایجاد شده است و نیاز

تحقیقاتی مصوب و همچنین فرمهای ثبت نام موجود در

هر رشته میتواند متفاوت از سایر رشتهها باشد ،همچنین به

معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و

دلیل عدم وجود شرح درس برای هر یک از عناوین و

آموزش پزشکی تهیه شدند و برای  999نفر ،فرم اولیه ارسال

مشخص نبودن سرفصلهای روشن ،برگزاری دورهها میتواند

گردید.

حالت سلیقهای پیدا کند که چه بسا با نیازهای یادگیرندگان

نظرسنجی شامل دو بخش مجزا بود .در بخش اول ،تناسب

همخوانی نداشته باشد .در جلسه هماندیشی مدیران این دورهها

درس با دوره و مناسب بودن تعداد واحد آن مورد بررسی قرار

در ابتدای سال  1321و در بازدیدهای کارشناسان وزارتخانه از

میگرفت .همچنین یک سؤال باز برای دریافت نظرات دیگر

مراکز تحقیقاتی مجری نیز برخورد سلیقهای با واحدهای درسی

در انتهای فرم طراحی شده بود .بخش دوم ،شامل فرمی بود که

ارایه شده (به ویژه واحدهای اجباری) ،به خوبی مشهود بوده

هر فرد میتوانست دروس پیشنهادی خود را به همراه سرفصل

است .با توجه به موارد فوق ،جمع نمودن نظرات متخصصان

دروس و تعداد واحد مورد نیاز ،پیشنهاد نماید .فرم اینترنتی به

رشتههای مختلف درگیر ،همچنین نظرخواهی از مشتریهای

وسیله رایانامه برای استادان و دانشجویان رشتههای مختلف

یادگیری این دوره و رسیدن به اجماع تخصصی ،راهکارهایی

سراسر کشور ارسال گردید و نظرات پس از گردآوری ،مورد

هستند که میتوانند مسیر دوره آموزشی را هموارتر و

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .فرم ،شامل دروس مصوب فعلی

مشخصتر نمایند .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف مشخص

با دو مقیاس لیکرت  5رتبهای در مورد اهمیت و مرتبط بودن

نمودن دورههای مورد نیاز ،تعداد واحد و سرفصلهای دکترای

دروس با دوره بود.

تخصصی پژوهشی انجام شد.
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در مرحله دوم ،یک کارگروه تخصصی از بین افراد

در مرحله کارگروه تخصصی ،عالوه بر اظهار نظر در مورد

صاحبنظر ،رؤسای مراکز تحقیقاتی و دانشجویان دکترای

کلیت دوره ،دروس و تعداد واحد آن ،یک فرم نظرسنجی

تخصصی پژوهشی انتخاب شدند .گارگروه تخصصی از دو

طراحی شد که توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید .فرم

گروه استادان راهنمای معرفی شده از طرف مراکز و دانشجویان

نظرسنجی شامل سه بخش نظرات در مورد تناسب درس با

در حال تحصیل در مراکز پژوهشی تشکیل شده بود .کارگروه

دوره و اجباری یا اختیاری بودن آن ،تعداد واحد دروس و

استادان از بین استادان راهنمای مورد تأیید برای دانشجویان

دروس پیشنهادی برای دوره بود .با توجه به نظرات جمعآوری

دکترای پژوهشی که به موضوع دورههای مربوط به دکترای

شده در کارگروه تخصصی ،شرح درس دوره به تفکیک دروس

پژوهشی عالقه داشتند ،تشکیل شد .شناسایی افراد واجد

پیشنهادی طراحی شد که در مرحله چهارم دور اول برای

شرایط از طریق لیست استادان راهنما که از طریق مراکز در

نظرسنجی برای اعضای کارگروه ارسال گردید.

وزارت بهداشت ثبت شده است و با نظر دو نفر از مسؤولین

برای طراحی شرح دروس از سرفصلهای مصوب دروس

برگزاری دوره که بر مراکز و رشتههای موجود اشراف کامل

مشابه دکتریهای تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

داشتند ،انجام گرفت .انتخاب این افراد بر اساس ارتباط آنها

پزشکی و نظرات تعدادی از خبرگان این رشتهها استفاده شده

با دوره دکترای تخصصی پژوهشی و به خصوص از بین

است.

رؤسای مراکز و افراد درگیر در آموزش این دوره انجام گرفت.

پس از جمعآوری نظرات اعضای کارگروه و اعمال آنها در

تعداد زیادی از این افراد ،دارای مدارك دکترای تخصصی

فرمهای طراحی شده ،دور دوم به صورت نظرسنجی اینترنتی

پژوهشی از کشورهای خارجی بودند و دلیل این انتخاب،

از دانشجویان و استادان کلیه مراکزی که اطالعاتشان (شامل

استفاده از تجارب آموزشی در خارج از کشور بود .از آن جا که

آدرس الکترونیکی و تلفن همراه استادان و دانشجویان) در

استفاده از نظرات مصرف کنندگان خدمات ،میتواند

معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و

دیدگاههای باارزشی را به نتایج اضافه کند ،از بین دانشجویان

آموزش پزشکی ثبت شده بود ،ارسال گردید .الزم به ذکر است

دکترای پژوهشی در حال تحصیل در وره و کسانی که دوره

که این اطالعات ،در دفتر دکترای پژوهشی وزارت بهداشت،

عالی پژوهشی خود را گذرانده بودند ،انتخاب شدند.

درمان و آموزش پزشکی موجود نبود و به وسیله درخواست

مرحله سوم دور اول ،برگزاری کارگروه تخصصی حضوری
بود .سؤال کارگروه حضوری به این شکل بود« :چه دورههایی

کتبی و مکاتبه ،از دفتر معاون تحقیقات و فنآوری توسط مراکز
ارسال گردید.

با چه تعداد واحد و چه سرفصلی برای دانشجویان دکترای

در پایان ،کلیه نظرات جمعآوری شده در شرح دروس تهیه

پژوهشی مورد نیاز است؟» .این سؤال در مرحله اول ،از طریق

شده در دور اول ،اعمال شد .نحوه اعمال نظرات به این

نظرسنجی اینترنتی مطرح شده بود و سپس در کارگروه

صورت بود که موارد تکراری حذف میشد و در موارد

تخصصی ،همراه با نظرات جمعآوری شده از نظرسنجی

اختالف نظر صاحبنظران ،با در نظر گرفتن تعداد تکرار هر

اینترنتی ،بار دیگر از اعضای کارگروه خواسته شد تا در

گویه توسط موافقان و مخالفان آن ،گویههای دارای تکرار

فرمهای جداگانه نظرات خود را ارایه نمایند .بخش اصلی

کمتر ،حذف میشد.

کارگروه به بحث و تبادل نظر در مورد اهمیت وجودی این

این پژوهش ،با موافقت معاونت پژوهشی وزارت بهداشت،

دوره و هر یک از دروس پیشنهادی توسط اعضا اختصاص

درمان و آموزش پزشکی و با طرح مصوب انستیتو پاستور

داشت.

ایران انجام گرفت .پس از تشریح اهداف پژوهش به مشارکت
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کنندگان اطالع داده شد که نظرات آنها بینام است و انتشار

در پایان دور اول نظرسنجی 69 ،نفر شامل  19استاد و 99

نتایج نیز بدون نام انجام خواهد شد .فرایند جمعآوری دادهها

دانشجو در نظرسنجی شرکت کردند و به دو بخش نظرسنجی

به شکلی بود که کلیه فرمها به صورت بینام دریافت میشد تا

شامل ارتباط دروس فعلی و پیشنهاد دروس جدید پاسخ دادند.

تحلیلکنندگان و مجریان پژوهش از نظرات مشارکت کنندگان

نتایج نظرسنجی از ارتباط واحدهای موجود در نمودار  1آورده

آگاهی نداشته باشند.

شده است 5۲ .درصد استادان و  11درصد دانشجویانی که

يافتهها

ایمیل شرکت در نظرسنجی برای آنها ارسال شده بود ،در این
نظرسنجی شرکت کرده بودند.

نمودار  .1ارتباط واحد ارایه شده با دوره عالی پژوهش

در نمودار  9نتایج نظرسنجی دروس پیشنهادی آورده شده
است .همچنین سایر دروس پیشنهادی برای دوره شامل
مدیریت و اقتصاد سالمت ،روشهای آزمایشگاهی ،بیولوژی
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طبیعی ،شیمی گیاهی پیشرفته ،بیوانفورماتیک پزشکی بودند.

دوره دهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

14
12
10
8
6
4
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0
آمار پیشرفته

کاربردی سازی

زبان تخصصی

روش تحقیق

اپیدمیولوژی

مدیریت

نتایج تحقیق

پژوهش

پیشرفته

پیشرفته

پژوهش/کنترل پروژه

نمودار  .9فراوانی پیشنهاد دروس برای دوره عالی پژوهش

پس از نظرسنجی نهایی ،برنامه درسی تکمیل گردید و نتیجه

نظر در ادامه توسط اکثریت شرکت کنندگان در کارگروه رد و

پژوهش به صورت برنامه آموزشی شامل لیست دروس اجباری

یا تعدیل شد .هر چند بسیاری از شرکت کنندگان ،دورههای

و اختیاری و تعداد واحد آنها و همچنین شرح درس برای

فعلی را مناسب میدانستند ،اما بر ضرورت تعریف واحد از

دروس اجباری و لیست اهداف برای دروس اختیاری تهیه شد.

دروس و استفاده از استادان مناسب هر دوره اتفاق نظر داشتند.

یکی از نظرات مطرح شده اولیه در کارگروه تخصصی،

همچنین نتایج نشان داد که از نظر ذینفعان این دورهها ،بهتر

حذف دوره آموزشی به شکل فعلی توسط وزارت ،تعیین

است تعداد واحدهای اجباری این دوره کاهش و واحدهای

دروس مشخص و واگذاری دورههای مربوط به مراکز و

اختیاری آن افزایش یابد .دروس پیشنهادی برای این دوره

استادان راهنما بود .دلیل طرح این پیشنهاد ،تنوع رشتهها و

آموزشی ،در جدول  1آورده شدهاند.

همچنین نیازهای گروههای مختلف درگیر این رشته بود .این
جدول  .3اولويت دروس اجباری و اختیاری و تعداد واحد پیشنهادی برای آنها
نام درس

تعداد واحد پیشنهادی

نوع واحد

آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته

3

اجباری

روش تحقیق پیشرفته

9

اجباری

اخالق در پژوهش

1

اجباری

مستندسازی و گزارشنویسی

9

اجباری

مدیریت پروژه و ساماندهی پژوهش

9

پیشنهاد تبدیل از اجباری به اختیاری

واحدهای آموزشی تحقیقاتی پیشنهادی در قالب کارگاههای آموزشی

1

پیشنهاد تبدیل از اجباری به اختیاری

سیستمهای پردازش و مدیریت الکترونیک اطالعات در تحقیق

9

اختیاری

انتقال دانش ،کاربردیسازی نتایج تحقیق و بازاریابی

9

اختیاری

اصول اولیه تکنیکهای آزمایشگاهی

9

اختیاری

فعالیتهای تحقیقاتی در قالب پایاننامه

1

Non core
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پیشنهادهای اصالح آییننامه فعلی

دورههای دکترای تخصصی آموزشی ،در قالب واحدهای درسی

همان طور که در جدول  1مشخص است ،چهار درس اول

دوره دکتری باشد نه جزیی از واحدهای دوره .M Phill

طبق پیشنهادهای ارایه شده ،جزء دروس اجباری ( )Coreقرار
گرفتند.
بر اساس برونداد جلسه و نظرسنجیهای انجام شده،
پیشنهاد تبدیل دروس مدیریت پروژه و کارگاههای آموزشی از
اجباری ( )Coreبه اختیاری ( )Non coreارایه گردید.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهداف ،سه نتیجه اصلی از پژوهش حاضر به
دست آمد که شامل پیشنهاد پذیرفته نشده حذف دوره آموزشی
و واگذاری آن به مراکز ،کاهش تعداد واحدهای اجباری و

از آن جا که امکان تطبیق  59درصد واحدهای گذرانده شده

تعیین محتوای آموزشی بود .هدف دورههای پژوهشی ،تربیت

در مقاطع قبلی دانشجویان وجود دارد ،تعداد واحدهای

افرادی است که بتوانند چیزی به بدنه علم اضافه نمایند (.)11

گذرانده شده دانشجو در این دوره آموزشی بین  19تا 91

با این وجود ،افرادی که در حال حاضر دورههای تحصیلی را

واحد خواهد بود .بر این اساس ،امکان تطبیق واحد هم برای

انتخاب میکنند ،بیش از هر چیز به پیشنیازها و پیامدهای

دروس اجباری و هم دروس اختیاری وجود دارد.

گذراندن چنین دورههایی فکر میکنند ( )19که شاید بتوان

با توجه به اجباری بودن چهار درس اول و درس مدیریت
پروژه (در زمان اجزای مطالعه) برای ایجاد وحدت رویه

یادگیری روشهای علمی را یکی از پیامدهای مورد انتظار
چنین دورههایی دانست.

تدریس در مراکز مجری دورههای تخصصی پژوهشی ،برای

دورههای پژوهشی ،نیاز امروز بسیاری از مراکز علمی

این دروس شرح درس ،سرفصلها و منابع پیشنهادی برای

هستند و دلیل آن را میتوان در وزنی دانست که امروزه به

تدریس تدوین شد .بر این اساس ،سرفصلها و منابع درسی

وجود مدارك باالتر به مدارك علمی داده میشود ( .)13مراکز

پیشنهادی برای این دروس ،تدوین و به معاونت پژوهشی

علمی به دنبال جذب افراد با مدارك علمی باالتر هستند و در

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت به کارگیری

این بین آموزش افراد و ارایه مدرك نیز میبایست از

در دوره ارایه گردید .برای تدوین این شرح درسها از

استانداردهای باال برخوردار باشد تا افرادی که از این مقاطع

سرفصلهای مصوب دروس مشابه دکتریهای تخصصی

موفق به دریافت مدرك علمی میشوند ،بتوانند حداقلهای

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نظرات تعدادی از

مراکز پژوهشی را تأمین نمایند .این در حالی است که رشد

خبرگان این رشتهها استفاده شد.

سریع رشتههای پژوهشی ،سبب ایجاد نگرانیهایی حتی در

از آن جا که چهار درس آخر به صورت اختیاری بودند،

مراکز علمی خارج از ایران شده است؛ به طوری که برخی

برای آنها تنها شرح درسی که مشخص کننده اهداف درس

محققین بر این عقیدهاند که ماهیت مدرك دکتری که الزمه

بود ،مشخص شد تا مراکز بر اساس اهداف راهاندازی

دریافت آن تحصیل طوالنی ،پژوهش اصیل و ارایه پایاننامه

دورهشان ،سرفصلهای مرتبط با این دروس را تدوین و

است ،با روشهای مختلف جدید ،دچار تردید شده است

تدریس نمایند.

(.)11

اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی ،پیشنهاد یکی کردن

در پژوهش حاضر با وجود مخالفت کارگروه نسبت به دوره

دوره  M Phillو پایاننامه تخصصی را مطرح نمودند .به

آموزشی ،دلیل آن تنوع رشتهها و نیازهای مختلف عنوان گردید

عبارت دیگر ،هم دانشجویان و هم استادان شرکت کننده ،بر

و در اصل ،با نیاز به گذراندن دورهها ،مخالفتی وجود نداشت.

این باور بودند که واحدهای درسی پیشنهادی بهتر است نظیر

مهمترین پیشنهاد ارایه دورهها بر اساس نظر استادان راهنما و
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دوره دهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مراکز ارایه کننده بود .در ادامه ،دورههای الزامی مورد توافق

شود .با توجه به تئوری یادگیری بزرگساالن ،افراد بزرگسال با

قرار گرفتند که شامل دروس روش پژوهش ،آمار ،اخالق در

احساس نیاز ،یادگیری خیلی بهتری دارند و مطلب مورد نیاز

پژوهش و مستندسازی بودند .به نظر میرسد توافق بر روی

خود را از هر منبع ممکن یاد میگیرند .بنابر همین مطلب،

این دروس ،از نگاه هر پژوهشگری منطقی به نظر میرسد؛ چرا

آموزش بر اساس احساس نیاز در دانشجویان دکتری ،نتیجهای

که این دورهها کمترین نیازهای یک پژوهشگر را برآورده

بسیار بهتر نسبت به ایجاد دورههای اجباری دارد .با توجه به

میکنند.

محیط آموزشی کشور ،وجود روشهای مختلف آموزشی به

بر اساس نظرات دریافت شده ،سه پیشنهاد حذف دوره

خصوص در مقطع دکتری ،نشان دهنده رشد و پیشرفت علمی

آموزشی ،تقسیم دوره به دو بخش دوره آموزشی و پایاننامه و

است .این مطلب زمانی پررنگتر می شود که به این واقعیت

کمتر شدن تعداد واحدهای دانشجویان این دوره ،پس از

توجه شود که مدل آموزش دکتری در کشورهای مختلف ،به

جمعبندی به شورای گسترش برای تغییر و بازنگری این دوره

طور معمول با یک روش واحد است.

آموزشی داده شد.

یک دوره آموزشی موفق ،دورهای است که بتواند تولیدات

تأکید این پژوهش بر عناوین دروس ارایه شده در دوره

علمی مناسب با خود ایجاد کند .پژوهش و تولید علم همراه با

آموزشی بود .هر چند راهکارهای عملی به صورت شرح

روشهای مختلف بازیابی و ارتباط با صنعت ،یکی از اهدافی

دروس و اهداف آموزشی ارایه گردید ،اما نیاز به بررسی مجدد

است که در دوره دکترای پژوهشی میتوان به آن رسید .تربیت

دوره و همچنین ارزیابی بیرونی این دوره وجود دارد .به نظر

نیروی خودکار و خودکارآمد در زمینه پژوهش ،میبایست در

میرسد نوپا بودن این تجربه ،همراه با تنوع زیاد رشتهها و

طول دوره اتفاق بیفتد و ثمره پژوهشهای هنگام تحصیل که

مراکز تحقیقاتی درگیر ،لزوم بازنگری کامل در این دوره را

تحت راهنمایی استادان راهنما است ،بهترین تمرین برای

بیش از پیش نموده است .شاید دلیل مخالفت با برخی از

رسیدن به این هدف و تولید علم نافع برای جامعه است.

دورهها ،عدم شناخت کافی در مسؤولین برگزاری دورهها از

نتایج این پژوهش ،پاسخی به این سؤال است که «با توجه

اهداف و پیش زمینه ایجاد آنها باشد .با در نظر گرفتن لزوم

به تنوع دکتریهای تخصصی در رشتههای علوم پزشکی،

ارتباط این دورهها با صنعت که به نظر میرسد تا حدود زیادی

طراحی دروس هماهنگ برای این رشتهها چگونه ممکن

کم رنگ شده است ،تبیین مجدد اهداف دورهها و عناوین

است؟» .دروس اجباری مانند آمار ،روش تحقیق و مقالهنویسی

درسی ،به نظر الزم میآید .به خصوص این که در آییننامه

در این دوره به اتفاق نظر صاحبنظران در تمام رشتهها مورد

فعلی ،این بخش از ارتباط به میزان کافی پررنگ نشده است.

نیاز هستند .همچنین اگر به این واقعیت بنگریم که یک فرد

انفجار اطالعات و انقالب در تکنولوژی ارتباطات سبب

تربیت شده در این روش ،میبایست پلی بین دانشگاه و صنعت

شده است که نیاز به تنظیم برنامههای درسی با شرایط جدید

باشد ،لزوم دروسی مانند بازاریابی و مدیریت پروژه نیز

وجود داشته باشد و به همین دلیل ،بازنگری در رشتههای

مشخص میگردد .این دروس ،در افقی بلندتر میتوانند سبب

تحصیلی و به خصوص مقطع دکتری به صورت دورهای وجود

برآوردن نیازهای جامعه و صنعت باشند.

دارد .در مقابل به نظر میرسد الگوی دورههای تحصیل طوالنی

با وجود ارایه عناوین و شرح دروس در این پژوهش ،نیاز

مدت ،در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده است و تمایل

به کنترل آموزش در این دورهها وجود دارد تا آموزشها به

بیشتر به دکترای پژوهشی نیز به همین رویکرد اشاره دارد که

بهترین نحو و با باالترین استاندارد ممکن رخ بدهد .معرفی

اهم مطالب مورد نیاز در کوتاهترین زمان به دانشجو آموخته

منابع مناسب و نظارت مرتب بر مراکز و استادان معرفی شده
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... M Phil روزآمد کردن واحدهای درسی دوره

مصطفوی و همکاران

که هزینه انجام این طرح را فراهم نمودند و شورای پژوهشی

برای هر دوره و به خصوص ارتباط تخصص استادان با

 تشکر و قدردانی،انستیتو پاستور ایران که آن را مصوب نمودند

 همچنین. ضامن برگزاری مناسب این دورهها هستند،دروس

 همچنین مراتب تشکر از همکاران مرکز دکترای.میگردد

راهاندازی سیستم مناسب ارزشیابی درونی و بیرونی برای مراکز

تخصصی پژوهش معاونت پژوهشی خانمها مهرنوش کمالیان

 میتواند در بهبود شرایط آموزشی این دورهها،برگزار کننده

.و مهشید کمالیان اعالم میگردد

.مؤثر باشد

 از کلیه اعضای کارگروه تخصصی که در این،همچنین
جلسه شرکت کردند و کلیه افرادی که نظرسنجیهای ارسالی
،را تکمیل نمودند و با نظرات خود در جهت تعمیق بحث
. تشکر قدردانی میشود،همکاری نمودند
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Background & Objective: Ph.D by research is one of the highest post-graduate education degrees
in Iran. There are educational and research-based courses in this program. There was a need for
revision in these courses because of some controversies in running the program. This study aimed
to determine the required courses, their credit and objective of each course in the program.
Methods: The study was done by the Delphi approach in two rounds. In the first round, the current
program was evaluated by an internet survey and an expert panel. The expert panel consisted of
professors and PhD by research students of medical sciences universities in Iran. At the end of the
first round, the curriculum of the program was prepared. The curriculum consisted of course titles,
credits, objective and core or non-core curriculums. In the second round, the curriculum was sent to
PhD by research supervisors and students and their feedbacks were collected via e-mail.
Results: At the end of the study, the list of current courses (per credit) was confirmed. Advanced
statistics (3), advanced research (2), ethics in research (1) and documentation (2) were considered
as core courses. This was suggested to change project management (2) and research projects (4) to
non-core courses. The electronic data management (2), knowledge transfer (2), laboratory
techniques (2) and course thesis were suggested to consider as non-core courses.
Conclusion: The essential courses that students need for their research were considered as core and
the courses which require the educational center point of view were considered as non-core
courses.
Key Words: Delphi approach, PhD by research, Revision, Curriculum
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