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 لص امل

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى اتجاهات التعميم في الدكتوراه وتغييراته  وتحدياته  واذاذجه  
العالذيههةو وتيههديم رميههة ذغههايرا تاذههاط التعمههيم فههي الههدكتوراه فههي يههول الاذههاذج العالذيههة لمتعمههيم فههي 

الذاهج الوصفي كذا تم باال استبااة لمتعرف الدكتوراه واتجاهات  وتحديات و واستخدذت الدراسة في ذلك 
( عيهو 555عمى تحديات التعمهيم فهي الهدكتوراه ذهن وجههة اظهر هعيهال هيرهة التهدريس طبيهت عمهى  

هيرة تدريسو وقد توصمت الدراسهة لعهدا اتهارج ذاههام تتذتهل اتجاههات التعمهيم فهي الهدكتوراه فهي  الاذهو 
تشاب  بين اذاذج تعمهيم الهدكتوراهو زيهادا الذطالهج ااجتذاعيهة السريع لاللتحاق بالدكتوراهو تزايد هوج  ال

لصااعة الذعرفةو تزايد رواج الاهج اليارم عمى الكفالا(. كذا تم رصد تحديات التعمهيم فهي الهدكتوراه فهي 
 الفجوا اإلدراكية بهين اتسهاتذا والطهالج فهي تحديهد الغهرض ذهن التعمهيم فهي الهدكتوراهو ااخفهاض الييذهة 

حاذمي درجة الدكتوراهو الفجوا بين الفكر الاظري والواقع العذميو يذان جودا تعمهيم الهدكتوراه السوقية ل
وتحييههق الكفههالا والذسههاللةو تذويههل طههالج الههدكتوراه(.  كذهها قههدذت الدراسههة رميههة ذيترحههة لمتعمههيم فههي 

اليهادم ذهن هسهاتذا  الدكتوراه تحول ذن خاللها إحداث ايمة اوعية بالتعميم في الدكتوراه ذن إعداد الجيهل
الجاذعات إلى إعهداد العهاذمين الذحتهرفين فهي ذجتذهع الذعرفهة لمعذهل خهارج اتوسهاط اتكاديذيهةو وخمهق 
روابههط هوسههع بههين الجاذعههات وقطاعههات الذجتذههع الذختمفههة وتعزيزههها لزيههادا قابميههة توظيههف ذخرجههات 

ين زيههادا ذخرجههات الههدكتوراه والاذههو الههدكتوراهو وزيههادا الييذههة السههوقية لتمههك الشهههاداو وتيميههل الفجههوا بهه
الراكههد لظاظذههة اتكاديذيههةو وتشههجيع التذويههل الذشههتركو والتههدريج الههداخميو والتههدريج عمههى الذهههارات 
يجههاد حمههول لمذشههكالت  اليابمههة لمتحويههلو وااهتذههام بالتوجهه  ذتعههدد التخصصههات احههو العههالم الحيييههي وا 

 العذمية.
 اقتصاد الذعرفة –ذجتذع الذعرفة  –هيكمة الدكتوراه  –كتوراه م التعميم في الدالكلوبث املفتبحٍت
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 This study aimed to identify the trends of doctoral education as regards 

changes, challenges, and global models as well as to present a different view 

of the doctoral education patterns in light of the global models of doctoral 

education, its trends and challenges. The study used the descriptive 

approach and the questionnaire was used as a tool to identify the challenges 

of doctoral education from the point of view of 550 faculty members. The 

findings of the study include the following. The doctoral education trends 

reflect “the rapid growth of doctoral enrollment, the increasing similarities 

between doctoral education models, the increase in the social demands for 

the knowledge industry, the increasing popularity of the competence-based 

approach,” the challenges of doctoral education were observed in “the 

perceptual gap between professors and students in determining the purpose 

of doctoral education, the decline in the market value of doctoral degree 

holders, the gap between theoretical thought and practical reality, ensuring 

the quality of doctoral education and achieving efficiency and 

accountability, and financing doctoral students.”. The study proposed a 

vision for doctoral education aiming to achieve a qualitative leap in 

doctoral education as regards preparing the next generation of university 

professors, preparing professional workers in the knowledge society to 

work outside academia, and creating and boosting broader links between 

universities and different sectors of society to increase the employability of 

doctoral graduates, increasing the market value of the doctoral degree, 

reducing the gap between the increasing number of doctoral degree holders 

and the still growth of academic systems, encouraging co-financing, internal 

training, transferable skills training, paying attention to the 

multidisciplinary approach towards the real world, and finding solutions to 

practical problems. 

: Doctoral Education, Restructuring Doctoral Programs, 

Knowledge Society, Knowledge Economy 
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 :هقدهت
في الساوات اتخيراو كاات الحاجة إلى إصالح تعميم الدكتوراه عمى رهس جدول اتعذال السياسي 

واكتساج ذيزا تاافسية في اقتصاد  وفي العديد ذن دول العالم؛ التي تسعى إلى تحييق ذجتذع الذعرفة
اذعات عمى زيادا عدد الج -في تمك الدول  -الذعرفة العالذي. وفًيا لذلكو شجعت الحكوذات الوطاية 

عادا هيكمة هذه  درجات الدكتوراه الذذاوحةو وتوظيف هفيل الذواهج دولًيا ذن خالل التدريج البحتي وا 
الكفالات والذهارات الالزذة في هسواق العذل  اذتالكحاذمي درجة الدكتوراه  تساعدالذرحمة بطريية 

 الدكتوراه واذاذج التدريج البحتي.اتكاديذية وغير اتكاديذيةو ذذا هدى إلى تاوع درجات 
سريع التغيرو هي تكاولوجي التي تتأتر بعالم  ؛العواذل ااجتذاعية والسياسية وااقتصاديةإن 

تتوقع (. كذا Austin, 2010  إصالح تعميم الدكتوراهدول العالم احو عذمية الذحركات التي دفعت 
عذل بكفالاو و بحيث تجاذعاتهاهدوارًا هكبر ل الذجتذعات اليارذة عمى الذعرفة هكتر ذن هي وقت ذيى

في  هن تسهم الجاذعاتيتوقع وتدار بفكر استتذاري ذع التركيز عمى الذوارد الذاتية لمتذويلو كذا 
ذن خالل غزارا إاتاجها ذن الكفالات الذهاية لتمبية احتياجات سوق العذلو وتأهيل  اذجتذعاته

 (.Baschung, 2010الباحتينو وااستتذار الذعرفي  
في ظل تمك التوقعات والتغيرات اتجهت بعض الجاذعات في العديد ذن الدول إلى ربط براذج 
الدكتوراه باحتياجات سوق العذل الوطاي والدولي لتصبح ذورًدا رريًسا لمتذويل الذاتيو وبذلك ظهرت 

ستراليا وكادا والذذمكة في بمدان ذتل الوايات الذتحدا وهاذاذج جديدا لمدكتوراه ذوجهة لسوق العذلو ف
الذتحداو هجبرتهم التغييرات في صيغ تذويل تعميم الدكتوراه عمى تاويع براذج الدكتوراه لموصول إلى 

العديد ذن و اعتذدت م7552عمى سبيل الذتالو في عام و الذزيد ذن الطالج الوطايين والدوليين
و الذمتحيين ببراذج الدكتوراهالدوليين عمى ذساهذة الطالج في تذويمها الذذمكة الذتحدا بالجاذعات 

 (.Walker, 2009  ٪ ذن طالج الدراسات العميا64 اسبةحيث يشكمون 
ذع استذرار تغير صيغ تذويل التعميم العالي بشكل سريع في جذيع هاحال العالمو تحظى ذاشورات 

والتوسع اجية الذعرفة طالج الدكتوراه بذكافآت ذالية ذتزايدا ذن قبل الحكوذات في ذحاولة لتسريع إات
لجاذعات لتحسين كذا ياعكس ذلك إيجابًا عمى ا .لمذيي قدًذا في سباق اابتكار الذعرفي الدوليفيها؛ 

و هصبح اذوذج الدكتوراه عن و ففي استراليا عمى سبيل الذتالذكااتها في تصايفات الجاذعات الدولية
اتو ااتشر الاذوذج بسرعة في جذيع ذاذ التسعيايفطريق الاشر هكتر جاذبية ذن هي وقت ذيى. 

توسيع إجذالي و و لدراستهم الدكتوراه إاهال طالجتأذين م هاحال هستراليا اظرًا تا  يتذتع بذيزا ذزدوجة
 (.Powell & Green, 2007  الدكتوراهطالج ااتج البحث الذمسسي ذن خالل ذاشورات 

و وذن العيد اتخير ذن اليرن العشرين في كبيرفي سياق تعميم الدكتوراه الحاليو حدث اذو بذعدل 
في الذستيبل اليريجو ليس فيط في البمدان الذتيدذةو ولكن هعمى اذو ذعدات الذيرر هيًيا تحييق 
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في الذذاوحة د الدكتوراه اعدهتهدف بعض البمدان إلى ذياعفة حيث هيًيا في البمدان الااذية. 
ين والهادو إلى المحاق بتطوير الباية التحتية الذستيبل اليريجو بياذا تسعى دول هخرىو ذتل الص

 .(Powell & Green, 2007 شكل سريع لدراسة الدكتوراه ب
اظرًا تن الذاافسة الدولية واتزذة الذالية العالذية قد رفعت التوقعات وعززتهاو فيد عذدت بعض و 

تاافس عالذًيا عمى قطاع الجاذعات في جذيع هاحال العالم إلى إعادا ترتيج افسها بشكل استراتيجي لم
عمى ذستوى العالم  التعميم العاليو بياذا بده البعض اآلخر في إدراك الواقع الصعج الجديد لمدكتوراه

 Millett, Rock, Bell, McAllister,2010.) 
وتستيطج الجاذعات في الدول الذتيدذة طالج الدكتوراه الدوليينو خاصة ذن دول العالم الااذي 

الطالج إلى بمدااهم همال قد ا يعود و حيث "العيول"هجرا ر قمق لتمك الدول الااذية والذي يعد ذصد
. وبالتاليو يساعد الذذيزات التي تيدذها لهم الدول الذتيدذةاتصمية بعد الحصول عمى الدكتوراه بسبج 

لذذمكة الذتحداو عمى هذا البمدان ذات ااقتصادات اتكتر تيدًذاو ذتل هستراليا وكادا والوايات الذتحدا وا
 التغمج عمى الايص في طالج الدكتوراه وذا بعد الدكتوراهو وا سيذا في ذجاات العموم والتكاولوجيا

 Powell & Green, 2007). 
ذتل تعميم الدكتوراه تبات دول عديدا خطط لمتوسع في تعميم الدكتوراه. الدولي ل سوقالوسع ذع ت

ذاليين  05التعميم الجاذعي حيث بمغ عدد الذسجمين بالتعميم الجاذعي  الهاد لتواج  الزيادا الذطردا في
ظهر البرازيل وتايالاد هيًيا و وتُ م0890عام  يهابده تعميم الدكتوراه فالتي الصين طالجو وكذلك 

 ,Chittmittrapap & Luksaneeyanawin  اتجاهات ذذاتمة في الطمج عمى تعميم الدكتوراه
ذع يرورا تطوير تمك البمدانو  فيهااك ذطالج ذستيبمية لتعميم الدكتوراه  وبالتاليو ستكون(و 2007

ه وتاويع براذجها وفيًا لذتطمبات السوق. وذن الذالحظ تاوع الوطاية لتعميم الدكتوراالباية التحتية 
توجد ا  كذا ها  وعذميات التيييم. ذدا الدراسةفي جذيع هاحال العالم ذن حيث التعميم الذمهل لمدكتوراه 

ذات الخبرا الواسعة في بعض البمدانو ذتل هلذاايا هو إسباايا هو إيطالياو فخبرا دكتوراه ذوحدا عالذًيا. 
حديتة  تجربة تذاًذا عن تمك الذوجودا في ذااطق ذتل الصينتمك الفي تيديم تعميم الدكتوراهو ا تختمف 

 (.Kehm, 2007العهد في تعميم الدكتوراه  
 Bergenلخص بيان بيرغنة بولوايا في الدورا التالتة ذن التعميم العاليو بذجرد هن بدهت عذمي

Communiqué  7555 )متعميم العالي حول الدور الذهم الذي يمعب  ل هوروباوجهات اظر وزرال م
 ؛هن البحث يدعم التاذية ااقتصادية والتيافية لمذجتذعات حيث هكدواالتعميم العالي في تعزيز البحث. 

تيوية البحث واابتكار تهدف إلى ذمية بولوايا و وهن عالتذاسك ااجتذاعي في هوروباذذا يحيق 
. وبالتاليو تم االتزام ببذل الجهود لمحفاظ عمى اليدرا التاافسية وجاذبية البحث التعميمسين جودا وتح

) European Higher Education Areaاتوروبية ذاطية التعميم العالي  والتدريج البحتي في
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EHEA)بهدف هن تصبح هكتر تاافسية في سوق التعميم العالي الدولي. لهذا الغرضو تذت التوصية  ؛
الشاذل لمذمهالتو باستخدام اهج  EHEAبالذوالذة الكاذمة لذمهالت ذستوى الدكتوراه ذع إطار عذل 

كتر استجابة قارم عمى الاتارج. في ذحاولة لزيادا عدد طالج الدكتوراهو وجعل تعميم الدكتوراه ه
 عمى الاحو التاليم وعذمياتهاتم وصف ههدافها حيث ق العذل والتعميم الجديداو اسو هلذتطمبات 

الحاجة إلى و  اتصيلوالذكون اتساسي لتدريج الدكتوراه هو الاهوض بالذعرفة ذن خالل البحث 
ساوات  6-3 كتوراه ذنوذدا دراسة الدتيييمو الشراف و تتذيز بشفافية عذميات اإلبراذج دكتوراه ذاظذة 

 براذج الدكتوراه التدريج ذتعدد التخصصات وتطوير الذهارات اليابمة لمتحويل وهن تعزز وبدوام كاذل
 زيادا عدد ذرشحي الدكتوراه الذين يتولون وظارف بحتية داخلو  الواسعةوتمبية احتياجات سوق العذل ل

 (.EHEA  Bergen Communiqué, 2005ذاطية التعميم العالي اتوروبية 
 عمى الذستوياتلذلكو هااك حاجة إلى هاذاط جديدا لتعميم الدكتوراه إلبراز "جدوى" درجة الدكتوراه 

 (.Jansen, 2011  الشخصية وااجتذاعية والتيافية وااقتصادية والسياسية
 هشكلت الدراست:
وظارف الذهاية في الدكتوراه عمى ها  ذيدان تدريج لذجذوعة واسعة ذن ال تعميمُياظر اآلن إلى 

لم يعد ُياظر إلى إاتاج الذعرفة الجديداو (. Austin 2010; Andres et al. 2015  ذجتذع الذعرفة
ولكن  ؛ذرشحي الدكتوراهو عمى هاها ذسألة هكاديذية بحتةالطالج التي غالًبا ذا تكون ذهذة وطذوح 

ا عميم الدكتوراه والتدريج هدفً ذورد استراتيجي في ذجتذعات الذعرفة. ذع هذا التحول هصبح تهيحت 
لإلدارا الذمسسيةو والسياسة الوطاية وكذلك براذج الدعم هو التذويلو والحوافز واتاظذة والتدابير فوق 

ذن هجل ااادذاج بشكل هفيل في هاظذة الذعرفة واابتكار اليارذة. عالوا عمى ذلكو بدهت  ؛الوطاية
 (.Kehm, 2006, 67  لذواهجذاافسة دولية ذتزايدا لمحصول عمى هفيل ا

اااتياد العماي لتعميم الدكتوراه وتدريبهام طويل جًداو الكتير ذن الذتسربينو  زادفي الوقت افس و 
الحاصمة عمى درجة الدكتوراه الذوجهة ذتخصصو ايص الكفالات الشراف اإلجودا التشكيك في 

دول العالم وخاصة هوروبا بإعادا هيكمة وباال عمي و قاذت العديد ذن كاديذية. ات تسواق العذل غير 
يافة هحكام  وتحديد  وسوق العذلبالاظرية الذاهجية  لربط عمى الذاهج تاظيذيةتعميم الدكتوراهو وا 

ذمحوظةم هوًاو  اتارج تالث ل  التطور هذا. ةالبحتيفي اتطروحات لعذل باااختصاصات ذات الصمة 
تحسين حياا الشباج ذن لاذوذًجا  Master–Apprentice التدريبي -اذوذج الذاجستير  اعتبار

العذل شرط لمحصول ؛ تااًياو التركيز عمى ايطة في إطار في سوق العذلخالل توفير جسر إلى ذهاة 
(؛ Defense And Award Of Titleالذاتج  الدفاع وذاح الميج ذع التركيز عمى عمى الدرجة 
؛ تالتًاو جودتهاهيكمها وذحتواها و  ذن حيث تدريجو عذمية تعميم الدكتوراه إلى هطروحة بحيث تتحول 
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ذن الموارح والذعايير والحيوق واالتزاذات  إطار عمى الدرجةالحصول و تعميم الدكتوراه ياظم عذمية 
جرالات التيييم ويوابط الاجاح  (.Kehm, 2006, 73  الذحددا وا 

إعداد هفيل  جااج اتولمالمذااقشة. لبولوايا اتوروبيةو تم إدخال جوااج  ذشروعفي إطار 
تن اسبة ذتزايدا ذن حاذمي درجة الدكتوراه لن تبيى  ؛لذرشحي الدكتوراه تسواق العذل غير اتكاديذية

اتساتذا ذسمولين عن اجاح ذرشحي  مالتااي الجااج .البحوثهد اهو ذع العاليتعميم ال اتداخل ذمسس
وروبية  عمى سبيل الذتال في الذذمكة الذتحدا الدكتوراه الذين يشرفون عميهم. في بعض البمدان ات 

سباايا هاواع الذمهالت وتحديد  وهيًيا هستراليا(و تم إدخال لوارح تحدد ذن يذكا  العذل كذشرفو  ووا 
واستيفارها ذن هجل الحصول عمى الحق في اإلشراف عمى  تحيييهايجج التي والذعايير اإليافية 

ذن الذمهالت الذهاية اإليافية في اإلشراف هو الحد اتداى  ذرشحي الدكتوراه  عمى سبيل الذتال اوع
 .(Lee, 2007; Halse and Malfroy, 2010  ذن الذشاريع والذاشورات البحتية(

قيايا تتعمق بذعاى "الكتمة الحرجة" في إطار الذااقشات الجارية حول الكفالا  الجااج التالثم
 ه( عدد  مالجاذعات اتوروبية يتم ويع ذعايير لتحديد والفعالية. هذا يعاي ها  في عدد ا بأس ب  ذن

اتساتذا الذين يجج هن تذتمكهم الجاذعة في ذجال ذعين هو تخصص ذعين ذن هجل توفير الظروف 
 ,Kehm 2004, 2005  لذرشحي الدكتوراه و  ج( كم عدد الذرشحين لايل درجة الدكتوراه الذتمى

2006, 2007.) 
اإلعداد  -هيًيا ذجالين إلصالح قيايا تعميم الدكتوراه ( Austin, 2010وليد اقترح هوستين  

صالح هيكل وطبيعة تعميم الدكتوراه في الوايات الذتحداو ذع التركيز  ولخيارات التوظيف الذتاوعة وا 
. كذا اقترح هادريس وآخرون بشكل خاص عمى ذجاات العموم والتكاولوجيا والهادسة والرياييات

 Andres et al., 2015 ) دخال التأهيل الذهايو التوسع ملتعميم الدكتوراه شاذمةتالتة ذحركات و وا 
 توفر هذه ااتجاهات والتحديات رمى حول تعميم الدكتوراه.. حيث يذان الجودا

. وذجتذع الذعرفة والتعميم العالي كتافة مم هذه التغييرات حول عاذمين رريسيينياظكذا يذكن ت
تغييرات في التركيبة ياعكس عمى ال التعميم العاليول اجد هن التوسع في بالاسبة لمعاذل الرريس ات 

 Shinكذا هويح  شين وهارذان  إلخ( ... السكااية لمطالج  الجاسو الدوام الجزريو الطالج الذساون
& Harman, 2009 .) عمى سبيل الذتالو يذكااا هن اتخيل هن طالبات الدكتوراه هن الذحرك الرريسي

هصبح دعم التذويل قيية سياسية خطيرا  في كتير ذن البمدان. كذا ع لتعميم الدكتوراهلماذو السري
ييًا تشاب  هو و خاصة في البمدان التي تفرض رسوًذا عمى الطالج بسبج تزايد عدد طالج الدكتوراه

لي ا يذكن تجاهل قيية الجودا كذا رهياا في تطوير التعميم العاكبيرو وكذلك براذج الدكتوراه بشكل 
 ؛هن الييذة السوقية لدرجة الدكتوراه قد تاخفضهييًا ذن الاتارج الذمحوظة لتعميم الدكتوراه و و الشاذل

 (.Andres et al., 2015  الدكتوراه في الذجتذع اتبعبارا هخرىو تتراجع ادرا درج
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ع الذعرفة التغييرات التحويمية في تعميم الدكتوراه هو ذجتذ الذي ييودالعاذل الرريسي التااي هذا 
هدى (. فيد Nerad, 2010a; Teichler, 2006  والتطور السريع لتكاولوجيا الذعموذات وااتصاات

 research and ذجتذع الذعرفة إلى خمق هسواق عذل جديدا ذتل وظارف البحث والتطوير
development (R&D)  Mars et al., 2014 في هاواع يعذمون حاذمو درجة الدكتوراه (. كذا هن

ذختمفة ذن صااعات البحث والتطويرو عمى سبيل الذتالو تطوير الذشاريعو واإلداراو وكتابة 
الذيترحاتو وايل التكاولوجياو والعواردو وااستشاراتو وذا إلى ذلك. باإليافة إلى ذلكو هدى التطور 

ارف ذتل التكاولوجي في صااعات تكاولوجيا الذعموذات وااتصاات إلى خمق هاواع جديدا ذن الوظ
إدارا البيااات والتحميلو والحكوذة اإللكتروايةو والتجارا اإللكتروايةو وحتى اتعذال الذصرفية 

ذن الذتوقع هن تيوم الجاذعة كذركز لالبتكار بتدريج الطالج عمى (. و OECD, 2012  اإللكترواية
 م الدكتوراه الحالية.تطمج هذا تغييرات في هاظذة تعمييذجاات العذل الجديدا هذه. وذع ذلكو فيد 

تتطمج البيرات الجديدا ذن الجاذعات تيديم براذج جديدا تركز عمى ذجاات اقتصاد في يول ذلك 
باإليافة إلى ذلكو يفيل اقتصاد (. Mars et al., 2014; Melin & Janson, 2006  الذعرفة

وبالتالي  وا تتغير بسرعة كبيراتن الذعرفة والتكاولوجي الدكتوراه الذعرفة وقتًا هقصر لمحصول عمى درجة
 تنو الواسعةالدكتوراه عمى الكفالا كذا يجج هن يمكد تعميم  .يجج تيميل ذتطمبات الدرجة وفًيا لذلك

غير كافية لتمبية الذتطمبات ااجتذاعية  الصارذةالتخصصات اتكاديذية اليارذة عمى الذعرفة والذهارات 
يتم تشجيع وجهات الاظر الذجتذعية هذه بيوا ذن كذا (. Austin & McDaniels, 2006  الجديدا

ذتل اارتباطات ااجتذاعية هو ايل الذعرفة / التكاولوجيا هو الخدذة هو  ا ذصطمحاتخالل استعار 
 ,Etzkowitz & Leydesdorff  الذهذة التالتة هو هاشطة رواد اتعذال هو الذساهذات ااجتذاعية

1997; Gibbons et al., 1994; Slaughter & Rhodes, 2004 .) وذع ذلكو فإن الجاذعات
التي اعتادت تدريج خمفارها عمى الوظارف اتكاديذية ليست ذستعدا لالستجابة لهذه الذطالج 

في البيرة الجديداو يعااي (. Gardner et al., 2012; Mars et al., 2014  ااجتذاعية الذتغيرا
ريج الجيل اليادم ذن الباحتين وتدريج الذهايين عمى اقتصاد اتساتذا ذن هوية تعميم الدكتوراه بين تد

 (.Cassuto, 2015  الذعرفة
بااًل عمى ذا سبق؛ حاولت الدراسة الحالية تيديم رمية ذغايرا تاذاط التعميم في الدكتوراه في يول 

 ااتجاهات والتحديات والتغييرات بالتعميم في الدكتوراه. 
 أسئلت الدراست:
 الحالية إلى اإلجابة عن التسامات التاليةمسعت الدراسة 

 ( ذا ااتجاهات الذتغيرا لمتعميم في الدكتوراه وتحديات ؟0
 ( ذا التغييرات بالتعميم في الدكتوراه واذاذجها العالذية؟7
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 ( ذا تحديات التعميم في الدكتوراه ذن وجهة اظر هعيال هيرة التدريس؟3
 م في الدكتوراه في يول ااتجاهات والتغييرات والتحديات؟( ذا الرمية الذغايرا تاذاط التعمي6

 أهداف الدراست:
 سعت الدراسة الحالية إلى تحييق اتهداف التاليةم

 ( التعرف عمى ااتجاهات الذتغيرا لمتعميم في الدكتوراه.0
 ( تحديد التغييرات بالتعميم في الدكتوراه واذاذجها العالذية.7
 ميم في الدكتوراه ذن وجهة اظر هعيال هيرة التدريس.( التعرف عمى تحديات التع3
( تيديم رمية ذغايرا تاذاط التعميم في الدكتوراه في يول الاذاذج العالذية وااتجاهات الذتغيرا 6

 والتحديات.
 أهوٍت الدراست:

 ابعت ههذية الدراسة ذن خالل جوااج عمذية وعذميةو هي عمى الاحو التاليم
 العمذيةمه. اتهذية 

 توفير إطار عمذي لمتعميم في الدكتوراه يحدد ذن خالل م
 ااتجاهات الذتغيرا لمتعميم في الدكتوراه. -
 الاذاذج العالذية لمتعميم في الدكتوراه. -
 تحديات التعميم في الدكتوراه. -

 ج. اتهذية العذميةم
ول رميهههة ذغهههايرا تاذهههاط التعمهههيم فهههي الهههدكتوراه فهههي يههه إسههههام الدراسهههة الحاليهههة فهههي تيهههديم

 .الاذاذج العالذية وااتجاهات الذتغيرا والتحديات
 هنهح الدراست وأدواتهب:
متعهههرف عمهههى ااتجاههههات الذتغيهههرا ل الذهههاهج الوصهههفيسهههتخدم الباحهههث اوفيهههًا لطبيعهههة الدراسهههة 

و العالذيههههة هههههااذاذجو لتعميم فههههي الههههدكتوراه وتحديههههد التغييههههرات بههههاو وتحههههدياتها لمتعمههههيم فههههي الههههدكتوراه
يههههديم وت حههههديات التعمههههيم فههههي الههههدكتوراه ذههههن وجهههههة اظههههر هعيههههال هيرههههة التههههدريسوالتعههههرف عمههههى تو 

رميههههة ذغههههايرا تاذههههاط التعمههههيم فههههي الههههدكتوراه فههههي يههههول الاذههههاذج العالذيههههة وااتجاهههههات الذتغيههههرا 
تحميههههل اتدبيههههات والتيههههارير الدوليههههة والدراسههههات عتذههههد الباحههههث عمههههى اوفههههي سههههبيل ذلههههك  ووالتحههههديات

تحهههههديات التعمهههههيم فهههههي لمتعهههههرف عمهههههى ااسهههههتبااة الهههههدكتوراهو واسهههههتخدام  التهههههي تااولهههههت التعمهههههيم فهههههي
 .الدكتوراه ذن وجهة اظر هعيال هيرة التدريس
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 الدراسبث السببقت:
قههههام الباحههههث بههههالرجوع إلههههى العديههههد ذههههن الدراسههههات الذتعميههههة بذويههههوع الدراسههههةو وفيذهههها يمههههي عرًيهههها 

 لهام
تحول تعميم الدكتوراهم إعداد عمذال " ( بعاوانمPatterson et al., 2019دراسة باترسون  
 ".لتكيفا يةذتعددي اتبعاد وقابم

الخريجين ذع ذهارات  الايص الشديد ويعف ذوالذة ذعمتعميم العاليو العالذية لااتجاهات  اتيجة
تهدف هذه الورقة حيث اهج جديد لتعميم الدكتوراه. دفع ذلك احو التفكير في و ذتطمبات سوق العذل

  Transformative Doctoral Educationيتراح اذوذج تعميم الدكتوراه التحويمإلى وصف واق

Model (TDEM)  و والذي يتيذن عااصر ذن الذحتذل هن تعالج هذه التحديات وتوسع الذذارسة
إلى جااج ذاظور هوسع ذتعدد التخصصات ويتااول  بااايباطالحالية. يتصور الاذوذج ذعرفة خاصة 

. في الذشهد العالذيمتحويل الالزذة لمتايل باجاح في اليوى العاذمة الذتغيرا باستذرار الذهارات اليابمة ل
هو تحويل طالج الدكتوراه إلى عالم ذتعدد اتبعاد وقابل لمتكيفو حتى  TDEM الهدف الشاذل له

 .يتذكن طالج اليوم ذن حل ذشاكل الغد بشكل فعال وذات ذغزى
يةو والتي تدعم فكرا حدوث تحول الذتعمم طوال تجربة هو اظرية التعمم التحويم TDEM هساس

يات الذتعمية بهذا الاذاذج العالذية الحالية لتعميم الدكتوراه واتدب وقد راجعت الدراسة .الدكتوراه التعميذية
إطار قابل لتخصيص تعميم و حيث يعتبر TDEMواستفادت ذاها في تصذيم الاذوذج الجديد . الذجال

حول الذتعممو ويعزز شبكة الذوجهين داخل وخارج الحرم الجاذعيو والتخصصات  رالذتذحو الدكتوراه 
 .الذتعدداو وااستعداد لماطاق الوظيفي السريع

قابمة لمتحويل.  هم بحيث تكونوذهارات تهمو يطور طالج الدكتوراه ذعرفTDEM اذوذج  في إطار
وراه وااستعداد لهاو فياًل عن تذكين تزيد هذه التطورات ذن اليدرا عمى التكيف ذع ذهاة طالج الدكت

 .الخريجين ذن ااستجابة بشكل ذااسج لمذشكالت العالذية والذجتذعية الذعيدا
تذت صياغة إطار عذل تعميم الدكتوراه الذيترح ذن خالل ذراجعة اتدبيات والخبرات ذع تصذيم 

لذي يركز عمى اتبحاث. يجيج الذااهج والذذارسات التربوية في ذركز التدريس والتعمم في الجاذعة ا
TDEM  عمى الدعوا لتطوير هطر عذل تعالج الذشكالت في تعميم الدكتوراه وتيدم تدريًبا ذرًاا وهكتر

 عمى تحول طالج الدكتوراه إلى عمذال ذتكيفين وذتطمعين إلى اتذام. TDEMتخصيًصا. يشجع 
رات تعميم الدكتوراه اليومم ذحركات وتفسي( بعاوانم "Andres et al., 2015  هادريسدراسة 

 ".ذياراات وطاية
في العيد الذاييو شهد تعميم الدكتوراه تغيرًا جذرًيا ذع ظهور العديد ذن هبرزت الدراسة ها  

دخال هاظذة يذان الجودا.  وعمى تعميم الدكتوراه الذهايإيفال الطابع وذاهام ااتجاهات العالذية  وا 
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 اتسياقالواتشكال التي تتخذهاو تعتذد عمى تعميم الدكتوراه في  وااتجاهاتوذع ذلكو فإن تأتير هذه 
ااتجاهات والدوافع العالذية في سياسات  تمكطرق تااول  وحاولت هذه الدراسة تحميل. ة لكل بمدوطايال

م كاداو كولوذبياو الداذاركو فاماداو الذذمكة الذتحداو والوايات وذياراتها عدد ذن البمدانوذذارسات 
والتي تم رصدها ذن  الوطايةو يةالتعميذ هاتعتذد حالة كل دولة عمى سياساتحيث دا اتذريكية. الذتح
في  سياسة تعميم الدكتوراهحول وااتحاد اتوروبي  وتيارير ذاظذة التعاون ااقتصادي والتاذيةخالل 

بطرق ذختمفة إلى  وفًيا لكل سياق وطايو يتم تأطير هذه الدوافعوقد هويحت الدراسة ها  . تمك البدان
( عالذية 7( قابميتها لمذياراة عمى الذستوى العالذي و  0حد كبير. يتير هذا تسامات حول  

الدكتوراه. كذا اجد هن هذه العالقة العالذية والذحمية تكشف عن التوترات التي لم يتم حمها داخل اتطر 
 التعميذية لايل درجة الدكتوراه.

 ".تعميم الدكتوراه وتاذية الذهاراتم ذاظور دولي بعاوانم "( Matas, 2012دراسة ذاتاس  
شهد تعميم الدكتوراهو في الساوات اتخيراو تورا ذوازية لمتغيرات في الذجتذع الحديث. في العيدين 
الذاييينو شهد العالم ذوجة ذن إصالحات تعميم الدكتوراه ذدفوعة بيطع التذويل الحكوذيو والتسويقو 

يلو ويذان الجوداو وكذلك ذن خالل زيادا الطمبات ذن هصحاج العذل وخريجي والترشيدو والتدو 
سوق العذلو والذي تجاوز جدران اتوساط  اتتغير في يول الدكتوراه لتدريج طالج الدكتوراه 

اهتذام عذمية بولوايا و تاريخية لتعميم الدكتوراه عمى الذستوى الدوليو الاظرا الاتكاديذية. ذن خالل 
في هوروباو تبحث هذه الورقة في الاذاذج الذختمفة لتعميم الدكتوراه التي تم تطويرهاو فياًل  التي تحدث

عن كيفية تطور الذفاهيم التيميدية اتولية وتاوعها. ذن خالل السياسة التعميذية والتغييرات في تذويل 
و ذن ذاظور تم ذااقشة. الحالي بالذجتذعالتعميم العاليو إلى اذاذج جديدا لتعميم الدكتوراه ذات صمة 

دوليو كيفية تعاذل ذمسسات التعميم العالي الذختمفة ذع ذهذة تزويد طالج الدكتوراه بذهارات قابمة 
لمتحويلو باإليافة إلى ذهارات ذحدداو ذن هجل تتييف الباحتين الاشطين والذستداذين لمذجتذعات 

 والعشرين.حادي الدولية التاافسية اليارذة عمى الذعرفة في اليرن ال
احو تحسين جودا تعميم الدكتوراهم التركيز عمى اإلحصال ( بعاوانم "Rossi, 2010دراسة روسي  

 ".وطرق البحث واإلشراف عمى اتطروحات
البحث كذا هكدت هن ( في الوايات الذتحدا بأا  يذر بأزذةو PhDتعميم الدكتوراه  الدراسة  توصف

و وعمى وج  الخصوصو لم تحظ كفالا هيرة التدريس شكل دقيقذالذح تمك اتزذة بحدد م يالتجريبي ل
اهتذاذات الطالج وهعيال هيرة التدريس وقد هدفت الدراسة إلى رصد . ةيريم يةبحت اتإا باهتذاذ

وقد هكدت الدراسة اإلشراف عمى اتطروحة. لمذعالجات اإلحصارية لمبحوث وكذلك عذميات وااستشاريين 
إلى ذراجعة ذاهجية لتيييم ذدى بحاجة توراه الحالي في الوايات الذتحدا اذوذج تعميم الدكعمى هن 

ذع اتخذ في ااعتبار التركيز ذاللذت  لالحتياجات الذتغيرا لمتخصصات وسوق العذل. في هذا الصددو 
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كذا عمى الذذارسة اليارذة عمى اتدلةو ا سيذا في تخصصات الصحة والعموم السموكية. شب  العالذي 
ن تتااول ذبادرات اإلصالح هيًيا هدوار وذمهالت هعيال لجاة اتطروحة  بذا في ذلك يجج ه

الذستشارون(و وتكوين لجاة اتطروحةو والتدريج الذوج  احو إعداد واعتذاد هعيال هيرة التدريس 
 .لمعذل كأعيال في لجاة اتطروحة

لدراسة الدكتوراهم العواذل  الدوافع والتطمعات ( بعاوانم "Braisford, 2010دراسة بريسفورد  
 ".قرار الشروع في الدكتوراه الذهاية والشخصية في

عمى الرغم ذن وجود بحث ذكتف لكل ذن تجربة الدكتوراه والذسارات الوظيفيةو ا ُيعرف الكتير عن 
ذن حاذمي شهادا  00 عدد الدكتوراه. في هذه الدراسةو تم إجرال ذيابالت ذع لدراسةالدوافع اتولية 

الدوافع  تتوافقحول هسباج حصولهم عمى الدكتوراه.  الدكتوراه في التاريخ ذن جاذعة هستراليا
تحسين الو ذتل في هذا الذجال اتدبياتذع ذا ورد في العديد ذن والتطمعات التي ذكرها الذشاركون 

أن . عالوا عمى ذلكو تدعم البيااات الزعم ببالتخصصالوظيفيو والتطوير الشخصيو وااهتذام 
الذرشحين يدخمون درجة الدكتوراه بدوافع ذتعددا. وذع ذلكو لم تكن هااك دوافع عماية تتعمق بإحساس 

اتصدقال استشارا تكشف البيااات هن كذا الذشاركين بهويتهم وذخاوف العدالة ااجتذاعية الذمحة. 
ا ذشجًعا بشكل عام في قرار و لعبت دورً في الدكتوراه والزذالل وهفراد اتسرا واتكاديذيون قبل التسجيل

ن تاظر الجاذعات في تيديم ورش عذل لمذرشحين وقد هوصت الدراسة بيرورا هبدل الدكتوراه. 
الذحتذمين قبل التسجيل حتى يذكن استكشاف الدوافع اتولية لدراسة الدكتوراه والتعبير عاها قبل هن 

 يبده الذرشح.
تعميم الدكتوراهم الدكتوراه الذهاية  تصورإعادا " ( بعاوانمLee et al., 2009دراسة لي وآخرون  

 والجااج اآلخر".
ظهرت اذر بزوال الدكتوراه الذهاية في بعض الدوارر السياسية والذمسسية الحديتة في هسترالياو ذذا 
هتار تسامات حول ذعاى وههذية الدكتوراه الذهاية في عصر "جداول التصايف" وتيييم البحث في 

هذا الذيال بأن ذتل هذه الاذرو التي تستاد إلى حد كبير عمى الحجج التي تحركها  شيااقهستراليا. 
السوق اليييةو سابية توااهاو وتفاعمية وغير ذفيداو ذن حيث هاها تذاع ذجذوعة ذن اتسرمة 

هن إعادا هييًا الذيال  يااقشالحاسذة الذتعمية بالغرض الذستيبمي واطاق وذذارسة تعميم الدكتوراه. 
لتأكيد البسيط عمى درجة الدكتوراه عمى هاها الجارزا اافترايية تذتل استعادا لذاطق ويرورات ا

ااايباط والذفاهيم اليديذة لذا يسذى بالبحث "الحيييي". عالوا عمى ذلكو فإن اتسرمة الذتعمية 
اها. تيدم بااقتصاديات الذتغيرا لمذعرفة والذذارسة داخل وخارج اطاق الجاذعةو تخيع وتتاصل ذ

الذيالة إعادا قرالا لظهور الدكتوراه الذهايةو ذن ذاظور عيد واصف ذن التطور والتغيير. ويشير إلى 
يرورا إعادا الاظر في ذلك التاريخ بشكل ايدي في يول التطورات الحالية في تعميم الدكتوراهو وفي 
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ذعات والذجاات ااجتذاعية إاتاج الذعرفة وفي تطوير العالقات الذختمفة حول الذعرفة بين الجا
والذهاية الذختمفة. يذكن لذتل هذه الذراجعات هن تبرز قيايا ااشرة لتعميم الدكتوراه في وقت قد تذاع 
في  الذخاوف اغتاام الفرص لالبتكار والربط ذع هاواع جديدا ذن إاتاج الذعرفة التي تتجاوز التياليد 

 الذركزية اتوروبية والجاذعية.
الذساللة والتيييم ( بعاوانم "Brooks & Heiland, 2007بروكس وهيالاد   دراسة كل ذن

 ".وتعميم الدكتوراهم توصيات لمذيي قدًذا
يبده هذا الذيال باظرا عاذة عمى اليغوط التي هدت إلى تزايد الدعوات لمذساللة في التعميم العاليو 

حد هداى لالهتذام بالذااقشات حول هااك هن  الباحتانفي كل ذن الوايات الذتحدا وهوروبا. احظ 
وها  ابد ذن زيادا ذساحة تمك الذااقشات و في الوايات الذتحدا وهوروبابراذج الدكتوراه الذساللة في 
لجهود حددا ابالسياق اتذريكي عمى وج  الخصوصو ة الباحتان استااًدا إلى ذعرفو . في هذا الجااج

الوايات الذتحدا ذع اااتباه إلى كيفية استجابة هذه الجهود الحالية لتيييم جودا براذج الدكتوراه في 
ذجتذع التعميم وقد هكدوا عمى يرورا قيام إعادا تشكيل ذااقشة الذساللة في اطاق لذطالج الذساللة. 

العاليو وتحويل ذركزها ذن الحكوذة إلى التعميم العالي والذمسسات التي تدرج طالج الدكتوراه الذين 
هيرة تدريس. بشكل حاسمو يجادلون بأن براذج الدراسات العميا يجج هن تدرج  سيصبحون هعيال

التيييم كجزل ذن عذمهم الذستيبمي كذعمذين في الكمية و يياس الطالج الدكتوراه عمى إجرال واستخدام 
ظهر طالج الدكتوراه كأعيال هيرة تدريس لديهم فهم لكيفية إجرال التيييذات بغرض هوالجاذعة. إذا 

 ن تعمم الطالجو فمن يطوروا ذجااتهم فحسجو بل سيطورون التعميم العالي بشكل عام.تحسي
م الذهايةتعميم الدكتوراه  ( بعاوانم "واقعBoud & Tennant, 2006دراسة بوت وتيااات  

 ".لذذارسة اتكاديذيةاتحديات 
ذريضو واتعذال  التعميمو والت ذجاات ذحدداالدكتوراه الذهاية لتمبية احتياجات  تصذيمتم 

 الذذارساتاآلن ذجذوعة واسعة ذن الذهاية التجاريةو واليااونو وذا إلى ذلك(و وتشذل الدكتوراه 
هل و  البحتيةو الدكتوراهفهااك جدل واسع احو ههذية الدكتوراه الذهاية في ذيابل اتكاديذية. وذع ذلكو 

 تتااول؟ لعذل في الذسار اتكاديذييرورا لذاح ذمهل الدكتوراه لظشخاص غير الراغبين في اهااك 
و وتحدد وتستكشف بعض الييايا التي يجج ذواجهتها في ذعالجة ذتل هذه تمك الذبرراتهذه الورقة 
. هوًاو يتم الذهايةتركز الورقة عمى تالتة تحديات لمذذارسة اتكاديذية في تعميم الدكتوراه كذا الحاجة. 

الذستهدفين  شريحةديدا ذن تعميم الدكتوراه. تااًياو يتم فحص جالتشكال استحداث االاظر في الدافع 
لمحصول عمى الدكتوراه الجديدا ذات التوج  الذهايو وهولرك الذين يعذمون في ذجاات ا تغطيها 

براذج ذتعددا التخصصات. هخيرًاو ب االتحاقشهادات الدكتوراه الذتخصصة وهولرك الذين يرغبون في 
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و ا الذهايةيا التي تواجهها الجاذعات في تمبية احتياجات ذرشحي الدكتوراه تبحث الورقة في الييا
 سيذا الحاجة إلى تطوير ذذارسات تيافية هكاديذية جديدا.

 تعلٍق عبم على الدراسبث السببقت:
بعد عرض الدراسات السابية يعرض الباحث توج  التشاب  وااختالف بياها وبين الدراسة الحالية تم 

 تفاداو وذلك عمى الاحو التاليمهوج  ااس
التغييرات بالتعميم في الدكتوراه و وكذلك إصالح التعميم في الدكتوراه وتطويرهاهوج  التشاب م قيية 

 ستخدام الذاهج الوصفي وهساليب .واو وتحدياتها
هوج  ااختالفم تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابية في ذشكمة الدراسةو وذا تسعى 

تيديم رمية ذغايرا تاذاط التعميم في الدكتوراه في يول يي  ذن ههداف. فالدراسة الحالية هدفت لتحي
 .الاذاذج العالذية وااتجاهات الذتغيرا والتحديات

 هوج  ااستفادام
 ِإبراز َههذية الدراسة الحالية وذبررات الييام بها.  -
 . بالتعميم في الدكتوراهتدعيم بعض الجوااج الذتعيمة  -
 اال استبااة الدراسة الذيداايةو والذساعدا في تفسير اتارجها.ب -
 لمدراسة الحالية. الرمية الذيترحةالذساعدا في باال  -

 اإلطبر النظري
 أوالً: االجتبهبث املتغرية للتعلٍن يف الدكتىراه:

 لاللتحاقهربعة ذجااتم الاذو السريع تعميم الدكتوراه في تم تمخيص ااتجاهات الذتغيرا في 
ذج تدريج الدكتوراه عبر البمدانو والتغيرات الذصحوبة بتزايد او وزيادا هوج  التشاب  بين اذبالدكتوراه

 .الذتزايد لتعميم الدكتوراه اليارم عمى الكفالا والرواجالذطالج ااجتذاعية لصااعة الذعرفةو 
 مالاذو السريع لاللتحاق بالدكتوراه( 0

اسبة حاذمي درجة الدكتوراه إلى  حيث بمغتلعيدين الذاييين. اذا تعميم الدكتوراه بسرعة خالل ا
بين السكان الذين تتراوح هعذارهم بين  OECDدول ذاظذة التعاون ااقتصادي والتاذية  في (0.5٪ 
الصين  و تميهام7505درجة دكتوراه في  (42668 عاًذا. ذاحت الجاذعات اتذريكية  (45 م 75 
هكتر ذن ذميون طالج هجابي في م التحق 7504-7505 يعاذ فيكذا ها  . ( درجة56980 

 (.OECD, 2017  ٪35يذتل الطالج الصياين ذاهم  جاذعات في الوايات الذتحدا
 هلذاايا وفراسا والسويد ذن ذتلالدكتوراه اتوروبية ذستيرًا اسبًيا  تعميماذو هاظذة  كذا لوحظ هن

ن الاذو الذستير لتعميم الدكتوراه في هذه وفًيا لميواسكو. قد يكو م7505 عام إلى م7555 عام
يبول ذن هجل حذاية جودا التعميم. وذع ذتحفظ لماهج باتباع البمدان ذرتبًطا بعواذل في سوق العذل هو 
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ترتبط و  والذذمكة الذتحدا وهستراليا وكادا هكتر ذن يعف ذعدات الاذو خالل افس الفترا سجمتذلكو 
شهدت هاظذة شرق كذا الدكتوراه. بير ذن الطالج اتجااج لدراسة استيطاج عدد ك اتيجةهذه الزيادا 

ادوايسيا والفمبين وكوريا( هيًيا اذًوا سريًعا في تعميم الدكتوراه كذا هو ذويح  آسيا  ذاليزيا وتايالاد وا 
 التاليمفي الجدول 
 م(7505 –م7555درجة الدكتوراه بين عاذي   (. تطور هعداد الحاصمين عمى0جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data sources: (1) UNESCO doctoral graduates each in 2000, 2005, 2010, and 
2015 are at http://data.uis.unesc o.org/, (2) the data for Italy and the UK are 
from OECD statistics in 2016 (Educational Attainment and Labor Force Status) 
at https ://doi.org/10.1787/889e8 641-en. 

 م7505 م7505 م7555 م7555 ةالدول
 7548 0749 549 069 ذاليزيا
 5297 6042 7637 0534 الذكسيك
 0806 7929 0577 664 سموفاكيا
 7505 7898 0793 524 تايالاد
 0239 0777 905 550 هيرلادا
 0337 892 463 646 ايوزيمادا
 0555 645 348  سموفيايا
 3672 0477 0577 0787 الفميبين
 05429  9644 6566 إيطاليا
 5343 7745   إادوايسيا

 74434 9254 05229 00544 الذذمكة الذتحدا
 9655 4528 6830 3957 هستراليا
 0652 0757 939 459 الارويج
 2558 5423 6755 3829 كادا
 07830  9668 4063 كوريا

 42668 48525 57430 66959 الوايات الذتحدا اتذريكية
 7350 7872 6055 0594 البرتغال
 03226  8909 8853 فراسا
 04538 05942 05794 07087 اليابان
 78709 75478 75857 75295 هلذاايا
 3365 3320 7229 3568 السويد
 56980    الصين
 77579    الهاد

 7306 7550 0265 0694 هواغ كواغ
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تحميل التركيبة السكااية. عمى سبيل الذتالو ااعكست عمى لدكتوراه الزيادا في تعميم اكذا لوحظ هن 
كاات الاسبة و ذرشحي الدكتوراهو  بينشكمت الاسال والطالج اتجااج عدًدا قمياًل اسبًيا في الذايي 

٪ في 55٪ في العديد ذن البمدانو ولكاها تيترج اآلن ذن 55الذروية لطالبات الدكتوراه هقل بكتير ذن 
يطاليا والذذمكة الذتحدا والسويدبعض البمد  و في حينان ذتل الوايات الذتحدا اتذريكية وهستراليا وا 

 اليابانو كورياو الصينو وذاليزيا( كذا هو ذويح  اشرق آسيبمدان تذتيل الاسال ذاخفض لمغاية في 
٪ 35تزيد عن باإليافة إلى ذلكو فإن الاسبة الذروية لطالج الدكتوراه اتجااج  (؛7رقم  في الجدول 

ذن اإلجذالي في بعض اتاظذة اتاجمو هذريكية  الوايات الذتحدا اتذريكية والذذمكة الذتحدا 
اسبة الطالج الدوليين كذا هن وهستراليا( وكذلك في بعض الدول اتوروبية  فراسا والسويد وسويسرا(. 

تشير  حمة البكالوريوس(و حيث ذر  التعميم الجاذعيبهعمى بكتير في ذستوى تعميم الدكتوراه ذياراة 
في حين اجد هكتر تدوياًل ذن التعميم الجاذعي.  خريجيهاإلى هن تعميم الدكتوراه وسوق عذل  الحيارق

م البمدان يتيدو ويرجع ذلك إلى ن اسبة طالج الدكتوراه اتجااج ذاخفية اسبًيا في اليابان وكورياه
ت في المغة اإلاجميزية هو لغات هخرىو ذذا يجعمها هكتر التي تيم هعداًدا كبيرا ذن الطالج اتجااج دورا

اسبة طالج الدكتوراه اتجااج  بمغت(. عمى سبيل الذتالو Shen, 2016جاذبية لمطالج اتجااج  
 .التعميم٪ في هواغ كواغو حيث المغة اإلاجميزية هي وسيمة 95

 (. تطور اسبة اإلااث والطالج اتجااج بذرحمة الدكتوراه7جدول  
 لدولةا

 اسبة اإلااث في ذرحمة الدكتوراه
 م7505اسبة الطالج اتجااج في ذرحمة الدكتوراه 

 م7506 م7555
 %65 %65 %60 فراسا
 %8 %65 %36 هلذاايا
  %57 %50 إيطاليا
 %36 %64 %32 السويد
 %56 %63 %30 سويسرا
 %36 %55 60 هستراليا
 %78 %65 %38 كادا

 %63 %62 %39 الذذمكة الذتحدا
 %78 %55 %66 الوايات الذتحدا اتذريكية

  %39  الصين
 %95 %67 %32 هواغ كواغ
 %08 %30 %08 اليابان
  %60 %35 ذاليزيا
 %8 %35 %75 كوريا

Data Sources: (1) Female doctorate graduates from UNESCO, and foreign doctoral 
enrollment from OECD, (2) US data are the share of temporary visa holders among the 
doctoral degree recipients in 2015 (data source: doctorate recipients from US Universities: 
2015 (https ://www.nsf.gov/stati stics /2017/nsf17 306/) 
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عمهى سهبيل  ؛ذيهة الصهااعية فهي الذاطيهةيرتبط الاذو السريع لطالج الدكتوراه ارتباًطا وتيًيها بالتاكذا 
الذتالو تذتل الصااعات كتيفة الذعرفهة والتكاولوجيها  بذها فهي ذلهك صهااعات الذعرفهة التجاريهة والعاذهةو 

٪ ذهن الاهاتج الذحمهي اإلجذههالي العهالذي وفًيها لذجمهس العمههوم 79والصهااعات التحويميهة عاليهة التيايههة( 
وهههذا هعمههى بكتيههر فههي (و US National Science Foundation, 2016  الههوطاي اتذريكههي

٪. اارتبهاط الوتيهق 75٪( ذياراة بااقتصادات الااذيهة حيهث يبمهغ ذتوسهطها 36ااقتصادات الذتيدذة  
ذتهل اليابهان وكوريها  يههاالدكتوراه وااستراتيجية ااقتصادية وايح في اتاظذهة التهي تركهز عم تعميمبين 

تههع هههذه الذجذوعههة ذههن البمههدان بتههاريخ حههديث ذههن الاذههو الذههدفوع تتذو  ووالصههين وتههايوان وسههاغافورا
و بالصااعة واعتبرت العموم واابتكارات التكاولوجية وسيمة هساسية لمذيي قدًذا فهي التاذيهة ااقتصهادية

ذههن الذتوقههع هن تعذههل و  وبسياسههات العمههوم والتكاولوجيههافههي هههذه البمههدان ييتههرن التعمههيم العههالي حيههث 
 (.Wong & Goh, 2012  ااعة لتطوير ذاتجات ذجدية تجارًياالجاذعات ذع الص

كيهف يهرتبط تطهوير التعمهيم بذها فهي ذلهك التعمهيم العهالي  (Shin, 2012 هبرز شهين وفي هذا الصدد 
طهورت سهاغافورا براهاذج تهدريج جهاذعي ودكتهوراه عمهى كذها باستراتيجية التاذية ااقتصادية في كوريها. 

يات التاذية ااقتصادية لمبمد ذن حيث اليطاعات كتيفة الذعرفة الذرتبطة ذستوى عالذي يتوافق ذع هولو 
الهدكتوراه فهي هواهغ كواهغ ذهمخرًا  تعمهيمهصهبحت اسهتراتيجية (. كذا Sidhu et al., 2011  بصااعاتها

ذميههارات دوار لمذههاح الدراسههية  (3 يخصههص ذكتههج التعمههيم حيههث هكتههر توافيههًا ذههع الصههااعة اإلقميذيههة. 
لجاههة الذههاح  د طههالج الههدكتوراه الذحميههين فههي بههراذج الدراسههات العميهها البحتيههة الذذولههة ذههنلزيههادا عههد
خصص ذكتج اابتكار والتكاولوجيا وقد  (وUGC  University Grants Committee الجاذعية

برااذج الذواهج التكاولوجيةو بذا في ذلك ذركز ذا بعد الدكتورااو وسيتم استتذار لذميون دوار  (555 
 University Grants  ذميهههون دوار لذشهههاريع تطهههوير هواهههغ كواهههغ إلهههى ذدياهههة ذكيهههة (255 

Committee, 2017.) 
 متزايد هوج  التشاب  بين اذاذج تعميم الدكتوراه( 7

والاذهوذج اتوروبهي.  والهدكتوراهو اذهوذج الوايهات الذتحهدا اتذريكيهة لتعمهيميوجد اذوذجان رريسهيان 
وهطروحهة  شهاذلالدراسيةو باإليافة إلى اذتحهان  الذيرراتعمى جزل كبير ذن  يحتوي الاذوذج اتذريكي
و الشههاذلإجههرالات ذعياريههة ذتعميههة بههاليبولو والذيههرراتو وااذتحههان وهاههاك  وتههمدي إلههى درجههة الههدكتوراه

الدراسهية هذهرًا  الذيهرراتتعهد (. حيث Weidman et al., 2001  والذيترح البحتيو وذراحل اتطروحة
ذحددا ذسبًيا خاصة فيذا يتعمق بالذعرفة في  ذيرراتتهذية تن البرااذج يتطمج ذن الطالج هخذ بالغ ا

 ,Cummings & Bain  ذجااتهم وذهاراتهم البحتية. هذه سذة ذذيهزا لبهراذج الهدكتوراه اتذريكيهة
عد  كذسهها فههي اتاشههطة التدريسههيةباإليههافة إلههى ذلههكو يههتم تشههجيع الطههالج عمههى الذشههاركة (؛ 2018

 والبحتيههههة التدريسههههية كذسههههاعد باحههههث( لتطههههوير ذهههههاراتهم  اتاشههههطة البحتيههههةتههههدريس هو ذههههدرس( و 
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 Coppola, 2009 .) الجاذعههات والتخصصههات فههي التعمههيم العههالي بالههدكتوراه  تعمههيميتشههاب  اذههوذج
 بالوايات الذتحدا.

"فهردي" ويشهكل الاظهام سهتاذ اتبشهكل كبيهر عمهى إشهراف يعتذهد الهدكتوراه اتوروبهي  تعميم هذا اذوذج
ا يهتم إعطهال طهالج الهدكتوراه (. Schneijderberg & Teichler, 2018  "اذهوذج تهدريج ذهاهي"

ذيررات دراسية ذحددا ذسبًيا ولكاهم يأخذون بعض الدورات التدريبية عمى هساس احتياجهاتهم الخاصهة 
ذهن  عهالوالطالج الدكتوراه؛  ب  ذن قبل الذشرف عميهم. الدورات ليست إلزاذية يهو عمى الاحو الذوص

هم وطالج الدكتوراه اآلخرون. في هذا الاذهوذجو تذتذلكو غالًبا ذا يشاركون في الادوات التي يمييها هسا
الدكتوراه. باإليافة  ةتعتبر العالقة الوتيية بين طالج الدكتوراه والذشرفين هذرًا بالغ اتهذية لاجاح دراس

الدكتوراه فهي الذشهاريع البحتيهة وتهوفر ذشهاركتهم فهي ذشهروع بحتهي إلى ذلكو غالًبا ذا يشارك ذرشحو 
خبرا ا تيدر بتذن لتطوير حياتهم الذهاية البحتية. تعتذد درجهة الهدكتوراه بشهكل هساسهي عمهى الرسهالة 

 ;Kehm, 2004 وفًيها لهه . وهاهاك عهدد قميهل ذهن الذتطمبهات الرسهذية لمحصهول عمهى درجهة الهدكتوراه
Nerad, 2010a) خيع هذا الاظام لتغييرات بسبج العدد الذتزايد ذهن الجاذعهات اتوروبيهة التهي و فيد

 الدراسية هو بعض عااصر اتاظذة الذوحدا بعد عذمية بولوايا. الذيرراتبدهت في اعتذاد ذكواات 
الدكتوراه في شرق آسهيا إلهى هاظذهة ذختمفهة اعتذهاًدا عمهى كيفيهة عذهل  تعميمذياراة بأوروباو تطور 

الهدكتوراه الاذهوذج  لتعمهيميشهب  الاذهوذج اليابهااي (. Shin et al., 2018  اتصهمية لمتعمهيماذهاذجهم 
 في الوايهات الذتحهداكذا اتلذااي عمى الرغم ذن هن اليابان هدرجت بعض الذكواات ذن تعميم الدكتوراه 

 Arimoto, 2018 .)ى اظهاذين تهم اعتذهاد اذهوذج ذذاتهل هيًيها فهي كوريها وتهايوانو لكهن كالهذها تباه
هقرج إلى تعميم الدكتوراه في الوايات الذتحدا. كان الاذوذج الصياي لتدريج الدكتوراه ذتجذرًا في الاظام 

 ,Huang  الوايهات الذتحهدابالسوفيتي السابقو حتى بهدهت الصهين فهي تباهي جوااهج تعمهيم الهدكتوراه 
غ  جذيههع الذسههتعذرات البريطاايههة باإليههافة إلههى ذلههكو اعتذههدت ذاليزيهها وسههاغافورا وهواههغ كواهه(. 2018

بعههض السههابية( الاذههوذج البريطههااي لتههدريج الههدكتوراه وهههو اظههام قههارم عمههى اتطروحههة ذههع ذكواههات 
 الدراسية. الذيررات

الدراسهية واإلشهراف الذكتهف.  الذيهرراتهاذاًطها ذختمفهة ذهن تهوفير تعرض هاظذة شرق آسيا الخذسة 
الدراسهية واإلشهراف  الذيهرراتوالصهين وهواهغ كواهغ( كهاًل ذهن توفر تالتة هاظذة ذن شرق آسهيا  كوريها 

شههراف يههعيفين اسههبًيا. تشههير  ذيههرراتالذكتههف بياذهها يههوفر اظاذههان آخههران  اليابههان وذاليزيهها(  دراسههية وا 
الدراسية واإلشراف  الذيرراتالبيااات إلى هن كوريا والصين وهواغ كواغ تدرج طالج الدكتوراه ذن خالل 

تفظت اليابهان وذاليزيها باذاذجهذها اتصهمية لتهدريج الهدكتوراه  اتلذاايهة والبريطاايهة(. الذكتفو بياذا اح
الدراسهية فهي  الذيهرراتوذع ذلكو فيد اعتذدت هعداد ذتزايدا ذن الجاذعات في اليابان وذاليزيها ذكواهات 

 (. Arimoto, 2018  هاظذتها
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 مزيادا الذطالج ااجتذاعية لصااعة الذعرفة( 3
الدكتوراه في هوروبا وشرق آسيا.  تعميمشات حول ذجتذع الذعرفة تأتير كبير عمى هاظذة كان لمذااق

سهذى تحهت ذيتركز جوهر الخطاج حول الروابط الوتيية بين البحث الجاذعي والذجتذهع سهوال كهان ذلهك 
 socialهو الذشهههههاركة ااجتذاعيهههههة  entrepreneur activitiesهاشهههههطة ريهههههادا اتعذهههههال 

engagement لخدذهةهو ا service  Cummings & Bain, 2018; Mars et al., 2014 .)
تتطمههج هههذه الذجههاات الصههااعية الجديههدا ذههوارد بشههرية ذدربههة تههدريبًا جيههدًا فههي بيرههات هعذههال تاافسههية 

 يشههجع صههااعو السياسههات بشههدا تيههديم بههراذج جديههدا لتههدريج العههاذمين فههي ذجههال الذعرفههةكذهها . ةعالذيهه
 Lee et al., 2009; Melin & Janson, 2006; OECD, 2012 .) باإليافة إلى ذلهكو تطهورت

ذههوظفي صههااعة الذعرفههة بسههرعة ذههع تكاولوجيهها الذعموذههات وااتصههاات. عمههى سههبيل الذتههالو إجذههالي 
فههي  (04.0 فههي كوريههاو و  (02.6 فههي السههويدو و  (02.5 البحههث والتطههوير لكههل هلههف ذوظههف هههو 

كذا هو  م7505في اليابانو وفًيا لبيااات اليواسكو في عام  (03.8 في هلذااياو و  (05.7 فراساو و 
 . (3 ذويح في الجدول 

 ذوظفالبحث والتطوير لكل هلف ذوظفي إجذالي (. 3جدول  
 م7505 م7505 م7555 م7555 الدولة
 04.0 05.3 03.9 03.2 فراسا
 05.7 06.3 03.0 03 هلذاايا
 00.3 05 2.2 2.7 إيطاليا
 02.5 02 02.2 04.0 السويد
 07.2 07.2 07.0 05.4 هستراليا
 07.5 03.6 03.3 00.0 كادا

 03.7 00.8 00.7 05.6 الذذمكة الذتحدا
 6.8 3.6 0.8 0.3 الصين
 03.8 03.8 06.7 06 اليابان
 02.6 06 8.5 4.5 كوريا

 2.3 4.8 4.5 3 هواغ كواغ
 5.9 6.3 0.2 0.0 ذاليزيا
 06 03.5 07.9 05 ساغافورا

Data source: UNESCO Human Resource data from http://data.uis.unesc o.org/ 
يتعمق اتذهر هكتهر بتهدريج  ؛الجيل اليادم ذن الباحتين تعميمالدكتوراه هكتر ذن ذجرد  تعميمهصبح ليد 

وراه اظرًا لمتغير الذجتذعي السريعو يتم توظيف غالبيهة حهاذمي درجهة الهدكتو و العاذمين في ذجال الذعرفة
 ... خارج اتوساط اتكاديذية في بعض اتاظذة اتوروبية  عمى سبيل الذتالو سويسراو هلذااياو السويد
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وكهذلك فهي الوايهات الذتحهدا. باختصهارو كهان (و Schneijderberg and Teichler 2018  إلهخ.(
 الدكتوراه. تعميملميغوط الخارجية تأتير كبير عمى براذج 

العاذمين في ذجال الذعرفة في  تعميمالعمذال إلى  تعميمالدكتوراه ذن  ركيز تعميميد تحول توبالتاليو ف
ريادا اتعذال. وقد هدى هذا التغييهر إلهى  ذجااتالذجاات ذات الييذة ااقتصادية وذات الصمةو هو في 

 قهوي عمهى اابتكهار وريهادا اتعذهال بشهكل بهراذج جديهدا ذات وجههات ذتعهددا التخصصهات تركهزظههور 
 Austin, 2010; Carney et al., 2006 هاهواع ظههور إلهى زيهادا طهالج الهدكتوراه و  هدىذذها (؛

 (.Andres et al., 2015  جديدا ذن درجات الدكتوراه في الذجاات الذهاية
الههدكتوراه ذههع التركيههز اليههوي عمههى ذجههاات العمههوم والتكاولوجيهها والهادسههة  تعمههيمليههد تغيههر تكههوين 
ُتظهههر (. حيههث Austin, 2010  تبط ارتباًطهها وتيًيهها بالتاذيههة الصههااعية واابتكههاروالريايههيات التههي تههر 

هن حصهة طهالج الهدكتوراه فهي العمهوم  (OECD, 2017  بيااهات ذاظذهة التعهاون ااقتصهادي والتاذيهة
٪ فهي ذعظهم البمهدان باسهتتاال 45اذت بهأكتر ذهن  م7505والتكاولوجيا والهادسة والرياييات في عام 

 الذتحدا اتذريكية.الوايات 
هقصر لدرجهة الهدكتوراه بسهبج العذهر اليصهير اسهبًيا  تعميمباإليافة إلى ذلكو تحول التركيز إلى فترا 

طالج الدكتوراه في الذجاات الجديدا (. كذا هن Jones, 2018  لمذعرفة والتكاولوجيا في هذه الذجاات
يهدفون إلى دخول سوق العذل فهم  والدكتوراه ةهطول ذن الالزم في دراس تعميمهخذ فترا في  يرغبونا 

فهي ذعظهم اتاظذهةو تشهجع الجاذعهة اتسهاتذا فواسترداد التكمفة الذالية لدراستهم في هقرج وقت ذذكن. 
. سهاوات وفًيها لعذميهة بولوايها( 3عمى ذاح درجة الدكتوراه خالل فترا زذاية ذعياة  عمهى سهبيل الذتهالو 

 لمحاصهمينزاد العهدد اإلجذهالي  و حيهثهم اآلن هصهغر سهاًا ذهن ذي قبهل الحاصمين عمى درجة الدكتوراهف
عاًذهها هو هقههل فههي دول ذختههارا ذههن ذاظذههة التعههاون  (35  بههيندرجههة الههدكتوراه الههذين تتههراوح هعذههارهم 

 .(6 كذا هو ذويح في الجدول و OCED ااقتصادي والتاذية

 ة هو هقلسا 35الحاصمين عمى درجة الدكتوراه بعذر (. تطور 6جدول  
 م7505 م7505 م7555 الدولة
 575 325 082 هستراليا
 752 774 709 الاذسا
 906  300 كادا

 373 709 035 جذهورية التشيك
 769 072 073 الداذارك
 037 053 004 فامادا
 0005   فراسا
 3960 3755 7943 هلذاايا
 073  47 هاغاريا
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 م7505 م7505 م7555 الدولة
 0750 899 0503 إيطاليا
 428 672  كوريا
 95 58 63 ايوزيمادا
 88 26 40 الارويج
 074 059 53 البرتغال

 050 095 55 جذهورية سموفاكيا
 0547 562 323 هسباايا
 507  357 سويسرا

 0454 6543 206 الذذمكة الذتحدا
Data source: OCED Doctoral Graduate Age data in 2015 

 مالاهج اليارم عمى الكفالا رواجتزايد ( 6
 ,Barnett  والذههارات الصههارذةذعرفهة وال اتذجتذههع الذعرفهة ذجذوعههة واسهعة ذههن الكفههال يتطمهج

دارا الذشههاريعو فههيم الذهههارات الذطموبهة (. وتتذتهل 2004 ذههارات العالقههة بهين اتشههخاصو والتعهاونو وا 
دارا الذههوارد البشههرية هن تكههون جههوهر  الصههارذةاعتههادت الذعرفههة (. وقههد OECD, 2012  الههخ... وا 

تهم تطهوير الصهارذةو حيهث توراهو لكن الاهج الحالي يفيل ذفهوًذا هوسهع بكتيهر ذهن ذجهرد الذعرفهة الدك
 ,.Gilbert et al  الذعرفههة والذهههارات فههي الذجههاات الذهايههةعمههى تطبيههق اليههدرا لتصههبح الكفههالا 

جديهدا الات مذجهالهذهر بهالغ اتهذيهة  ههاالهدكتوراه تا تعمهيمتعد الكفهالا جهزًلا هساسهًيا ذهن (. كذا 2004
د يك(. فالبد ذن التأAustin, 2010; Green, 2009  ذتل الذشاركة ااجتذاعية واشاط رواد اتعذال

 غير التدريس والبحث. عمى هبعاد ذختمفة لكفالا طالج الدكتوراه
إلهى الصهارذة الدكتوراه ذهن الذعرفهة والذههارات  تعميميتطمج هذا الذاظور تغييرات هساسية في براذج 

 Austin  اقترح هوستن وذاكداايمز. إلخ ...ة هوسع ذن الذهارات والتيايات والذعرفة والذواقف ذجذوع
& McDaniels, 2006) والذههارات فهي ذجهاات عذهل  والذعرفهةو و ذجاات لمكفالا  الفهم الذفاهيذي

الذتوقع هن هعيال هيرة التدريسو وذهارات التعاذل ذع اآلخرينو والذواقف والعادات الذهاية( التي ذن 
والذجاات اتخهرى بخبهرات  الصارذةيطورها طالج الدكتوراه. يرتبط الفهم الذفاهيذي بالذعرفة والذهارات 

 التهدريسو وذشهاريع البحهثو والشهراكات بهين الصهااعة والجاذعهةو والذهمتذرات اتكاديذيهة. مذختمفة ذتهل
 وفًيا لبيااات(. Coppola, 2009  سوذع ذلكو فإن طالج الدكتوراه ليسوا ذستعدين جيًدا حتى لمتدري

CAP ذن الحاصمين عمى درجة الدكتوراه هن برااذج الدكتوراه الخاص بهم لم 65و ذكر ذا ييرج ذن ٪
 (.Teichler et al. 2013  ييدم هي برااذج ذهارات التدريس باستتاال جاوج إفريييا
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 :الدكتىراه التعلٍن يفحتدٌبث ثبنًٍب: 
كتوراه عمههى ذسههتوى العههالم تغيههرات ذدفوعههة بالذطالههج ااجتذاعيههة الذتزايههدا الههد تعمههيمتشهههد بههراذج 
هزذة الهوية لتعميم الدكتوراه بين تدريج العمذال ذن ااحية والتدريج  ظهوروتمدي إلى  ولذجتذع الذعرفة

عمى الوظارف الذهاية ذن ااحية هخرى. تشذل العواذل الذساهذة اتخرى التهي تهدفع إلهى إعهادا التفكيهر 
في تعميم الدكتوراه ااخفاض الييذة السوقية لحاذمي درجة الدكتوراهو واطاق التدريج الييقو وااخفاض 

 الدكتوراهو واااخفاض في تذويل طالج الدكتوراه. تعميمجودا 
 في تحديد الغرض ذن التعميم في الدكتوراهمطالج وال اإلدراكية بين اتساتذا االفجو ( 0

ه ايمهة اوعيهة ذهن تهدريج الجيهل اليهادم ذهن اتسهاتذا إلهى تهدريج العهاذمين الدكتورا في تعميماليتطمج 
الغرض تغيير آرارهم حول لهساتذا الجاذعات و حيث يوجد ذياوذة ذن قبل الذحترفين في ذجتذع الذعرفة

اآلرال وفيههًا ختمههف وت واسههعة بيههاهم فههي هههذا الشههأنوهدى ذلههك إلههى ذااقشههات ؛ الههدكتوراهذههن التعمههيم فههي 
عمى سبيل الذتالو هساتذا الهادسهة هكتهر اافتاًحها عمهى التغييهرات ذهن زذالرههم فهي يث اجد لمتخصص ح

 (.Cassuto, 2015  العموم اإلاسااية
لذهارات البحتية ذات قيذة لذجذوعة واسعة ذن قطاعات التوظيهفو فهإن الذحهرك عمى الرغم ذن هن ا

يهل لمعذهل خهارج اتوسهاط اتكاديذيهة ذهن الحالي هو الحاجة الذتصورا إلعداد طالج الدكتوراه بشكل هف
يعتبهر (. فOECD, 2012  الهدكتوراهتعمهيم خالل التأكيد بيوا هكبر عمى اكتساج "الذهارات العاذة" في 

حهههاذمو درجهههة الهههدكتوراه لهههديهم اليهههدرا عمهههى الذسهههاهذة فهههي الاذهههو ااقتصهههادي والتيهههدم واشهههر الذعرفهههة 
ذههن (. Auriol, Schaaper & Felix, 2012  ةوالتيايههاتو وحههل الذشههكالت الذجتذعيههة والبيريهه

الذتوقههع هن ياههتج عههن البحههثو وخاصههة فههي الهادسههة والعمههوم والطههجو ابتكههارات ذههن شههأاها زيههادا اليههدرا 
التاافسية الوطاية. كذا يتوقهع هن يشهارك البهاحتون فهي تحويهل ااكتشهافات العمذيهة إلهى بهرالات اختهراع 

عزيههز تيافههة ريههادا اتعذههال ذههن خههالل غههرس الذهههارات والذواقههف وابتكههارات. وذههن تههمو ُييتههرح هن يكههون ت
 ,OECD  الالزذة لمذمسسات اإلبداعية جزًلا هساسًيا ذن كفالا الباحتين في اليرن الحادي والعشرين

و ذطالههج الذعرفههة وتههدفيها زيههادا عههدد طههالج الههدكتوراهو خمههق(. هههذا التوجهه  اتيجههةم الرغبههة فههي 2010
خفهض ذسهتويات التاهاقص و فهي الحصهول عمهى الدرجهةو الطالهج الهذي يييهي   تيميل الوقتو الذساللةو 

 وبيهان بوخارسهت م7553 عهام بين طالج الدكتوراه. عمى سهبيل الذتهالو فهي هوروبهاو تباهى بيهان بهرلين
إيههفال الطههابع الذهاههي عمههى تعمههيم الههدكتوراه بذهها فههي ذلههك التركيههز عمههى تعمههم الذهههارات  م7507 عههام

 ل البحتههي بههدًا ذههن الذهههارات اليابمههة لمايههل بشههكل صههريح فههي تعمههيم الههدكتوراهالعاذههة. وتحسههين العذهه
 OECD, 2012) 

يمتحهق بعهض الطهالج ؛ حيهث طالج الهدكتوراه لهديهم دوافهع ذختمفهة إلجهرال دراسهات الهدكتوراهكذا هن 
لذتحههداو فهي الوايهات اف ينوليصهبحوا هكههاديذيين بياذها ا يرغهج اآلخههرون فهي العذهل كأكههاديذيبالهدكتوراه 
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فههي ذجههاات هخههرى غيههر العمههوم والتكاولوجيهها والهادسههة  -٪ ذههن خريجههي الههدكتوراا 95يرغههج هكتههر ذههن 
٪ 78٪ فيط في ذلهك فهي الهادسهة و05في الحصول عمى وظيفة هكاديذيةو بياذا يرغج  - والرياييات

تبهين هن  راهالهدكتو وفهي دراسهة ذسهحية عمهى طهالج  .(Litalien et al., 2015  في العمهوم الفيزياريهة
فههي العذههل فههي وعههدم رغبههة الشههريحة اتكبههر  ولمعذههل فههي اتوسههاط اتكاديذيههة واخططههفيههط  % ذههاهم35

كذها  .فإن الفجوات اإلدراكية بين طهالج الهدكتوراه واتسهاتذا تتسهعوبذلك بحتيةو الكاديذية/ات  الذمسسات
خطهيط الطهالج لمعذهل فهي ذجهال /باحث عمى الهرغم ذهن تهن ذعظم براذج الدكتوراه تركز عمى إعداد عالم

دم شكاوى لمجاذعة ذن هصحاج الذصمحة يَ قد تُ و  ويمدي إلى تعارض بين اتساتذا والطالج ذذا ؛ذختمف
 (.US National Science Foundation, 2017  الخارجيين

بعهد عهدد ذسهارات عذهل طهالج الهدكتوراه تفكهرا ل تستجيج بشكل بطيلالجاذعات هذا في شرق آسيا ف
الدكتوراه في هذه البمهدان. عمهى سهبيل  تعميم. وذع ذلكو هااك عالذات عمى حدوث تغييرات في تخرجهم

الذتالو هطميت اليابان وكوريا ذدارس ذهاية في العيد اتول ذهن اليهرن الحهادي والعشهرين لمتأكيهد عمهى 
ذعههههة عيههههدت جاذعههههة ااايههههااغ التكاولوجيههههة بسههههاغافورا شههههراكة ذههههمخرًا ذههههع جاكذهههها التههههدريج الذهاههههي. 

Wageningen   بهولادا لتطوير برااذج دكتهوراه فهي عمهوم وتكاولوجيها اتغذيهةChina Weekly 
News 24 May 2016 .) استفادت بهراذج الهدكتوراه فهي كميهات إدارا اتعذهال فهي جاذعهات هواهغ وقد

لذاليهة كواغ وساغافورا ذن حالة الذركز الذالي اليوي لذداها ذن خالل تدريج الطالج عمى الصهااعات ا
اظهرت  م7505الخاصة بهم. واتهم ذن ذلك بالاسبة لساغافوراو هن لجاة الذسارات الجاذعيهة بعهد عهام 

 إلههى تعمههيم يركههز عمههى الذذارسههة الصهههااعية ودعههتفههي اذههوذج العمههوم التطبيييههة فههي فاماههدا وهلذاايهها 
 Singapore Ministry of Education, 2017). 

لمتعمههيم فههي  لبيرههة الجديههداا ليسههوا عمههى اسههتعداد لتيبههلسههيا بشههكل عههامو فههإن اتسههاتذا فههي شههرق آ
. عمى الرغم ذن تشجيع هاشطة ريادا اتعذال والبحوث ذات التوج  ااجتذاعي بشكل كبير ذن الدكتوراه

٪ ذهن اتكهاديذيين يشهاركون فهي اتبحهاث ذات 55قبل السياسات الوطاية والذمسسهيةو إا هن هقهل ذهن 
 .(CAP  Teichler et al., 2013تذاعيو وفًيا لبيااات التوج  التجاري هو ااج

يشير هذا إلى هن اتكاديذيين ا يركزون عمهى إعهداد طهالج الهدكتوراه لهديهم لموظهارف فهي الذجهاات 
الذهاية. عمى الرغم ذن هن الجاذعات تيدم بعهض البهراذج الذهايهة لتتااسهج ذهع ذتطمبهات الذجتذهعو إا 

عمههى يابغههي ذا الذذارسههات الذهايههة. السههمال الذسههتذر هههو ذهها تيبمههون فكههراا يهن غالبيههة اتكههاديذيين 
 متركيز عمى التدريج الذهاي هكتر ذذا تفعم .الجاذعات فعم  ل

 لحاذمي درجة الدكتوراهم السوقية ةااخفاض الييذ( 7
 بالاظر إلى الزيادا في عدد حاذمي درجهة الهدكتوراهو ذهن الوايهح هاه  لهن يهتذكن الجذيهع ذهن ذتابعهة
وظارف فهي اتوسهاط اتكاديذيهةو وا يابغهي اافتهراض هاههم يرغبهون فهي ذلهك. اسهتااًدا إلهى ذياراهة دول 
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ذاظذههة التعههاون ااقتصههادي والتاذيههةو ُيههرجح هن يشههارك حههاذمو درجههة الههدكتوراه فههي العمههوم الطبيعيههة 
فهي الذههن غيهر  والهادسة في اتبحاثو بياذا ذن الذرجح هن يجهد عمذهال ااجتذهاع الذزيهد ذهن الفهرص

 (.Auriol, Misu, & Freeman, 2013  البحتية
٪ حاصهل 7.8 ذهاهمعاًذهاو  75حهاذمي الشههادات الهذين تزيهد هعذهارهم عهن  وتشير اإلحصهاريات هن

٪ فههي هسههتراليا. 0.3٪ فههي الوايههات الذتحههدا اتذريكيههةو و0.2عمههى درجههة الههدكتوراه فههي سويسههرا تميههها 
حصل فيد اه تتذتع بييذة وظيفية كبيرا وقدرا عمى الكسج في الذستيبل. وذع ذلكو ا تزال درجة الدكتور 

٪ ذن الدخل الساوي ذياراة بأولرك الذين هتذوا تعمهيذهم 022حاذمو درجة الذاجستير هو الدكتوراه عمى 
. م7506٪ فهههي عهههام 057التههااوي فيهههطو بياذههها حصهههل حهههاذمو درجهههة البكههالوريوس فهههي هلذاايههها عمهههى 

٪ ذهن 4٪ وههو هعمهى باسهبة 86 الهدكتوراه بمغهت ذعهدل توظيهف حذمهة شههادات إنذلك فه باإليافة إلى
ن درجههة الههدكتوراه لههها قيذههة اقتصههادية هعمههى ذههن درجههة وهههذا يههدل عمههى هحههاذمي درجههة البكههالوريوس. 
 .(OECD, 2017  البكالوريوس هو الذاجستير

ل الذتههالو ذههن غيههر تختمههف الييذههة السههوقية لشهههادات الههدكتوراه بههاختالف التخصصههات. عمههى سههبيو 
حيهث يحيهق . والريايهيات والفيزيهال الهادسهةفهي الذرجح هن تاخفض الييذهة السهوقية لدرجهة الهدكتوراه 

حاذمو درجة الدكتوراه في الرياييات وعموم الكذبيوتر يعف رواتج هقرااهم في العموم اإلاسهاايةو بياذها 
عمهم الهافس والعمهوم ااجتذاعيهة يكسهبون ذهراو وفهي  0.4الهدكتوراه فهي العمهوم الفيزياريهة  يحيق حاذمي

يههعًفا. عمههى الههرغم ذههن هااهها قههد اتفههق عمههى هن دراسههة الههدكتوراه يههتم إجرامههها لههيس فيههط لظغههراض  0.6
الذاليةو إا هن الفجوا الذتزايدا في الييذة السهوقية بهين التخصصهات قهد تهمدي إلهى صهعوبات فهي جهذج 

صهههاتو وخاصهههة العمهههوم اإلاسهههااية وااجتذاعيهههة. هفيهههل طهههالج الهههدكتوراه الذهههمهمين إلهههى بعهههض التخص
ستستذر الييذة السوقية لشهادات الدكتوراه في كواها قيية خطيرا في ذجال ا يوفر فرصة عذل جيدا 

 US National Science وفًيها لذمسسهة العمهوم الوطايهة اتذريكيهة  هو يعهد بعوارهد اقتصهادية قويهة
Foundation, 2017 و هظههرت ذجهاات ذتهل العمهوم ااجتذاعيهة ذهن البمهدانفي العديهد  بشكل عام(و

 ;Ahola, 2007  خريجههههي الههههدكتوراه ذياراههههة بغيرههههها فههههيواإلاسههههاايةو ذعههههدات بطالههههة هعمههههى 
Yamamoto, 2007.) 
و وا ييتصهر ذلهك فيهط لييذة ااقتصادية لدرجة الدكتوراه ذع زيادا عهدد الخهريجينهييًا قد تاخفض ا

يذتههد ذلههك بصههورا هكبههر إلههى الههدرجات اتكاديذيههة اتخههرى لمبكههالوريوس  عمههى درجههة الههدكتوراه لكههن قههد
  (.Smaglik, 2014والذاجستير كاتيجة طبيعية لماذو السريع في التعميم العالي  

كذا هن اختالل سوق العذل الذستيبمي لخريجي الدكتوراه قد يهمدي إلهى ااخفهاض الذمتحيهين بهالتعميم 
اق هو بهده فهي اااخفهاض فهي بعهض البمهدان. عمهى سهبيل الذتهالو ظهل استير االتحهحيث و في الدكتوراه

 ,Arimoto, 2018; Chenم  7505االتحهاق يهاخفض باسههتذرار فهي اليابهان وتههايوان ذاهذ عهام 
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 ,Kehm  وقتًا هطهول لمعتهور عمهى وظيفهة ذسهتيرا بعهد التخهرج يستغرقون الدكتوراه(. فخريجوا 2018
2006; Polka, 2014 تههم تعييههاهم بعيههود ذحههددا الذههدا ذذهها يعاههي هاهههم فههي اهايههة  والعديههد ذههاهم(و

 (. Gould, 2015  الذطاف يعذمون في وظارف غير ذستيرا
وذع ذلكو هاهاك العديهد ذهن الذمشهرات اإليجابيهة خهارج سهوق العذهل اتكهاديذي. فهي عصهر التسهارع 

ة التههي تعتذههد عمههى العههالذي والتكاولههوجيو يجههد طههالج الههدكتوراه ذجذوعههة ذتاوعههة ذههن الفههرص الذهايهه
٪ ذههن حههاذمي درجههة 69.5الذعرفهة والذهههارات التههي تعمذوهها كطههالج دكتههوراه. عمهى سههبيل الذتههالو وجهد 

٪ فهي 2.50٪ في الصهااعةو و37.6الدكتوراه في الوايات الذتحدا وظارفهم في اتوساط اتكاديذيةو و
. (US National Science Foundation, 2017 الحكوذة بين الحاصمين عمهى درجهة الهدكتوراه 

باإليافة إلى ذلكو يحصل حاذمو درجة الدكتوراه اتلذان الذين يعذمون خهارج اتوسهاط اتكاديذيهة عمهى 
دخههل سههاوي هعمههى بذيههدار التمههث ذياراههة بههأقرااهم فههي اتوسههاط اتكاديذيههة بههين حههاذمي درجههة الههدكتوراه 

 .(Flöther, 2015 اتلذان 
 واقع العذميم( الفجوا بين الفكر الاظري وال3

طههالج  تعمههيمالههدكتوراهو يفيههل اتسههاتذا  التعمههيم فههيعمههى الههرغم ذههن تغيههر الطمههج ااجتذههاعي عمههى 
 سهيمتحيونالهذين  لمطهالجبالاسبة (. هذا Austin, 2002الصارذة  الدكتوراه وفًيا لذعرفتهم وذهاراتهم 

يجههاد حمههول و لم الحيييههي العهااحههو ذهاهة خههارج الجاذعههة بعهد التخههرجو فههإن التوجهه  ذتعهدد التخصصههات ب ا 
(. وكهان اتيجهة لههذا OECD, 2012  الفردي الصارمذن الاهج لهم العذمية هو هكتر قيذة  تلمذشكال

هربههاج العذههل ذههن اههوع  واسههتيالالوظيفههة التعميذيههةو  ذالرذههةم ريهها الطههالج الجههاذعيين عههن الههاهجم عههد
 (.European Commission, 2010  التعميم الذي يتمياه خريجي الجاذعات

ا ييتصر اتذر عمى استذرار الرهي العام في إبدال ذخاوف بشأن الطالج الجاذعيين الذين ا يتميون 
تعميًذهها ذااسههًبا لميههوى العاذمههةو بههل اذتههد هههذا ااهتذههام هيًيهها إلههى تاذيههة ذهههارات طههالج الههدكتوراه وجههودا 

بعههض هجههرت هههذا اليمههق (. ذههع ازديههاد Anonymous, 2011  تجههربتهم التعميذيههة ليصههبحوا بههاحتين
و لتحديد ذا الذهاراالبمدانو ذتل الذذمكة الذتحداو استطالعات لموجهات اتولى لخريجي الدكتوراه حسج 

يفعم  الباحتونو باإليهافة إلهى اسهتطالعات هخهرى لتحديهد ذذارسهة صهاحج العذهلو وخمهق روابهط هوسهع 
تعزيههز هههذه الههروابط لزيههادا قابميههة بههين الجاذعههات وهصههحاج العذههل فههي الذسههتيبلو وكههذلك لفحههص كيفيههة 

وفًيههها لههههذا ااسهههتطالعو صهههاف هصهههحاج العذهههلو فهههي (. Vitae, 2009  توظيهههف خريجهههي الهههدكتوراه
الذتوسطو الكفالا الاسبية لمباحتين بالترتيج التاليم تحميل البياااتو وحل الذشكالتو والدافع والتحفيهزو 

دارا الذشههروعو وذهههارات التعاذههل ذههع اآلخههرينو وا لييههاداو والههوعي التجههاري. بشههكل عههامو كههان هصههحاج وا 
تطهوير و سهيكواون هقهوى فهي الذجهاات التيايهة الذتعميهة بأبحهاتهم  العذل يتوقعهون هن خريجهي الهدكتوراه

ذهاراتهم الشخصية. شجعت ههذه الاتيجهة الذذمكهة الذتحهدا عمهى إاشهال ذركهز وظيفهي واستشهاري لهدعم 
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 ابميهههههة لمتوظيهههههف داخهههههل اتوسهههههاط اتكاديذيهههههة وخارجههههههاالجاذعهههههات لجعهههههل طهههههالج الهههههدكتوراه هكتهههههر ق
 McWhinnie, 2010.) 

تهههدريج العمذهههال والبهههاحتين وعميههه  ابهههد ذهههن تاهههوع اههههج التعمهههيم فهههي الهههدكتوراه ليصهههبح ذوجههههًا إلهههى 
لذلكو فإن هحد التحديات التي (. Green, 2009 إعداد الذهايين  عمىالتركيز إلى جااج الذستيبميينو 

 .الدكتوراه هو تيميل الفجوا بين الفكر الاظري والواقع العذمي في تعميمالتواج  
ذن خالل فهتح بهراذج  الصارذةسياسة الدول والذمسسات عمى تيميل الحواجز  في إطار ذلكو شجعت

بهههين ذختمهههف التخصصهههاتو وبهههراذج الهههدكتوراه  اتذاذتعهههددا التخصصهههاتو والتعيياهههات الذشهههتركة لظسههه
باإليافة إلهى ذلهكو طهورت بعهض (. Austin, 2010; Willettes et al., 2012  إلخ ...الذشتركة 

البمههدان هاواًعهها جديههدا ذههن البههراذج لذههاح الههدرجات العمذيههة عمههى هسههاس الذذارسههةو عمههى سههبيل الذتههالو 
 بهدًا ذهن اتطروحهة(و والهدكتوراه اليارذهة عمهى  PhD by publicationالدكتوراه عن طريهق الاشهر 

حههههاذمي درجههههة الههههدكتوراه الذهايههههة  فاههههون اتدال(و  practice-based doctorateالذذارسههههة 
Professional Doctors  Bentley & Meek, 2018).  تيهوم بتجربهة وفهي سويسهرا اجهد هاهها

 ,Baschung  قطهاع العمهوم التطبيييهةو تطهوير براهاذج دكتهوراه ذوجه  احهو الذذارسهة بهين الجاذعهات 
اطههاق هوسههع إتاحههة وتسهههم فههي  الصههارموتعمههيم الههدكتوراه قههد تيههعف هههذه الذبههادرات الجديههدا (. 2018

 لطالج الدكتوراهو عمى الرغم ذن إحجام الجاذعات واتساتذا عن تباي ذلك.
 ميذان جودا تعميم الدكتوراهم الكفالا والذساللة( 6

إلهى ؛ ذذها هدى في ااقتصادات اليارذة عمى الذعرفةو هصبح إاتاج الذعرفهة ذهورًدا سهمعًيا واسهتراتيجًيا
ُياظههر إلههى (. حيههث Fernandez-Zubieta & Guy, 2010التركيههز عمههى تييههيم جههودا البحههث  

 الذمسسهاتوذسهاللة  لمذسهتفيدينالتيييم الذتكرر عمى ها  وسيمة لتمبية ذتطمبات الذزيهد ذهن الشهفافية 
فهي تبات العديد ذن الدول الغربيهة (. وقد Edler, Georhiou, Blind & Uyrra, 2012  البحتية
لجاذعههاتو بذهها فههي ذلههك تعمههيم الههدكتوراهو امتعمههيم العههالي الذياراههة الذاهجيههة وتييههيم هبحههاث ل هاسياسههات

الطههرق الرريسههة الذسههتخدذة فههي يههذان الجههودا هههي ذراجعههة اتقههرانو هو و و كوسههيمة ليههذان الجههودا
-Buela  ذات الحجهههم الكبيهههرو هو ذهههزيج ذهههن ههههذه الطهههرق Bibliometricالبيااهههات الببميوذتريهههة 

Casal, Gutierrez-Matinez, Bermudez-Sanchez & Vadillo-Munzo, 2007.) 
هدى يذان الجودا إلى ظهور ذخططات التصايف العالذية التي ساهذت في تكتيهف التسمسهالت ليد 

بههين  -الهرذيهة الذمسسههية. باإليههافة إلههى ذلههكو هصههبح دور التحالفههات اإلسههتراتيجية والذزايهها التاافسههية 
ذن اتصول الذهذة بشكل ذتزايهد فهي ذجهال البحهث.  -والبمدان والجاذعات وحتى اتفراد ذااطق السوق 

هذها كذاتجي الذعرفةو يتم التعرف عمى طالج الدكتوراه كأصول ذجتذعية واقتصادية ذات ههذية ذتزايدا. 
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ن الذتيدذهة "هجرا العيول" ذن البمدان الااذية واسهتيطابهم ذهن قبهل البمهدا زيادا الجااج السمبي لهذا هو
 OECD, 2014.) 

الكتير ذن ااهتذام إلصالح التعمهيم الجهاذعي فهي ذحاولهة لتسهويي  ذهن خهالل تحسهين  إعطالتم ليد 
ظل تعميم الدكتوراهو في كتير ذن الحااتو ذهذاًلو ذذا ساهم في ارتفاع ذعدات تااقص درجة و جودت و 

هتذهام كبيهر فهي جذيهع هاحهال العهالم (و وهاهاك اBoud & Tennant, 2006كبيهر  الهدكتوراه بشهكل 
 (.Pearson et. al., 2008; Walker, 2009 ذراجعة جودا براذج الدكتوراه ل

في بعض البمدانو ذتل هستراليا وكادا والذذمكة الذتحدا والوايات الذتحدا اتذريكيةو تراوحت ذعدات 
ذتهل إسهبااياو وصهمت ذعهدات  بياذها فهي بمهدان هخهرىوو ٪55٪ و35التااقص بين طالج الدكتوراه بين 

 تن طالج الدكتوراه لم يكذموا الخطوا الاهارية احو الحصول عمى درجة الهدكتوراه %85ااستازاف إلى 
إلههى عههدد ذههن  هدىذذهها ؛ الجههوداو ذسههاللة تظهههر الذههع هههذه الذخههاوفو بههدهت و طروحههاتوهههي إاهههال ات

اتيجههة ؛ ة تعمههيم الههدكتوراه واتارجههها الذهايههةالذراجعههات التههي تههم إجرامههها فههي بمههدان ذختمفههةو لتييههيم حالهه
باإليافة إلى التغييرات في تاظيم ذهوارد تعمهم الهدكتوراه ؛ لذلكو تم إجرال تغييرات عمى السياسة التعميذية

والذذارسات اإلشرافيةو ذع التركيز بشكل هقوى عمى هصول التدريس الفعالة لمدكتوراهو بهدف إيجهاد حهل 
 فههي الههدكتوراهالسههوق التاافسههية الدوليههة باإليههافة إلههى اكتسههاج ذيههزا  ؛توراهلذشههكمة تاههاقص درجههة الههدك

 Powell & Green, 2007 .) 
يهوابطها الذسهتذرا  لزيهاداعمى ها  شرعية لظوسهاط اتكاديذيهة  تحدي يذان الجودايذكن تفسير و 

كذا الهياكل الجاذعية؛  الذعرفة الجديدا الذتزايدا ا يتم تطويرها فيط داخل هروقةفداخل ذجتذع الذعرفة. 
عهن جهودا والتأكيد عن ريها هربهاج اتعذهال إاتاج ذوظفين "جاهزين لمعذل"  هن سوق العذل بحاجة إلى

 (.Griesel & Parker, 2008  سذات الخريجين
عمههى عكههس الوايههات الذتحههداو لههم يكههن يههذان الجههودا يذتههل ذشههكمة كبيههرا فههي تههدريج الههدكتوراه 

تعتبهر هطهر يهذان الجهودا قميمهة و و يكن جزًلا ذهن اظهام "التعمهيم" الخهاص بههم اتوروبي تن التدريج لم
هن الطهالج كذا هاههم يمكهدون عمهى الدراسية.  كواها ا تعتذد عمى الذيرراتاتهذية في براذج الدكتوراه 

يذكاهم تطوير ذعارفهم وذهاراتهم ذن خالل اإلشراف الذكتف والذشاركة الاشطة في الذشهاريع البحتيهة. 
و ا توفر العديد ذن اتاظذة اتوروبية إشهراًفا ذكتًفها هو فهرص لمذشهاركة CAPوذع ذلكو وفًيا لبيااات 

هههذا يعاههي هن ذعظههم طههالج الههدكتوراه يعههدون (. Teichler et al. 2013ة  بحتيههالع اريذشههالفههي 
هم في التياليد ذن هساتذتهم تاذركز هطروحتهم ذن خالل الدراسة الذاتية وتطوير كفالاتهم دون توجي  

اتوروبية والبريطااية يعتبرون طالج الدكتوراه باحتين وليس طالًبا. وذع ذلكو فإاه  يذتهل تحهدًيا خطيهرًا 
 تاظذة تدريج الدكتوراه.
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والبهدل فهي تعمهيم البكهالوريوس  فهيركزت الخطابات اتكاديذية والسياساتية حول يهذان الجهودا كذا 
سهبيل الذتهالو بهده ذكتهج اليواسهكو فهي بهااكوك فهي تطهوير ذعهايير  عمى تعميم الذاجستير. عمهىتطبيي  

 ,UNESCO  7535التأهيهل لبراهاذج الذاجسهتير فهي الذاطيهة فهي إطهار براهاذج اليواسهكو لمتعمهيم 
 الدكتوراه في الذستيبل اليريج. في تعميم اللتشذل  اتيذكن توسيع هذه الذااقش(. كذا 2017

. قهد تهمدي م7507-0820حهول تعمهيم الهدكتوراه فهي الفتهرا ديذية اتكاذياات وذن الذالحظ كترا ال
هههذه ااهتذاذههات البحتيههة واتكاديذيههة إلههى تطههوير هطههر ليههذان الجههودا لتعمههيم الههدكتوراه. فههي الذجتذههع 

 ,Nerad  الذهاههي والتههدريج الذهاههيو يجههج ذواجهههة التوحيههد الذسههتيبمي لذههمهالت درجههة الههدكتوراه
2010a .)واج  الاظاذهههان اتوروبهههي والبريطهههااي تحهههديات هكتهههر ذهههن اتاظذهههة فهههي ههههذا الصهههدد و سهههي

 Andres etه  ليد طورت اتاظذة الذختمفة طرييتها الخاصة ليذان جودا براذج الهدكتورا اتذريكية.
al., 2015 فههي ذالحظتههها لتعمههيم الههدكتوراه اتوروبههيو خمصههت (. و Kehm, 2006)  إلههى هن الدولههة

بياذا تسيطر عميها  ؛الدكتوراه في الذذمكة الذتحدا وهولادا ودول الشذال تاظم بشكل غير ذباشر براذج
 .بشكل ذباشر في دول هوروبا الوسطى والشرقية

تم تأسيس يذان الجهودا لبهراذج الهدكتوراه فهي العديهد ذهن هاظذهة هذريكها الشهذالية. عمهى الهرغم ذهن 
ذهة وذذارسهات هذريكها الشهذالية كذها كااهت وجود اختالفاتو إا هااا اتوقع هن تتأتر اتاظذة اتخرى بأاظ

تم بالفعل إاشال هطر يذان الجهودا فهي بعهض هاظذهة شهرق حيث في براذج البكالوريوس والذاجستير. 
 (.Bentley & Meek, 2018  آسيا وكذلك اليارات اتخرى كجزل ذن تيييم البرااذج اتكاديذي

حهههاد الروسهههي وهوروبههها هيًيههها دراسهههات كذههها ههههو الحهههال فهههي الوايهههات الذتحهههداو هجهههرت دول فهههي اات
استيصارية وطاية لذراقبة جودا براذج الدكتوراه الخاصة بهاو والتي هشارتو كذا هو الحال فهي الوايهات 
الذتحههداو إلههى هن هياكههل تعمههيم الههدكتوراه لههديها غيههر كافيههة إلعههداد طههالج الههدكتوراه قههادرين عمههى هدال 

 (.Park, 2007  وظارف ذتعددا
( لتطهوير QAA 2014ة الذتحداو كاات هااك حاجة لتطوير كهود جهودا لمتعمهيم العهالي  في الذذمكو 

. حيهث بعض الذسارات بين التاوعات الواسعة تاواع براذج تعميم الهدكتوراه التهي ظههرت بشهكل ذتجهاوج
شهر. تم تحديد هربعهة هاهواع رريسهة ذهن الهدكتوراهم دراسهة الهدكتوراه  التيميديهة(؛ الهدكتوراه عهن طريهق الا

 الدكتوراه الذهاية واليارذة عمى الذذارسة  الذذارس(.و حاصل عمى دكتوراه ذتكاذمةو 
 متذويل طالج الدكتوراه( 5

وتيميهل ذعهدات إلتذهام الدراسهةو يعد تذويل طالج الدكتوراه هذرًا بالغ اتهذية ليهذان هوقهات ذعيولهة 
آليهات التذويهل وتتاهوع وتتعهدد  .ابتكهاراتوبهراذج البحهث وا ووتذكين تطوير الباحتين الواعهدين والتااقص

 وظهارفتوظيهف طهالج الهدكتوراه فهي و وذاههام بشكل عام عبر الذجاات وهاظذة التعمهيم العهالي الوطايهة
شخصهية فهي الزذهاات . الوقارذهة عمهى التهدريس( وبشكل عهارضهكاديذية  غالًبا ذا تكون ذحددا الذدا 
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يتميهى طههالج الهدكتوراه هيًيهها تذهوياًل قارًذهها عمههى و  .وكههااتالالجذعيههات الخيريهة و الذذولههة ذهن الجاذعهات 
اظهرًا تن و  الذشاريع ذن الذشرفين هو الذمسسات لتافيذ ذشروع عمذي يشكل جوهر هطروحهة الهدكتوراه.

تذويههل طههالج الههدكتوراه ا ييتصههر عمههى ذههوارد ذحههدداو فهههو يخيههع لمههديااذيكيات العاذههة فههي ذاههاطق 
 .(Laudel & Bielick, 2018  التذويل الوطاية والدولية

تشير بيااات التذويل إلى هن آليات التذويل تختمف باختالف السياقات الوطاية والذمسسية حتهى كذا 
باإليههافة إلههى ذلههكو يختمههف التذويههل بههاختالف (؛ Teichler et al. 2013  داخههل افههس الذاطيههة

 ,US National Science Foundation التخصصات. وفًيا لذمسسة العمهوم الوطايهة اتذريكيهة 
( فهي الذيهام اتول فهي العمهوم TAو يتم تذويل طهالج الهدكتوراه ذهن خهالل ذسهاعدي التهدريس  (2017

ذههن خههالل الزذههاات و ( فههي الهادسههة والعمههوم الفيزياريههةو RAذههن خههالل ذسههاعدي البحههث  و اإلاسههاايةو 
صاحج العذهل الهذي يهدفع التكهاليف والذاح في عموم الحيااو وذن خالل براذجهم الخاصة الدخل و / هو 

 في ذجاات التعميم.
ااتجاهههات العالذيههة بشههكل ذتكههرر ااخفههاض ذعههدل اذههو تذويههل البحههوث العاذههةو وفههي بعههض وتشهههد 

التذويل الخارجي لمذشهاريع  إلىتحوات ذن الذاح الداخمية الاتحيان حدوث ااخفاض فعمي في ذستواه؛ 
د ذهههن الوظهههارف غيهههر الرسهههذية والذحهههددا الذهههدا واليارذهههة عمهههى والبحهههوث التطبيييهههة واتولويهههة؛ الذزيههه

الذشههاريعو والذراحههل الذهايههة الطويمههة غيههر اآلذاههة وتههأخير الذاصههجو فيههاًل عههن تراجههع قههدرات اتاظذههة 
 (.McAlpine et al., 2018  اتكاديذية استيعاج العدد الذتزايد ذن طالج الدكتوراه

ذعهدات اذهو الهدكتوراه الفعميهة هو الذتوقعهة. وههذا يهمدي إلهى  التذويل في كتير ذن اتحيان ا يواكج
؛ ذعههدل هعمههى ذههن طههالج والفههرديذزيههد ذههن التاههافس عمههى الذههوارد الاههادرا عمههى الذسههتوى الذمسسههي 

الههدكتوراه الذذههولين ذاتًيهها و / هو العههاذمين ويههغًطا لجههذج تذويههل خههارجي قههارم عمههى الذشههاريع و / هو 
لدكتوراه الذين يجدون تذوياًلو غالًبا ذا يكون تذويل غير كاٍف فيذا يتعمهق بالاسبة لذرشحي ا. الصااعة

ديون في حياتهم الذهايهة ويتكبمون بذتوسط تكاليف الذعيشة  ذتل الذذمكة الذتحدا واليابان وهستراليا(و 
رج  ذتهل  ذتل هلذاايا( هو تغطية تكاليف الذعيشة فهي الخهاهو اإلعااات الالحية  ذتل الوايات الذتحدا(و 

الهدكتوراه  يزيهد عهدد سهاواتولذلك فإن العذل بدوام جزري يروري ولكا  عهادا ذها  وكازاخستان وبمغاريا(
 (. Torka, 2018وقد يمدي إلى ااايطاع عن الدراسة في كتير ذن اتحيان  

مهيم تصهورها لتعاسهتياللية الجاذعهات احهو عمهى يمتر ااعتذاد الذتزايد عمى التذويل الخارجي كذا هن 
و عمهى الهرغم ذهن (تهالث سهاوات اليياسهية ذع يرورا اااتهال ذن دراسة الدكتوراه في الذدا الدكتوراه. 

. فهي ظهل تزايهد يهغوط الجههات الخارجيهة هن هوقات اإلاجاز غالًبا ذا تتجاوز هذا اإلطار الزذاهي اليهيق
قابميههة تافيههذ توراه وهعيههال هيرههة التههدريس والذشههرفون وذرشههحو الههدك الجاذعههات الذذولههة بههأن تيههذن

كتذهههل فهههي الوقهههت الذحهههدد. توهن تظهههل عمهههى الذسهههار الصهههحيح وتتيهههدم باسهههتذرار و  الهههدكتوراهوذشهههاريع 
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الهذي قهد يسهتغرق وقتًها هطهول  ذتجاهمين يعف خبرا طالج الدكتوراه كواهم فهي إطهار اإلعهداد والتكهوين
ديات الفكريههة وااجتذاعيههة و والظههروف الخاصههة بالذيههدان وطههرق ذتابعههة الههدكتوراه والتحههذههن الذتوقههع

-Wichmann"  اإلشههههراف التههههوجيهي"والشخصههههية الذالزذههههة لعذميههههة الههههدكتوراه هو الييههههود لتههههوفير 
Hansen & Herrmann, 2017.) 

في الساوات اتخيراو ركزت سياسة التعميم العالي العالذية عمى اذو هعداد الدكتوراه والتذويل. لم يزد 
تزايههد ااعههدام  كذهها هنوالتوظيههف اتكههاديذي الهدارم والبحههث بههافس الذعههدل.  تذويهل البههاحتين بعههد الههدكتوراا

اتذن الوظيفي والعذالة الذحددا الذدا والعذالة العريية هتاال وبعد الترشهح ههي اتجاههات رريسهية عبهر 
 (.Bredehoeft, 2018  اتاظذة
اذهههو الراكهههد لظاظذهههة تعهههالج سياسهههات التذويهههل الحاليهههة الفجهههوا بهههين زيهههادا ذخرجهههات الهههدكتوراه والو 

ذن خالل تعزيز الهروابط بهين الجاذعهة والصهااعةو وتشهجيع التذويهل الذشهتركو  ؛اتكاديذية بشكل رريس
والتههدريج الههداخمي والتههدريج عمههى الذهههارات اليابمههة لمتحويههل هو تههوفير عههدد صههغير ذههن ذههاح ذهها بعههد 

ذهاري إيذهي اهويتر هو زذهاات  ذهاح DFGو  ERC Startالدكتوراا شديدا الجاذبية والتاافسية  ذتهل 
بعهد الهدكتوراا فهي كتيهر ذهن اتحيهان يهذن  ةسها 7-0ذاري كوري اتوروبية( هو ذااصج قصهيرا لذهدا 

ذهاهة الايص التذويل الكافي بعد الدكتوراه يتاي طهالج الهدكتوراه عهن ذتابعهة  كذا هنالذشاريع البحتية. 
 يمههة اتجههل ويزيههد ذههن عههجل اتاظذههة الااذيههةكاديذيههةو وييههوض تطههوير بههراذج وابتكههارات بحتيههة طو ات 
 McAlpine et al., 2018.) 

 ثبلثًب: التغرياث يف تعلٍن الدكتىراه والنوبذج العبملٍت:
كايطة ااطالق لصياغة التغييرات وااختالفات في ذذارسات تعميم الدكتوراهو قد اراجع الوصف 

. يعود هصمها إلى التطورات التي حدتت في الذيبول عمى اطاق واسع لمدكتوراه هو الدكتوراه الحديتة
اتاج . كان هاهوروبا في اليرن التاسع عشرو عادذا هصبحت التخصصات قواعد لتاظيم الذعرفة وا 

وتطويرهاو وكان ترشيح الدكتوراه فترا  الصارذةعمذال والباحتون ذسمولين عن الحفاظ عمى الذعرفة ال
فيذا بعد  ليصبحوا الذشرفين عمى التخصص تيبلالذستم ذن خاللها تطوير عمذال يتدريج ذهاي 

 Boud & Lee, 2009.) 
تذاشيًا ذع هذا الغرضو استادت ذعظم هاظذة الدكتوراه إلى اذوذج التمذذا الذهاية لتعميم الدكتوراهو 

هكتر  ذتخصصوالذي يستمزم "اهج التعمم بالذذارسة" الذي ييوم في  ذرشح الدكتوراه تحت إشراف عالم 
تيارير عن ذشروع بحتي. سيتم بعد ذلك تيييم ذخرجات البحث ذن قبل هقران آخرين في يم بتيد خبرا

وعمى ذساهذتها في ذجال الذعرفة. ذع ااتشار هذا الاوع  الدراسة العمذيةالتخصص بااًل عمى ذستوى 
اختالفات  الجديد ذن الدكتوراه إلى بيية هوروبا والوايات الذتحدا والذذمكة الذتحدا ودول هخرىو تطورت

كبيرا وفًيا لظاظذة الوطاية وفي ذجاات الدراسة الذختمفة. عادا ذا تتعمق هذه ااختالفات بدرجة 



 رؤية مغايرة ألنماط التعليم في الدكتوراه: االتجاىات والتغييرات والتحديات والنماذج العالمية 

 أ.م.د. عصام سيد أحمد السعيد                                                                                                                        

 خبهعت بىرسعٍد –لرتبٍت جملت كلٍت ا                        222                   (                    0202– أبرٌل) –  (43) العدد

الهيكل في البرااذجو وهساليج التعميم والتدريجو والوزن الاسبي تطروحة البحث. وذع ذلكو في افس 
العالمو هدت التغييرات الذجتذعية الوقت الذي تستذر في  الدكتوراه الحديتة في التوسع في جذيع هاحال 

 (.Nerad, 2010a  اتوسع إلى طرح هسرمة حول ههدافها التيميدية واتارجها وبالتالي ذذارساتها
ذن الذهم هن االحظ هن ااهتذام بتعميم الدكتوراه كذجال لمدراسة قد تطور بالفعل في العشرين عاًذا 

توراه تعتبر جزًلا ذن هاشطة البحث وحياا الذجتذعات الذايية هو احو ذلك. قبل ذلكو كاات دراسة الدك
التخصصية. عمى عكس هشكال التعميم اتخرىو لم تكن عذميات عذل الدكتوراه تخيع لمتدقيق 

لم يستفد البحث في تعميم  (. كذاGilbert, 2009  الخارجيو ولم يتم توييح عااصرها التعميذية
ذمة لمبحث التربويو بذا في ذلك الذفاهيم اتساسية لعمم الدكتوراهو حتى وقت قريجو ذن الذوارد الكا

عالوا عمى ذلكو فإن الكتير ذن ااتشار اتبحاث في ذجال تعميم (. Green, 2009  التربية والذااهج
ز عمى ذيزات الاظام الواسعة يكالتر الدكتوراه في الساوات اتخيرا كان ذدفوًعا بذخاوف تتعمق بالسياسة و 

ات التخرج وهوقات اااتهال. بياذا كاات هااك دراسات فردية عالية الذستوى تركز ذتل التسجيل وذعد
عمى خبرات الذشرف هو الذرشحو إا هن البحث حول الحيارق والذذارسات اليوذية لتعميم الدكتوراهو 
 والذفهوم يذن السياقات الهيكمية والتيافية الذتاوعةو كان ذحدوًدا. وكاات الاتيجة سياسات وطاية

يمدي إلى وصفات سياساتية قد تأتي باتارج  " لتعميم الدكتوراهيعيفةوذمسسية قارذة عمى "ذفاهيم 
 ,Pearson  عكسية ا تأخذ في ااعتبار تعييد عذل الدكتوراهو وذا ياتج في الواقع وكيف يتم إاتاج 

Evans & Macauley, 2016.) 
تحميل لذذارساتها يجج هن يتيذن إحساًسا  إذا كاات الدكتوراه تعتبر اوًعا ذن التعميمو فإن هي

باتارجها التعميذية  الذيصودا(. لطالذا هاتجت الدكتوراه الحديتة ذعرفة جديدا  الذاتج العمذي / 
(. تتعمق بعض الدعوات إلجرال تغييرات في ذذارسات التيميدي ذخرجات البحث( وشخص ذاهر  الباحث
هاواع الذعرفة وهاواع الشخص الذي سيتم إاتاج  وكيفية  تعميم الدكتوراه بالتغييرات الذيترحة عمى

 (.Boud & Lee, 2009  إاتاج 
حول الذفاهيم الذتاازع و  اتبحاث الجاذعيةتدور الاياشات حول هاواع الذعرفة التي يجج إاتاجها في 

 & Green  عميها لمذعرفةو والعالقة بين إاتاجها وتطبييها في الاظام ااجتذاعي وااقتصادي
Usher, 2003 اإليافة هولوية  اذطين لمتوج  الذعرفي. الاذط اتول هوبين (. فيذكن التذييز

قتصاد الذعرفة. بياذا يتم ا هذا الاذط التااي توجي  الذعرفة احو تحييقو في ذجال التخصص الذعرفية
إن شرعية ذن خالل تذسكها بالشرارع الذعرفية لماظامو ف الاذط اتول لمذعرفةإيفال الشرعية عمى 

ذعرفة الاذط التااي تستاد إلى فاردتها وقدرتها عمى حل ذشكمة ذعاصرا ذعياة. في إاتاج ذعرفة الاذط 
الاذط التااي التاايو ا يوجد تذييز بين ااكتشاف والتطبيق؛ يحدث في افس الوقت وفي افس الذكان. 
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والصااعة واتعذال التجارية  الجاذعات -إاتاج الذعرفة يشذل عادا قطاعات ذختمفة ذن الذجتذع  ذن
 (.Nerad, 2010b  الذشكمة واكتشاف حمها تحديدفي تشارك  –( والحكوذات NFPsوغير الربحية  

ذع صعود اقتصاد الذعرفةو تبرز هسرمة حول دور الجاذعات في عذميات اابتكار والهيكمة الذتالية 
اتو حاولت العديد ذن الحكوذات الوطاية لمعالقة بين البحث الجاذعي والذجتذع. ذاذ هواخر التذااياي
 Triple ذا يسذى به "الحمزون التالتي -إقاذة روابط بين الجاذعات والصااعات والوكاات الحكوذية 

Helix" ذن براذج  ذن خالل السياسات وهاظذة التذويل التي تركز عمى البحث التجاري والتطبييي
(. وعمى الرغم Marginson, 2010  ابمة لمتسويقو بهدف إاتاج ذاتجات ذعرفية قالبحث اتساسية

هااك بعض الذخاوف بشأن ذشاركة إا هن ب  عمى اطاق واسعو  وااعترافههذية البحث لمذجتذع  ذن
ذاظذة التعاون ااقتصادي وهذا ذا هكدت  الاذط التااي.  ذنالجاذعات بشكل ذباشر في إاتاج الذعرفة 

لمتعميم العالي في البحث واابتكار يكذن في إاتاج واشر "العمم ( بأن الدور الرريسي OECDوالتاذية  
 (. Marginson, 2010  الذفتوح" وليس في اإلاتاج الذباشر لمذعرفة اليابمة لمتسويق

هذا  ا اقتصاد السوق في حد ذات و بل تشكك في دور الجاذعة داخلهذه ااهتذاذات ليست ااتيادً 
ال ازعة كل ذن الحكوذات ووكاات التاذية لتصوير العالقة بين ااتيد العديد ذن العمذكذا . السوق

إاتاج الذعرفة وتطويرها كعالقة ذباشراو ذع التركيز بشكل ييق عمى ههذية الذعرفة وفاردتها وقابميتها 
و حيث يمكدن عمى هن إاتاج الذعرفة لمتطبيقو حيتذا كان ذلك بهدف الربح هو في خدذة ههداف التاذية

ول يجج هن تركز عمي  الجاذعاتو عمى هن تيوم جهات هخرى إلاتاج الذعرفة اليصيرا في الاذط ات 
الذاظذات شب  الحكوذية اليابمة لمتطبيق في الاذط التااي ذتلم هقسام البحث والتطوير في الصااعة؛ 

 (.Castells, 2017  والذاظذات غير الهادفة لمربح
قدرا التوليد الذعرفية غير الذباشرا وطويمة اتجل  عمىاليابمة لمتطبيق تعتذد الذعرفة التااوية و 

ذعرفة تطبييية قوية لديها  ةصااع تذتمكالبمدان التي كذا هن لمجاذعاتو حيث تستذد ذاها ذعارفها. 
ذساهذاتها الفريدا التي تعتذد عميها ذن الجاذعات  تيملهيًيا جاذعات بحتية قوية. لذلك يجج ها 

لذساهذات الفريدا خمق الذعرفة  في الغالج ذن خالل البحوث الذعرفة. وتشذل هذه ا ةصااع
اتساسية(و وتفسير واشر الذعرفة  ذن خالل التدريس وااتصال( والتدريج عمى البحث  يذان الحفاظ 
عمى اظام الذعرفة وتجديده(. ربذا يكون اليمق هكتر حدا في تمك البمدان التي لم تطور بعد قطاعات 

عالية يواجهون ذخاطر حيث يراو ذتل تمك الذوجودا في اليارا اتفرييية. بحث هساسية قوية وذست
تتذتل في تحويل الجاذعة إلى ذمسسة ذاتجة لمذعرفة التطبيييةو ذذا يمدي إلى تآكل ذهذتها اتكتر 
ههذية عمى الذدى الطويلو والتي تتذتل في إاتاج الجيل التالي اليادر عمى إاتاج الذعرفة واابتكار عمى 

 (.Cloete & Bunting, 2012  اس ذتجددهس



 رؤية مغايرة ألنماط التعليم في الدكتوراه: االتجاىات والتغييرات والتحديات والنماذج العالمية 

 أ.م.د. عصام سيد أحمد السعيد                                                                                                                        

 خبهعت بىرسعٍد –لرتبٍت جملت كلٍت ا                        220                   (                    0202– أبرٌل) –  (43) العدد

هذا التركيز عمى قدرا توليد الذعرفة عمى الذدى الطويل لمجاذعات ا يعاي التراجع إلى هاذاط البحث 
يشير ذفهوم ذاظذة التعاون ااقتصادي والتاذية له "العمم الذفتوح" . كذا اليديذة الذافصمة عن الذجتذع

ذترابطة والتفاعمية حيث تشترك الجاذعات والصااعة وهصحاج إلى بيرة خمق الذعرفة العالذية ال
هن الجاذعات ذسمولة هوًا وقبل كل يعاي التذويل العام . فالذصمحة اآلخرون في اظام ذعموذات ذشترك

شيل هذام ذجتذعاتها الوطاية والذحمية. في حين هن الذساللة العاذة ا تعاي اليبول غير الايدي 
يةو فإن استعادا استياللية البحث تتطمج ذن الجاذعات هن تظل ذافتحة لجذيع السياسات الحكوذ

خدذة حيييية  - الصااعةو والذجتذع الذداي -وشفافة وهن تجد طرًقا لمعذل ذع "جذاهيرها" الذختمفة 
لمصالح العام. في الوقت افس و الذعرفة ذتايمة وتفسح الذجال لمعولذة. ذن خالل التبادل العالذي 

تخمق الجاذعات هيًيا ذاافع عاذة عالذية؛ ولها دور حاسم بشكل خاص في تشكيل يث بحلمذعرفةو 
 (.Marginson, 2010  ذجتذع عالذي في ذواجهة التحديات العالذية

اتاج الذعرفةو باإليافة إلى التصورات الذختمفة حول العالقة ليد  هدت الذفاهيم الذختمفة لمذعرفة وا 
هسرمة حول هاواع اتشخاص الذين يتم إاتاجهم ذن خالل عذمية  بين الجاذعات والذجتذعو إلى طرح

(. Boud & Lee, 2009  مبحث والعذلل لمشروط الجديداتعميم الدكتوراه وهاواع الصفات الذطموبة 
هااك جاابان لمذااقشة. هوًاو هااك حجة ذفادها هن عدًدا هقل ذن خريجي الدكتوراه يتابعون ذهاة 

ى عكس هاظذة تعميم الدكتوراه سريعة التطور  ذتل جاوج إفريييا هكاديذية عن ذي قبل. عم
وكازاخستان وبمغاريا( حيث يذكن لمجاذعات استيعاج غالبية شهادات الدكتوراهو فإن اتاظذة الراسخة 
ذتل كادا والوايات الذتحدا وهلذاايا وهستراليا ببساطة ليس لديها وظارف هكاديذية كافية استيعاج عدد 

. في اليابانو هدى الاذو السريع لماظامو الذي تاله ااخفاض في عدد الذمتحيينو إلى ظروف الخريجين
عذل سيرة لظكاديذيين الذتخرجين حديتًاو ذذا يجعم  خيارًا ذهاًيا غير جذاج. السمال الذي يطرح افس  

رج اتوساط هو ذا إذا كاات الدكتوراه تزود الذرشحين بالذهارات الالزذة لدخول وظارف ذتاوعة خا
 (.Nerad, 2010b  اتكاديذية

تااًياو يذكن اليول إن البحث والعذل اتكاديذي افس  يتغيرو وبالتاليو حتى لو ظمت الوظيفة 
يافية  اتساسية لمدكتوراه هي تدريج اتشخاص عمى ذهاة هكاديذيةو هااك حاجة إلى سذات جديدا وا 

يدم بطمج لمحصول عمى التذويلو وتيديم التيارير إلى يجج تطويرها ذن خالل الدكتوراه. يتيذن ذلك الت
عو وخاصة يسر بشكل ذجذوعة واسعة ذن هصحاج الذصمحةو والعذل ذع التكاولوجيا الجديدا والذتغيرا 
 ,Boud & Lee  التعاذل ذع الطمبات الذتزايدا لمبحوث ذتعددا التخصصات والبحوث التعاواية الدولية

2009.) 
غض الاظر عن الذسارات الذهاية الذيصوداو يجج هن يهيئ تعميم الدكتوراه الحجة اتوسع هي ها  ب

هذكى العيول في الذجتذع لذعالجة الذشاكل ااجتذاعية والكوكبية الذمحة والذعيدا التي اواجهها. 
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العالذية تا  هيًيا ذساهم في العولذة ويعذل عبر  الذشكالتالتعميم العالي في ويع جيد لمتعاذل ذع ف
سيعذل قادا وذبتكرون وعمذال الغد في بيرات عذل ذتاوعة وذتغيرا باستذرار كذا ات العالذية. الذاص

تم إعطال هسذال ذختمفة وقد وسيتطمبون سذات تتجاوز ذا تعتبره هو تيدذ  ذعظم براذج الدكتوراه. 
ات اظر لهذه السذات ذن قبل ذدارس فكرية ذختمفةو ولكاها في جوهرها تتيذن اليدرا عمى رمية وجه

والتكاذل والتخميق واكتساج الذعرفة  وااستيرالذختمفة  الذرواة اإلدراكية(؛ اليدرات في التفكير 
 (.Stevens-Long et al., 2012  ؛ وذا ورال الذعرفةذعرفة الغيراليذاية؛ 

ج هو ذا إذا كاات ذذارسات تعميم الدكتوراه الحالية تيدم هًيا ذن هذه الاتارا توجد ذعموذات ذمكدا 
ذراجعة اتقران هي العذمية الرريسية التي يتم ذن خاللها الحكم عمى جودا البحث فجذيعها. 

هو اهتذام يذكر بتوييح كيفية ذذارسة الذجتذع اتكاديذي تحكاذ و حاجة وذساهذت و ولم يكن هااك 
هااك  ولكن. الاشاط العمذيفي وذا الذي يعتبر ذعرفة ذشروعة في ذجال ذا والجوااج اتكتر يذاية 

ذجال صغير ولكا  ذتزايد ذن اتبحاث التربوية التي تركز عمى تعميم الدكتوراه وقد حاول بعض العمذال 
في هذا الذجال استاباط ذا يبحث عا  فاحصو الدكتوراهو بااعتذاد عمى الذيابالت هو ااستطالعات ذع 

 ذع اصوص تيارير الذذتحنالذذتحاين والذشرفين والطالجو وذراقبة إجرالات ااذتحانو وج
 McKenna, Quinn, & Vorster, 2018.) 

إذا اظراا إلى التغييرات في تعميم الدكتوراه يذكااا هن االحظ هن اذاذج تعميم الدكتوراه والتدريج 
وذعها ههدافها وذياصدها قد تياعفت في الساوات اتخيرا. في الغالج اجد تذايزًا ذتزايًدا بين دكتوراه 

 (.Kehm, 2009 هسفر البحث عن تسعة اذاذج ذختمفة حيث ذهاية. الدكتوراه الالبحث و 
 The research doctorate( الدكتوراه البحتيةم 0

ة في قاعدا الذعرفة مذساهذة هصيتسهم الذتوقع هن  ؛ والتي ذنتطروحةيركز هذا الاذوذج عمى ا
. وليد حدد ل إلى الذهاة اتكاديذيةدخوالدكتوراه البحث تذكرا  كذا تعدبحث. الهو ذجال  التخصص هو

الرريسي ذن تعميم الدكتوراه في دكتوراه البحث  الغرض Golde and Walker غولد ووكركل ذن 
". الهدف ذن Stewards Of The Disciplineفرع الذعرفة بأا  تطوير الطالج ليكواوا "وكالل 

شخص "يذكا  هن يتخيل ذعرفة جديدا  ذي يتم وصف  بأا الذتل هذا التدريج هو اوع ذتالي عمذي هو ع
الفهم بشكل ذسمول ذن خالل  ابشكل خياليو ويحفظ بشكل ايدي هفكارًا قّيذة وذفيداو ويحول هذ

 الكتابة والتدريس والتطبيق. الذسمول هو شخص يذكن هن يعهد إلي  بصراذة وجودا وسالذة الذجال"
 Golde & Walker, 2006, 6.) 

 Slaughterااقض بشكل صارخ ذع الصورا التي تم إاشامها بواسطة هذه الصورا الذعيارية تت
and Leslie (2006)   لظكاديذي الااجح كه "رجل هعذال رهسذالي" الذي هدرك ذتطمبات وتحديات التوج

 ذزايا ذن هذه التطورات. يحيقالسوقي والذاافسة والعولذة في ذجتذعات الذعرفة الااشرة ويعرف كيف 
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 The professional doctorateم هايةالدكتوراه الذ( 7
هستاذ  وذشروع بحث تحت إشراف الذيررات العذميةيعتذد اذوذج "الدكتوراه الذهاية" عمى ذزيج ذن 

يكون هصغر ذن درجة الدكتوراه التيميدية ... وهو هكتر تطبيًياو باإليافة إلى ها  قارم عمى و و جاذعي
خالل  ام إجرامهاتعذال التي تو وكذلك روع البحتيذااقشة الذشيتم و ركز عمى العذل. يالعذل هو 

بصرف الاظر  -يتم تعريف الدكتوراه الذهاية عمى هاها برااذج لمدراسات الذتيدذة الذيررات العذميةو و 
ذجذوعة ذهاية خارج  احتياجاتذوج  احو تمبية  -عن استيفال الذعايير الجاذعية لذاح الدرجة 

 Bourner, Bowden, and  ذهايالسياق الية الالزذة في تاذية الذهارات البحتل ؛الجاذعة
Laing 2001, 219.) 
البمدان اتوروبية  ذتل الاذسا وبمجيكا والداذارك وفراسا وهولادا( ا يتم ذاح في العديد ذن 

الدكتوراه الذهاية في جذيع التخصصات ولكاها تيتصر عمى ذواييع ذتل إدارا اتعذال والطج والرعاية 
التعميم والهادسة والعذل ااجتذاعيو وذا إلى ذلكو هي الذواد التي لها ذجال ذحدد اسبًيا الصحية و 

لمذذارسة الذهاية. في الدكتوراه الذهايةو يتيذن العاوان عادا إشارا إلى الذجال الذهاي  عمى سبيل 
ه البحث في التربية(و في حين يذاح دكتورادكتور  EdDفي إدارا اتعذال هو  لدكتور DBAالذتال 

(. وقد ظهر عدد كبير ذن .Dr. Phil.( هو العموم اإلاسااية  Dr. Scعادا التذييز بين العموم  
 ,Bourner, Bowden, and Laing  الذاشورات في الساوات اتخيرا حول الدكتوراه الذهاية

2001; Green and Powell, 2005; Park, 2005 الاظر الدوارر اتكاديذيةو غالًبا ذا يتم (. وفي
هذا  رعيةشزاد اليغط ذن هجل  وقدإلى الدكتوراه الذهاية عمى هاها دكتوراه ذن الدرجة التااية 

 .الاذوذج
ذن العاذمين في ذجال ذهاي الدكتوراه الذهاية الطالج في في الذذمكة الذتحداو عادا ذا يتم قبول 

وعادا ذا تتطمج عدا  وجزري . لذلكو يتم تيديم الدكتوراه الذهاية بشكل ذتكرر كبراذج بدوامذعين
غالًبا ذا يتم تغطية الرسوم الدراسية بالكاذل هو جزرًيا ذن قبل صاحج و ساوات ذن الخبرا الذهاية. 

ذجال الذهاي. وبالتاليو فإن اللمترقية في التأهيل الحصول عمى الدرجة والهدف الرريس ذن العذل. 
ر إلي  عمى ها  هقل ذساهذة في الياعدا الذعرفية العذل البحتي الذي تم إجرامه ذن هجل اتطروحة ُياظ

ذعرفة جديدا  خمقمى عتركز الرسالة وقد ذهاي. الذجال اللمتخصص ولكن هكتر ذساهذة في تطوير 
الذويوع ذن الذذارسة الذهاية. في بعض الذجااتو عمى  استاباطوغالًبا ذا يتم  وولكن هكتر تطبييية

هو سمسمة ذن كبيرا تكون الرسالة هيًيا عمى شكل ذشاريع سبيل الذتالو في الهادسةو يذكن هن 
 الذشاريع الصغيرا التي يتم تافيذها في إطار الذذارسة الذهاية الفعمية.
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 The taught doctorateالُذدرَّسةم دكتوراه ( ال3
هج عادا ذا يكون هااك ذاالذساقات العذميةو و الدكتوراه الُذدرَّسة ذن اسبة كبيرا ذن درجة تتكون 

صف الاهاري. كذا هو الحال في دكتوراه البحثو ذن الذفترض هن يسهم في التييم اتارج التعمم و تابتو 
إطار يااقش في ذشروع بحتي يتم تمخيص اتارج  في تيرير ذن خالل الطالج في توليد ذعرفة جديدا 

هوًاو تم  دراسة الذيرراتذرحمتين في الوايات الذتحدا  ال ذاتالدكتوراه  عكس. عمى ياذتحان شفو 
طوال فترا التدريج  يتم تيديذها في الغالج في  الذساقات العذمية تذتدالبحث وكتابة اتطروحة(و 

دفاع الظطروحة و لالذذمكة الذتحدا(. يعتبر ااذتحان الشفوي ودرجة تيرير الذشروع البحتي ذكافًرا 
 عاها.
 PhD by published workم العذل الذاشوربدكتوراه ( 6

اذوذج الدكتوراه ذن خالل العذل الذاشور ذعروف في هلذاايا ذاذ اليرن التاسع عشر  حيث يطمق 
(. وذن هااك ااتشر إلى هجزال هخرى ذن Cumulative Dissertation عمي  اتطروحة التراكذية

اي لدرجة يختمف الاذوذج البريطاو بمجيكا وهولادا والسويد.  وفيالعالمو وخاصة الوايات الذتحدا 
يتذيز ولكن تراكذية". الطروحة اتالدكتوراه ذن خالل العذل الذاشور إلى حد ذا عن الاذوذج اتلذااي "

في هن الطالج يتيدم لمحصول عمى درجة الدكتوراه ذن خالل عدد ذن كال الاذوذجين بشكل هساسي 
. ولكن ج ذحكم وتم اشرهاتبحاث الذاشورا في ذجالت عمذية ذحكذة هو ااشتراك في تأليف فصول كتا

في حين هن هذا الخيار ذفتوح لمعديد ذن الذرشحين في هلذااياو فإن الدكتوراه عن طريق العذل 
الذاشور يتم ذاح  في الذذمكة الذتحدا بشكل حصري تيريًبا تعيال هو خريجي الجاذعة الذين 

 (.Green and Powell 2005, 72  يذاحون الدرجة
هذا الاذوذج بسبج افتياره إلى ااتساق وااختالفات في تعريف ذا يشكل ذاشوراً وكتيرًا ذا تم ااتياد 

وتهديده تشكال هخرى ذن تعميم الدكتوراه وصعوبة توفير اإلشراف الذااسج. عالوا عمى ذلكو في هذا 
الاذوذج ذن الدكتوراهو فإا  في الغالج ذاتج يتم تيييذ  وتصايف  وليس عذمية الحصول عمى الدرجة 

. لذلكو فإن ذعظم البمدان التي توفر هذه الفرصة لديها لوارح قارذة تحدد ن خالل برااذج دراسات عمياذ
وربذا هيًيا السمال حول ذا إذا كان يجج إجرال برااذج دراسات إيافية وفي  الذاتجوطبيعة وذحتوى 

 (.Green and Powell 2005, 71  هي شكل
 The practice-based doctorateم الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة( 5

ذا عادا و اذوذج "الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة"و يعتذد عمى ذشروع بحتي خايع لإلشرافو 
 روايةو ذجذوعة ذن اتعذال ة إبداعي الذخرجاتكون تحيث بالفاون الذسرحيةو  يكون في ذجال
و وتشذل السياق واتفكار(. يتم ذيطع ذكتوج  هقصر ذن هطروحة الدكتوراه التيميديةو الفايةو فيمم( 

 .ذخرجات اتطروحة الذكتوبةو فحص كل ذن الذخرجات اإلبداعية 
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و لمذبدعين في الذجاات الفايةالدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة في اظام الجاذعات البريطااية تذاح 
اايةو عمى سبيل الفاون والتصذيم. في حين هن الجاذعات اتلذلمذبدعين في  هيًيا في هسترالياوتذاح 

الفاون الذختمفة ذتل  الرسمو  وفيالذتالو تذاح درجة الدكتوراه في عمم الذوسييى هو تاريخ الفنو 
 kuenstlerische باتلذااية تسذىو الاحتو التذتيلو الغاالو الرقصو العزف عمى آلة ذوسييية( 

Reife  رجم حرفيا باسم "الايج الفايتت والتي يذكن هن artistic maturity .)" يتم ذاح درجة و
 الدكتوراه في هذه الذجاات.

الجاذعات في بازدادت ههذية الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة ذع دذج كميات الفاون وليد 
 عرف الطالجيت ذن خالل ذيررات عذمية وتدريبيةيتم ذاح الدرجة و  والتسعيايات في الذذمكة الذتحدا

ظطروحة. ويرافق العرض التيديذي لعذل فاي هو هدال كبديل الاظريات وذاهجيات البحث وتيديم  عمى
 وهو اتدال اص يشرح في  الذرشح كيف وصل إلى الاتيجة هو الذاتج ذن خالل تطبيق طرق البحث

يتبت الذرشحون الااجحون كيف يرتبط وقد يعتبر هذا بذتابة توليد ذعرفة جديدا ذن خالل الذذارسة. و 
ى في افس الذجال  السياق الاظري هو التاريخي هو الايدي هو البصري( عذمهم الفاي بأعذال فاية هخر 

وتيييم اآلتار الذحتذمة. في ذجال التكوين في كتير ذن اتحيان ا يتم تيديم عذل واحد فيط ولكن 
ذحفظة كاذمة. في ااذتحان الشفويو يتم تيديم العذل الفاي ويتبت الذرشح عمى هساس الاص 

 جديدا بشكل ذستيل.الذعرفة العرفة الكافية والذهارات الذااسبة لتوليد الذصاحج ها  لدي  الذ
ذياراة بجذيع الاذاذج  -يتم ذااقشة الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة في الذذمكة الذتحدا تا  

ظطروحة. وذع ذلكو فإن حوالي اصف ليظهر هقل قرج ذن الفكرا التيميدية  -اتخرى لمدكتوراه 
 (.Green and Powell 2005, 100  ااية تيدم ذتل هذه الدكتوراهالجاذعات البريط

 The ‘new route’ doctorateم الجديد" الذساردكتوراه "( 4
لالستجابة  ويع توفير تجربة تعميذية ذتكاذمة لمطالج الدوليينو وقد تم إلى اذوذج هذا اليهدف 

اًل عن فرص التطوير الشخصي والذهايو يوفر البرااذج تدريًبا بحتًياو في و حيثاحتياجاتهم الخاصة
 (.Robin, 2008ذيررات عذمية  ويحتوي عمى عااصر تيييم تكوياية ذهذة بااًل عمى 

 05يسذى هيًيا الدكتوراه الذتكاذمة ذن قبل الذي الجديد" الذسار تم تطوير اذوذج " الدكتوراه 
ف جذج الطالج الدوليين. بهد م7550في عام  الذذيزسم ااجاذعات بريطااية كشكل ذن هشكال 

جاذعة بريطااية. يتكون البرااذج بشكل هساسي ذن تالتة  35يتم تيديذ  ذن قبل هكتر ذن وحاليًا 
عااصر  ذتكاذمة(م ذكون تدريسي في ذجال هساليج البحث وتخصص الذويوعو وذكون آخر ُذدرس 

قبول تعددا التخصصات(. يذكن في ذجال الذهارات اليابمة لمتحويل والعذل عمى هطروحة  تأديبية هو ذ
ذباشرا بعد اااتهال ذن درجة البكالوريوس. يتم تيديم الذكواات التي يتم تدريسها بشكل  الطالج

ذتكرر في إطار براذج الذاجستير ذات الصمة وترافق الساوات اتربع بأكذمها الذتوخاا لمحصول عمى 
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 و الحال في دكتوراه البحثطروحة عالية بالذتل كذا هذتطمبات اتكذا هن  الدرجة.
 www.newroutephd.ac.uk.) 

وذع ذلكو بالذياراة ذع دكتوراه البحثو فإن العااصر التي يتم تدريسها هكتر ههذية ويتم وصفها 
ااتهال ذن جذيع بذزيد ذن التفصيل فيذا يتعمق بالذمهالت والكفالات التي سيتم اكتسابها. بعد ا

و هااك هيًيا إذكااية لكتابة هطروحة ذاجستير بدًا ذن هطروحة الدكتوراه واااتهال بدرجة الذيررات
 الذاجستير.

في هلذااياو هصبح هذا الاذوذج ذعروًفا باسم "دكتوراه الذسار السريع" ويتم تيديذ  في ذواييع 
جستير في هلذاايا ذطموبة لميبول في براذج ذحددا في بعض الجاذعات. عمى الرغم ذن هن درجة الذا

الدكتوراه هو اليبول كذرشح لمدكتوراهو ييدم هذا الاذوذج اااتيال إلى ذرحمة الدكتوراه لمطالج 
 الذوهوبين بشكل خاص بعد درجة البكالوريوس ذباشرا.

ذريكي لمتعميم بشكل هساسيو يتبع ذسار الدكتوراه الجديد وكذلك دكتوراه الذسار السريع الاذوذج ات
 الذيرراتالجاذعي العالي الذي يتم في  الجذع بين ذستوى الذاجستير وذستوى الدكتوراه ذن حيث عذل 

عن ذرحمة كتابة  الذيرراتالتي يتعين الييام بها. وذع ذلكو يفصل الاذوذج اتذريكي بويوح ذرحمة 
ن هذا الاهج اتذريكي الذكون اتطروحة التي تتبع بعيها البعض في تسمسل وليست ذتكاذمة. ياتج ع

هو  ذياراة بأوروبا( فترا طويمة إلى حد ذا  الذيرراتذن ذرحمتين ذعدات تسرج عالية بعد اااتهال ذن 
 ذا بين ست وتسع ساوات(. عمى الرغم ذن حييية هن الذسار السريع إلى درجة الدكتوراه ذذكن في 

( بأن EUAو هوصت رابطة الجاذعات اتوروبية  حاات استتاارية في العديد ذن البمدان اتوروبية
-see EUA  تشكل درجة الذاجستير قاعدا لموصول إلى براذج الدكتوراه هو ذرحمة تأهيل الدكتوراه

CDE website: http://www.eua.be.) 
 The Joint Doctorateم ذشتركةالدكتوراه ( ال2

هو  تينجاذعبين لذشتركة هو سذة ذذيزا لبراذج الدكتوراه التي تيدم بشكل ذشترك اذوذج الدكتوراه ا
رابطة وقد هجرت والتي قد تكون ذوجودا في افس الذاطية هو افس البمد هو بمدان ذختمفة.  وهكتر

حول  ( دراسة استيصاريةEuropean University Association EUA  الجاذعات اتوروبية
٪ ذن الجاذعات 09الدكتوراه في هوروبا دراسة بين الذمسسات اتعيال؛ هكدت  التغييرات في تعميم

الدول الراردا ذن حيث عدد براذج الدكتوراه وتبين هن الذستجيبة هاها تيدم درجات الدكتوراه الذشتركة. 
يطاليا والذذمكة الذتحدا وهولادا. سباايا وفراسا وا   الذشتركة هي هلذاايا وا 

 تتذيز الدكتوراه الذشتركة بذا يميم (EUA 2005, 28ff)ووفًيا لدراسة 
  الجاذعاتتم تدريسها تم تطويره بالتعاون الوتيق بين يذاهج ذشترك لمذكواات التي 

 ؛الذشاركة في الجاذعات الذيرراتطالج ال يدرسالذشاركة؛ 

http://www.newroutephd.ac.uk/
http://www.eua.be/
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  ل الذشاركة تويح قيايا التذويل وذسارل هخرى  ذتل التاي الجاذعاتجذيع  بيناتفاقية تبرم
 ويذان الجودا(.

  ذاح الدرجة ذن الجاذعة التي قد تيتم تاظيم شهادا الدكتوراه الذشتركة بطرق ذختمفةم
عمى هساس اإلشراف الذشترك  هي ترتيبات هو تذاح بشكل ذشترك يمتحق بها الذرشحو 

 ذشتركة( وشهادا ذشتركة.
ظهرت الفكرا حيث وبية"و "الدكتوراه اتور في هوروبا تحت ذسذى الدكتوراه الذشتركة وقد ظهرت 

ذبادرا غير رسذية في بداية التسعيايات خالل اجتذاع اتحاد ذمتذرات رمسال الجاذعات اتوروبية ك
الدكتوراه زال "ت وهي ذاظذة اادذجت ذع لجاة الذساواا العرقية السابية لتصبح ااتحاد اتوروبي(. ا 

إجذاع حول تعزيز وتحسين التعاون اتوروبي ذحل ازاع حتى اليومو عمى الرغم ذن وجود  "اتوروبية
في تعميم الدكتوراه وتايل طالج الدكتوراه  هو الذرشحين(. تيوم الذفويية اتوروبية حالًيا بذبادرا هخرى 

برااذج يذن الجاذعات  بينتيدم تذويل لبراذج الدكتوراه الذشتركة الااشرة حيث في هذا ااتجاه 
. وتعزى صعوبة ويع الفكرا ذويع التافيذ إلى حييية Erasmus Mundus (0 إيراسذوس ذوادوس

وعمى الذستوى الوطاي  وهن هااك داخل هوروبا ذاافسة ذتزايدا عمى هفيل الذواهج بين الذمسسات
بتكار. وبالتاليو ا تتم "ذشاركة" هفيل الذواهج بسهولة. ااتاافسية واستراتيجية لم وفياً سياسة بحث 

" في سياق استراتيجية لشبواة إلاشال Doctor Europaeusش حول "وذع ذلكو تم إحيال الايا
 (.EUA 2005  بتكار هوروبية والعديد ذن الجاذعات اإليطالية تيدذ  اآلناذاطية بحث و 

 The Cooperative Doctorateم الدكتوراه التعاواية( 9
عة العموم التطبييية يتم في  التحاق ذرشحي الدكتوراه خريجي جاذاذوذج  الدكتوراه التعاواية هي

ببرااذج الدكتوراه الذيدم ذن قبل الجاذعات البحتيةو ويتم ااستعااة باإلشراف عمى طالج الدكتوراه 
ذاح درجات الدكتوراه(.  لجاذعة العموم التطبيييةا يحق حيث   بأساتذا ذن جاذعة العموم التطبييية

بياذا يتم  ؛رجة في إطار كمية هو برااذج جاذعيتيديم العااصر التي يتم تدريسها لذتل هذه الد حيث يتم
 الدرجة الجاذعةوتذاح تطوير ذويوع البحث غالًبا بين الذرشح وهستاذه ذن جاذعة العموم التطبييية. 

العموم التطبييية اكتساج الحق في ذاح درجات  جاذعات. برز هذا الاذوذج في إطار ذحاوات البحتية
 سبج الذياوذة ذن الجاذعات وايص اإلرادا السياسية.الدكتوراه التي فشمت حتى اآلن ب

 The Industrial Doctorateم الدكتوراه الصااعية( 8
يتم ذاح الدكتوراه الصااعية في الغالج في الذجاات الهادسية وهي درجة تطبييية إلى حد ذا. يتم 

كة ويتم توجيه  احو تافيذ عذل البحث لمذرشحو عمى سبيل الذتالو في قسم البحث والتطوير في الشر 

                                              
ير األجل( للطالب والموظفين؛ لجذب أفضل ىو برنامج تمولو المفوضية األوروبية. أىدافو تشجيع التنقل )طويل األجل وقص Erasmus Mundusبرنامج  (1)

 لتعزيز التعليم العالي األوروبي في جميع أنحاء العالم.و المواىب إلى أوروبا؛ 
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الجاذعي ستاذ اتحل ذشكمة ذعياة. يشرف عمى العذل البحتي ذهادس كبير ذن الشركة بياذا يشرف 
العذل في تمك خالل العااصر الجاذعية الاظرية والذاهجية. غالًبا ذا تظهر ذواييع البحث ذن عمى 

 الشركة هتاال فترا التدريج.
 اإلطبر التطبٍقً للدراست

واص م ذا تحديات التعميم في الدكتوراه ذن وجهة  التالثوالتطبييي عن السمال الفرعي  هجاج اإلطار
 و وفًيا لمخطوات اآلتيةم إجرال الدراسة الذيداايةاظر هعيال هيرة التدريس؟ ولإلجابة عا ؛ تم 

ن تحديات التعميم في الدكتوراه ذعمى  التعرففي ااستبااة يتذتل هدف تحديد هدف ااستبااةم  -0
 وجهة اظر هعيال هيرة التدريس.

وفيًا لمتحديات التي تم تحديد ذحاور ااستبااةم عمى يول هدف ااستبااة؛ تم تحديد ااستبااة  -7
 اآلتيمعمى الاحو رصدها ذن خالل هدبيات الدراسةو 

 .الفجوا اإلدراكية بين اتساتذا والطالج في تحديد الغرض ذن التعميم في الدكتوراهه( 
 .فاض الييذة السوقية لحاذمي درجة الدكتوراهااخج( 
 .الفجوا بين الفكر الاظري والواقع العذمي لمتعميم في الدكتوراهج( 
 .التحول احو هطر يذان الجودا لمتعميم في الدكتوراهد( 
 .تذويل طالج الدكتوراههه( 
التحميل الاظري  استفاد الباحث ذن كل ذنمفي هذه الخطوا  إعداد الصورا اتولية لالستبااةم -3

واتارج الدراسات السابية؛  ووالتيارير الدولية لمتعميم في الدكتوراهلمدراسة الحالية لظطر الفكرية 
 صياغة ذحاور ااستبااة.ل

استطالع آرارهم  وكذينحبعرض الصورا اتولية لالستبااة عمى الذ قام الباحث تحكيم ااستبااةم -6
وذا يابغي حذف  هو إيافت  هو تعديم   –وذااسبة صياغة العبارات  –فيم  ااتذال العبارات لكل ذحور 

 وذاللذة درجة ااستجابة عمى العبارات(.  –ذن العبارات 
هصبحت و  الذحكذين تّم تعديل عبارات ااستبااة بااًل عمى ذيترحاتالصورا الاهارية لالستبااةم  -5

 .ااستبااة في صورتها الاهارية
كد الباحث ذن صدق ااستبااة ذن خالل اتفاق الُذَحكَِّذين عمى صالحية تأصدق ااستبااةم  -4

لمغرض الذي ويعت تجم و وااتذارها لذحاور ااستبااةو وذااسبة صياغة عبارات و وُيطمق  اعباراته
 (.490مو 0884عمى هذا الاوع ذن الصدقو صدق الذحتوى هو الصدق الذاطيي  الغريجو

ستبااةو قام الباحث بتطبيق ااستبااة عمى عياة استطالعية ذكواة بعد التأكد ذن صدق ذحتوى اا
( فرًدا ذن هفراد ذجتذع الدراسةو وبااًل عمى اتارج استجابات العياة ااستطالعية تم حساج 75ذن  

ذعاذل اارتباط لبيرسون؛ لذعرفة الصدق الداخمي لالستبااةو حيث تم حساج ذعاذل اارتباط بين درجة 
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عبارات ااستبااة بالدرجة الكمية لمذحور الذي تاتذي إلي  العباراو والجدول التالي يويح  كل عبارا ذن
 تمك الذعاذالت.

 ( ذعاذالت ارتباط بيرسون لعبارات ااستبااة5جدول  
 ذعاذل اارتباط رقم العبارا ذعاذل اارتباط رقم العبارا ذعاذل اارتباط رقم العبارا ذعاذل اارتباط رقم العبارا

 **5.26 36 **5.20 73 **5.49 07 عبارات التحدي اتولم
0 5.94** 03 5.94** 76 5.43** 35 5.44** 
 **5.47 34 عبارات التحدي الرابعم **5.26 06 **5.25 7
6 5.44** 05 5.69** 75 5.57** 32 5.58** 
 عبارات التحدي الخاذس **5.40 74 **5.52 04 **5.90 5
 **5.20 39 **5.25 72 حدي التالثمعبارات الت **5.25 4
2 5.20** 02 5.44** 79 5.29** 38 5.58** 
9 5.49** 09 5.29** 78 5.44** 65 5.47** 
8 5.47** 08 5.44** 35 5.25** 60 5.29** 

 **5.25 67 **5.46 30 **5.29 75 عبارات التحدي التاايم
05 5.58** 70 5.26** 37 5.90** 63 5.69** 
00 5.55** 77 5.25** 33 5.25** 66 5.52** 

يتيح ذن الجدول السابق ارتباط درجات عبارات ااستبااة بالدرجة الكمية لمذحور الذي تاذي إلي  
بدرجة كبيراو والعالذة ** تدل هن الييم اارتباطية الواردا في الجدول ذات دالة إحصارية عاد ذستوى 

 5.50.) 
ت ااستبااةو استخدم الباحث ذعاذل هلفا كرواباخو واتيح هن ليياس ذدى تباتبات ااستبااةم  -2

قيذة ذعاذل التابت  هلفا كرواباخ( لذحاور ااستبااة تعبر عن درجات تبات عاليةو ففي الذحور اتول 
(و وفي الذحور 5.86(و وفي الذحور التالث بمغت  5.80(و وفي الذحور التااي بمغت  5.85بمغت  
(و وهذا يدل عمى هن اتداا تتذتع بدرجة 5.84بمغت   الخاذسفي الذحور (و و 5.85بمغت   الرابع

 تبات عالية يذكن ااعتذاد عميها في التطبيق الذيدااي.
الذمك اختيار عياة الدراسةم تكون ذجتذع الدراسة ذن جذيع هعيال هيرة التدريس بجاذعة  -9
هيرة التدريس ذن السعوديين ( ذن هعيال 3735و بواقع  عيواً ( 2359و والبالغ عددهم  سعود

( ذن هعيال هيرة التدريس ذن غير السعوديين ذن 0786( ذن اإلااثو ذيابل  7405الذكورو و 
بجاذعة  ( ذن اإلااث.  الذصدرم عذادا شمون هعيال هيرة التدريس والذوظفين708الذكورو و 
 ه(.0667و الذمك سعود
هسموج الرابطة  لعشوارية البسيطةو ذع تطبيقبالطريية ا الباحث باختيار عياة الدراسة وقد قام
والذي بمغ وفيًا ( لتحديد حجم عياة الدراسة Kergcie & Morganلكيرجسي وذورجان   اتذريكية

 .الذمك سعودذن هعيال هيرة التدريس بجاذعة عيوًا ( 345  لذلك



 رؤية مغايرة ألنماط التعليم في الدكتوراه: االتجاىات والتغييرات والتحديات والنماذج العالمية 

 أ.م.د. عصام سيد أحمد السعيد                                                                                                                        

 خبهعت بىرسعٍد –لرتبٍت جملت كلٍت ا                        222                   (                    0202– أبرٌل) –  (43) العدد

سعود استجاج  وبعد تطبيق الدراسة الذيدااية عمى عياة ذن هعيال هيرة التدريس بجاذعة الذمك
 ( عيو هيرة تدريسو وفيذا يمي وصف العياةم555 

 (. توزيع عياة الدراسة وفيًا لمرتبة العمذية4جدول  
 الاسبة الذروية العدد الرتبة العمذية

 %35.5 049 هستاذ
 %70.5 009 هستاذ ذشارك
 %69 746 هستاذ ذساعد
 %055 555 الذجذوع

 طبيعة الكميةل (. توزيع عياة الدراسة وفياً 2جدول  
 الاسبة الذروية العدد طبيعة الكمية
 %65.6 777 إاسااية
 %35.4 084 عمذية
 %76 037 صحية
 %055 555 الذجذوع

 م الذعالجة اإلحصارية -8
 استخدم الباحث اتساليج اإلحصارية التاليةم

صارية الذااسبة لتحييق ههداف الدراسة وتحميل البيااات تم استخدام العديد ذن اتساليج اإلح
 حيث تم استخدام الذياييس اإلحصارية التاليةم SPSSباستخدام الحزم اإلحصارية لمعموم ااجتذاعية 

التكرارات والاسج الذروية لمتعرف عمى الخصارص الديذوغرافية تفراد عياة الدراسة وتحديد  -
 راسة.استجابات هفرادها تجاه عبارات الذحاور الرريسة التي تيذاتها هداا الد

الذتوسط الحسابي وذلك لذعرفة ذدى ارتفاع هو ااخفاض استجابات هفراد الدراسة عمى كل  -
عبارا ذن عبارات ذتغيرات الدراسة اتساسية ذع العمم بأا  يفيد في ترتيج العبارات حسج 

 هعمى ذتوسط حسابي ذوزون.
ل عبارا ذن اااحراف الذعياري لمتعرف عمى ذدى ااحراف استجابات هفراد الدراسة لك -

عبارات ذتغيرات الدراسة ولكل ذحور ذن الذحورين الرريسين عن ذتوسطها الحسابي 
ويويح اااحراف الذعياري التشتت في استجابات هفراد ذجتذع الدراسة لكل عبارا ذن 
عبارات ذتغير ات الدراسةو إلى جااج الذحورين الرريسينو فكمذا اقتربت قيذت  ذن الصفر 

 ت وااخفض تشتتها بين الذيياس.تركزت ااستجابا
ذعاذل ارتباط بيرسون ليياس صدق اداا الدراسة والتعرف عمى العالقة بين ذتغيرات  -

 الدراسة.
 ذعاذل هلفا كرواباخ ليياس تبات هداا الدراسة. -
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 الذجذوعات. بين لمذتوسطات الفروق لدراسة( T-TEST  ت اختبار -
 ل باد ذن عبارات ااستبااة كذا يأتيمتم تيدير اتوزان الرقذية لدرجة الذوافية لك -

 (م 67مو 7553ذن خالل اليااون التالي  عبد السالمو  ملكل عباراالوزاي ذتوسط الحساج  -ه

 م =
 د( ×ذجه  ت 
 ن

 5  جذع حواصل يرج التكرارات في الدرجة الوزاية لكل عبارايعاي د ( × ذجه   ت الرذز حيث 
لغير ذوافقو ودرجة  تاندرجدرجات لذوافق إلى حدًا ذاو  3و قلذواف تدرجا 6و بشدا ذوافقلدرجات 

 ن عدد هفراد العياة.والرذز  (و وذلك لكل عباراوبشدا واحدا لغير ذوافق
 مباستخدام الذعادلة اآلتية محساج ذتوسط شدا ااستجابة لكل عبارا -ج

 ذتوسط شدا ااستجابة =
اية تقل درجة الدرجة الوز  –الدرجة الوزاية تعمى درجة ذوافية 
 = ذوافية

5-0 

 5 عدد ااختيارات
 5.95ذتوسط شدا ااستجابة = 

 هبو حطج وصادقو  تياليااون اآلم باستخدام حساج الخطأ الذعياري لذتوسط شدا ااستجابة -ج
 م(287مو 0880

 
 

ز ن والرذ 0ه وذلك تن ه + ج =  -0والرذز ج يعاي  وااستجابة شداحيث الرذز ه يعاي ذتوسط 
(و وبتطبيق الذعادلة احصل عمى قيذة الخطأ الذعياريو وتساوي 555يعاي عدد هفراد العياة وهي  

5.502 
 ذن اليااون التاليم  متعيين حدي التية لاسبة ذتوسط ااستجابة -د

عاد  و( 0.84×   الخطأ الذعياري  حدا التية لاسبة ذتوسط ااستجابة = ذتوسط شدا ااستجابة 
(. 674مو 0828وهذا ذا يحدث دارًذا في العموم ااجتذاعية  البهيو  و 5.55وشك  5.85درجة تية 

 ماآلتيويتم تطبيق اليااون عمى الاحو 
 (5.22و   5.502  ×0.84)  =5.95  5.53   = 5.93 5.95 =حدا التية

  ( = 0.77,  0.38حدا الثقة )  , 
 
 
 

 ب×  أ

 ن
 =  م خ
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أعضاء هيئة التدريس لدى عينة ستبانة الحكم عمى عبارات االيبين اتجاه ( 2والشكل رقم )
 بجامعة الممك سعود.

                                                      
                                                          

                                                         
                                                                                 

                                                                            
                                                                           

 
 
 

 الحكم عمى عبارات ااستبااة( اتجاه 0شكل  
 ال هيرة التدريس بجاذعة الذمك سعودهعيلدى عياة 

إذا زادت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عن الحد اتقصى لمتيةو تعتبر الدراسة هن  راعت الدراسة
ذا ايصت اسبة ذتوسط استجابة اتفاًقا عمى الذوافية عمى العبارا ذن وجهة اظر هفراد العياةو و هااك  ا 

اتفاًقا عمى عدم الذوافية عمى العبارا ذن عتبر الدراسة هن هااك هفراد العياة عن الحد اتداى لمتيةو ت
إذا ااحصرت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة بين الحدين اتعمى واتداى وجهة اظر هفراد العياةو هذا 

 بعدم ويوح الذوافية بين هفراد العياة حول ههذية العبارا.لمتيةو تعتبر الدراسة هن هااك اتجاًها 
رج الدراسة الذيدااية وتفسيرهام فيذا يمي عرض اتارج الدراسة الذيدااية وتفسيرهاو عمى اتا -05

  الاحو اآلتيم
 الفجوا اإلدراكية بين اتساتذا والطالج في تحديد الغرض ذن التعميم في الدكتوراهالتحدي اتولم  -ه

 م ذن وجهة اظر هعيال هيرة التدريس
ياة الدراسة حول التحدي اتولم الفجوا اإلدراكية بين (. استجابات هفراد ع9يويح الجدول  

 اتساتذا والطالج في تحديد الغرض ذن التعميم في الدكتوراه.
 
 
 
 
 

 مدى
 الحكم
 بعدم

 وضوحال

 عدم اتجاه
 الموافقة

 اتجاه
 الموافقة

 0.83  للثقة األعلى حدال

 

 للثقة األدنى الحد 0.77

1     0.9   0.8       0.7 0.6   0.5  0.4  0.3  0.2 0.1  0 
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( استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي اتولم الفجوا اإلدراكية بين اتساتذا والطالج 9جدول  
 في تحديد الغرض ذن التعميم في الدكتوراه

 العبارا م

 استجاباتا
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

اتجاه 
الحكم 
عمى 
 العبارا

غير ذوافق  غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
 بشدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

0 

يتطمج التعميم في الدكتوراه 
ايمة اوعية ذن تدريج الجيل 
اليادم ذن اتساتذا إلى تدريج 
العاذمين الذحترفين في ذجتذع 

 .ةالذعرف

 الذوافية 5.94 -- -- -- -- 70.0% 004 78.0% 045 68.9% 726

7 
ذياوذة هساتذا الجاذعات 
لتغيير آرارهم حول الغرض ذن 

 .التعميم في الدكتوراه
 الذوافية 5.80 -- -- 7.5% 06 8.5% 57 02.4% 82 25.6% 392

3 
الذطالبة بتعدد ذسارات توظيف 

 الذوافية 5.84 -- -- -- -- %6 77 %05.8 45 %95.0 649 طالج الدكتوراه بعد التخرج.

6 

لمعذل طالج الدكتوراه إعداد 
خارج اتوساط اتكاديذية 
لمذساهذة في الاذو 

 ااقتصادي.

 الذوافية 5.93 -- -- 05.4% 94 07% 44 75% 005 57.6% 799

5 
إكساج طالج الدكتوراه ذهارات 
تحويل ااكتشافات العمذية إلى 

 تكارات.برالات اختراع واب
 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

4 
تعزيز تيافة ريادا اتعذال لدى 

 الذوافية 5.89 -- -- -- -- %0.9 05 %5.3 78 %87.8 500 طالج الدكتوراه.

2 

إيفال الطابع الذهاي عمى 
تعميم الدكتوراه ذع التركيز 
عمى الذهارات العاذة واليابمة 

 لمتحويل.

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 05.7% 54 04% 99 23.9% 654

ذعظم براذج الدكتوراه تركيز  9
 .عمى إعداد عالم/باحث

 الذوافية 5.86 -- -- -- -- 4.5% 34 09.5% 057 26.8% 604

8 
اتساتذا لتيبل يعف استعداد 

البيرة الجديدا لمتعميم في 
 .الدكتوراه

 الذوافية 5.87 -- -- -- -- 03.5% 26 03.0% 27 23.5% 656

 ( ذا يميم9يتيح ذن الجدول رقم  
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لتعميم في الدكتوراه % ذوافيتهم عمى هن ا78.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و68.9هكد  -
ايمة اوعية ذن تدريج الجيل اليادم ذن اتساتذا إلى تدريج العاذمين الذحترفين في يتطمج 

( ذذا يدل عمى 5.94ستجابة عمى هذا التحدي  و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااذجتذع الذعرفة
 ذوافية هفراد العياة عمي .

و ذياوذة هساتذا الجاذعات لتغيير آرارهم حول الغرض ذن التعميم في الدكتوراهبالاسبة لتحدي  -
% 25.6( ذذا يدل عمى الذوافية فيد هكد 5.80فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  

 % ذاهم ذوافيتهم عمي .02.4مى هذا التحديو كذا هكد ذاهم ذوافيتهم بشدا ع
( والذي يعبر عن 5.84(  3بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -

و ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة بتعدد ذسارات توظيف طالج الدكتوراه بعد التخرج ةالذطالب
 عمى هذا التحدي.

( 6% ذاهم ذوافيتهم عمى التحدي رقم  75وافيتهم بشدا و% ذن هفراد العياة ذ57.6هكد  -
إعداد طالج الدكتوراه لمعذل خارج اتوساط اتكاديذية لمذساهذة في الاذو والذي يعبر عن 

( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد 5.93و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمي   ااقتصادي
 العياة.

إكساج طالج ( والذي يذتل 5عمى التحدي رقم   جالت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة -
( ذذا يدل عمى 5.85  الدكتوراه ذهارات تحويل ااكتشافات العمذية إلى برالات اختراع وابتكارات

% ذن هفراد العياة عن ذوافيتهم بشدا عمي و 96.6ذوافية هغمبية هفراد العياة عمي و حيث عبر 
 عمى افس التحدي.% ذن هفراد العياة ذوافيتهم 8.0كذا هبدى 

و فيد بمغت اسبة ذتوسط تعزيز تيافة ريادا اتعذال لدى طالج الدكتوراههذا بالاسبة لتحدي  -
% ذاهم الذوافية 87.8( ذذا يدل عمى الذوافية فيد هكد 5.89استجابة هفراد العياة عمي   

 % ذاهم ذوافيتهم عمي .5.3بشدا عمي  و
إيفال الطابع % ذوافيتهم عمى تحدي 04ا و% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشد23.9هكد  -

و حيث بمغت اسبة الذهاي عمى تعميم الدكتوراه ذع التركيز عمى الذهارات العاذة واليابمة لمتحويل
 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.83ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي  

و فيد بمغت اسبة ذتوسط اد عالم/باحثتركيز ذعظم براذج الدكتوراه عمى إعدهذا بالاسبة لتحدي  -
 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة.5.86استجابة هفراد العياة عمي   

و فيد يعف استعداد اتساتذا لتيبل البيرة الجديدا لمتعميم في الدكتوراههذا فيذا يتعمق بتحدي  -
 ي .( ذذا يدل عمى الذوافية عم5.87بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  
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ذن وجهة اظر هعيال هيرة  ااخفاض الييذة السوقية لحاذمي درجة الدكتوراهالتحدي التاايم  -ج
 م التدريس

م ااخفاض الييذة السوقية التااي(. استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 8يويح الجدول  
 لحاذمي درجة الدكتوراه.

م ااخفاض الييذة السوقية لحاذمي درجة التااي( استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 8جدول  
 الدكتوراه

 العبارا م

 ااستجابات
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

اتجاه 
الحكم 
عمى 
 العبارا

غير ذوافق  غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
 بشدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

الييذة السوقية لشهادات  اختالف 05
 الذوافية 5.82 -- -- -- -- %0.5 9 %07.6 49 %99.7 626 صص.باختالف التخ الدكتوراه

00 

الييذة السوقية  استذرار ااخفاض
الحالية لتركيزها لشهادات الدكتوراه 

عمى ذجال عذل واحد فيط 
  اتوساط اتكاديذية(. 

 الذوفية 5.86 -- -- -- -- 4.5% 34 09.5% 057 26.8% 604

07 
ة الييذة ااقتصادية لدرجااخفاض 

ياد عدد دز االدكتوراه ذع 
 .الخريجين

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 05.7% 54 04% 99 23.9% 654

03 
اختالل سوق العذل الذستيبمي 
لخريجي الدكتوراه قد يمدي إلى 

 .الدكتوراهبااخفاض الذمتحيين 
 الذوافية 5.89 -- -- -- -- 7.8% 04 5.0% 79 87% 554

06 

السوقية  الفجوا الذتزايد في الييذة
بين التخصصات قد تمدي إلى 
صعوبات في جذج هفيل العااصر 
لبراذج الدكتوراه في بعض 

 التخصصات.

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 8.0% 55 05.4% 94 25.3% 606

05 
خريجوا الدكتوراه وقتًا استغراق 

في لمعتور عمى وظيفة  طوياًل 
 .بعد التخرج اتوساط اتكاديذية

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

04 

ذجذوعة ذتاوعة ذن فرص توافر 
بحاجة إلى اوعية الذهاية العذل 

ذعرفة وذهارات ذختمفة لخريجي 
 .كتوراهالد

 الذوافية 5.89 -- -- -- -- 0.9% 05 5.3% 78 87.8% 500

 ( ذا يميم8يتيح ذن الجدول رقم  
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( والذي يعبر عن 5.82(  05ة عمى التحدي رقم  بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العيا -
و ذذا يدل عمى ذوافية هفراد اختالف الييذة السوقية لشهادات الدكتوراه باختالف التخصص

 العياة عمي .
استذرار % ذاهم ذوافيتهم عمى تحدي 09.5% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و26.8هكد  -

لحالية لتركيزها عمى ذجال عذل واحد فيط ااخفاض الييذة السوقية لشهادات الدكتوراه ا
 (.5.86و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي   اتوساط اتكاديذية(

و فيد ااخفاض الييذة ااقتصادية لدرجة الدكتوراه ذع ازدياد عدد الخريجينفيذا يتعمق بتحدي  -
وافية هفراد العياة عمى هذا ( ذذا يدل عمى ذ5.83بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  

 التحدي.
ختالل سوق العذل الذستيبمي لخريجي الدكتوراه قد يمدي إلى ااخفاض الذمتحيين هذا بالاسبة ا -

( فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عميها 03و والذي يذتم  التحدي رقم  بالدكتوراه
 ( ذذا يدل عمى ويوح درجة الذوافية عمي .5.89 

( والذي يعبر عن 5.83(  06اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   بمغت -
الفجوا الذتزايد في الييذة السوقية بين التخصصات قد تمدي إلى صعوبات في جذج هفيل 

و ذذا يدل عمى ويوح درجة الذوافية عمى هذا العااصر لبراذج الدكتوراه في بعض التخصصات
 ياة.التحدي ذن قبل هفراد الع

استغراق خريجوا الدكتوراه وقتًا طوياًل لمعتور عمى وظيفة في اتوساط فيذا يتعمق بتحدي  -
( ذذا يدل عمى 5.85و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  اتكاديذية بعد التخرج

% ذن هفراد العياة عمى ذوافيتهم بشدا 96.6ذوافية هفراد العياة عمى هذا التحدي حيث هكد 
 % ذاهم ذوافيتهم عمي .8.0ي و وكذلك هكد عم

(و والذي يذتل 5.89(  04كذا جالت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -
توافر ذجذوعة ذتاوعة ذن فرص العذل الذهاية بحاجة إلى اوعية ذعرفة وذهارات ذختمفة 

% ذن هفراد 87.8ي و حيث عبر و ذذا يدل عمى ذوافية هغمبية هفراد العياة عملخريجي الدكتوراه
 % ذاهم ذوافيتهم عمى افس التحدي.5.3العياة ذوافيتهم بشدا عمي و كذا هبدى 

ذن وجهة اظر  الفجوا بين الفكر الاظري والواقع العذمي لمتعميم في الدكتوراهالتحدي التالثم  -ج
 م هعيال هيرة التدريس
م الفجوا بين الفكر الاظري التالثول التحدي (. استجابات هفراد عياة الدراسة ح05يويح الجدول  

 والواقع العذمي لمتعميم في الدكتوراه.
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م الفجوا بين الفكر الاظري والواقع التالث( استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 05جدول  
 العذمي لمتعميم في الدكتوراه

 العبارا م

 ااستجابات
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

اتجاه 
الحكم 
عمى 

 عباراال

غير ذوافق  غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
 بشدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

تغير الطمج ااجتذاعي عمى  02
 الذوافية 5.94 -- -- -- -- %70.0 004 %78.0 045 %68.9 726 .التعميم في الدكتوراه

09 
يفيل اتساتذا تعميم طالج 
هم الدكتوراه وفًيا لذعرفتهم وذهارات

 .الصارذة
 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 04.6% 85 02.0% 86 44.5% 344

08 

الذخاوف الذتزايدا ذن عدم تميي 
الطالج تعميذًا ذااسبًا لمذسارات 
الوظيفية التي تطمبها هسواق 

 العذل خاصة طالج الدكتوراه.

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 8.0% 55 05.4% 94 25.3% 606

75 
ين الجاذعات يعف الروابط ب

وهصحاج العذل يمتر سمبًا عمى 
 توظيف خريجي الدكتوراه.

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

70 

تعزز الذهن خارج اتوساط 
التوج  ذتعدد اتكاديذية 

التخصصات احو العالم الحيييي 
يجاد حمول لمذشكالت العذمية  .وا 

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 04.6% 85 05.4% 94 49% 326

77 

ع اهج التعميم في يتاو الذطالبة ب
الدكتوراه ليصبح ذوجهًا إلى 
تدريج العمذال والباحتين 
الذستيبميينو إلى جااج التركيز 

 .عمى إعداد الذهايين

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

73 

تشجع سياسة الدولة والذمسسات 
جز الصارذة ذن عمى تيميل الحوا

خالل فتح براذج ذتعددا 
 .التخصصات

 الذوافية 5.86 -- -- -- -- 4.5% 34 09.5% 057 26.8% 604

76 
التوج  احو إقرار براذج لمدكتوراه 

ذاح درجات عمذية عمى هساس ت
 .الذذارسة

 الذوافية 5.87 -- -- -- -- 03.5% 26 03.0% 27 23.5% 656

 ميم( ذا ي05يتيح ذن الجدول رقم  



 رؤية مغايرة ألنماط التعليم في الدكتوراه: االتجاىات والتغييرات والتحديات والنماذج العالمية 

 أ.م.د. عصام سيد أحمد السعيد                                                                                                                        

 خبهعت بىرسعٍد –لرتبٍت جملت كلٍت ا                        227                   (                    0202– أبرٌل) –  (43) العدد

تغير الطمج % ذوافيتهم عمى تحدي 78.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و68.9هكد  -
و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي ااجتذاعي عمى التعميم في الدكتوراه

 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.94 
( 09ذوافيتهم عمى التحدي رقم   %02.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و44.5كذا هكد  -

و حيث ل اتساتذا تعميم طالج الدكتوراه وفًيا لذعرفتهم وذهاراتهم الصارذةيفيوالذي يذتل ت
 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .3.2بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي  

يذًا ذااسبًا لمذسارات الوظيفية التي الذخاوف الذتزايدا ذن عدم تميي الطالج تعمهذا فيذا يتعمق ب -
( فيد بمغت اسبة 08و والذي يذتمها التحدي رقم  تطمبها هسواق العذل خاصة طالج الدكتوراه

% ذن هفراد 25.3( ذذا يدل عمى الذوافيةو حيث هكد 5.83ذتوسط استجابة هفراد العياة عمي   
 % ذاهم ذوافيتهم عمي .05.4العياة ذوافيتهم بشدا عمي و و

يعف الروابط بين الجاذعات وهصحاج العذل يمتر سمبًا عمى توظيف وفيذا يتعمق بتحدي  -
( ذذا يدل عمى الذوافية 5.85و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  خريجي الدكتوراه

 % ذاهم ذوافيتهم عمي .8.0% ذاهم ذوافيتهم بشدا عمى هذا التحديو كذا هكد 96.6فيد هكد 
( 70% ذاهم ذوافيتهم عمى التحدي رقم  05.4هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و % ذن49هكد  -

ز الذهن خارج اتوساط اتكاديذية التوج  ذتعدد التخصصات احو العالم يتعز والذي يعبر عن 
يجاد حمول لمذشكالت العذمية و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي الحيييي وا 

 افية هفراد العياة عمي .( ذذا يدل عمى ذو 5.85 
الذطالبة بتاويع ( والذي يذتل 77جالت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -

اهج التعميم في الدكتوراه ليصبح ذوجهًا إلى تدريج العمذال والباحتين الذستيبميينو إلى جااج 
هفراد العياة عمى هذا ( ذذا يدل عمى ذوافية هغمبية 5.85  التركيز عمى إعداد الذهايين

% ذن هفراد 8.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا عمي و كذا هبدى 96.6التحديو حيث عبر 
 العياة ذوافيتهم عمى افس التحدي.

ع سياسة الدولة والذمسسات عمى تيميل الحواجز الصارذة ذن خالل فتح يتشجهذا بالاسبة ل -
( فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد 73قم  والذي يذتم  التحدي ر  براذج ذتعددا التخصصات

% ذن هفراد العياة 26.8( ذذا يدل عمى ويوح درجة الذوافية حيث هكد 5.86العياة عمي   
 % ذاهم الذوافية عمي .09.5ذوافيتهم بشدا عمى هذا التحدي و

و التوج  اح% ذوافيتهم عمى تحدي 03.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و23.5وقد هكد  -
و حيث بمغت اسبة ذتوسط إقرار براذج لمدكتوراه تذاح درجات عمذية عمى هساس الذذارسة

 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.87ااستجابة عمى هذا التحدي  
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ذن وجهة اظر هعيال  التحول احو هطر يذان الجودا لمتعميم في الدكتوراهالتحدي الرابعم  -د
 م هيرة التدريس
م التحول احو هطر يذان الرابع(. استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 00جدول  يويح ال

 الجودا لمتعميم في الدكتوراه.
م التحول احو هطر يذان الجودا لمتعميم الرابع( استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 00جدول  

 في الدكتوراه

 العبارا م

 ااستجابات
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

جاه ات
الحكم 
عمى 
 العبارا

غير ذوافق  غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
 بشدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

تركز ااقتصادات اليارذة عمى  75
 الذوافية 5.83 -- -- -- -- %05.7 54 %04 99 %23.9 654 الذعرفة عمى تيييم جودا اتبحاث.

74 
يتطمج التيييم الذتكرر لجودا 

حاث الشفافية لمذستفيدين اتب
 وذساللة الذمسسات البحتية.

 الذوافية 5.89 -- -- -- -- 7.8% 04 5.0% 79 87% 554

72 
تفرض ذخططات التصايف 
العالذي التزام الجاذعات بيذان 
 جودا براذج الدكتوراه وذخرجاتها.

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 8.0% 55 05.4% 94 25.3% 606

79 
لدكتوراه هصول اعتبار طالج ا

ذجتذعية واقتصادية ذات ههذية 
 ذتزايدا.

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

78 
تسويق ذخرجات براذج الدكتوراه 
تفرض عمى الجاذعات تحسين 

 جودتها.
 الذوافية 5.82 -- -- -- -- 0.5% 9 07.6% 49 99.7% 626

35 

الذطالج الذتزايدا عمى الذمسسات 
لتعميذية وخاصة الجاذعات لزيادا ا

يوابطها الذستذرا داخل ذجتذع 
 الذعرفة.

 الذوافية 5.86 -- -- -- -- 4.5% 34 09.5% 057 26.8% 604

30 
التأكيد عمى يرورا ريا هرباج 
اتعذال عن جودا سذات 

 الخريجين.
 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 05.7% 54 04% 99 23.9% 654

37 
جودا براذج تتطمج هطر يذان 

الدكتوراه زيادا ذساحة الذيررات 
 العذمية والتدريج.

 الذوافية 5.89 -- -- -- -- 7.8% 04 5.0% 79 87% 554

تتطمج هطر يذان الجودا التيميل  33
 الذوافية 5.82 -- -- -- -- %0.5 9 %07.6 49 %99.7 626ذن اإلشراف الفردي الصارم في 
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 العبارا م

 ااستجابات
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

جاه ات
الحكم 
عمى 
 العبارا

 غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
غير ذوافق 

 بشدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

 براذج الدكتوراه.

36 
ذان الجودا تغيير تتطمج هطر ي

الاظرا لذمتحيي براذج الدكتوراه 
 ذن باحتين إلى طالج.

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 00.3% 47 78.0% 045 58.5% 379

35 
تأكد التوجهات العالذية عمى 
يرورا تطوير ذعايير تأهيل 

 .تعميم في الدكتوراهلم
 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 8.0% 55 05.4% 94 25.3% 606

34 

 الذجتذع الذهاي والتدريجيتطمج 
في ظل هطر يذان الجودا يرورا 
ذواجهة توحيد ذمهالت درجة 

 .الدكتوراه

 الذوافية 5.89 -- -- -- -- 7.8% 04 5.0% 79 87% 554

32 
يذان ل إطارإاشال يرورا 

جزل ذن تيييم البرااذج كجودا ال
 لمدكتوراه. اتكاديذي

 الذوافية 5.84 -- -- -- -- 6% 77 05.8% 45 95.0% 649

 ( ذا يميم00يتيح ذن الجدول رقم  
ز ااقتصادات يترك% ذوافيتهم عمى تحدي 04% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و23.9هكد  -

و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا اليارذة عمى الذعرفة عمى تيييم جودا اتبحاث
 ياة عمي .( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد الع5.83التحدي  

يتطمج التيييم الذتكرر لجودا اتبحاث الشفافية لمذستفيدين بالاسبة لمتحدي الذي ياص عمىم  -
( ذذا يدل 5.89و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  وذساللة الذمسسات البحتية

% ذاهم 05.0% ذاهم ذوافيتهم بشدا عمى هذا التحديو كذا هكد 87عمى الذوافية فيد هكد 
 ذوافيتهم عمي .

فرض ( والذي يعبر عن 5.83(  72بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -
و ذذا يدل ذخططات التصايف العالذي التزام الجاذعات بيذان جودا براذج الدكتوراه وذخرجاتها

 عمى ذوافية هفراد العياة عمى هذا التحدي.
( 79% ذاهم ذوافيتهم عمى التحدي رقم  8.0بشدا و % ذن هفراد العياة ذوافيتهم96.6هكد  -

و حيث اعتبار طالج الدكتوراه هصول ذجتذعية واقتصادية ذات ههذية ذتزايداوالذي يعبر عن 
 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة.5.85بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمي   
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تسويق والذي يمكد عمى هن ( 78جالت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -
( ذذا يدل عمى ذوافية 5.82  ذخرجات براذج الدكتوراه تفرض عمى الجاذعات تحسين جودتها

% ذن هفراد العياة عن ذوافيتهم بشدا عمي و كذا 99.7هغمبية هفراد العياة عمي و حيث عبر 
 % ذن هفراد العياة ذوافيتهم عمى افس التحدي.07.6هبدى 

الذطالج الذتزايدا عمى الذمسسات التعميذية وخاصة الجاذعات لزيادا  هذا بالاسبة لتحدي -
و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمي  يوابطها الذستذرا داخل ذجتذع الذعرفة

% ذاهم 09.5% ذاهم الذوافية بشدا عمي  و26.8( ذذا يدل عمى الذوافية فيد هكد 5.86 
 ذوافيتهم عمي .

التأكيد عمى يرورا % ذوافيتهم عمى تحدي 04اد العياة ذوافيتهم بشدا و% ذن هفر 23.9هكد  -
و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا ريا هرباج اتعذال عن جودا سذات الخريجين

 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.83التحدي  
ساحة الذيررات العذمية تطمج هطر يذان جودا براذج الدكتوراه زيادا ذهذا بالاسبة لتحدي  -

( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد 5.89و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمي   والتدريج
 العياة.

تطمج ( والذي يعبر عن 5.82(  33بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -
و ذذا يدل عمى ذج الدكتوراههطر يذان الجودا التيميل ذن اإلشراف الفردي الصارم في برا

 ويوح درجة الذوافية عمى هذا التحدي ذن قبل هفراد العياة.
تطمج هطر % ذوافيتهم عمى تحدي 78.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و58.5كذا هكد  -

و حيث بمغت اسبة يذان الجودا تغيير الاظرا لذمتحيي براذج الدكتوراه ذن باحتين إلى طالج
 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.85ة عمى هذا التحدي  ذتوسط ااستجاب

د التوجهات العالذية عمى يرورا تطوير ذعايير تأهيل لمتعميم في يتأكهذا بالاسبة لتحدي  -
( ذذا يدل عمى ويوح الذوافية 5.83و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  الدكتوراه
 % ذاهم بالذوافية.05.4بشدا عميها و % ذاهم الذوافية25.3فيد هكد 

تطمج الذجتذع ( والذي يذتل 34جالت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمى التحدي رقم   -
 الذهاي والتدريج في ظل هطر يذان الجودا يرورا ذواجهة توحيد ذمهالت درجة الدكتوراه

% ذن هفراد العياة 87( ذذا يدل عمى ذوافية هغمبية هفراد العياة عمي و حيث عبر 5.89 
 % ذن هفراد العياة ذوافيتهم عمى هذا التحدي.5.0ذوافيتهم بشدا عمي و كذا هبدى 
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يرورا إاشال إطار ليذان الجودا كجزل ذن تيييم البرااذج اتكاديذي هذا بالاسبة لتحدي  -
ة ( ذذا يدل عمى ذوافي5.84و فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمي   لمدكتوراه

 هفراد العياة.
 م ذن وجهة اظر هعيال هيرة التدريس تذويل طالج الدكتوراهالتحدي الخاذسم  -هه

 م تذويل طالج الدكتوراه.الخاذس(. استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 07يويح الجدول  
 م تذويل طالج الدكتوراهالخاذس( استجابات هفراد عياة الدراسة حول التحدي 07جدول  

 العبارا م

 ااستجابات
اسبة 
ذتوسط 
 ااستجابة

اتجاه 
الحكم 
عمى 
 العبارا

غير ذوافق  غير ذوافق إلى حد ذا ذوافق ذوافق بشدا
 بشدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

39 
ارتفاع تكاليف دراسة الدكتوراه 
ذع زيادا عدد الساوات الدراسية 

 بها.
 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 4.5% 09 8.0% 75 96.6% 646

تيديم دعم شاذل لتذويل صعوبة  38
 الذوافية 5.86 -- -- -- -- %4.5 34 %09.5 057 %26.8 604 .طالج الدكتوراه

65 

ااعكاس ااخفاض التذويل العام 
الذيدم  لمجاذعات عمى الدعم

الرسوم  يادزدوالطالج الدكتوراه 
 .الدراسية

 لذوافيةا 5.85 -- -- -- -- 04.6% 85 05.4% 94 49% 326

تطبيق ذبده السوق عمى اطاق  60
 الذوافية 5.85 -- -- -- -- %04.6 85 %02.0 86 %44.5 344 .واسع في قطاع التعميم العالي

67 
تذويل طالج يعف تاوع 

الذاح واقتصاره عمى  الدكتوراه
 الدراسية والزذاات.

 الذوافية 5.85 -- -- -- -- 00.3% 47 78.0% 045 58.5% 379

63 

آليات التذويل باختالف الف اخت
 السياقات الوطاية والذمسسية

الويع ااجتذاعي اتيجة 
 .وااقتصادي الذاخفض

 الذوافية 5.82 -- -- -- -- 0.5% 9 07.6% 49 99.7% 626

66 
توفير هاظذة قروض لدارسي 

ذع تزايد هعداد الدكتوراه 
 بها. الذسجمين

 الذوافية 5.83 -- -- -- -- 05.7% 54 04% 99 23.9% 654

 ( ذا يميم07يتيح ذن الجدول رقم  
ارتفاع تكاليف % ذوافيتهم عمى تحدي 8.0% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و96.6هكد  -

و حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى دراسة الدكتوراه ذع زيادا عدد الساوات الدراسية بها
 عمي .( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة 5.85هذا التحدي  
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( 38% ذوافيتهم عمى التحدي رقم  09.5% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا و26.8كذا هكد  -
و حيث بمغت اسبة ذتوسط صعوبة تيديم دعم شاذل لتذويل طالج الدكتوراهوالذي يذتل 

 ( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة عمي .5.86ااستجابة عمى هذا التحدي  
خفاض التذويل العام لمجاذعات عمى الدعم الذيدم لطالج الدكتوراه ااعكاس ااهذا فيذا يتعمق ب -

( فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد 65و والذي يذتمها التحدي رقم  وازدياد الرسوم الدراسية
% ذن هفراد العياة ذوافيتهم بشدا 49( ذذا يدل عمى الذوافيةو حيث هكد 5.85العياة عمي   

 هم عمي .% ذاهم ذوافيت05.4عمي و و
و فيد بمغت تطبيق ذبده السوق عمى اطاق واسع في قطاع التعميم العاليوفيذا يتعمق بتحدي  -

% ذاهم 44.5( ذذا يدل عمى الذوافية فيد هكد 5.85اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة  
 % ذاهم ذوافيتهم عمي .02.0ذوافيتهم بشدا عمى هذا التحديو كذا هكد 

( 67% ذاهم ذوافيتهم عمى التحدي رقم  78.0ياة ذوافيتهم بشدا و% ذن هفراد الع58.5هكد  -
و يعف تاوع تذويل طالج الدكتوراه واقتصاره عمى الذاح الدراسية والزذااتوالذي يعبر عن 

( ذذا يدل عمى ذوافية هفراد العياة 5.85حيث بمغت اسبة ذتوسط ااستجابة عمى هذا التحدي  
 عمي .

اختالف آليات ( والذي يذتل 63هفراد العياة عمى التحدي رقم  جالت اسبة ذتوسط استجابة  -
 التذويل باختالف السياقات الوطاية والذمسسية اتيجة الويع ااجتذاعي وااقتصادي الذاخفض

% ذن 99.7( ذذا يدل عمى ذوافية هغمبية هفراد العياة عمى هذا التحديو حيث عبر 5.82 
% ذن هفراد العياة ذوافيتهم عمى افس 07.6هبدى  هفراد العياة ذوافيتهم بشدا عمي و كذا

 التحدي.
والذي يذتم   توفير هاظذة قروض لدارسي الدكتوراه ذع تزايد هعداد الذسجمين بهاهذا بالاسبة ل -

( ذذا يدل عمى 5.83( فيد بمغت اسبة ذتوسط استجابة هفراد العياة عمي   66التحدي رقم  
هفراد العياة ذوافيتهم بشدا عمى هذا التحدي  % ذن23.9ويوح درجة الذوافية حيث هكد 

 % ذاهم الذوافية عمي .04و
 ااتجاهات والتحديات والتغيرات في يول تاذاط التعميم في الدكتوراه ذيترحةرمية 

 في يول ذا تمَّ عري  ذن ااتجاهات الذتغيرا لمتعميم في الدكتوراه الرمية الذيترحةجال باال 
تم ذن خاللها و وفي يول اتارج الدراسة الذيدااية التي لاذاذج العالذيةوالتحديات والتغييرات وا

وفيذا يمي يتم عرض عااصر و استطالع رهي هعيال هيرة التدريس حول تحديات التعميم في الدكتوراه
 مالرمية الذيترحة
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 مفمسفة الرمية الذيترحة( 0
ات في خمق الذعرفة وتدفيها وهيكمة دور الجاذع ههذيةفي ااقتصادات اليارذة عمى الذعرفةو تبرز  

هصبح إاتاج الذعرفة ذورًدا سمعًيا واستراتيجًيا؛ ذذا هدى و حيث لعالقة بين البحث الجاذعي والذجتذعا
و ذزيد ذن الشفافية لمذستفيدين وذساللة الذمسسات البحتيةو  إلى التركيز عمى تيييم جودا البحث

هذكى تمك البراذج هيئ تيجج هن ر الذعرفة الجديداو فوعمى اعتبار براذج الدكتوراه هحد ههم ذصاد
مذساهذة في الاذو ااقتصادي والتيدم واشر الذعرفة والتياياتو وحل الذشكالت لالعيول في الذجتذع 
 الذجتذعية والبيرية.

في بيرات عذل ذتاوعة سيعذمون عمذال الن و يذبتكر اليادا و كذا هن خريجوا براذج الدكتوراه ذن ال 
تم وقد . الحالية باستذرار وسيتطمبون سذات تتجاوز ذا تعتبره هو تيدذ  ذعظم براذج الدكتوراه وذتغيرا

اليدرا  مإعطال هسذال ذختمفة لهذه السذات ذن قبل ذدارس فكرية ذختمفةو ولكاها في جوهرها تتيذن
لتكاذل والتخميق وا ااستيراريعمى رمية وجهات اظر ذختمفة  الذرواة اإلدراكية(؛ اليدرات في التفكير 

 .؛ وذا ورال الذعرفةذعرفة الغيرواكتساج الذعرفة اليذاية؛ 
إذا كاات الدكتوراه تعتبر اوًعا ذن التعميمو فإن هي تحميل لذذارساتها يجج هن يتيذن إحساًسا 
باتارجها التعميذية  الذيصودا(. لطالذا هاتجت الدكتوراه الحديتة ذعرفة جديدا  الذاتج العمذي / 

ت البحث( وشخص ذاهر  الباحث التيميدي(. تتعمق بعض الدعوات إلجرال تغييرات في ذذارسات ذخرجا
وكيفية  مسيتم إاتاجه نص الذياشختعميم الدكتوراه بالتغييرات الذيترحة عمى هاواع الذعرفة وهاواع ات

 م.إاتاجه
لذعرفية في ذجال يذكن التذييز بين اذطين لمتوج  الذعرفي. الاذط اتول هو هولوية اإليافة ا

التخصصو هذا الاذط التااي توجي  الذعرفة احو تحييق اقتصاد الذعرفة. بياذا يتم إيفال الشرعية 
عمى الاذط اتول لمذعرفة ذن خالل تذسكها بالشرارع الذعرفية لماظامو فإن شرعية ذعرفة الاذط التااي 

إاتاج ذعرفة الاذط التاايو ا يوجد في فتستاد إلى فاردتها وقدرتها عمى حل ذشكمة ذعاصرا ذعياة. 
الذجتذع قطاعات و وبذشاركة تذييز بين ااكتشاف والتطبيق؛ يحدث في افس الوقت وفي افس الذكان

 .في تحديد الذشكمة واكتشاف حمها -الجاذعات والصااعة واتعذال التجارية والحكوذات-ذختمفة ال
إلى  هساتذا الجاذعاتالجيل اليادم ذن  إعداديتطمج التعميم في الدكتوراه ايمة اوعية ذن وعمي  

وخمق روابط هوسع بين و لمعذل خارج اتوساط اتكاديذية العاذمين الذحترفين في ذجتذع الذعرفة إعداد
وزيادا الييذة  الدكتوراهذخرجات لزيادا قابمية توظيف ها وتعزيز قطاعات الذجتذع الذختمفة الجاذعات و 

و الفجوا بين زيادا ذخرجات الدكتوراه والاذو الراكد لظاظذة اتكاديذية لالسوقية لتمك الشهاداو وتيمي
و وااهتذام والتدريج عمى الذهارات اليابمة لمتحويل ووتشجيع التذويل الذشتركو والتدريج الداخمي

يجاد حمول لمذشكالت العذميةب  .التوج  ذتعدد التخصصات احو العالم الحيييي وا 
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 مةالرمية الذيترحههذية ( 7
 في الاياط اآلتيةم الرمية الذيترحةعمى يول تحييق اتهداف السابية؛ تبدو ههذية تطبيق 

إلى تحييق ذجتذع الذعرفةو  في الذجتذعات التي تسعىالحاجة إلى إصالح تعميم الدكتوراه  -
زيادا عدد درجات ويترتج عمي  يرورا  وواكتساج ذيزا تاافسية في اقتصاد الذعرفة العالذي

عادا هيكمة هذه الذرحمة  ذنه الذذاوحةو وتوظيف هفيل الذواهج الدكتورا خالل التدريج البحتي وا 
بطريية تساعد حاذمي درجة الدكتوراه اذتالك الكفالات والذهارات الالزذة في هسواق العذل 

 اتكاديذية وغير اتكاديذية.
كبر لجاذعاتهاو بحيث تعذل توقع الذجتذعات اليارذة عمى الذعرفة هكتر ذن هي وقت ذيى هدوارًا هت -

بكفالاو وتدار بفكر استتذاري ذع التركيز عمى الذوارد الذاتية لمتذويلو كذا يتوقع هن تسهم 
الجاذعات في ذجتذعاتها ذن خالل غزارا إاتاجها ذن الكفالات الذهاية لتمبية احتياجات سوق 

اذج جديدا لمدكتوراه ذوجهة و ذع يرورا إتاحة اذالعذلو وتأهيل الباحتينو وااستتذار الذعرفي
 .لسوق العذل

ج جاذعات الدول الذتيدذة طالج الدكتوراه الدوليينو استيطاو  تعميم الدكتوراهالدولي ل سوقالوسع ت -
خاصة ذن دول العالم الااذي والذي يعد ذصدر قمق لتمك الدول الااذية "هجرا العيول"و حيث قد ا 

بعد الحصول عمى الدكتوراه بسبج الذذيزات التي تيدذها يعود همال الطالج إلى بمدااهم اتصمية 
 .خطط لمتوسع في تعميم الدكتوراه و ذذا يفرض عمى الدولة تبايلهم الدول الذتيدذة

 الرمية الذيترحة لمتعميم في الدكتوراهمذبررات  (3
 الاذو السريع لاللتحاق بالدكتوراه. -
 تزايد هوج  التشاب  بين اذاذج تعميم الدكتوراه. -
 يادا الذطالج ااجتذاعية لصااعة الذعرفة.ز  -
 تزايد رواج الاهج اليارم عمى الكفالا. -

 مالرمية الذيترحةههداف ( 6
 في اآلتيم الرمية الذيترحةو تتذتل ههداف الرمية وههذيتها وذبرراتها في إطار فمسفة

م ويتحيق ي الدكتوراهالفجوا اإلدراكية بين اتساتذا والطالج في تحديد الغرض ذن التعميم فه( تيميل 
 ذلك ذن خالل ذا يميم

التعميم في الدكتوراه ايمة اوعية ذن تدريج الجيل اليادم ذن اتساتذا إلى تدريج  هن يحيق -
 .العاذمين الذحترفين في ذجتذع الذعرفة

 .ساتذا الجاذعات حول الغرض ذن التعميم في الدكتوراهالعذل عمى تغيير اآلرال التيميدية ت -

 ت توظيف طالج الدكتوراه بعد التخرج.تعدد ذسارا -
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 لمعذل خارج اتوساط اتكاديذية لمذساهذة في الاذو ااقتصادي.طالج الدكتوراه إعداد  -

 إكساج طالج الدكتوراه ذهارات تحويل ااكتشافات العمذية إلى برالات اختراع وابتكارات. -

 تعزيز تيافة ريادا اتعذال لدى طالج الدكتوراه. -

الذهاي عمى تعميم الدكتوراه ذع التركيز عمى الذهارات العاذة واليابمة إيفال الطابع  -
 لمتحويل.

 .لتيبل البيرة الجديدا لمتعميم في الدكتوراه الجاذعات هساتذاتهيرة  -
 ويتحيق ذلك ذن خالل ذا يميمم الييذة السوقية لحاذمي درجة الدكتوراه ج( زيادا

 باختالف التخصصات. دات الدكتوراهمييذة السوقية لشهاالعذل عمى تحييق توازن ل -
 تهيرة طالج الدكتوراه لمعذل خارج اتوساط اتكاديذية.  -
ذعالجة زيادا عدد خريجي الدكتوراه ذن خالل توجيههم وظيفيًا احو العذل في اليطاعات  -

 الذجتذعية الذختمفة.
ه في تيميل فجوا الييذة السوقية بين التخصصات لجذج هفيل العااصر لبراذج الدكتورا -

 التخصصات الذختمفة.
ذن الذعارف والذهارات الالزم توافرها في خريجي الذهاية العذل فرص  دراسة ذتطمبات -

 .كتوراهالد
ويتحيق ذلك ذن خالل ذا م الفجوا بين الفكر الاظري والواقع العذمي لمتعميم في الدكتوراهج( تيميل 

 يميم
 .الدكتوراهتغير الطمج ااجتذاعي عمى التعميم في ااستجابة ل -
لمذعارف والذهارات التي تتطمبها هسواق العذل تعميم طالج الدكتوراه وفًيا باتساتذا هن ييوم  -

 الذختمفة.
 هن يتميى طالج الدكتوراه تعميذًا ذااسبًا لمذسارات الوظيفية التي تطمبها هسواق العذل. -
 وراه.تيوية الروابط بين الجاذعات وهصحاج العذل ذن هجل توظيف خريجي الدكت -
ذتعدد التخصصات هن يدعم التعميم في الدكتوراه توج  الذهن خارج اتوساط اتكاديذية  -

يجاد حمول لمذشكالت العذمية  .احو العالم الحيييي وا 
ع اهج التعميم في الدكتوراه ليصبح ذوجهًا إلى تدريج العمذال والباحتين الذستيبميينو يتاو  -

 .إلى جااج التركيز عمى إعداد الذهايين
ع سياسة الدولة والذمسسات عمى تيميل الحواجز الصارذة ذن خالل فتح يتشجاستغالل  -

 .براذج ذتعددا التخصصات
 .ذاح درجات عمذية عمى هساس الذذارسةالتوج  احو إقرار براذج لمدكتوراه ت -
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 ويتحيق ذلك ذن خالل ذا يميمم التحول احو هطر يذان الجودا لمتعميم في الدكتوراهد( 
 اتبحاث كواها هحد ذرتكزات ااقتصادات اليارذة عمى الذعرفة. تيييم جودا -
 تيييم جودا اتبحاث وتحييق الشفافية لمذستفيدين وذساللة الذمسسات البحتية. -
تحييق ذتطمبات ذخططات التصايف العالذي لمجاذعات ذن خالل االتزام بيذان جودا  -

 براذج الدكتوراه وذخرجاتها.
 ول ذجتذعية واقتصادية ذات ههذية ذتزايدا.اعتبار طالج الدكتوراه هص -
 تحسين جودا التعميم في الدكتوراه ذن هجل التسويق الجيد لذخرجات . -
 التأكيد عمى يرورا ريا هرباج اتعذال عن جودا سذات خريجي الدكتوراه. -
 زيادا ذساحة الذيررات العذمية والتدريج ببراذج الدكتوراه. -
 م في براذج الدكتوراه.التيميل ذن اإلشراف الفردي الصار  -
 تغيير الاظرا لذمتحيي براذج الدكتوراه ذن باحتين إلى ذتعمذين. -
 .تعميم في الدكتوراهيرورا تطوير ذعايير تأهيل لم -
 .ذواجهة توحيد ذمهالت درجة الدكتوراهيرورا  -
 لمدكتوراه. جزل ذن تيييم البرااذج اتكاديذيكجودا اليذان ل إطارإاشال يرورا  -
 ويتحيق ذلك ذن خالل ذا يميمم الج الدكتوراهتذويل طهه( 

 ذواجهة ارتفاع تكاليف دراسة الدكتوراه بتخفيض ساوات الدراسة بتمك البراذج. -
تعزيز الشراكات اتكاديذية والبحتية بين الجاذعات وقطاعات الذجتذع الذختمفة لتوفير  -

 تذويل لبراذج الدكتوراه.
 الدكتوراه.براذج تطبيق ذبده السوق عمى التوج  احو  -
 .الذاح الدراسية والزذااتوعدم اقتصاره عمى  تذويل طالج الدكتوراهتاوع  -
 بها. ذع تزايد هعداد الذسجمينتوفير هاظذة قروض لدارسي الدكتوراه  -

 ماذاذج التعميم في الدكتوراه (5
ج ههدافها وذياصدها حيث هسفر البحث عن تسعة اذاذو اذاذج تعميم الدكتوراه والتدريج تتعدد 

 ذختمفةو وهي عمى الاحو اآلتيم
 The research doctorateه( الدكتوراه البحتيةم 

ة في قاعدا الذعرفة مذساهذة هصيتسهم الذتوقع هن  ؛ والتي ذنتطروحةيركز هذا الاذوذج عمى ا
 و والغرضدخول إلى الذهاة اتكاديذيةالتذكرا هذا الاذوذج  ويذتل وبحثالهو ذجال  التخصص هو

 Stewardsفرع الذعرفة تطوير الطالج ليكواوا "وكالل  هذا الاذوذجذن تعميم الدكتوراه في الرريسي 

Of The Discipline"  شخص يذكا  هن يتخيل ذعرفة جديدا بشكل خياليو ويحفظ بشكل ايدي
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 قتأصيل الذعرفة في الذجال ويحييعهد إلي  و  وذن خالل الكتابة والتدريس والتطبيق هفكارًا قّيذة وذفيدا
 ذت .وسال ت جود

 The professional doctorateم الدكتوراه الذهايةج( 
هستاذ  وذشروع بحث تحت إشراف الذيررات العذميةيعتذد اذوذج "الدكتوراه الذهاية" عمى ذزيج ذن 

يتم و ها  قارم عمى العذل. ا حيث وهو هكتر تطبييً و يكون هصغر ذن درجة الدكتوراه التيميديةو و جاذعي
يتم تعريف الدكتوراه خالل الذيررات العذميةو و  ام إجرامهاتعذال التي تو وكذلك ذشروع البحتيذااقشة ال

بصرف الاظر عن استيفال الذعايير الجاذعية لذاح  -الذهاية عمى هاها برااذج لمدراسات الذتيدذة 
حتية الالزذة تاذية الذهارات البل ؛ذجذوعة ذهاية خارج الجاذعة احتياجاتذوج  احو تمبية  -الدرجة 

 .ذهايالسياق الفي 
 The taught doctorateالُذدرَّسةم دكتوراه ج( ال

عادا ذا يكون هااك ذاهج الذساقات العذميةو و الدكتوراه الُذدرَّسة ذن اسبة كبيرا ذن درجة تتكون 
سهم صف الاهاري. كذا هو الحال في دكتوراه البحثو ذن الذفترض هن يفي التييم اتارج التعمم و تابتو 

إطار يااقش في ذشروع بحتي يتم تمخيص اتارج  في تيرير ذن خالل الطالج في توليد ذعرفة جديدا 
 .ياذتحان شفو 

 PhD by published workم العذل الذاشوربدكتوراه د( 
حيث يتيدم الطالج لمحصول عمى درجة الدكتوراه ذن اذوذج الدكتوراه ذن خالل العذل الذاشور 

الذتذتل في عدد ذن اتبحاث الذاشورا في ذجالت عمذية ذحكذة هو ااشتراك في خالل إاتاج  العمذي 
ذن قبل لجاة عمذية ذتخصصة وتصايف   يتم تيييم اإلاتاج العمذي. تأليف فصول كتاج ذحكم تم اشره

. لذلكو فإن ذعظم البمدان التي توفر هذه الفرصة عمى ذستوى الجاذعة تذاح الطالج درجة الدكتوراه
وارح قارذة تحدد طبيعة وذحتوى الذاتجو وربذا هيًيا السمال حول ذا إذا كان يجج إجرال برااذج لديها ل

 .دراسات إيافية وفي هي شكل
 The practice-based doctorateم الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسةهه( 

ذا ادا عو اذوذج "الدكتوراه اليارذة عمى الذذارسة"و يعتذد عمى ذشروع بحتي خايع لإلشرافو 
 Artistic الفايوالتصذيم عادذا يصل الشخص إلى ذرحمة الايج  الفاون يكون في ذجال

Maturityذيطع ذكتوج وروايةو ذجذوعة ذن اتعذال الفايةو فيممةم إبداعي الذخرجاتكون تحيث ب و 
لو الرقصو لرسمو الاحتو التذتيلو الغااو اشذل السياق واتفكاري هقصر ذن هطروحة الدكتوراه التيميدية

 عمى عرف الطالجيت ذن خالل ذيررات عذمية وتدريبيةيتم ذاح الدرجة و  والعزف عمى آلة ذوسييية
ظطروحة. ويرافق العرض التيديذي هو لالاظريات وذاهجيات البحث وتيديم عذل فاي هو هدال كبديل 

يعتبر و  وق البحثاتدال اص يشرح في  الذرشح كيف وصل إلى الاتيجة هو الذاتج ذن خالل تطبيق طر
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يتبت الذرشحون الااجحون كيف يرتبط عذمهم وقد هذا بذتابة توليد ذعرفة جديدا ذن خالل الذذارسة. 
الفاي بأعذال فاية هخرى في افس الذجال  السياق الاظري هو التاريخي هو الايدي هو البصري( وتيييم 

تيديم عذل واحد فيط ولكن ذحفظة  اآلتار الذحتذمة. في ذجال التكوين في كتير ذن اتحيان ا يتم
كاذمة. في ااذتحان الشفويو يتم تيديم العذل الفاي ويتبت الذرشح عمى هساس الاص الذصاحج ها  

 .جديدا بشكل ذستيلالذعرفة اللدي  / لديها الذعرفة الكافية والذهارات الذااسبة لتوليد 
 The ‘new route’ doctorateم الجديد" الذساردكتوراه "و(  

 Theاذوذج دكتوراه الذسار الجديد ويطمق عمي  في بريطاايا اذوذج الدكتوراه الذتكاذمة 
Integrated Doctorate  وفي هلذاايا يطمق عمي  اذوذج دكتوراه الذسار السريعFast Track 

PhD ويتم قبول الطالج الذوهوبين بعد  ويتم في  الجذع بين ذستوى الذاجستير وذستوى الدكتوراهو
يتكون البرااذج بشكل هساسي ذن البكالوريوس ذباشراو ويستهدف هييًا الطالج الدوليينو و  درجة

تالتة عااصر  ذتكاذمة(م ذكون تدريسي في ذجال هساليج البحث وتخصص الذويوعو وذكون آخر 
و ُذدرس في ذجال الذهارات اليابمة لمتحويل والعذل عمى هطروحة  تأديبية هو ذتعددا التخصصات(

لالستجابة احتياجاتهم  ويع توفير تجربة تعميذية ذتكاذمة لمطالجو وقد تم إلى اذوذج هذا اليهدف و 
يوفر البرااذج تدريًبا بحتًياو فياًل عن فرص التطوير الشخصي والذهايو ويحتوي عمى  و حيثالخاصة

هااك هيًيا و الذيرراتبعد اااتهال ذن جذيع ذيررات عذميةو عااصر تيييم تكوياية ذهذة بااًل عمى 
 إذكااية لكتابة هطروحة ذاجستير بدًا ذن هطروحة الدكتوراه واااتهال بدرجة الذاجستير.

 The Joint Doctorateم ذشتركةالدكتوراه ز( ال 
هو  تينجاذعبين اذوذج الدكتوراه الذشتركة هو سذة ذذيزا لبراذج الدكتوراه التي تيدم بشكل ذشترك 

تتذيز الدكتوراه و  وفي افس الذاطية هو افس البمد هو بمدان ذختمفةوالتي قد تكون ذوجودا  وهكتر
 الجاذعاتتم تدريسها تم تطويره بالتعاون الوتيق بين يذاهج ذشترك لمذكواات التي ب الذشتركة

 الجاذعاتجذيع  بيناتفاقية الذشاركةو وتبرم  في الجاذعات الذيرراتطالج ال يدرسالذشاركة؛ 
يتم تاظيم شهادا و و ذويل وذسارل هخرى  ذتل التايل ويذان الجودا(الذشاركة تويح قيايا الت

هو تذاح ذاح الدرجة ذن الجاذعة التي يمتحق بها الذرشحو قد تالدكتوراه الذشتركة بطرق ذختمفةم 
 عمى هساس اإلشراف الذشترك  هي ترتيبات ذشتركة( وشهادا ذشتركة.بشكل ذشترك 

 The Cooperative Doctorateم الدكتوراه التعاوايةح( 
يتم في  التحاق ذرشحي الدكتوراه خريجي جاذعة العموم التطبييية اذوذج  الدكتوراه التعاواية هي

ببرااذج الدكتوراه الذيدم ذن قبل الجاذعات البحتيةو ويتم ااستعااة باإلشراف عمى طالج الدكتوراه 
ذاح درجات الدكتوراه(.  التطبييية لجاذعة العموما يحق حيث   بأساتذا ذن جاذعة العموم التطبييية

بياذا يتم  ؛تيديم العااصر التي يتم تدريسها لذتل هذه الدرجة في إطار كمية هو برااذج جاذعي حيث يتم
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 الدرجة الجاذعةوتذاح تطوير ذويوع البحث غالًبا بين الذرشح وهستاذه ذن جاذعة العموم التطبييية. 
العموم التطبييية اكتساج الحق في ذاح درجات  جاذعاتوات . برز هذا الاذوذج في إطار ذحاالبحتية

 الدكتوراه التي فشمت حتى اآلن بسبج الذياوذة ذن الجاذعات وايص اإلرادا السياسية.
 The Industrial Doctorateم الدكتوراه الصااعيةط( 

لى حد ذا. يتم يتم ذاح الدكتوراه الصااعية في الغالج في الذجاات الهادسية وهي درجة تطبييية إ
تافيذ عذل البحث لمذرشحو عمى سبيل الذتالو في قسم البحث والتطوير في الشركة ويتم توجيه  احو 

الجاذعي ستاذ اتحل ذشكمة ذعياة. يشرف عمى العذل البحتي ذهادس كبير ذن الشركة بياذا يشرف 
العذل في تمك خالل ذن  العااصر الجاذعية الاظرية والذاهجية. غالًبا ذا تظهر ذواييع البحثعمى 

 الشركة هتاال فترا التدريج.
 يابغي الييام بذا يأتيم  ةالذيترح الرميةم لتطبيق ةالذيترح الرميةتطبيق  (4

( اإلعداد لتطبيق الرمية الذيترحةم هااك ذجذوعة ذن اإلجرالات العذمية ابد ذن تحييها قبل البدل ه
 و ولعل ذن ههم هذه اإلجرالات ذا يأتيمالدكتوراه يفتاذاط التعميم في تطبيق الرمية الذيترحة 

طار  ةجاذعة بالذشاركة في ورش عذل؛ لصياغة رميالتيوم كل كمية ذن كميات  - ورسالة وا 
 .لتعميم الدكتوراه واذاذجهاذفاهيذي 

دراسة احتياجات قطاعات الذجتذع الذحمي الذختمفة ذن ذخرجات براذج الدكتوراه؛ لتحديد يتم  -
 .لدكتوراه واتكتر احتياًجا لتمك اليطاعاتهفيل اذاذج ا

 ( تطبيق الرمية الذيترحةم ج
 يتم تطبييها وفًيا لإلجرالات التاليةموفيًا لطبيعة الرمية الذيترحةو 

الجاذعة  باارج رريسترتبط إاشال لجاة عميا إلدارا براذج الدكتوراه عمى ذستوى الجاذعة  -
والتاسيق فيذا  بالجاذعة الدكتوراهمى جذيع براذج شراف عإلث تتولى او العميا والبح لمدراسات

 وذن يذن ذهاذها هيًيام بياها والتوصية بالذوافية عميها وتيويذها والذراجعة الدارذة لها.
o  كميات وذعاهد الجاذعة  و وتاسييها في جذيعلبراذج الدكتوراهالسياسة العاذة تحديد

 وذتابعة تافيذها بعد إقرارها.
o  براذج  فيذا يتعمق بتاظيموالكميات قسام العمذية تمية بالتاسيق ذع االموارح الداخباال

قرارها ذن الجهات العميا.  الدكتوراه وا 
o  وتافيذها واإلشراف عميها ببراذج الدكتوراهاقتراح هسس اليبول. 
o البراذج اليارذة التوصية بإجازا البراذج الذستحدتة بعد دراستها والتاسيق بياها وبين. 
o  ة.التي تيدذها اتقسام العمذية في الجاذعلبراذج الدكتوراه ير الدورية دراسة التيار 

 عاد إقرار هي برااذج دكتوراه ابد ذن ذراعاا التاليم  -
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o  ل قطاعات الذجتذع ههداف البرااذج وذدى احتياج. 
o طبيعة البرااذج ذن حيث تركيزه اتكاديذي والذهاي وذاهج  العمذي. 
o اتخرى داخل   و بعد ااطالع عمى ذا تيدذ  اتقسامههذية البرااذج وذسوغات تيديذ

 .في ذجال التخصص الدولةالجاذعة هو الجاذعات اتخرى في 
o ذستوى تعميذي  اإلذكااات الذتوافراو هو الذطموج توافرها باليسم لتيديم البرااذج عمى

 .الرريسة باليسم وذهاي رفيعو وبصفة خاصة تحديد الذجاات البحتية
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