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چکیده 
ــت،  ــري نیس ــگان دکت ــزان دانش آموخت ــا می ــب ب ــورها متناس ــیاري از کش ــتغال در بس ــت اش وضعی
ــه  ــد درحالی ک ــگاه می بینن ــود را در دانش ــغلي خ ــده ش ــری آین ــگان دکت ــتر دانش آموخت ــرا بیش زی
ــن  ــوند و ای ــا می ش ــری، جــذب دانشــگاه ه ــگان دکت ــارم دانش آموخت ــک چه ــت ی ــن حال در بهتری
ــتغال  ــدون اش ــری ب ــه دکت ــادي دانش آموخت ــداد زی ــاالنه تع ــه س ــا اســت ک ــن معن ــه ای موضــوع ب
مناســب تحویــل جامعــه می شــود. ایــن مشــکل نــه تنهــا در ایــران بلکــه در بســیاري از کشــورهاي 
جهــان یــک معضــل اساســي اســت. در ایــن راســتا مجلــه نیچــر در مقالــه اي بــا عنــوان چگونــه یــک 
دکتــري بهتــر ســاخت بــه علــت هــا و راهکارهــاي مقابلــه بــا ایــن معضــل پرداختــه اســت. مقالــه 
حاضــر خالصــه و ترجمــه اي از مقالــه مجلــه نیچــر اســت. در ایــن مقالــه پنــج راهــکار بــراي بهبــود 
اشــتغال دانش آموختــگان دکتــری ارائــه شــده اســت. از قبیــل شناســاندن خــط مشــي دوره دکتــري تــا 
دانشــجویان بتواننــد بــا توجــه بــه عالقــه و اســتعداد خــود مســیر مناســب را انتخــاب کننــد. راهــکار 
بعــدي بازســازي نظــام آموزشــي دکتــري بــه منظــور باالبــردن خالقیــت و کارآفرینــي در دانشــجویان 
دکتــري اســت. در گام دیگــر مــي تــوان مــدرک دکتــري را بــه دو بخــش دکتــري دانشــگاهي بــراي 
تربیــت هیئــت علمــي آینــده دانشــگاه هــا و دیگــري دکتــري حرفــه اي بــراي نیــاز صنایــع و اقتصــاد 
کشــور تقســیم کــرد. پیشــنهاد بعــدي کنــار گذاشــتن دکتــري و اهمیــت بیشــتر دادن بــه دوره هــاي 
کارشناســي ارشــد متناســب بــا نیــاز جامعــه اســت. بــه عنــوان راهــکار آخــر مــي تــوان بــا کاهــش 
ظرفیــت پذیــرش دکتــري بــا  توجــه بــه کیفیــت دانشــجویان کــه داراي اســتعداد ویــژه اي هســتند 
را گزینــش کــرد. زیــرا جهــان نیازمنــد دانشــمنداني اســت کــه بتواننــد هــر روزه یافتــه هــاي جدیــد 

علمــي بــراي درک بهتــر آفرینــش و رفــاه بیشــتر زندگــي انســان هــا کشــف کننــد.    
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بیــکاری دانش آموختــگان دانشــگاه ها معضــل مهــم 
ــاالنه  ــد از ورود س ــار جدی ــت و آم ــده اس ــي ش جهان
هــزاران نفــر بــا مــدرک دکتــري بــه صــف بیــکاران در 
ــی  ــت دارد. جوانان ــان حکای ــورهاي جه ــیاري از کش بس
ــالت  ــتن تحصی ــا داش ــه آن ه ــترک هم ــی مش ــه ویژگ ک
ــف  ــای مختل ــا در رده ه ــه آن ه ــت، هم ــگاهی اس دانش
کاردانــی تــا دکتــري هســتند و همگــی نســبت بــه یافتــن 
ــای  ــد. در دهه ه ــم دارن ــبیه ه ــری ش ــرز فک ــغل ط ش
قبــل تقریبــًا مشــکل خاصــی بــا عنــوان اشــتغال 
ــی  ــت و حت ــود نداش ــگاهی وج ــگان دانش دانش آموخت
ــه آســانی در مشــاغل  ــز می توانســتند ب ــراد دیپلمــه نی اف
مختلــف واردشــده و فعالیــت کننــد، امــا امــروز شــرایط 
ــا  ــی ت ــدارک کارشناس ــا م ــراد ب ــه و اف ــاًل تغییریافت کام
ــه  ــرای ورود ب ــی ب ــای فراوان ــا چالش ه ــز ب ــري نی دکت
ــص  ــا مخت ــن چالش ه ــه ای ــد. گرچ ــازار کار مواجه ان ب
کشــور ایــران نیســت و می تــوان گفــت کشــورهاي دیگر 
جهــان هــم بــا ایــن مشــکل مواجه انــد. مجلــه نیچــر1 در 
ــل  ــاي معض ــا و راهکاره ــي علت ه ــه بررس ــه ای ب مقال
بیــکاري دانش آموختــگان دکتــري زیســت پزشــکي 

ــه اســت.   پرداخت
پائــوال اســتفان2 یکــي از اقتصــاددان مشــهور نیــروی کار 
در دانشــگاه جورجیــا ایالــت آتالنتــا اســت کــه بســیاری 
از فعالیت هــای حرفــه ای خــود را در تــالش بــرای درک 
روابــط بیــن اقتصــاد و علــوم، بــه ویــژه علــوم پزشــکی 
بــه ســر بــرده اســت. اســتفان در اکتبــر 2015 در همایــش 
ــت3   ــت ماساچوس ــتون ایال »آینــده پژوهــش« در بوس
ــري و  ــا دکت ــراد پس ــر از اف ــش از 200 نف ــان بی در می
ــرد  ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــري ب ــجویان دکت دانش
ــکده های  ــه دانش ــم ک ــالم کردی ــال 1997 اع ــه در س ک
تحصیــالت تکمیلــي بایــد در کنتــرل افزایش دانشــجویان 
ــفانه  ــي متأس ــد ول ــارکت کنن ــي مش ــالت تکمیل تحصی
ــه دانشــکده های  ــد اســت ک ــتفان معتق ــه نشــد. اس توج
ــیاری در  ــراد بس ــت اف ــال تربی ــکی در ح ــت پزش زیس
ــاز  ــش از نی ــزان بی ــن می ــه ای ــتند ک ــري هس ســطح دکت
ــز  ــرای تصــدي ســمت های پژوهشــی در مراک ــه ب جامع

ــي اســت.  تحقیقات
ســال 2003، حــدود 21343 نفــر در رشــته دکتــري 
ــدند.  ــه ش ــکا دانش آموخت ــده آمری ــوم در ایاالت متح عل
در  علــوم  دکتــري  دانش آموخته هــای  میــزان  ایــن 
ــن ــه بیش تری ــت ک ــش یاف ــه %41  افزای ــال 2013 ب س

ــوم  ــري عل ــای دکت ــداد دانش آموخته ه ــن تع ــد ای  رش
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــتی ب ــوم زیس ــه عل در زمین
گزارشــي کــه در ســال 2014 توســط 34 کشــور عضــو 
ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ارائــه شــد، تعداد 
دانش آموخته هــای دکتــري از 0/8 بــه 1/6 درصــد در 

ــه اســت. 17 ســال گذشــته افزایــش یافت
ــای  ــیاری از دانش آموخته ه ــی بس ــه ول ــه هم ــه ن گرچ
ــز  ــگاه ها و مراک ــتخدام در دانش ــال اس ــه دنب ــري ب دکت
علمــي و تحقیقاتــي هســتند، در صورتــی کــه ایــن رشــد 
ــه  ــکاف رو ب ــدارد. ش ــود ن ــگاهی وج ــاغل دانش در مش
مشــاغل  و  دکتــري  دانش آموخته هــای  بیــن  رشــد 
موجــود در ایاالت متحــده، توجــه دانش آموخته هــای 
دکتــري را بــه طــور فزاینــده ای در موقعیت هــای طوالنــی 
تحقیقــات پســا دکتــري جلــب کــرده اســت. اگــر چــه 
ــوم  ــرای عل ــدرک دکت ــا م ــراد ب ــرای اف ــکاری ب ــرخ بی ن
ــار نشــان می دهــد کــه در  ــي آم ــن اســت ول نســبتًا پایی
ســال 2013 حــدود 42 درصــد از دانش آموخته هــای 
ــه ســر  ــدون شــغل ب ــوم در ایاالت متحــده ب ــري عل دکت
ــش  ــه پی ــک ده ــه ی ــبت ب ــد نس ــه 28 درص ــد ک می برن
افزایــش یافتــه اســت. امــا هنــوز هــم دانشــجویان تمایــل 
بــه ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــري دارنــد. اســتفان در 
ســال 2012 در کتــاب خــود »چگونــه اقتصــاد علــوم را 
شــکل می دهــد« نوشــت کــه چــرا بــا توجــه بــه چنیــن 
ــمت  ــه س ــجویان ب ــم دانش ــاز ه ــي ب ــم انداز تاریک چش
ــل آن  ــک دلی ــد. ی ــگاه ها می آین ــل در دانش ــه تحصی ادام
اســت کــه دانشــگاه ها در تــالش بــرای دریافــت بیشــتر 
کمک هــای مالــی از دولــت بــراي تولیــد علــم و کســب 
ــی  ــاالت بین الملل ــر مق ــق نش ــی از طری ــهرت جهان ش
ــجویان  ــی و دانش ــای هیئت علم ــط اعض ــی توس تحقیقات

ــند. ــري می باش دکت
ــهور  ــمندان مش ــروه از دانش ــک گ ــپتامبر، ی ــاه س در م
ــراي  ــه«  ب ــوان »گــروه چهــار جانب ــه عن ایاالت متحــده ب
حــل مشــکل نجــات تحقیقــات پزشــکی تشــکیل 
شــد. در ایــن راســتا یــک وب گاه راه انــدازی شــد 
ــه  ــان را در زمین ــد نظراتش ــمندان بتوانن ــه در آن دانش ک
ــات زیســت پزشــکی  ــوزش تحقیق ــود آم ــی بهب چگونگ
در ایاالت متحــده بــا اهــداف تربیــت نیــروی کار علمــی 
موثرتــر، کاهــش نیــروی کار دکتــري در حــال گســترش 
ــرای  ــر ب ــب ت ــغلی مناس ــای ش ــتجوی فرصت ه و جس

ــد. ــه نماین ــکی ارائ ــت پزش ــات زیس تحقیق

چگونه دانش آموخته دکتری

نشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره اول، دی ماه 95
29

1. Nature
2. Paula Stephan
3. Boston, Massachusetts



مجلــه نیچــر هــم یــک ســؤال مشــابه را در ایــن پایــگاه 
مطــرح کــرد و بــراي دانشــجویان دکتــري، پژوهشــگران، 
دانشــجویان مقطــع پســا دکتــرا و محققــان حــوزه 
اقتصــاد ارســال نمــود. پــس از جمــع آوری طیــف 
ــک  ــاخت ی ــی س ــورد چگونگ ــرات در م ــیعی از نظ وس
ــه در  ــه هم ــد ک ــری ش ــر، نتیجه گی ــری بهت ــتم دکت سیس
ــوری در سیســتم  ــر ف ــد: »تغیی ــق کردن ــه تواف ــک نظری ی
ــوم  ــی عل ــه مل ــر موسس ــت«. مدی ــاز اس ــي نی آموزش
ایاالت متحــده پزشــکی عمومــی در بتســدا، مریلنــد 
ــه تغییــر ضــروری در تحصیــالت  می گویــد: »مــا نیــاز ب
تکمیلــی ظــرف پنــج ســال آینــده داریــم«. در ادامــه بــه 
ــري  ــگان دکت ــش دانش آموخت ــل افزای ــج دلی ــي پن بررس

ــود.  ــه می ش ــود پرداخت ــاي موج ــکار و راهکاره بی

خط مشي دکتری1

ــه  ــه ب ــت ک ــروع آن اس ــرای ش ــب ب ــه مناس ــک نقط ی
بــرای  دانشــجویان و اعضــاء علمــی راهکارهایــی 
ــه  شــانس بیشــتر دانشــجویان از تحقیقــات دانشــگاهی ب
مشــاغل دیگــر نشــان داده شــود. مدیــر برنامــه آمــوزش 
علمــی در موسســه ملــی بهداشــت آمریــکا2 در مریلنــد، 
ــاره آنچــه  ــه دانشــجویان درب ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ب
آن هــا واقعــًا بهتریــن اســت فکــر نمی کننــد. نظرســنجی 
مجلــه نیچــر در ســال 2015 بیــش از 3400 دانش آموختــه 
ــان  ــان نش ــر جه ــوم در سراس ــی عل ــالت تکمیل تحصی
می دهــد کــه بســیاری دانشــجویان بیــش از حــد در مورد 
شــانس خــود در اســتخدام در دانشــگاه خوش بیــن 
ــن  ــر ای ــخ دهندگان ب ــد از پاس ــدود 78 درص ــد. ح بودن
ــه  ــگاهی ب ــغل دانش ــاد ش ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک باورن
ــه  ــد ک ــر می کردن ــد آورد. 51 درصــد فک دســت خواهن
می تواننــد یــک کار دائــم در یــک تــا ســه ســال آینــده 
بــه دســت آورنــد. در واقــع تنهــا حــدود 26 درصــد از 
ــای  ــه موقعیت ه ــده ب ــرا در ایاالت متح ــجویان دکت دانش

ــد.  ــر می کنن ــتغالی فک خوداش

بازسازي دکتري3

بســیاري از دانشــجویان دکتري از آزادی فکــری در دوران 
تحصیــل دوره دکتــري بــرای چنــد ســال لــذت می برنــد 
ــوند.  ــری وارد می ش ــغل های دیگ ــه ش ــس از آن ب و پ

امــا بســیاری از دانشــجویان دکتــرا نیازمنــد آموزش هــای 
ــدی  ــی، بودجه بن ــای مدیریت ــه مهارت ه ــتری در زمین بیش
و یــا مذاکــره هســتند. یکــی از پژوهشــگران پســا دکتــری 
ــراً  ــد ظاه ــکو4 می گوی ــا، سانفرانسیس ــگاه کالیفرنی دانش
ــل  ــن قبی ــری ای ــرای یادگی ــد ب ــرا بای ــجویان دکت دانش
مــوارد در دوره ای خــارج از دوره دانشــجویی خــود 

ــد. بپردازن
ــال  ــگاه ها در ح ــرورش در دانش ــوزش و پ ــتم آم سیس
ــوزی5   حاضــر در بســیاری از کشــورها از الگــوی کارآم
ــتاد در آزمایشــگاه  ــو، اس ــن  الگ ــد. در ای ــروی می کن پی
فقــط ســعي در آمــوزش دانشــجویان بــه منظــور تربیــت 
ــتم در  ــن سیس ــد. ای ــر می کن ــوان ماه ــگران ج پژوهش
ــری  ــن دکت ــه اولی ــی ک ــالدی )زمان ــال های 1800 می س
ــوان  ــه عن ــن اهــدا شــد( ب ــدرن توســط دانشــگاه برلی م
ــیوه های  ــا ش ــت. ام ــوده اس ــته ب ــوی برجس ــک الگ ی
نویــن آمــوزش دکتــري نشــان می دهــد بایــد دانشــجویان 
ــت،  ــل خالقی ــی از قبی ــف تحقیقات ــای مختل در حوزه ه

ــوند.   ــت ش ــی تربی ــش و کارآفرین طراحــی آزمای
تغییــر شــیوه آمــوزش دکتــری ســازنده بــودن و 
می بخشــد.  بهبــود  را  دانش آموخته هــا  کارآفرینــی 
ــای  ــرای دانش آموخته ه ــارت ب ــاد مه ــا ایج ــن ب همچنی
ــد  ــه بخواهن ــه ای ک ــر زمین ــا در ه ــه آن ه ــری ب دکت
ــز  ــی از مراک ــد. در برخ ــک می کن ــد کم ــت کنن فعالی
ــی  ــوع بررس ــن موض ــر ای ــال حاض ــی در ح تحقیقات
ــه  ــال 2013، موسس ــه در س ــوان نمون ــه عن ــود. ب می ش
ــای  ــعه تجربه ه ــه توس ــکا برنام ــت آمری ــی بهداش مل
کاربــردی در آمــوزش علمــی6 را آغــاز کــرد. سرپرســت 
ــده  ــت ایاالت متح ــد دول ــزی می گوی ــم برنامه ری ــن تی ای
3/7 میلیــون دالر بودجــه بــرای طراحــی برنامــه ای 
بــرای بهبــود آمــوزش دانشــجویان دکتــری و پســا 
ــًا  ــرا مرتب ــت. زی ــه اس ــر گرفت ــکی در نظ ــری پزش دکت
ــود  ــرح می ش ــان مط ــرف کارفرمای ــکایت هایی از ط ش
ــرای  ــي الزم ب ــا توانای ــیاری از دانش آموخته ه ــه بس ک

ــد.  ــگاه را ندارن ــارج از دانش ــاغل خ ــدی مش تص
ــجویان  ــه دانش ــکو، ب ــا سانفرانسیس ــگاه کالیفرنی در دانش
ــه  ــدت ن ــه م ــه، ب ــن برنام ــرکت کننده در ای ــري ش دکت
ــو  ــث و گفتگ ــت، بح ــل: مدیری ــی از قبی ــاه مهارت های م
و کار بــا شــبکه های ارتباطــي آمــوزش داده شــد و 
ــه  ــدند ک ــیم ش ــی تقس ــه گروه های ــا ب ــن آن ه همچنی
ــکاری ــه ای هم ــداف حرف ــایی اه ــر در شناس ــا یکدیگ ب
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ــه  ــن برنام ــرکت کننده در ای ــراد ش ــی از اف ــد. یک کنن
ــه  ــن برنام ــاره ای ــری درب ــا دکت ــه پس ــا رتب ــی ب آموزش
می گویــد: ایــن برنامــه مــن را بــه طــور عملــی توانمنــد 
ســاخت. مــن یــاد گرفتــم کــه در چــه زمینــه ای اســتعداد 

ــی دارم. ــه مهارت های ــن چ ــه دارم، همچنی و عالق
ــی  ــر کار گروه ــی ب ــد خاص ــان تاکی ــی از محقق برخ
ــده  ــی منعکس کنن ــه کار گروه ــد ک ــد چــون معتقدن دارن
طبیعــت همفکــری و همــکاری در پژوهــش اســت. رئیس 
ــکده  ــد در دانش ــی ارش ــرورش کارشناس ــوزش و پ آم
ــه  ــی تجرب ــد اســت، »کار گروه ــاروارد معتق پزشــکی ه
آن هــا  می کنــد.  تــر  عمیــق  را  دانش آموختــگان 
ــتراک  ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــان را ب ــد توانایی هایش می توانن
ــر  ــا یکدیگ ــاط ب ــراری ارتب ــن در برق ــد و همچنی بگذارن

ــوند«. ــنجیده ش س

دو بخش کردن دکتری1

ــری  ــای دکت ــش از حــد دانش آموخته ه ممکــن اســت بی
بــرای تصــدی شــغل دانشــگاهي وجود داشــته باشــد. اما 
همچنــان تقاضاهــای زیــادی بــرای افــرادی بــا تحصیالت 
ــن  ــود دارد. بنابرای ــر وج ــای دیگ ــش ه ــی، در بخ عال
ــتم  ــه سیس ــد ک ــنهاد می کنن ــمندان پیش ــی از دانش برخ
آمــوزش دانشــجویان در دوره دکتــری بایــد بــه دو 
بخــش تربیــت هیــات علمــی بــرای دانشــگاهیان آینــده و 
ــرای اســتفاده در  ــد ب ــراد علمی توانمن ــت اف دیگــری تربی

ــردی دیگــر تقســیم شــود. مشــاغل کارب
مدیــر موسســه ســلولی مولکولــی ماکــس پالنــک 
در شــهر درســدن آلمــان، یکــی از افــرادی اســت 
ــت. او  ــق اس ــدرک مواف ــدی م ــیم بن ــن تقس ــا ای ــه ب ک
ــگاهی2  ــش دانش ــری در بخ ــجویان دکت ــد دانش می گوی
در زمینــه تحقیقــات کشــف آســمان آبــی تمرکــز کننــد 
ــه  ــه ای3 ب ــی و حرف ــرای در بخــش فن و دانشــجویان دکت

ــوند. ــت ش ــاص هدای ــاغل خ ــمت مش س
یــک مفهــوم مشــابه در حــال حاضــر در رشــته مهندســی 
وجــود دارد. دانشــجویان دکتــری مهندســی در انگلســتان، 
یکــی  می تواننــد  آلمــان  و  فرانســه  ایاالت متحــده، 
ــل  ــه تحصی ــا ب ــند ی ــته باش ــاب را داش ــن دو انتخ از ای
ــی  ــری مهندس ــا دکت ــگاهی )PhD(4 ی ــری دانش در دکت
)EngD(5 بپردازنــد. برنامــه آموزشــی دانشــجویان دکتــری

EngD بــا حرفه هــای صنعتــی طراحی شــده و اغلــب 

ــتاد  ــک اس ــت و ی ــا در صنع ــتاد راهنم ــک اس ــامل ی ش
راهنمــا در دانشــگاه اســت. دیویــد اســتنلی6، کــه 
ــد و متخصــص  ــت می کن ــری EngD را مدیری ــه دکت برنام
ــا اســت  مهندســی هســته ای در دانشــگاه منچســتر بریتانی
ــد  ــت تولی ــدي در جه ــه مفی ــن برنام ــه ای ــد ک می گوی
نیــروي کار بــراي صنعــت اســت. دانش آموختــگان 
بــا مــدرک دکتــري EngD بــه دلیــل آموزش هــای 
ــبت  ــت نس ــد، در صنع ــت می کنن ــه دریاف ــترده ای ک گس
ــا  ــتند. ام ــمندتر هس ــدرک PhD ارزش ــا م ــرادی ب ــه اف ب
هایمــن می گویــد بــا تقســیم مــدرک دکتــري بــه شــکل 
ــویم  ــه ش ــش مواج ــن چال ــا ای ــت ب ــن اس ــوق ممک ف
ــاًل دانشــگاهیان  کــه ارزش دو گــروه مختلــف باشــد. مث
یــک دکتــری حرفــه ای را بــه عنــوان طبقــه دوم در نظــر 
بگیرنــد. درحالی کــه شــرکت های فنــآوری دکتــری 
ــده  ــی پیچی ــی خیل ــای واقع ــرای دنی ــگاهي را ب دانش
ــوزش در  ــزی آم ــن برنامه ری ــد. بنابرای ــاهده می کنن مش
ــراي  ــي ب ــه خوب ــد گزین دوره دکتــري در نهایــت می توان
ــد. ــری باش ــغلی دکت ــای ش ــه محدودیت ه ــان دادن ب پای

کنار گذاشتن دکتری7

برخــی از دانشــمندان، کاهــش تعــداد متقاضیــان مــدرک 
ــتاد  ــس8 اس ــروس آلبرت ــد. ب ــنهاد می کنن ــري را پیش دکت
ــگاه  ــکی دانش ــش پزش ــک در بخ ــیمی و بیوفیزی بیوش
مســیر  تغییــر  می گویــد  سانفرانسیســکو  کالیفرنیــا- 
ــد  ــی ارش ــای کارشناس ــمت برنامه ه ــه س ــجویان ب دانش
ــري  ــجویان دکت ــداد دانش ــش تع ــای کاه ــی از راه ه یک
اســت. در دوره کارشناســی ارشــد می تــوان مجموعــه ای 
ــرای بســیاری از  ــه ب ــای پیشــرفته علمــی ک از آموزش ه
ــک  ــراه ی ــه هم ــه داد ب ــاز اســت ارائ ــورد نی ــاغل م مش
پــروژه تحقیقاتــي، یــک یــا دو ســاله )بــه جــای چهــار 
یــا پنــج ســاله دکتــري( روش تحقیــق را بــه دانشــجویان 
آموخــت. در یــک دنیــای ایــده آل همــه افــراد می تواننــد 

ــد. ــه ســمت کارشناســی ارشــد برون ب
در حــال حاضــر مــدرک کارشناســی ارشــد در سراســر 
اروپــا رایــج اســت. اســتاد و رئیــس ایمونولــوژی 
هلنــد  در  یوترکــت9  دانشــگاه  پزشــکی  مرکــز 
ــد ــی ارش ــد دوره کارشناس ــجویان بای ــد: »دانش می گوی
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ــانند.  ــان برس ــه پای ــرا ب ــروع دوره دکت ــل از ش را  قب
ــگاه  ــد وارد دانش ــه نمی خواهن ــانی ک ــیاری از کس بس
ــات  ــد در مؤسس ــی ارش ــدرک کارشناس ــا م ــوند ب ش
ــد  ــی ارش ــوند. کارشناس ــغول ش ــرکت ها مش ــی، ش دولت
ــه  ــت ک ــانی اس ــرای کس ــت ب ــک شکس ــوان ی ــه عن ب
نمی تواننــد در دوره دکتــری شــرکت کننــد در نظــر 

نمی شــود«. گرفتــه 
کارشناســی  مــدرک  ایاالت متحــده،  در  درحالی کــه 
ــه دکتــری دارد. امــا  ارشــد رتبــه پاییــن تــري نســبت ب
ــای  ــدازی دوره ه ــال راه ان ــان در ح ــا همچن دانشــگاه ه
ــار  ــق آم ــتند. طب ــد هس ــي ارش ــتري از کارشناس بیش
ــا  ــال های 2000 ت ــن س ــکا، بی ــوم آمری ــی عل ــاد مل بنی
ــی  ــوم و مهندس ــد عل ــی ارش ــای کارشناس 2011 دوره ه
ــن  ــه ای ــت. درحالی ک ــان داده اس ــد نش ــد رش 57 درص
ــد  ــد رش ــا 38 درص ــري تنه ــای دکت ــزان در دوره ه می
ــد  ــاوت رشــد می توان ــن تف داشــته اســت. بخشــي از ای
ــه ای در  ــای حرف ــوزش مهارت ه ــش آم ــل افزای ــه دلی ب
ــه  ــه ای ک ــق برنام ــد.  طب ــد باش ــی ارش دوره کارشناس
ــالت  ــه تحصی ــوان برنام ــه عن ــه 1990 ب ــر ده در اواخ
تکمیلــي ارائــه شــد آن بــود کــه بــه طــور همزمــان بــه 
توســعه مهارت هــای علمــی و کاربــردي پرداختــه شــود. 
ــال در ســال گذشــته، دانشــکده پزشــکی  ــوان مث ــه عن ب
هــاروارد رشــته ایمونولــوژی دو ســاله را باهــدف هدایت 
دانشــجویانی بــرای ادامــه تحصیــل در دوره هــای دکتــري 
ــت  ــه صنع ــال ب ــا انتق ــه ای ی ــري حرف ــي، دکت تخصص

ایجــاد کــرد. 

کم کردن دکتري1

ــه  ــن ده ــتغال، چندی ــاد و اش ــم اقتص ــمندان عل دانش
ــالت  ــداد دانشــجویان تحصی ــر کاهــش تع ــه ب اســت ک
ــوند  ــکی می ش ــت پزش ــوم زیس ــه وارد عل ــی ک تکمیل
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــا مخالف هــای زی ــد. ام ــد دارن تاکی
وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه بــه تدریــج 
ــی از  ــد بخش ــش یاب ــري کاه ــجویان دکت ــداد دانش تع
ــت  ــات زیس ــات تحقیق ــرای نج ــي ب ــای علم تالش ه
پزشــکی کــه توســط دانشــجویان انجــام می شــود راکــد 
ــات  ــرای تحقیق ــت ب ــه دول ــرا بودجــه ای ک ــد. زی می مان
ــی و  ــت علم ــای هیئ ــار اعض ــکی در اختی ــت پزش زیس
ــد.  ــش می یاب ــد کاه ــرار می ده ــی  ق ــات تحقیقات مؤسس

ایــن مشــکلي اســت کــه ایاالت متحــده در دهــه گذشــته 
بــا آن مواجــه شــده اســت. بنابرایــن دانشــمندان بــر ایــن 
باورنــد کــه دانش آموختــگان کمتــر دکتــرا، منجــر بــه از 
دســت دادن بیشــتر علــم و در نهایــت جامعــه می شــود. 
ــش  ــی پی ــه خوب ــد ب ــرا بای ــای دکت ــش برنامه ه کاه
رود. هنگامــی کــه موسســه تحقیقــات بهداشــتی کانــادا2 
ــي و  ــراي تخصص ــه دکت ــته برنام ــال گذش ــل س در اوای
ــش  ــبب کاه ــرد س ــو ک ــود را لغ ــاله خ ــه ای 30 س حرف
بودجــه تحقیقاتــي دانشــگاهیان و دانشــجویان شــد. امــا 
توســعه رشــته های دیگــر علــوم، همســویی دانشــجویان 
ــم  ــه نســبت عرضــه و تقاضــا را تنظی ــي ک ــه دوره های ب

ــت.  ــان یاف ــد جری ــی کن م
نظــام  بــر  نظــارت  کــه  آمریــکا3،  کانــون وکالی 
حقوقــی در ایاالت متحــده را بــر عهــده دارد  بــرای 
ــي  ــرل دقیق ــت کنت ــداد وکالی واجــد صالحی ــم تع تنظی
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــال ک ــوق اعم ــکده های حق ــر دانش ب
)GREs( 4مثــال در ایاالت متحــده، ســوابق امتحانــات
ــاب  ــای انتخ ــی از راه ه ــوان یک ــه عن ــگان ب دانش آموخت
ــود.  ــتفاده می ش ــری اس ــه دوره دکت ــرای ورود ب ــراد ب اف
امــا ایــن سیســتم هــم کامل نیســت زیــرا یک بررســی در 
آمریــکا نشــان داد کــه 37 درصــد از دانشــجویان دکتــری 
ــل  ــرک تحصی ــل دوره، ت ــل از تکمی ــی قب زیست شناس
کردنــد. یــک زیست شــناس مولکولــی در دانشــگاه 
ــروري  ــه م ــک مطالع ــا ی ــکو ب ــا- سانفرانسیس کالیفرنی
ــکده های  ــه وارد دانش ــدي ک ــگان ارش روي دانش آموخت
ــان  ــد نش ــده بودن ــگاه ش ــی دانش ــری زیست شناس دکت
داد کــه شــاخص های تجربــه در تحقیــق و نتایــج 
ــی،  ــز تحلیل ــه ج ــاص )ب ــي خ ــون GRE در موضوع آزم
ــت  ــی از موفقی ــاخص های خوب ــی( ش ــا کم ــی و ی کالم
ــت. ــي اس ــالت تکمیل ــجویان در تحصی ــده دانش در آین
ــگاه  ــغلی در دانش ــرفت ش ــراي پیش ــی ب ــر اجرای مدی
»آزمون هــای  می گویــد:  سانفرانسیســکو  کالیفرنیــا- 
ــجو  ــارت دانش ــي مه ــد ارزیاب ــترده تر مانن ورودی گس
ــت، کار گروهــي و اهــداف  ــاط، مدیری ــراري ارتب در برق
شــغلي می توانــد گزینــش خوبــي بــراي انتخــاب 
دانشــجویان در یکــي از دوره هــای دکتــري، کارشناســي 
ارشــد یــا تحقیقــات صنعتــي باشــد. بنابرایــن بــه 
ایــن طریــق می تــوان تعــداد شــرکت کننده هــا در 

تحصیــالت تکمیلــي را کاهــش داد«.
ــن بودجــه  ــد اســت کــه ســازمان های تأمی اســتفان معتق
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ــی  ــات پژوهش ــردن امکان ــدود ک ــي در مح ــش مهم نق
دکتــری پزشــکی دارد. همچنیــن اســتفان پیشــنهاد 
ــای  ــن هزینه ه ــد در تأمی ــجویان بای ــه دانش ــد ک می کن
آمــوزش خــود نقــش داشــته باشــند. زیــرا هنگامــی کــه 
مــا مجبــور بــه پرداخــت هزینــه ای از جیــب خود هســتیم 
ــل  ــن تحصی ــا ای ــه آی ــورد اینک ــر در م ــق ت ــی دقی کم
ــه  ــم.  البت ــه فکــر می کنی ــا ن ــرای مــا مناســب اســت ی ب
ــیاری از  ــا بس ــت ام ــز اس ــده ای بحث برانگی ــن ای چنی

ــه شــود. ــر گرفت ــد در نظ ــه بای ــد ک ــراد معتقدن اف
متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه مشــکل اصلــي جامعــه 
ــري  ــدرک دکت ــش م ــکل افزای ــاره مش ــه درب ــت ک اس
ــث  ــل بح ــک دلی ــااًل ی ــد. احتم ــی  نمی کن ــث کاف بح
نکــردن در ایــن موضــوع آن اســت کــه جامعــه نگــران 
ــتعداد  ــر اس ــوش و پ ــجویان باه ــن دانش ــراف ذه انح
ــي  ــالت تکمیل ــتم تحصی ــه سیس ــه از ورود ب ــت ک اس
اجتنــاب کننــد. همچنیــن محققــان در ایــن زمینــه اذعــان 
بــه دشــواری تأمیــن امنیــت موقعیــت سیســتم دانشــگاهي 
ــه انجــام  ــد و در نتیجــه دانشــجویان را تشــویق ب می کنن
بیشــتر  مقــاالت  چــاپ  و  تحقیقاتــي  آزمایش هــای 

می کننــد. 
ســازمان های اجتماعــي ماننــد ســازمان آینــده پژوهــش1  
خواســتار توجــه بــه ایــن موضــوع، بــه عنــوان تالشــي 
ــراي نجــات تحقیقــات پزشــکی می باشــند. در ضمــن،  ب
ــه  ــا ب ــد م ــه تعه ــد ک ــان می گوین ــی از کارشناس برخ
دانشــجویان کنونــی و آینــده دکتــري ایــن اســت 
ــد  ــا بای ــد. آن ه ــاز کنن ــود را ب ــم خ ــم چش ــه بگویی ک
اطالعــات زیــادي از رشــته تحصیلی شــان کســب کننــد 
ــد  ــا بتوانن ــن خــودآگاه شــوند ت و از گزینه هــای جایگزی

ــند.  ــته باش ــتي داش ــزی درس برنامه ری
ــه  ــت ب ــن اس ــر ممک ــن تغیی ــه ای ــد ک ــتفان می گوی اس
طــور طبیعــی رخ  دهــد، زمانــي کــه اطالعــات بیشــتري 
دربــاره آینــده شــغلي و محــدود کــردن جریــان بودجــه 
بــه ســمت رشــد دوره دکتــرا اتفــاق افتد. در ایــن صورت 
ــرا  ــه ســمت دکت ــر ب ــراد ممکــن اســت کمت ــش اف گرای
متمرکــز شــود. البتــه بعضــي از متخصصیــن معتقدنــد کــه 
کاهــش زیــاد در برنامه هــای دوره دکتــري پزشــکی 
ــري  ــرد دکت ــی رویک ــای آن بررس ــه ج ــت، ب ــد نیس مفی
مهــم اســت. بررســي اینکــه بــا چــه هدفــي افــراد وارد 
ــغلی  ــم انداز ش ــه چش ــه چ ــوند و ب ــري می ش دوره دکت
از همــان ابتــدا فکــر می کننــد. اگــر ماننــد هنرمنــدان یــا

ــه داشــتن شــانس  ــم خــود ب بازیگــران، آن هــا در تصمی
ــخ اند  ــق راس ــتاد موف ــک اس ــه ی ــدن ب ــل ش ــراي تبدی ب

ــد. ــه دهن ــد کــه ادام پــس از آن اجــازه دهی

نتیجه گیری

ــه  ــری ب ــگان دکت ــش دانش آموخت ــه افزای ــه ب ــا توج ب
سیســتم  می بایســت  دانش آموختــه  بیــکاران  صــف 
ــن  ــود. در ای ــري ش ــق ت ــي دقی ــرا بررس ــي دکت آموزش
مقالــه پنــج راه کار بــراي کاهــش دانش آموختــگان 
دکتــري بیــکار ارائــه شــده اســت. از آنجایــي کــه بیشــتر 
ــتخدام  ــان اس ــدف شغلی ش ــري ه ــگان دکت دانش آموخت
ــمت  ــه س ــر ب ــیرهای دیگ ــد مس ــت بای ــگاه اس در دانش
مشــاغل غیردانشــگاهی را به آن هــا نشــان داد. همچنین در 
قــدم بعــدي بایــد بــه دانشــجویان دکتــري در حوزه هــای 
ــوزش داده شــود. راهــکار دیگــر  ــي آم ــي و فن کارآفرین
ــري  ــري یکــي دکت ــدرک دکت ــوع م ــه دو ن آن اســت ک
دانشــگاهی و دیگــري دکتــري حرفــه ای ایجــاد شــود و 
داوطلبــان دکتــري بــر اســاس میــزان اســتعداد و عالقه در 
یکــي از ایــن دو گــروه قــرار گیرنــد. بــه عالوه مــی توان 
بــا افزایــش دوره هــای کارشناســي ارشــد و آموزش هــای 
کاربــردي ایــن امــکان فراهــم شــود کــه افــراد بتواننــد با 
ــق  ــراي تحقی ــي الزم ب ــدرک کارشناســي ارشــد توانای م
و کار حرفــه ای را بــه دســت آوردنــد و وارد بــازار 
ــا  ــري ب ــرش دکت ــش پذی ــت کاه ــوند. در نهای کار ش
آزمون هــای ورودی دشــوارتر از قبیــل ارزیابــي مهــارت 
دانشــجو در برقــراري ارتبــاط، مدیریــت، کار گروهــي و 
توانمندتریــن افــراد بــراي دوره دکتــري انتخــاب شــوند. 
ــه دانشــجویان دکتــري آمــوزش  ــه طــور کلــي بایــد ب ب
ــات  ــا اطالع ــد و ب ــاز کنن ــود را ب ــم خ ــه چش داد ک
ــود  ــای موج ــان از گزینه ه ــته تحصیلی ش ــح از رش صحی
ــراي  ــري ب ــق ت ــزی دقی ــد برنامه ری ــا بتوانن آگاه شــوند ت

ــده شــغلي خــود داشــته باشــند. آین

تشکر و قدردانی

از راهنمایــی هــای ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر علــی 
ــه  ــن مقال ــگارش ای ــرای ن ــدی ب ــوی موح ــر موس اکب

ــگزارم. سپاس
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