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چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم
فریبا دشتستانی*

چکیده
وضعیــت اشــتغال در بســياري از كشــورها متناســب بــا ميــزان دانشآموختــگان دكتــري نیســت،
زيــرا بيشــتر دانشآموختــگان دکتــری آينــده شــغلي خــود را در دانشــگاه میبیننــد درحالیکــه
در بهتریــن حالــت يــك چهــارم دانشآموختــگان دکتــری ،جــذب دانشــگاه هــا میشــوند و ایــن
موضــوع بــه ایــن معنــا اســت کــه ســاالنه تعــداد زيــادي دانشآموختــه دکتــری بــدون اشــتغال
مناســب تحویــل جامعــه میشــود .ايــن مشــكل نــه تنهــا در ايــران بلكــه در بســياري از كشــورهاي
جهــان يــك معضــل اساســي اســت .در ايــن راســتا مجلــه نيچــر در مقالــه اي بــا عنــوان چگونــه یــک
دکتــري بهتــر ســاخت بــه علــت هــا و راهكارهــاي مقابلــه بــا ايــن معضــل پرداختــه اســت .مقالــه
حاضــر خالصــه و ترجمــه اي از مقالــه مجلــه نيچــر اســت .در ايــن مقالــه پنــج راهــكار بــراي بهبــود
اشــتغال دانشآموختــگان دکتــری ارائــه شــده اســت .از قبيــل شناســاندن خــط مشــي دوره دكتــري تــا
دانشــجويان بتواننــد بــا توجــه بــه عالقــه و اســتعداد خــود مســير مناســب را انتخــاب كننــد .راهــكار
بعــدي بازســازي نظــام آموزشــي دكتــري بــه منظــور باالبــردن خالقيــت و كارآفرينــي در دانشــجويان
دكتــري اســت .در گام ديگــر مــي تــوان مــدرك دكتــري را بــه دو بخــش دكتــري دانشــگاهي بــراي
تربيــت هيئــت علمــي آينــده دانشــگاه هــا و ديگــري دكتــري حرفــه اي بــراي نيــاز صنايــع و اقتصــاد
كشــور تقســيم كــرد .پيشــنهاد بعــدي كنــار گذاشــتن دكتــري و اهميــت بيشــتر دادن بــه دوره هــاي
كارشناســي ارشــد متناســب بــا نيــاز جامعــه اســت .بــه عنــوان راهــكار آخــر مــي تــوان بــا كاهــش
ظرفيــت پذيــرش دكتــري بــا توجــه بــه کیفیــت دانشــجویان كــه داراي اســتعداد ويــژه اي هســتند
را گزينــش كــرد .زيــرا جهــان نيازمنــد دانشــمنداني اســت كــه بتواننــد هــر روزه يافتــه هــاي جديــد
علمــي بــراي درك بهتــر آفرينــش و رفــاه بيشــتر زندگــي انســان هــا كشــف كننــد.
واژگان کلیــدی :دانشآموختــه دكتــري ،اشــتغال ،فنــاوري كاربــردي ،هیئتعلمــی ،دكتــري حرفــهای و
دكتــري دانشــگاهي.

* دکرتی بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران .تلفن،)+9821( 61113338 :
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بیــکاری دانشآموختــگان دانشــگاهها معضــل مهــم
جهانــي شــده اســت و آمــار جدیــد از ورود ســاالنه
هــزاران نفــر بــا مــدرک دکتــري بــه صــف بیــکاران در
بســياري از كشــورهاي جهــان حکایــت دارد .جوانانــی
کــه ویژگــی مشــترک همــه آنهــا داشــتن تحصیــات
دانشــگاهی اســت ،همــه آنهــا در ردههــای مختلــف
کاردانــی تــا دکتــري هســتند و همگــی نســبت بــه یافتــن
شــغل طــرز فکــری شــبیه هــم دارنــد .در دهههــای
قبــل تقریبــ ًا مشــکل خاصــی بــا عنــوان اشــتغال
دانشآموختــگان دانشــگاهی وجــود نداشــت و حتــی
افــراد دیپلمــه نیــز میتوانســتند بــه آســانی در مشــاغل
مختلــف واردشــده و فعالیــت کننــد ،امــا امــروز شــرایط
کامــ ً
ا تغییریافتــه و افــراد بــا مــدارک کارشناســی تــا
دکتــري نیــز بــا چالشهــای فراوانــی بــرای ورود بــه
بــازار کار مواجهانــد .گرچــه ايــن چالشهــا مختــص
كشــور ايــران نيســت و میتــوان گفــت كشــورهاي دیگر
جهــان هــم بــا ايــن مشــكل مواجهانــد .مجلــه نيچــر 1در
مقالــهای بــه بررســي علتهــا و راهكارهــاي معضــل
بيــكاري دانشآموختــگان دكتــري زيســت پزشــكي
پرداختــه اســت.
پائــوال اســتفان 2يكــي از اقتصــاددان مشــهور نیــروی کار
در دانشــگاه جورجیــا ایالــت آتالنتــا اســت کــه بســیاری
از فعالیتهــای حرف ـهای خــود را در تــاش بــرای درک
روابــط بیــن اقتصــاد و علــوم ،بــه ویــژه علــوم پزشــکی
بــه ســر بــرده اســت .اســتفان در اکتبــر  2015در همایــش
3
«آینــده پژوهــش» در بوســتون ايالــت ماساچوســت
در ميــان بيــش از  200نفــر از افــراد پســا دكتــري و
دانشــجويان دكتــري بــه ايــن موضــوع اشــاره كــرد
كــه در ســال  1997اعــام كرديــم كــه دانشــکدههای
تحصيــات تكميلــي بايــد در كنتــرل افزايش دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي مشــاركت كننــد ولــي متأســفانه
توجــه نشــد .اســتفان معتقــد اســت كــه دانشــکدههای
زیســت پزشــکی در حــال تربیــت افــراد بســیاری در
ســطح دکتــري هســتند كــه ايــن ميــزان بیــش از نيــاز
جامعــه بــرای تصــدي ســمتهای پژوهشــی در مراكــز
تحقيقاتــي اســت.
ســال  ،2003حــدود  21343نفــر در رشــته دکتــري
علــوم در ایاالتمتحــده آمريــكا دانشآموختــه شــدند.
ايــن ميــزان دانشآموختههــای دکتــري علــوم در
ســال  2013بــه  41%افزايــش يافــت کــه بیشتریــن

رشــد ايــن تعــداد دانشآموختههــای دکتــري علــوم
در زمینــه علــوم زیســتی بــوده اســت .بــا توجــه بــه
گزارشــي كــه در ســال  2014توســط  34کشــور عضــو
ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ارائــه شــد ،تعداد
دانشآموختههــای دکتــري از  0/8بــه  1/6درصــد در
 17ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
گرچــه نــه همــه ولــی بســیاری از دانشآموختههــای
دكتــري بــه دنبــال اســتخدام در دانشــگاهها و مراكــز
علمــي و تحقيقاتــي هســتند ،در صورتــی کــه ایــن رشــد
در مشــاغل دانشــگاهی وجــود نــدارد .شــکاف رو بــه
رشــد بیــن دانشآموختههــای دكتــري و مشــاغل
موجــود در ایاالتمتحــده ،توجــه دانشآموختههــای
دكتــري را بــه طــور فزاینــدهای در موقعیتهــای طوالنــی
تحقیقــات پســا دکتــري جلــب کــرده اســت .اگــر چــه
نــرخ بیــکاری بــرای افــراد بــا مــدرک دکتــرای علــوم
نســبت ًا پاییــن اســت ولــي آمــار نشــان میدهــد كــه در
ســال  2013حــدود  42درصــد از دانشآموختههــای
دكتــري علــوم در ایاالتمتحــده بــدون شــغل بــه ســر
میبرنــد كــه  28درصــد نســبت بــه یــک دهــه پیــش
افزايــش يافتــه اســت .امــا هنــوز هــم دانشــجويان تمايــل
بــه ادامــه تحصيــل در مقطــع دكتــري دارنــد .اســتفان در
ســال  2012در کتــاب خــود «چگونــه اقتصــاد علــوم را
شــکل میدهــد» نوشــت كــه چــرا بــا توجــه بــه چنیــن
چشــمانداز تاریکــي بــاز هــم دانشــجويان بــه ســمت
ادامــه تحصيــل در دانشــگاهها میآینــد .یــک دلیــل آن
اســت کــه دانشــگاهها در تــاش بــرای دریافــت بیشــتر
کمکهــای مالــی از دولــت بــراي توليــد علــم و كســب
شــهرت جهانــی از طريــق نشــر مقــاالت بینالمللــی
تحقیقاتــی توســط اعضــای هیئتعلمــی و دانشــجویان
دکتــري میباشــند.
در مــاه ســپتامبر ،یــک گــروه از دانشــمندان مشــهور
ایاالتمتحــده بــه عنــوان «گــروه چهــار جانبــه» بــراي
حــل مشــكل نجــات تحقیقــات پزشــکی تشــكيل
شــد .در ايــن راســتا یــک وبگاه راهانــدازی شــد
کــه در آن دانشــمندان بتواننــد نظراتشــان را در زمينــه
چگونگــی بهبــود آمــوزش تحقیقــات زیســت پزشــکی
در ایاالتمتحــده بــا اهــداف تربیــت نیــروی کار علمــی
موثرتــر ،کاهــش نیــروی کار دکتــري در حــال گســترش
و جســتجوی فرصتهــای شــغلی مناســب تــر بــرای
تحقیقــات زیســت پزشــکی ارائــه نماينــد.
1. Nature
2. Paula Stephan
3. Boston, Massachusetts
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مجلــه نیچــر هــم یــک ســؤال مشــابه را در ايــن پایــگاه
مطــرح كــرد و بــراي دانشــجويان دکتــري ،پژوهشــگران،
دانشــجویان مقطــع پســا دکتــرا و محققــان حــوزه
اقتصــاد ارســال نمــود .پــس از جمــعآوری طیــف
وســیعی از نظــرات در مــورد چگونگــی ســاخت یــک
سیســتم دکتــری بهتــر ،نتیجهگیــری شــد كــه همــه در
یــک نظريــه توافــق کردنــد« :تغییــر فــوری در سيســتم
آموزشــي نيــاز اســت» .مدیــر موسســه ملــی علــوم
ایاالتمتحــده پزشــکی عمومــی در بتســدا ،مریلنــد
میگویــد« :مــا نیــاز بــه تغييــر ضــروری در تحصیــات
تکمیلــی ظــرف پنــج ســال آینــده داریــم» .در ادامــه بــه
بررســي پنــج دلیــل افزايــش دانشآموختــگان دكتــري
بيــكار و راهكارهــاي موجــود پرداختــه میشــود.

امــا بســیاری از دانشــجویان دکتــرا نیازمنــد آموزشهــای
بیشــتری در زمینــه مهارتهــای مدیریتــی ،بودجهبنــدی
و یــا مذاکــره هســتند .یکــی از پژوهشــگران پســا دکتــری
دانشــگاه کالیفرنیــا ،سانفرانسیســکو 4میگویــد ظاهــرا ً
دانشــجویان دکتــرا بایــد بــرای یادگیــری ایــن قبیــل
مــوارد در دورهای خــارج از دوره دانشــجویی خــود
بپردازنــد.
سیســتم آمــوزش و پــرورش در دانشــگاهها در حــال
5
حاضــر در بســیاری از کشــورها از الگــوی کارآمــوزی
پیــروی میکنــد .در ایــن الگــو ،اســتاد در آزمایشــگاه
فقــط ســعي در آمــوزش دانشــجويان بــه منظــور تربیــت
پژوهشــگران جــوان ماهــر میکنــد .ایــن سیســتم در
ســالهای  1800میــادی (زمانــی کــه اولیــن دکتــری
مــدرن توســط دانشــگاه برلیــن اهــدا شــد) بــه عنــوان
یــک الگــوی برجســته بــوده اســت .امــا شــیوههای
نويــن آمــوزش دكتــري نشــان میدهــد بايــد دانشــجويان
در حوزههــای مختلــف تحقيقاتــی از قبيــل خالقيــت،
طراحــی آزمايــش و كارآفرينــی تربيــت شــوند.
تغییــر شــیوه آمــوزش دکتــری ســازنده بــودن و
کارآفرینــی دانشآموختههــا را بهبــود میبخشــد.
همچنیــن بــا ایجــاد مهــارت بــرای دانشآموختههــای
دکتــری بــه آنهــا در هــر زمینــهای کــه بخواهنــد
فعاليــت كننــد کمــک میکنــد .در برخــی از مراکــز
تحقیقاتــی در حــال حاضــر ایــن موضــوع بررســی
میشــود .بــه عنــوان نمونــه در ســال  ،2013موسســه
ملــی بهداشــت آمریــکا برنامــه توســعه تجربههــای
كاربــردی در آمــوزش علمــی 6را آغــاز کــرد .سرپرســت
ايــن تیــم برنامهریــزی میگویــد دولــت ایاالتمتحــده
 3/7میلیــون دالر بودجــه بــرای طراحــی برنامــهای
بــرای بهبــود آمــوزش دانشــجويان دکتــری و پســا
دکتــری پزشــکی در نظــر گرفتــه اســت .زيــرا مرتبــ ًا
شــکایتهایی از طــرف کارفرمایــان مطــرح میشــود
كــه بســیاری از دانشآموختههــا توانايــي الزم بــرای
تصــدی مشــاغل خــارج از دانشــگاه را ندارنــد.
در دانشــگاه کالیفرنیــا سانفرانسیســکو ،بــه دانشــجویان
دکتــري شــرکتکننده در ايــن برنامــه ،بــه مــدت نــه
مــاه مهارتهایــی از قبيــل :مدیریــت ،بحــث و گفتگــو
و كار بــا شــبکههای ارتباطــي آمــوزش داده شــد و
همچنیــن آنهــا بــه گروههایــی تقســیم شــدند کــه
بــا یکدیگــر در شناســایی اهــداف حرفــهای همــکاری

4. UCSF
5. Apprenticeship model
)6. Broadening Experiences in Scientific Training (BEST

1. Track the PhD
)2. National Institutes of Health (NIH
3. Revamp the PhD

خط مشي دکتری

1

یــک نقطــه مناســب بــرای شــروع آن اســت كــه بــه
دانشــجویان و اعضــاء علمــی راهکارهایــی بــرای
شــانس بیشــتر دانشــجویان از تحقیقــات دانشــگاهی بــه
مشــاغل دیگــر نشــان داده شــود .مدیــر برنامــه آمــوزش
علمــی در موسســه ملــی بهداشــت آمریــکا 2در مریلنــد،
بــر ایــن عقیــده اســت کــه دانشــجویان دربــاره آنچــه
آنهــا واقع ـ ًا بهتریــن اســت فکــر نمیکننــد .نظرســنجی
مجلــه نیچــر در ســال  2015بیــش از  3400دانشآموختــه
تحصیــات تکمیلــی علــوم در سراســر جهــان نشــان
میدهــد کــه بســیاری دانشــجویان بیــش از حــد در مورد
شــانس خــود در اســتخدام در دانشــگاه خوشبیــن
بودنــد .حــدود  78درصــد از پاســخدهندگان بــر ايــن
باورنــد کــه بــه احتمــال زیــاد شــغل دانشــگاهی بــه
دســت خواهنــد آورد 51 .درصــد فکــر میکردنــد کــه
میتواننــد یــک کار دائــم در یــک تــا ســه ســال آينــده
بــه دســت آورنــد .در واقــع تنهــا حــدود  26درصــد از
دانشــجویان دکتــرا در ایاالتمتحــده بــه موقعیتهــای
خوداشــتغالی فکــر میکننــد.
بازسازي دکتري

3

بســياري از دانشــجویان دکتري از آزادی فکــری در دوران
تحصيــل دوره دکتــري بــرای چنــد ســال لــذت میبرنــد
و پــس از آن بــه شــغلهای دیگــری وارد میشــوند.
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چگونه دانش آموخته دکتری
کننــد .یکــی از افــراد شــرکتکننده در ايــن برنامــه
آموزشــی بــا رتبــه پســا دکتــری دربــاره ایــن برنامــه
میگویــد :ایــن برنامــه مــن را بــه طــور عملــی توانمنــد
ســاخت .مــن یــاد گرفتــم کــه در چــه زمینـهای اســتعداد
و عالقــه دارم ،همچنیــن چــه مهارتهایــی دارم.
برخــی از محققــان تاکیــد خاصــی بــر کار گروهــی
دارنــد چــون معتقدنــد كــه کار گروهــی منعکسکننــده
طبیعــت همفکــری و همــکاری در پژوهــش اســت .رئیس
آمــوزش و پــرورش کارشناســی ارشــد در دانشــکده
پزشــکی هــاروارد معتقــد اســت« ،کار گروهــی تجربــه
دانشآموختــگان را عمیــق تــر میکنــد .آنهــا
میتواننــد تواناییهایشــان را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک
بگذارنــد و همچنیــن در برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر
ســنجیده شــوند».
دو بخش كردن دکتری

1

ممکــن اســت بیــش از حــد دانشآموختههــای دکتــری
بــرای تصــدی شــغل دانشــگاهي وجود داشــته باشــد .اما
همچنــان تقاضاهــای زیــادی بــرای افــرادی بــا تحصیالت
عالــی ،در بخــش هــای دیگــر وجــود دارد .بنابرایــن
برخــی از دانشــمندان پیشــنهاد میکننــد کــه سيســتم
آمــوزش دانشــجويان در دوره دکتــری بایــد بــه دو
بخــش تربيــت هيــات علمــی بــرای دانشــگاهیان آینــده و
دیگــری تربيــت افــراد علمیتوانمنــد بــرای اســتفاده در
مشــاغل كاربــردی دیگــر تقســیم شــود.
مدیــر موسســه ســلولی مولکولــی ماکــس پالنــک
در شــهر درســدن آلمــان ،یکــی از افــرادی اســت
کــه بــا ایــن تقســیم بنــدی مــدرک موافــق اســت .او
2
میگویــد دانشــجویان دکتــری در بخــش دانشــگاهی
در زمینــه تحقیقــات کشــف آســمان آبــی تمرکــز کننــد
و دانشــجویان دکتــرای در بخــش فنــی و حرف ـهای 3بــه
ســمت مشــاغل خــاص هدایــت شــوند.
یــک مفهــوم مشــابه در حــال حاضــر در رشــته مهندســی
وجــود دارد .دانشــجویان دکتــری مهندســی در انگلســتان،
ایاالتمتحــده ،فرانســه و آلمــان میتواننــد یکــی
از ایــن دو انتخــاب را داشــته باشــند یــا بــه تحصیــل
در دکتــری دانشــگاهی ( 4)PhDیــا دکتــری مهندســی
( 5)EngDبپردازنــد .برنامــه آموزشــی دانشــجويان دكتــری

 EngDبــا حرفههــای صنعتــی طراحیشــده و اغلــب
شــامل یــک اســتاد راهنمــا در صنعــت و یــک اســتاد
راهنمــا در دانشــگاه اســت .دیویــد اســتنلی ،6کــه
برنامــه دكتــری  EngDرا مدیریــت میکنــد و متخصــص
مهندســی هســتهای در دانشــگاه منچســتر بریتانیــا اســت
میگویــد کــه ایــن برنامــه مفيــدي در جهــت تولیــد
نيــروي كار بــراي صنعــت اســت .دانشآموختــگان
بــا مــدرك دكتــري  EngDبــه دلیــل آموزشهــای
گســتردهای کــه دریافــت میکننــد ،در صنعــت نســبت
بــه افــرادی بــا مــدرک  PhDارزشــمندتر هســتند .امــا
هایمــن میگویــد بــا تقســیم مــدرك دکتــري بــه شــكل
فــوق ممكــن اســت بــا ایــن چالــش مواجــه شــويم
کــه ارزش دو گــروه مختلــف باشــد .مث ـ ً
ا دانشــگاهیان
یــک دکتــری حرفـهای را بــه عنــوان طبقــه دوم در نظــر
بگیرنــد .درحالیکــه شــرکتهای فنــآوری دکتــری
دانشــگاهي را بــرای دنیــای واقعــی خیلــی پیچیــده
مشــاهده میکننــد .بنابرايــن برنامهریــزی آمــوزش در
دوره دكتــري در نهایــت میتوانــد گزينــه خوبــي بــراي
پايــان دادن بــه محدودیتهــای شــغلی دکتــری باشــد.
كنار گذاشتن دکتری

7

برخــی از دانشــمندان ،کاهــش تعــداد متقاضيــان مــدرک
دکتــري را پیشــنهاد میکننــد .بــروس آلبرتــس 8اســتاد
بیوشــیمی و بیوفیزیــک در بخــش پزشــکی دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو میگویــد تغييــر مســیر
دانشــجویان بــه ســمت برنامههــای کارشناســی ارشــد
یکــی از راههــای کاهــش تعــداد دانشــجويان دکتــري
اســت .در دوره کارشناســی ارشــد میتــوان مجموع ـهای
از آموزشهــای پیشــرفته علمــی کــه بــرای بســیاری از
مشــاغل مــورد نیــاز اســت ارائــه داد بــه همــراه یــک
پــروژه تحقيقاتــي ،یــک یــا دو ســاله (بــه جــای چهــار
یــا پنــج ســاله دکتــري) روش تحقيــق را بــه دانشــجويان
آموخــت .در یــک دنیــای ایــده آل همــه افــراد میتواننــد
بــه ســمت کارشناســی ارشــد برونــد.
در حــال حاضــر مــدرک کارشناســی ارشــد در سراســر
اروپــا رایــج اســت .اســتاد و رئیــس ایمونولــوژی
مرکــز پزشــکی دانشــگاه يوتركــت 9در هلنــد
میگویــد« :دانشــجویان بایــد دوره کارشناســی ارشــد

6. David Stanley
7. Skip the PhD
8. Bruce Alberts
9. Utrecht

1. Split the PhD
2. academic-track PhD
3. vocational PhD
4. academic-style PhD in engineering
)5. doctorate in engineering (EngD
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چگونه دانش آموخته دکتری
را قبــل از شــروع دوره دکتــرا بــه پایــان برســانند.
بســیاری از کســانی کــه نمیخواهنــد وارد دانشــگاه
شــوند بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در مؤسســات
دولتــی ،شــرکتها مشــغول شــوند .کارشناســی ارشــد
بــه عنــوان یــک شکســت بــرای کســانی اســت کــه
نمیتواننــد در دوره دکتــری شــرکت کننــد در نظــر
گرفتــه نمیشــود».
درحالیکــه در ایاالتمتحــده ،مــدرك کارشناســی
ارشــد رتبــه پاییــن تــري نســبت بــه دکتــری دارد .امــا
دانشــگاه هــا همچنــان در حــال راه انــدازی دورههــای
بیشــتري از كارشناســي ارشــد هســتند .طبــق آمــار
بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا ،بیــن ســالهای  2000تــا
 2011دورههــای کارشناســی ارشــد علــوم و مهندســی
 57درصــد رشــد نشــان داده اســت .درحالیکــه ايــن
ميــزان در دورههــای دكتــري تنهــا  38درصــد رشــد
داشــته اســت .بخشــي از ايــن تفــاوت رشــد میتوانــد
بــه دليــل افزايــش آمــوزش مهارتهــای حرفــهای در
دوره کارشناســی ارشــد باشــد .طبــق برنامــهای كــه
در اواخــر دهــه  1990بــه عنــوان برنامــه تحصيــات
تكميلــي ارائــه شــد آن بــود كــه بــه طــور همزمــان بــه
توســعه مهارتهــای علمــی و كاربــردي پرداختــه شــود.
بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته ،دانشــکده پزشــکی
هــاروارد رشــته ایمونولــوژی دو ســاله را باهــدف هدايت
دانشــجویانی بــرای ادامــه تحصيــل در دورههــای دکتــري
تخصصــي ،دكتــري حرفــهای یــا انتقــال بــه صنعــت
ايجــاد كــرد.

ايــن مشــكلي اســت كــه ایاالتمتحــده در دهــه گذشــته
بــا آن مواجــه شــده اســت .بنابرايــن دانشــمندان بــر ایــن
باورنــد کــه دانشآموختــگان کمتــر دکتــرا ،منجــر بــه از
دســت دادن بيشــتر علــم و در نهايــت جامعــه میشــود.
کاهــش برنامههــای دکتــرا بايــد بــه خوبــی پیــش
2
رود .هنگامــی کــه موسســه تحقیقــات بهداشــتی کانــادا
در اوایــل ســال گذشــته برنامــه دکتــراي تخصصــي و
حرفــهای  30ســاله خــود را لغــو كــرد ســبب كاهــش
بودجــه تحقيقاتــي دانشــگاهیان و دانشــجویان شــد .امــا
توســعه رشــتههای دیگــر علــوم ،همســویی دانشــجويان
بــه دورههایــي کــه نســبت عرضــه و تقاضــا را تنظیــم
مــی کنــد جریــان یافــت.
کانــون وکالی آمریــکا ،3کــه نظــارت بــر نظــام
حقوقــی در ایاالتمتحــده را بــر عهــده دارد بــرای
تنظیــم تعــداد وکالی واجــد صالحیــت کنتــرل دقیقــي
بــر دانشــکدههای حقــوق اعمــال كــرد .بــه عنــوان
مثــال در ایاالتمتحــده ،ســوابق امتحانــات)GREs( 4
دانشآموختــگان بــه عنــوان یکــی از راههــای انتخــاب
افــراد بــرای ورود بــه دوره دکتــری اســتفاده میشــود.
امــا ايــن سیســتم هــم کامل نيســت زيــرا یک بررســی در
آمریــکا نشــان داد کــه  37درصــد از دانشــجویان دکتــری
زیستشناســی قبــل از تکمیــل دوره ،تــرك تحصيــل
كردنــد .یــک زیستشــناس مولکولــی در دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو بــا یــک مطالعــه مــروري
روي دانشآموختــگان ارشــدي كــه وارد دانشــکدههای
دکتــری زیستشناســی دانشــگاه شــده بودنــد نشــان
داد كــه شــاخصهای تجربــه در تحقیــق و نتایــج
آزمــون  GREدر موضوعــي خــاص (بــه جــز تحلیلــی،
کالمــی و یــا کمــی) شــاخصهای خوبــی از موفقیــت
در آینــده دانشــجويان در تحصيــات تكميلــي اســت.
مدیــر اجرایــی بــراي پیشــرفت شــغلی در دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو میگویــد« :آزمونهــای
ورودی گســتردهتر ماننــد ارزيابــي مهــارت دانشــجو
در برقــراري ارتبــاط ،مديريــت ،كار گروهــي و اهــداف
شــغلي میتوانــد گزينــش خوبــي بــراي انتخــاب
دانشــجويان در يكــي از دورههــای دكتــري ،كارشناســي
ارشــد يــا تحقيقــات صنعتــي باشــد .بنابرايــن بــه
ايــن طريــق میتــوان تعــداد شــرکت کنندههــا در
تحصيــات تكميلــي را کاهــش داد».
اســتفان معتقــد اســت کــه ســازمانهای تأمیــن بودجــه
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كم كردن دكتري

1

دانشــمندان علــم اقتصــاد و اشــتغال ،چندیــن دهــه
اســت كــه بــر کاهــش تعــداد دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی کــه وارد علــوم زیســت پزشــکی میشــوند
تاكيــد دارنــد .امــا مخالفهــای زیــادی در ايــن زمينــه
وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه بــه تدریــج
تعــداد دانشــجویان دکتــري کاهــش يابــد بخشــی از
تالشهــای علمــي بــرای نجــات تحقیقــات زیســت
پزشــکی كــه توســط دانشــجويان انجــام میشــود راكــد
میمانــد .زيــرا بودجــهای كــه دولــت بــرای تحقیقــات
زیســت پزشــکی در اختيــار اعضــای هیئــت علمــی و
مؤسســات تحقیقاتــی قــرار میدهــد کاهــش مییابــد.
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چگونه دانش آموخته دکتری
نقــش مهمــي در محــدود کــردن امكانــات پژوهشــی
دکتــری پزشــکی دارد .همچنيــن اســتفان پیشــنهاد
میکنــد کــه دانشــجويان بایــد در تأمیــن هزینههــای
آمــوزش خــود نقــش داشــته باشــند .زيــرا هنگامــی کــه
مــا مجبــور بــه پرداخــت هزینـهای از جیــب خود هســتيم
کمــی دقيــق تــر در مــورد اینکــه آیــا ایــن تحصیــل
بــرای مــا مناســب اســت يــا نــه فکــر میکنیــم .البتــه
چنیــن ایــدهای بحثبرانگیــز اســت امــا بســیاری از
افــراد معتقدنــد کــه بايــد در نظــر گرفتــه شــود.
متخصصــان بــر ايــن باورنــد كــه مشــكل اصلــي جامعــه
اســت كــه دربــاره مشــکل افزايــش مــدرك دکتــري
بحــث کافــی نمیکنــد .احتمــا ً
ال يــك دليــل بحــث
نكــردن در ايــن موضــوع آن اســت كــه جامعــه نگــران
انحــراف ذهــن دانشــجويان باهــوش و پــر اســتعداد
اســت كــه از ورود بــه سيســتم تحصيــات تكميلــي
اجتنــاب كننــد .همچنيــن محققــان در ايــن زمينــه اذعــان
بــه دشــواری تأمیــن امنیــت موقعیــت سیســتم دانشــگاهي
میکننــد و در نتيجــه دانشــجويان را تشــويق بــه انجــام
آزمایشهــای تحقيقاتــي و چــاپ مقــاالت بيشــتر
میکننــد.
1
ســازمانهای اجتماعــي ماننــد ســازمان آینــده پژوهــش
خواســتار توجــه بــه ایــن موضــوع ،بــه عنــوان تالشــي
بــراي نجــات تحقیقــات پزشــکی میباشــند .در ضمــن،
برخــی از کارشناســان میگوینــد کــه تعهــد مــا بــه
دانشــجویان کنونــی و آینــده دکتــري ايــن اســت
كــه بگوييــم چشــم خــود را بــاز کننــد .آنهــا بایــد
اطالعــات زيــادي از رشــته تحصیلیشــان كســب كننــد
و از گزینههــای جایگزیــن خــودآگاه شــوند تــا بتواننــد
برنامهریــزی درســتي داشــته باشــند.
اســتفان میگویــد کــه ايــن تغییــر ممکــن اســت بــه
طــور طبیعــی رخدهــد ،زمانــي كــه اطالعــات بیشــتري
دربــاره آينــده شــغلي و محــدود كــردن جریــان بودجــه
بــه ســمت رشــد دوره دکتــرا اتفــاق افتد .در ايــن صورت
گرايــش افــراد ممکــن اســت کمتــر بــه ســمت دکتــرا
متمرکــز شــود .البتــه بعضــي از متخصصيــن معتقدنــد كــه
كاهــش زيــاد در برنامههــای دوره دکتــري پزشــکی
مفيــد نیســت ،بــه جــای آن بررســی رویکــرد دكتــري
مهــم اســت .بررســي اينكــه بــا چــه هدفــي افــراد وارد
دوره دکتــري میشــوند و بــه چــه چشــمانداز شــغلی
از همــان ابتــدا فکــر میکننــد .اگــر ماننــد هنرمنــدان یــا

بازیگــران ،آنهــا در تصمیــم خــود بــه داشــتن شــانس
بــراي تبدیــل شــدن بــه یــک اســتاد موفــق راســخاند
پــس از آن اجــازه دهیــد كــه ادامــه دهنــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه افزايــش دانشآموختــگان دکتــری بــه
صــف بیــکاران دانشآموختــه میبایســت سيســتم
آموزشــي دكتــرا بررســي دقيــق تــري شــود .در ايــن
مقالــه پنــج راهکار بــراي كاهــش دانشآموختــگان
دكتــري بیــکار ارائــه شــده اســت .از آنجايــي كــه بيشــتر
دانشآموختــگان دكتــري هــدف شغلیشــان اســتخدام
در دانشــگاه اســت بايــد مســیرهای ديگــر بــه ســمت
مشــاغل غیردانشــگاهی را به آنهــا نشــان داد .همچنين در
قــدم بعــدي بايــد بــه دانشــجويان دكتــري در حوزههــای
كارآفرينــي و فنــي آمــوزش داده شــود .راهــكار ديگــر
آن اســت كــه دو نــوع مــدرك دكتــري يكــي دكتــري
دانشــگاهی و ديگــري دكتــري حرف ـهای ايجــاد شــود و
داوطلبــان دكتــري بــر اســاس ميــزان اســتعداد و عالقه در
يكــي از ايــن دو گــروه قــرار گيرنــد .بــه عالوه مــی توان
بــا افزايــش دورههــای كارشناســي ارشــد و آموزشهــای
كاربــردي ايــن امــكان فراهــم شــود كــه افــراد بتواننــد با
مــدرك كارشناســي ارشــد توانايــي الزم بــراي تحقيــق
و كار حرفــهای را بــه دســت آوردنــد و وارد بــازار
كار شــوند .در نهایــت كاهــش پذيــرش دكتــري بــا
آزمونهــای ورودی دشــوارتر از قبيــل ارزيابــي مهــارت
دانشــجو در برقــراري ارتبــاط ،مديريــت ،كار گروهــي و
توانمندتريــن افــراد بــراي دوره دكتــري انتخــاب شــوند.
بــه طــور كلــي بايــد بــه دانشــجويان دكتــري آمــوزش
داد كــه چشــم خــود را بــاز کننــد و بــا اطالعــات
صحيــح از رشــته تحصیلیشــان از گزینههــای موجــود
آگاه شــوند تــا بتواننــد برنامهریــزی دقيــق تــري بــراي
آينــده شــغلي خــود داشــته باشــند.
تشکر و قدردانی
از راهنمایــی هــای ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر علــی
اکبــر موســوی موحــدی بــرای نــگارش ایــن مقالــه
سپاســگزارم.
1. Future of Research
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