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چکیده
از دانشگاه است.  با تحصیل دانشجویان دکتری در خارج  از مسائل مهم در نظام آموزش عالی اشتغال هم زمان  یکی 
دراین خصوص، برنامه هایی در قالب حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری با هدف تأمین هزینه های معیشتی 
آنان اجرا می شود. در این مقاله، آمار و زمینه ها و مطالعات تطبیقی برنامه های حمایتی  برای تأمین هزینه های معیشتی 
کارهای  به  دکتری  دانشجویان  اشتغال  از  آن  جلوگیری  از  برنامه هایی که هدف  بررسی شده است؛  دکتری  دانشجویان 
نامرتبط در خارج از دانشگاه و افزایش حضور و فعالیت های پژوهشی تمام وقت آنان در دانشگاه است. این پژوهش از 
نظر نوع و کاربرد و شیوۀ گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی است. مطالعۀ تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شده و 
تأثیر سیاست های حمایت  مالی از دانشجویان دکتری در ارتقای بهره وری آنان بررسی  شده است. همچنین، با بررسی 
سیاست ها و قوانین مصوب در شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت عتف )علوم، تحقیقات و فناوری(، وزارت بهداشت 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نحوۀ اجرایی سازی آن ها، تصویر دقیقی از قوانین به دست آمده است. 
بررسی ها نشان می دهد که حمایت های مالی از دانشجویان دکتری، از طریق افزایش حضور آنان در مراکز پژوهشی و 

کاهش اشتغال در کارهای غیرمرتبط، سبب افزایش بهره وری آن ها در دوران تحصیل می شود.
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مقدمه

در سال تحصیلی  ۹7ـ1۳۹6، بالغ بر 141هزار و 77 دانشجوی 
دکتری تخصصی )Ph.D(۳ در کشور مشغول به تحصیل بودند. 

دانشگاه ها  ظرفیت  تخصصی  دکتری  دانشجویان  تعداد  شاخص 
و مراکز آموزش عالی در زمینۀ جذب و تربیت دکتری تخصصی 
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ورود  برای  کارشناسی  ارشد  دانش آموختگان  تمایل  و  کشور  در 
اهتمام  نشان دهندۀ  همچنین  می کند؛  بیان  را  مقطع  این  به 
سیاست گذاران کشور بر تربیت افرادی است که، با احاطۀ کامل  
بر علومی خاص و از طریق شناخت روش های پیشرفتۀ تحقیق و 
به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، در زمینه های  دست یابی 
نیازهای  رفع  در  طریق  این  از  و  کنند  نوآوری  پژوهشی  ـ  علمی 
مؤثر  خود  تخصصی  رشتۀ  در  دانش  مرزهای  گسترش  و  کشور 
باشند و به تازه هایی در جهان دست یابند. آمار ساالنۀ دانشجویان 
است  شده  ارائه  نمودار1  در  تخصصی  دکتری  تحصیلی  دورۀ 

)گزارش های مؤسسۀ پژوهش و آموزش عالی 1۳۹6-1۳80(

دانشجویان  تعداد  داده  شده،  نشان   1 نمودار  در  که  همان گونه 
دکتری تخصصی از 1۳هزار و12۳ نفر در سال 1۳80 به 141هزار 
و77 نفر در سال 1۳۹6 افزایش یافته است. این آمار نشان دهندۀ 
رشد 10/7 برابری شاخص مذکور در بازۀ زمانی 1۳80 تا 1۳۹6 
به سال 1۳۹5، رشد ۳  نسبت  در سال 1۳۹6،  روند  این  است. 

درصدی داشته است.
دکتری  دورۀ  دانشجویان  سهم  میانگین   ،2 نمودار  مطابق 
تخصصی از کل دانشجویان کشور طی سال های 1۳80 تا 1۳86 
مقدار ثابت 0/8 درصد بوده، ولی از سال 1۳86 تا 1۳۹6 روندی 
صعودی داشته، به طوری که از 0/8 درصد در سال 1۳86، با رشد 

نمودار 1: تعداد دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی طی سال های 13۸۰- 1396

نمودار ۲: درصد سهم دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی از کل دانشجویان کشور طی سال های 13۸۰ تا 1393 
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۳87 درصدی، به ۳/۹ درصد در سال 1۳۹6 افزایش  یافته است. 
این شاخص در سال 1۳۹6، در مقایسه با سال 1۳۹5، 1۳ درصد 

رشد داشته است.
نفر  55هزار  حدود   1۳۹۳-۹4 تحصیلی  سال  در  همچنین، 
بوده اند  زن  نفر  ۳۹هزار  و  مرد  تخصصی  دکتری  دانشجویان  از 
نفر  22هزار  و  دولتی  دانشگاه های  در  آن ها  از  نفر  72هزار  که 
توجه  با  بوده اند.  تحصیل  به  مشغول  غیردولتی  دانشگاه های  در 
توسعۀ  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  جایگاه  و  اهمیت  به 
دانشجویان  است  ضروری  کشور،  در  نوآوری  و  فناوری  و  علم 
و  آموزشی  و مؤسسات  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  در  دکتری  دورۀ 
پژوهشی، به منظور انجام مستمر و اثربخش فعالیت های آموزشی 
دیگر،  ازطرف  باشند.  داشته  تمام وقت  حضوری  پژوهشی،  و 
فراهم نبودن بسترهای الزم در فعالیت های علمی ـ پژوهشی برای 
نامبارک  افزایش پدیدۀ  به  نخبگان کشور، ازجمله حمایت مالی، 
فرار مغزها در کشور منجر شده است. تأمین معیشتی دانشجویان 
دورۀ دکتری تأثیر چشمگیری در حضور تمام وقت و بی دغدغۀ آنان 
در مؤسسات آموزش عالی و همچنین کاهش خروج نخبگان از 
کشور خواهد داشت. با توجه به شرایط سنی دانشجویان دکتری، 
می کنند؛  زندگی  مستقل  مالی  لحاظ  از  یا  متأهل اند  آنان  بیشتر 
میان  در  درآمد  کسب  و  مالی  دغدغۀ  گفت  می توان  ازاین رو 
به موارد ذکرشده،  با توجه  اغلب دانشجویان دکتری وجود دارد. 
فعالیت  را صرف  یا هفتگی خود  روزانه  از وقت  دانشجو بخشی 
دانشجو در   سبب کاهش زمان حضور 

ً
شغلی می کند که مطمئنا

حضور  کاهش  عالوه بر  است،  ممکن  حتی  و  می شود  دانشگاه 
فیزیکی، سبب درگیری و مشغلۀ ذهنی دانشجویان شود و آنان را 
از پژوهش دور کند. در این پژوهش، با مرور حمایت های موجود 
حمایت ها  این  میزان  جهان،  و  ایران  در  دکتری  دانشجویان  از 
ارزیابی شده و نیز میزان تأثیر این حمایت ها در افزایش بهره وری 

دانشجویان دکتری بررسی و مشخص شده است. 

1. روش پژوهش

از نظر شیوۀ گردآوری و تحلیل  این پژوهش ازنوع کاربردی و 
داده  ها توصیفی است. بنابراین، از رویکرد کیفی و روش مطالعه 
و مرور اسنادی، به ویژه مطالعات تطبیقی با دیگر کشورها، و نیز 
منطقی  به گونه ای  داده ها  تا  بهره گیری شده  تحلیلی  مقایسۀ  روش 
گردآوری و دسته بندی شوند. مراحل کار در این روش بدین  ترتیب 
بررسی  پرسش ها؛  و  هدف ها  تعیین  موضوع،  انتخاب  است: 
جمع آوری  نظری؛  رویکرد  انتخاب  پژوهش؛  پیشینۀ  اکتشافی 
دسته بندی  اطالعاتی؛  منابع  اعتبار  بازبینی  و  نمونه گیری  منابع، 
)صادقی  آن ها  تجزیه وتحلیل  و  اطالعاتی  منابع  اولویت بندی  و 

فسایی و عرفان منش، 1۳۹4(. 

پژوهشی، حمایت های  داده های  و  اسناد  مرور  با  بدین منظور، 
صورت گرفته از دانشجویان دکتری در ایران و جهان بررسی شده و 

میزان اثرگذاری این حمایت ها تجزیه و تحلیل شده است.

تأثیرات حمایت   به  بر مطالعات مربوط  2. مروری 
مالی در بهره وری دانشجویان دکتری در کشورهای 

منتخب و ایران

عالی  آموزش  نظام  سیاست گذاری  در  مهم  مسائل  از  یکی 
در  دکتری  دانشجویان  تحصیل  با  هم زمان  اشتغال  پژوهشی  و 
صحیح  انجام  به  بسیاری  موارد  در  که  است  دانشگاه  از  خارج 
بهره وری  کاهش  باعث  و  می زند  لطمه  دکتری  دورۀ  فعالیت های 
مطالعات  در  دیگر،  ازسوی  می شود.  دوره  این  طوالنی شدن  و 
دکتری،  دانشجویان  از  حمایت  و  بهره وری  دربارۀ  صورت گرفته 
تولیدات  میزان  بهره وری  اندازه گیری  در  مدنظر  اصلی  شاخص 
علمی دانشجویان دکتری است )Baruffaldi et al., 2016(. در 
سال 2006 مطالعه ای گسترده در زمینۀ بررسی تأثیرات حمایت 
انجام شد و ۹هزار دانشجو  فارغ التحصیلی دانشجویان  مالی در 
تأثیرات حمایت مالی  این پژوهش  قرار گرفتند. در  بررسی  مورد 
بررسی  دانشجویان  تولیدات علمی  میزان  در  استاد  و  دانشجو  از 
را  پژوهش  از  مالی  حمایت های  پژوهشگران  این  است.  شده 
دستیار  و  پژوهشی  دستیار  فلوشیپ،  کردند:  تقسیم   دسته  سه  به 
آموزشی. همان گونه که انتظار می رفت، دانشجویان از شاخه های 
گوناگون تحصیلی درجات متفاوتی از دسترسی به این منابع مالی 
انسانی  به رشته های علوم  فلوشیپ ها مربوط  بیشترین  داشتند.  را 
و ریاضی  پایه  اجتماعی )61 درصد(، علوم  )6۹ درصد(، علوم 
)5۹ درصد(، مهندسی )50 درصد( و آموزش )46 درصد( بود 

.)Wawrzynski, 2007(
از  درصد   82 بود:  متفاوت  کمی  پژوهشی  دستیاران  آمار 
دانشجویان مهندسی و 6۹ درصد از دانشجویان در علوم پایه و 
ریاضی در ِسمت دستیاراعضای دانشکده فعالیت می کردند؛ این 
درصد   ۳۳ انسانی  علوم  در  درصد،   4۹ اجتماعی  علوم  در  آمار 
و آموزش 28 درصد بود. درنهایت، درخصوص همۀ شاخه های 
دستیاری  دانشجویان  از  کمی  درصد  آموزش،  به جز  تحصیلی، 
عمیقی  تأثیر  مالی  حمایت  منابع  این  کردند.  کسب  را  آموزشی 
در افزایش مشارکت دانشجویان در نگارش مقاالت معتبر داشته 
زیرگروه های  در  که  دانشجویانی  سوی  از  مقاله  انتشار  است. 
دریافت  فلوشیپ  اجتماعی  علوم  و  ریاضی  پایه،  علوم  آموزش، 
کرده بودند بیشتر بود. به طور مشابه، در تمام شاخه ها به جز علوم 
بیشتری  مقاالت  بودند  پژوهش  دستیار  که  دانشجویانی  انسانی، 
منتشر کردند. دستیار آموزشی فقط در گروه علوم انسانی با افزایش 
 .)ibid( بهره وری دانشجو و تولیدات علمی ارتباط مستقیم داشت
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از  از نمونه ای  با استفاده  با روشی مشابه و  بوچمولر و همکاران، 
دانشجویان دکتری رشتۀ اقتصاد، دستیار پژوهشی دانشجویان را با 
 .)Buchmueller et al., 1999( تولیدات علمی مرتبط کرده اند
مالی  تأثیر واضح حمایت  از  به شواهدی  و همکارانش  کمپل 
از دانشجویان در میزان تولیدات علمی آن ها دست یافتتند. پریتز 
متعددی  مطالعات  و  کرد  گزارش  را  مشابهی  نتایج  نیز   )1990(
درخصوص تأثیرات مثبت حمایت از دانشجویان بر میزان تکمیل 

دورۀ تحصیلی انجام داد.
دکتری  دانشجویان  دربارۀ  پژوهشی  الریویر   ،201۳ سال  در 
منطقۀ کبک کانادا بین سال های 2000 تا 2007 انجام داد و تأثیر 
حمایت های مالی از دانشجویان دکتری را در میزان بهره وری آنان 

بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان بهره مند 
منابع  این  به  که  دانشجویانی  با  مقایسه  در  مالی،  تسهیالت  از 
عالوه براین،  کرده اند.  چاپ  بیشتری  مقاالت  ندارند،  دسترسی 
تعداد بیشتری از دانشجویان بهره مند از منابع مالی موفق به اتمام 

 .)Larivière, 2013( دورۀ تحصیلی خود شده اند
دارای  دکتری  دانشجویان  مقالۀ  تولید  بین   ،4 و   ۳ نمودار  در 
حمایت مالی و بدون حمایت مالی مقایسه ای صورت گرفته است.
در کشور امریکا، مؤسسات آموزشی حرفه ای به طور گسترده ای 
و  تحقیق  از  حمایت  برای  که  وابسته اند  فدرالی  گرانت 1های  به 
ملی  مؤسسۀ  همچون  مؤسساتی  می شود.  اعطا  آن ها  پژوهش 
سالمت )NIH(2 و بنیاد ملی علوم )NSF(۳ و دپارتمان کشاورزی 

)Larivière, 2013( ۲۰۰7 نمودار3 و ۴: میانگین تولید مقالۀ دانشجویان دکتری دارای حمایت مالی و بدون حمایت مالی بین سال های ۲۰۰۰ تا

1. گرانت )Grant( یا وام بالعوض بودجه ای است که به نهادها، مؤسسات، شرکت ها یا افراد اعطا می شود.
2. National Institutes of Health
3. National Science Foundation
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امریکا، مبالغی را برای تسهیل فرایندهای پژوهشی اعطا می کنند 
که اغلب سبب تولید مقاالت معتبر می شود. گرانت های پژوهشی  
پشتیبانی  دارند.  بسزایی  تأثیر  جدید  دانش  انتشار  و  توسعه  در 
رقابتی از گرانت های پژوهشی اعتبار اعضای دانشکده را افزایش 
می دهد که به  نوبۀ خود در ایجاد ذهنیت مثبت دربارۀ مؤسسات 

.)Ali et al., 2010( کادمیک مشارکت کننده مؤثر است آ
بین  داده اند  انصراف  تحصیل  از  که  دکتری  دانشجویان  تعداد 
فراوان  ملی  برنامه های  وجود  با  است.  متغیر  درصد   70 تا   ۳0
دانشجویان  کارایی  افزایش  درجهت  مؤسسات  کوشش های  و 
گذشته  سال  پنجاه  طی  در  یا  نکرده  تغییری  روند  این  دکتری، 

تغییراتی بسیار جزئی داشته است.
با  مستقیمی  ارتباط  تمام وقت  به صورت  دکتری  دورۀ  گذراندن 
باقی ماندن در دوره و کسب مدرک دارد، زیرا دانشجویان فرصت 
دارند.  علمی  هیئت   اعضای  و  دانشکده  با  تعامل  برای  بیشتری 
این دوره  تمام وقت  به صورت  دانشجویان دکتری که  تعداد  گرچه 
را می گذرانند رو به افزایش است، بر طبق آمار شورای مؤسسات 
آموزش عالی امریکا، ۳۳ درصد از دانشجویان دکتری به صورت 
پاره وقت به تحصیل مشغول  اند که برخی از منابع آن را 57 درصد 
ذکر کرده اند. در مطالعاتی که در زمینۀ دورۀ دکتری صورت گرفته، 
به ندرت مورد بررسی قرار گرفته اند.  پاره وقت  دانشجویان دکتری 
نرخ  با  ترکیب  در  پاره وقت،  دکتری  دانشجویان  تعداد  افزایش 
فزایندۀ ترک تحصیل در این مقطع به میزان 70 درصد، توجه ویژه  

.)Zahl, 2015( به این دسته از دانشجویان را ضروری می سازد
حمایت  الگوی  و  سازوکار  تأثیر   ،1۹۹5 سال  در  پژوهشی  در 
نیز احتمال  از دانشجویان دکتری در کاهش دورۀ تحصیلی و  مالی 
این مطالعه  بررسی شد.  آنان، در دوره ای 25ساله،  فارغ التحصیلی 
دورۀ  اتمام  زمان  میانگین  و  فارغ التحصیلی  نرخ  که  می دهد  نشان 
می پذیرد.  تأثیر  آن  از  و  است  وابسته   حمایت  الگوی  به  دکتری 
حمایت  الگوهای  اثر  که  است  این  مذکور  پژوهش  یافتۀ  بارزترین 
می کنند  کامل  را  دکتری  دوره های  که  دانشجویانی  درصد  بر  مالی 
 Ehrenberg( بسیار بیشتر از تأثیر آن در کاهش دورۀ تحصیلی است

.)and Mavros, 1992
تأثیر  دربارۀ  پژوهشی   1۹۹۳ سال  در  همکارانش  و  اتینگتون 
کیفیت  در  دکتری  دانشجویان  بودن  آموزش  یا  پژوهش  دستیار 
هر  در  مطالعه،  این  نتایج  بنابر  دادند.  انجام  آنان  تحصیلی  دورۀ 
دو مدِل دستیاری تأثیرات مثبت در کیفیت دورۀ تحصیلی مشاهده 
می شود، اما دستیار آموزش بودن، در مقایسه با دستیار پژوهشی، 
با  چه  دانشجویان،  دارد.  دانشجو  حرفه ای  رشد  در  کمتری  تأثیر 
انسانی و مهارت های  آن، در روابط  تجربۀ دستیاری و چه بدون 
تفکر انعکاسی یکسان ارتقا یافتند، اما نکتۀ جالب اینکه دستیاران 
و  دادند  نشان  کمی  رشد  پژوهشی  مهارت های  درزمینۀ  آموزش 
حتی برخی از آنان، در مقایسه با دیگر دانشجویان، مهارت های 

علمی  جوامع  با  فعال  ارتباط  احتمال  آوردند.  به دست  کمتری 
یا  پژوهشی  دستیاری  تجربۀ  که  دانشجویانی  در  برون دانشگاهی 
آموزشی داشته اند بیشتر خواهد بود و تولیدات علمی بیشتری نیز 

.)Ethington And Pisani, 1993( خواهند داشت

3. مروری بر سیاست های حمایت  مالی از دانشجویان دکتری

به شکل های  و  متفاوت  با هدف های  دانشجویان،  از  حمایت 
می گیرد.  صورت  آنان  نیازهای  برطرف کردن  برای  گوناگون، 
که  است  وام  و  گرانت  شکل  به  حمایت ها  این  نوع  معمول ترین 
گاهی هم زمان صورت می گیرد و گاهی اوقات فقط یک نوع از این 

حمایت ها به دانشجویان دکتری اختصاص می یابد.
در نظام های حمایتی کشورهای اروپایی، دانشجو فردی مستقل 
یا عضوی از خانواده درنظر گرفته می شود. در کشورهای شمالی 
درحالی که  می شود،  فردی  حمایت  دانشجویان  از  اغلب  اروپا 
نیز درنظر  اروپا، خانوادۀ دانشجو  از کشورهای دیگر  در بسیاری 
گرفته می شود و حمایت در قالب سودهای مالیاتی برای والدین 
یا پرداختی های فوق العاده به خانواده انجام می شود. به این ترتیب، 
در  می شوند.  سهیم  حمایت  این  در  نیز  خانواده  دیگر  اعضای 
و  آلمان،  به ویژه  اروپایی  کشورهای  حمایتی  سیاست های  ادامه، 

کشورهای امریکا، چین، روسیه و ایران بررسی می شود.

3-1. شرایط حمایتی در آلمان
شامل  آلمان  در  دکتری  دانشجویان  مالی  حمایت  منابع 
)اشتغال  دانشجو  شخصی  درآمد  و  دولتی  کمک های  خانواده، 
دانشجویان  از  حمایت  منابع  درصد   15 است.  صرفه جویی(  و 
دکتری از درآمدهای عمومی، 4۹ درصد از طریق خانواده و 28 

درصد از درآمدهای شخصی است.
در آلمان گرانت های مستقیم وجود ندارد، درعوض گرانت های 

هدفمندی وجود دارد که در ادامه به یکی از آن ها اشاره می شود:

BAfoG 3-1-1. تشکیل گرانت ها و وام های
هدف اصلی از این طرح حمایتی ایجاد آرامش فکری دانشجو 
در حین تحصیل است که 50 درصد گرانت و 50 درصد وام را 
بهره و  دربر می گیرد. وام ها، برحسب درخواست، رایگان )بدون 
بدون نیاز به سپرده گذاری( و با مهلت پرداخت بیست ساله است. 
بازپرداخت وام پنج سال پس از اتمام دورۀ تحصیل آغاز می شود. 
هدف از اعطای این تسهیالت ایجاد فرصت های تحصیلی برابر 
با شرایط  زیادی  ارتباط  این حمایت ها  ازاین رو تخصیص  است؛ 
دانشجو،  درآمد  شامل  که  دارد  دانشجو  خانوادگی  و  اقتصادی 
شرایط  واجد  دانشجویان  است.  و...  همسر  مادر،  و  پدر  درآمد 

دریافت این تسهیالت به گروه های مختلفی تقسیم  می شوند:
اتحادیۀ  از  دانشجویانی  نیز  )و  آلمانی  یت 

ّ
مل با  دانشجویان 

و  دانشگاه  تمام وقت  دانشجویان  الزم(،  شرایط  کسب  با  اروپا 
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برنامه های آموزشی حرفه ای، دانشجویان لیسانس باالی ۳0 سال 
دانشجویان  سال.   ۳5 باالی  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
این  می توانند  نیز  خصوصی  عالی  آموزش  مؤسسات  در  شاغل 

تسهیالت را دریافت کنند.
از  مالی  حمایت های  مبلغ  بیشترین  حاضر،  درحال 
ماه  در  یورو   670 می کنند  زندگی  خانه  از  دور  که  دانشجویانی 
باشد  در محل سکونتشان  آن ها  دانشگاه  که  دانشجویانی  برای  و 

.)Orr And Schnitzer, 2008( 4۹5 یورو است

3-2. شرایط حمایتی در دیگر کشورهای اروپایی
در گزارشی که کمیسیون اروپا در خصوص حمایت های مالی 
سی  در  گرانت  از  بهره مندی  شرایط  کرده،  منتشر  دانشجویان  از 
کشور اروپایی اعالم شده که شامل نیاز مالی، شایستگی علمی و 

.)Commision, 2016( گاه هردوی آن هاست
دانشجویان  از  سالیانه  مالی  حمایت های  شرایط  و  میزان 

تحصیالت تکمیلی در این کشورها در جدول 1 ارائه شده است

حمایت شایسته محور از دکتری دورۀ تحصیالت تکمیلی
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0 ۳8 8۳5
)%70( 0 %۹0  جامعۀ

بلژیکی ـ فرانسوی

0 2۳ 600 100 %100  جامعۀ
بلژیکی ـ آلمانی

۳۹24 25 * ۳5 620 104 %۹5  جامعۀ
بلژیکی ـ فنالندی

552 20 * 24 7۹۳ 5۹ %100 1۹ بلغارستان

0 * 1۳ 21 20 %100 21/2 جمهوری چک

0 50 0 0 0 60/5 دانمارک

 1800 تا
۹000 22 54 0 0 0 47/5 آلمان

1000 15 * ۳4 6۹60 50 %15 1۹/6 جمهوری استونی

2000 47 * 56 ۳0000 6000 %60 5۳/4 جمهوری ایرلند

1467 1 * 7۹ 12000 ۳625 %40 22/6 یونان

0 0 4۳ ۳۹52 2017 %70 ۳0/2 اسپانیا

0 0 41 261 261 %65 44/5 فرانسه

 78۹ تا
1578 4 * 60 1۳24 657 %۹0 ۳1 کرواسی

4۹05 8 * 70 11۹5 1۹2 88 ۳5 ایتالیا

 2000 تا
4000 8 * * 50 10250 5125 100 1۳ قبرس

 818 تا
5۳۳۳ 12 * 20 5۳۳۳ 818 55 7/6 لتونی

 70 تا
۳614 6 * ۳7 6227 2108 51 15 لیتوانی

0 0 60 17500 8000 85 111/7 لوکزامبورگ

جدول 1: میزان و شرایط حمایت  مالی در کشورهای اروپایی
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حمایت شایسته محور از دکتری دورۀ تحصیالت تکمیلی
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 1۹1 تا
نامحدود 22 * 15 6117 144۹ 4۳ مجارستان

0 0 100 400 400 20 24/6 جزیرۀ مالت

 120۳ تا
6472 2 * 76 1۹06 1۹06 100 51 هلند

 60 تا
8۹52 ۳ * 15 0 0 0 ۳2 اتریش

 ۹42 تا
۳۳46 10 * 20 نامحدود 41 70 20 لهستان

2415 1 * 18 1066 6۳1 100 22/1 پرتقال

۹42 2 * 2۹ 281۹ 525 ۳5 17 رومانی

 1680 تا
۳240 1 * 27 ۳000 2800 85 6/6 اسلوونی

 41۳ تا
1500 ۳5 * * 12 2۹40 10 100 1۹/6 اسلواکی

0 0 100 0 0 0 4۹/4 فنالند

0 0 67 0 0 0 58/4 سوئد

0 0 56 5051 5051 ۹0 45/6 انگلستان

3-3. شرایط در امریکا
تعداد 177هزار و 580 مدرک دکتری در سال تحصیلی 201۳-
تحصیلی  سال  از  است.  شده  اعطا  ایاالت  متحده  در   2014
2004-200۳ تا 201۳-2014 میزان اعطای مدرک دکتری 41 

درصد افزایش داشته است.
کمک های مالی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حرفه ای 

در امریکا به شرح زیر است.

-  برنامۀ وام فدرال ویلیام فورد: دانشجویان واجد شرایط می توانند 

بیش از 20,500 دالر در هر سال تحصیلی وام دریافت کنند.

برنامۀ وام فدرال پرکینز: این وام به دانشجویان واجد شرایط با    -
نیازهای مالی استثنایی اعطا می شود. مبلغ این وام 80هزار دالر 
است و دانشجویان، بسته به شرایط مالی خود، میزان کمکی که 
دریافت می کنند و میزان دسترسی دانشگاه به سرمایه ها، می توانند 

برای بهره مندی از این وام هرساله ثبت نام کنند.

-  گرانت کمک آموزشی برای کالج ها و مؤسسات آموزش عالی: 
این گرانت برای دانشجویانی است که در حال گذراندن دوره های 

 4000 باالی  آن  مبلغ  و  بوده  تدریس  حرفه  آغاز  جهت  کاری 
که  است  این  دیگر  گرانت های  با  گرانت  این  تفاوت  است.  دالر 
به گذراندن دوره های تخصصی نیاز دارد و دیگر اینکه باید برخی 

اقدامات کاری و شغلی انجام شود تا گرانت به وام تبدیل نشود.

برای  پاره وقتی  شغل های  برنامه  این  فدرال:  درس  کار  برنامۀ    -
تا  آنان اجازه می دهد  به  ایجاد می کند و  نیاز مالی  با  دانشجویان 

پول موردنیاز خود را از این طریق به دست آورند.
کرد اشاره  زیر  موارد  به  می توان  دیگر  مالی  کمک های   از 

:)Education, 2016( 

- بورسیه های متعدد )با جست وجو در اینترنت(؛

- بخش مرجع در دانشگاه یا کتابخانۀ عمومی؛

- کمک مؤسسات، سازمان ها )مذهبی، اجتماعی، حرفه ای، 
خیریه( و بنگاه های محلی؛

-  آژانس های کمک رسان و خیریۀ محلی.
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3-4. شرایط در چین
کمک های مالی به دانشجویان چینی در سطح آموزش عالی به 

: )Buffalo, 2017(قرار زیر است

1( گرانت ها: برنامۀ گرانت ایالتی از سال 2002 اعطای جایزه به 

دانشجویانی است که در سطح تحصیالت اولیه نخبه شده اند.

اصلی ترین  از  یکی  شایستگی  بر  مبتنی  بورسیه های  بورسیه:   )۲

اختیار  در   1۹86 سال  از  که  است  مالی  کمک های  انواع 
دانشجویان قرار گرفته است.

در  مطالعاتی  کار  انجام  مقررات   ،1۹۹4 سال  در  مطالعاتی:  کار   )3

مؤسسات آموزش عالی مصوب شد تا تمامی مؤسسات آموزشی را به 

درنظرگرفتن منابع مالی برای کمک به دانشجویان بی بضاعت وادار کند.

یه: تعداد محدودی از دانشجویان از  ۴( معافیت از پرداخت شهر

چنین امکانی برخوردار می شوند.

اجرا   1۹86 سال  در  وام  برنامۀ  اولین  دانشجویی:  وام های   )5

برنامۀ  دارد:  وجود  دانشجویی  وام  برنامۀ  دسته  سه  چین  در  شد. 
وام دانشجویی تجاری، وام های دانشجویی دولتی و وام دولتی به 

دانشجویان مقیم.

انواع وام ها در چین و شرایط بهره مندی از آن در جدول 2 ارائه 
شده است.

وام اقامتی دانشجویی وام دانشجویی یارانه ای از سوی دولتوام دانشجویی تجاری

200۹ )کشوری(اوت سال 2000 )کشوری(بهار سال 2000 )کشوری(تاریخ آغاز

افراد واجد شرایط
 تمام دانشجویانی که در آموزش

عالی مشغول به تحصیل اند

 دانشجویان تمام وقتی که از خانواده های
 کم درآمدند و در مؤسسات آموزشی

عمومی مشغول به تحصیل اند.

 دانشجویان کم درآمدی که در آموزش
 عالی خصوصی و دولتی مشغو   ل اند و

 در همان مکانی زندگی زندگی می کنند
که بانک و مؤسسۀ مالی وجود دارد

 منبع مالی وام

 بانک های تحت مالکیت
 ایالت، بانک های تجاری،
 اتحادیه های همکاری های

اعتباری

چهار بانک ایالتی
 بانک های تجاری محلی و دیگر

مؤسسات مالی

شهریه، هزینۀ خوابگاه و زندگیشهریه، هزینۀ خوابگاه و زندگیشهریه و هزینه های زندگیپوشش دهی

 کمترین و بیشترین مقادیر
وام سالیانه

57۹17۳۹17۳۹ تا 7۹7 دالر

دوره های بازگشت وام
 وام مسکن روتین با نرخ  مطلوب
 تجاری است و دوره های بازگشت

بر اساس بانک متغیر است.

 دارای نرخ های مطلوب تجاری است.
 درصورتی که دانشجو در مؤسسه

 آموزشی باشد، دولت 100 درصد
 یارانه می دهد. دورۀ بازگشت شش ساله

است.

 نرخ تجاری توافق شده با بانک ملی چین
 تنظیم می شود. درصورتی که دانشجو

 در مؤسسۀ آموزشی باشد، دولت 100
 درصد مبلغ توافق شده را یارانه می دهد.

دورۀ بازگشت ده ساله است.

جدول ۲: انواع وام های دانشجویی در چین

3-5. شرایط در روسیه
اغلب  که  می شود  سبب  روسیه  در  اجباری  شهریه های 
دانشجویان جوان برای تأمین هزینه های تحصیلی به خانواده های 
یکدیگر  با  مؤسسات  تحصیلی  هزینه های  باشند.  وابسته  خود 
تحصیلی  هزیِنۀ  از  قسمتی  ایالت ها،  برخی  در  است.  متفاوت 
و  دانشجویان  را  آن  مابقی  و  می شود  تأمین  ایالتی  بودجۀ  از 

خانواده هایشان تأمین می کنند.
منعقد  مؤسسه  و  دانشجو  بین  که  قراردادی  بنابر  مواردی،  در 
تأمین  کارفرمایان  برخی  سوی  از  تحصیل  هزینه های  می شود، 
می شود. این مسئله به  ویژه در مورد دانشجویان کارشناسی ارشدی 

 مبلغ این 
ً
مطرح است که عملکرد دانشگاهی خوبی دارند. معموال

بورسیه ها ناچیز است و هزینه های زندگی را تأمین نمی کند. حتی 
دانشجویان تمام وقت نیز اغلب مجبورند برای تأمین مالی زندگی 

و تحصیل  خود کار کنند.
به منظور ایجاد برابری، بورسیه های اجتماعی برای کودکان و جوانان 
ویژۀ  بورسیه های  است.  شده  گرفته   درنظر  ناتوان  یا  بی سرپرست 
محدودی نیز اعطا می شود، مانند بورسیه های اقامتی و بورسیه هایی 
که به وسیلۀ شرکت ها و مؤسسات برای حمایت از دانشجویان مستعد 

 .)Commission, 2017( درنظر گرفته  شده است
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جدول 3: برخی از مصوبات دستگاه های مسئول در ایران در حمایت مالی از دانشجویان دکتری

3-6. ایران
هزینه های  تأمین  ایران  در  دکتری  دورۀ  مشکالت  از  یکی 
تحصیل و زندگی است. زیرا، با توجه به ردۀ سنی، دانشجویان این 
به شرایط جامعه مستقل زندگی  توجه  با  یا  متأهل اند  اغلب  دوره 
می کنند. ازآنجاکه در ایران پیوند و تعامل ضابطه مند و مؤثری بین 
پایان نامه ها، کارهای پژوهشی و دانشگاه ها با صنعت و بازار کار 
عدیده ای  مشکالت  با  دکتری  مقطع  دانشجویان  نیست،  برقرار 

دست  به  گریبان اند. عمدۀ این کاستی ها ناشی از خألهای قانون 
این عرصه است. در سال های اخیر،  و سیاست های حمایتی در 
به منظورحمایت از دانشجویان دکتری، در عرصۀ سیاست گذاری 
مصوبات  از  برخی  است.  گرفته  صورت  اقداماتی  اجرایی  و 
در  دکتری  دانشجویان  از  حمایت  زمینۀ  در  مسئول  دستگاه های 

جدول ۳ ارائه شده است.

یخ تصویبواجدین شرایطموضوعپوشش حمایتی دستگاه تصویب کنندهتار

بورسیۀ تأمین هیئت 

 علمی

اعطای بورس دکتری در داخل به منظور 

تأمین هیئت  علمی موردنیاز دانشگاه ها و 

مراکز علمی و تحقیقاتی

دانشجویان دکتری 

منتخب
1۳80/۹/6

وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری

دسترسی به امکانات 

و تجهیزات دانشگاه 

و امکان حضور در 

کنفرانس های علمی و 

کارگاه های پژوهشی 

داخلی و خارجی

آیین نامۀ تسهیالت پژوهشی ویژۀ 

دانشجویان ممتاز

دانشجویان ممتاز و 

برگزیدۀ المپیادها
1۳81/1/26

وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری

بورس تحصیلی، شرکت 

در کنفرانس های علمی 

و دسترسی به امکانات 

دانشگاه

آیین نامۀ تسهیالت آموزشی و پژوهشی 

برای دانشجویان  ممتاز دوره های 

Ph.D کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویان ممتاز 

و برگزیدگان آزمون 

ورودی دورۀ دکتری 

و کارشناسی ارشد 

و دانشجویان دارای 

دو تا سه مقالۀ 

علمی ـ پژوهشی و 

برگزیدگان المپیادهای 

علمی دانشجویی

1۳81/12/1۹
وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری

تأمین هزینه های فرصت 

مطالعاتی

اعطای بورس دکتری به داخل به منظور 

تأمین هیئت  علمی موردنیاز دانشگاه ها و 

مراکز علمی و تحقیقاتی

دانشجویان دکتری 

منتخب
1۳82/5/20

وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری

پژوهانه 

)مخصوصپایان نامه(

شیوه نامۀ به کارگیری یافته های پژوهشی 

موضوع  بند د مادۀ 45 قانون برنامۀ 

چهارم توسعه

دانشجویان دکتری و 

منتخب
1۳84/۳/18

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور

وام پرداخت شهریه

بند 5 قانون بودجۀ سال 1۳87 کشور 

درخصوص کمک به صندوق رفاه 

دانشجویان

مجلس شورای اسالمی1۳86/12/1کلیۀ دانشجویان
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یخ تصویبواجدین شرایطموضوعپوشش حمایتی دستگاه تصویب کنندهتار

سیاست اجرایی حمایت

)مطابق نقشۀ جامع 

علمی کشور(

سیاست های اجرایی حمایت از فعالیت 

تمام وقت دانشجویان دورۀ دکتری با 

تأمین هزینه های تحصیلی و معیشتی 

ایشان با نظارت استادان راهنما

1۳۹0/10/1۳دانشجویان دکتری
شورای عالی انقالب 

فرهنگی

پژوهانه

شیوه نامۀ اعطای پژوهانه به دانشجویان 

دکتری پژوهش محور دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزشی و پژوهشی

1۳۹1/4/5دانشجویان دکتری
وزارت بهداشت و درمان 

و آموزش پزشکی

پژوهانه )مخصوص 

پایان نامه(

آیین نامۀ حمایت از پایان نامه های دکتری 

از طرف ستاد توسعۀ زیست فناوری

پایان نامه های دوره های 

دکتری
—

معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

پژوهانه )مخصوص 

پایان نامه(

آیین نامۀ حمایت از پایاننامه های دکتری 

از طرف ستاد توسعۀ زیست فناوری

در مقاطع 

کارشناسی ارشد، 

دکتری عمومی و دکتری 

تخصصی

—
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

پژوهانه
آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از 

دانش آموختگان برتر دانشگاهی

دانش آموختۀ برتر دورۀ 

کارشناسی ارشد
بنیاد ملی نخبگان1۳۹5

نتیجه گیری

همان طور که در مقدمۀ این مقاله عنوان شد، تعداد دانشجویان 
و  رشد  این  است.  افزایش  درحال  چشمگیر  رشدی  با  دکتری 
 Walker And( اقبال مختص ایران نیست و روندی جهانی دارد
می دهد  نشان  تطبیقی  مطالعات  Thomson, 2010(. همچنین 
دارد،  اصلی  کارکرد  دو  دکتری  دانشجویان  از  مالی  حمایت  که 
ازیک سو سبب اتمام تحصیل دورۀ دکتری می شود و ترک تحصیل 
فعالیت های  دیگر،  ازسوی  و  می دهد  کاهش  را  دانشجویان 
را  حمایت شده  دانشجویان  مقاالت  تولید  آن  تبع  به  و  پژوهشی 
با اتخاذ  افزایش می دهد. بنابراین، سیاست گذاران علم و فناوری 
مساعد  شرایط  مالی،  حمایت  ازجمله  گوناگون،  سیاست های 
الزم  شایستگی  که  می کند  فراهم  دانشجویانی  برای  را  تحصیلی 
را دارند اما توانایی تأمین هزینه های تحصیلی و معیشتی خود را 
ندارند. با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شد که حمایت از 
دانشجویان دکتری در بسیاری از کشورها سازوکارهای متنوعی دارد 
که بر پایۀ نیازهای ملی و محلی طراحی شده اند. سیاست گذاران 
آموزش عالی ازیک سو، با کمک ابزارهای مالی، به تأمین نیروی 
انسانی پژوهشی و تخصصی کشور اقدام می کنند و ازسوی دیگر 
پژوهشگران و متخصصان را به سوی برطرف کردن نیازهای کشور 
سوق می دهند. در کنار این سیاست درست، دولت ها برای کاهش 
بار مالی حمایت و پایداری آن از روش های گوناگونی در برگزیدن 
شد،  ذکر  که  همان گونه  می کنند.  استفاده  شرایط  واجد  افراد 

بیشتر  توسعه یافته سبب حضور  در کشورهای  مالی  حمایت های 
دانشجویان دکتری در مراکز پژوهشی و افزایش بهره وری آنان، در 
قالب افزایش تولیدات علمی و کاهش دورۀ تحصیلی، شده است. 
فعالیت  از  اجرایی حمایت  سیاست های  اتخاذ  از  پس  ایران،  در 
تمام وقت دانشجویان دورۀ دکتری در شورای عالی انقالب فرهنگی 
مطابق سند باالدستی نقشۀ جامع علمی کشور، مسیر و خط مشی 
است.  شده  مشخص  دکتری  دانشجویان  از  حمایت  برای  الزم 
آیین نامه های  تصویب  ضمن  باید  متولی  دستگاه های  و  دولت 
اجرایی متناسب با این سیاست ها و اصالح آیین نامه های موجود، 
قانون گذاری  در  موازی کاری  و  ناهماهنگ  تصمیم گیری های  از 
اثربخشی الزم  این حوزه  تا هزینه های صورت گرفته در  بپرهیزند 

را داشته باشد.
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The Policies of Financial Support from Ph.D Students and The Promotion 
of Human Resources Productivity and Research Institutes
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Abstract
In the field of policy making for the higher education system, one of the main issues is the 
employment of the PhD students in the jobs outside of the university, which in some cases harm 
the duties and research activities of Ph.D students and reduce the productivity of them and extend 
the PhD program period time. The aim of this paper is to study the support systems and policies for 
providing livelihood costs of the Ph.D students in order to prevent their employment in unrelated 
work outside the university and strengthen their attendance and full-time research activity at the 
university. Relevant policies and laws have been enacted and implemented in this regard in the 
supreme council of cultural revolution (SCCR), ministry of research and technology (MSRT), 
Ministry of Health and Medical Education (MOHME) and vice-Presidency for Science and 
Technology (VPST). In the beginning, a comparative study has been done in the selected countries. 
In the following, by reviewing resolutions and their implementation approaches, a large picture of 
laws is presented. In the end, some policies and measures have been proposed for Iran.
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