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Abstract
Aim: The present study seeks to examine and
recognize employment attitudes among PhD students
in business administration using an interpretative
approach. Method: The research approach was the
qualitative methodology that uses the ethnographic
method for research. The data were collected using
document analysis, participant observation, and semistructured open interviews, combined with
triangulation. Eighteen PhD students of business
administration were selected as the statistical
population using targeted sampling and theoretical
saturation index. Also, content analysis was exploited
to analyze the data and the conclusion derived from it.
Result: The results showed that eight types of
employments were identified for the individuals.
According to students, joint research activities with
professors,
employment,
freelance
work,
entrepreneurship
and
knowledge
enterprise,
counseling, teaching, financial support for institutions,
and a combined type were employment types for PhD
students in business administration. Conclusion:
Furthermore, another research finding was that some
students have a positive attitude towards employment
while studying, some have a negative, and others have
a neutral one. Among the eight employment types
identified, mainly attitudes toward employment status
and negative self-employment were negative,
combined situations were defined according to its
conditions and diversity with a neutral attitude, and
attitudes toward the other five employment situations
were defined positively and in proportion to student
conditions.
Keywords: Employment, Student of Ph.D.,
Management, Ethnography, Attitude
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چکیده

 پژوهش حاضیر بیا رویکیردی تفسییرگرایانه درصیدد بررسی و:هدف
شناخت نوع نگاه به اشیتغال در مییان دانشیجویان دکتیری میدیریت
 رویکییرد پژوهش ی بییه کییاربرد شییده از نییوع: روش.بازرگییان اسییت
رو شناس کیف است که از رو مردمنگاری برای تحقی استفاده
، دادههای این پژوهش با استفاده از رو های تحلیل اسناد.شده است
مشییاهده مشییارکت و تکنییی مصییاحبه بییاز و نیمییه سییاختاریافته
جمعآوری شدهاند و سپس با استفاده از تکنی مثلیثسیازی ترکییب
 با استفاده از رو نمونهگیری هدفمند و شاخ اشباع نظری.شدهاند
 نفر از دانشجویان دکتری مدیریت بازرگان دانشیگاه عالمیه18 تعداد
.طباطبائ بهعنوان نمونه جامعه پژوهش میورد بررسی قیرار گرفتنید
همچنین برای تجییهوتحلیل اطالعیات و نتیجیهگییری از یافتیههیای
 یافتههای پیژوهش: یافته ها.استفاده گردید

تحقی از تحلیل تماتی

.نشان م دهد که هشت گونه اشتغال برای این افراد قابل تعریف است
، اسیتخدام، فعالیتهای پژوهش مشترک با اساتید،از نظر دانشجویان
، تیدریس، مشیاوره، کارآفرین و شرکتهیای دانیشبنییان،شغل آزاد
 از انواع اشتغالهیای دانشیجو، حمایتهای مال نهادها و گونه ترکیب
 همچنیین از: نتیجهگیری.دکتری مدیریت بازرگان محسوب م شود
دیگر نتای پژوهش این است که برخ دانشجویان نسبت بیه موضیوع
 برخ نگر منفی و برخی، نگرش مثبت،اشتغال در حین تحصیل
، از میان هشت گونه اشتغال شناسای شده.نیی نگر ب طرفانه دارند
، عمدتاً نگر نسبت به وضعیت اشتغال استخدام و شغل آزاد منفی
وضعیتهای ترکیبی بیا توجیه بیه شیرایط و تنیوع آن دارای نگیر
 مثبت و متناسب، وضعیت دیگر اشتغال5 ب طرفانه و نگر نسبت به
.با شرایط دانشجوی تعریف م شود
 نوع نگاه، مردمنگاری، مدیریت، دانشجو دکتری، اشتغال:کلیدواژهها

. ایران، تهران، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگان دانشگاه عالمه طباطبای تهران: نویسنده مسئول.1
Amirhosseintayebi69@gmail.com
. ایران، تهران، استادیار مدیریت بازرگان دانشگاه عالمه طباطبای تهران.2
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مقدمه
اشتغال ،ی موضوع چندبعدی است که عوامل مختلف سیاس  ،فرهنگ  ،اقتصادی ،فنیاوری و ...
بر آن تثثیرگرار است .امروزه دیگر ،شغل و مسیرهای شغل در هیاره جدید همانند گرشته نیست
و بسیار متنوعتر شده است (عبدالحسین  ،نیلفروشیان ،عابیدی و حسیینیان .)1398،بیه اسیتناد
آمارهای رسم مرکی آمار ایران و مصاحبه مسئولین کشور در رسانهها ،یکی از موضیوعات مهیم
اشتغال جوانان ،بیکاری قشر تحصیلکرده است .اگرچه با توجه به افییایش تعیداد دانشیگاههیا و
مثسسات آموز عال و بهتبع آن افیایش تعداد پریرفتهشدگان ورود به دانشگاهها ،زمینهسازی
برای اشتغال دانشآموختگان و کاهش بیکاری یک از مثموریتهای اصیل دولیتهیا بیوده اسیت
(یائو2018،1؛ چان و لین ،)2015 ،2اما بهطورکل موضوع اشتغال دانشجویان یا دانشآموختگیان
دانشگاهها همواره با نظام آموز عال و بازار کار مرتبط است (شرف و عباسپور )1394،و عوامل
مختلف فردی ،خیانوادگ و محیطی بیر موفقییت آن تثثیرگیرار هسیتند (صیدیقیان بییدگل و
لشگری1396 ،؛ لیسوا ،جانسن ،خاپاوا ،پالمپ و تایمی.)2018،3
در این میان ،نگر و یا نوع نگاه بهعنیوان یکی از مهیمتیرین جنبیههیای رفتیار فیردی در
شکلگیری رفتارهای مختلف بسیار مثثر بوده و نگر فرد در مورد ی موضیوع ،بیر رفتیار وی
نسبت به آن موضوع تثثیرگرار است (کار و سکیورا .)2007،4لرا ،برای اینکه بهتر بتوان دغدغهها
و شرایط شغل این قشر را درک کرد ،یک از مهمترین اقدامها در زمینه اشتغال بین دانشیجویان
و دانشآموختگان ،بررس و شناخت جامع نوع نگاه آنان نسبت بیه ایین مقولیه اسیت (موحیدی،
لطیف و زلیخای سیار.)1393،
اکثر پژوهشها در رابطه با نگر به اشیتغال ،عمیدتاً متمرکیی بیه موضیوع نگیر شیغل و
پارادایم اثباتگرای است ،نوآوری پژوهش حاضر بدینصورت است کیه بیا اسیتفاده از رویکیردی
تفسیرگرایانه سع دارد در قالب بازشناس نگر ها به اشتغال ،تحلیل مردمنگارانه برای این امر
تشریح کند .بهعبارتدیگر ،این پژوهش با بهرهگیری از رویکیردی امیی  5می خواهید نگیاههیا و
نگر های مختلف به اشتغال را شناسای کند .در رویکرد امی  ،هدف محقی ایین اسیت کیه از
طری تکنی های مشاهده مشارکت  ،غرق در موضوع پژوهش شود .معان و دلیلهای رفتارهیا و
اعمال موضوع پژوهش را درک کند ،این اتفاق زمان م افتد که محق تا اندازهای در سوژه خیود

1. Yao
2. Chan & Lin
3. Lysova, Jansen, Khapova, Plomp, & Tims
4. Carr & Sequeira
5. Emic
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غرق م شود تا بتواند به فهم مناسب برسد .محق در این رویکرد ،سیع می کنید کیه معیان و
دلیلهای رفتار و اعمال موضوع پژوهش را درک کند (محمدپور.)1397،
از طرف دیگر ،یک از مهمترین رسالتهای دانشگاه و آموز عال م تواند آمادهسازی افراد
برای ورود به دنیای بازار کار باشد که با چالشهای همراه اسیت (تجیری ،صیالح عمیران ،مهیر
عل زاده و علییاده ثان  .)1398 ،در این میان ،دوره دکتری بخش مهم از تحصییالت تکمیلی
است و اغلب بهعنوان سومین چرخه زندگ دانشجوی بعید از مقطیع کارشناسی و کارشناسی
ارشد و نخستین مرحله از مسیر حرفهای دانشپژوهان و اعضای هیئیتعلمی میورد توجیه قیرار
م گیرد (حسین  .)1395،در این میان ،اکثر جوانان تا پیش از ورود به مقطع دکتری ،تصورات و
نگر های مختلف به وضعیت شغل آینده خود دارند .برخ شرایط شیغل اییده آل خیود را در
عضویت هیئتعلم و تدریس م بینند ،برخ با هدف یافتن موقعیت شغل خیوب و ییا ارتقیای
شغل در محل کار خود به سراغ ادامه تحصیل در این مقطع م آیند و اندک افرادی نیی به دلییل
عالقییه شخص ی بییه علییمآمییوزی اییین مسیییر را ط ی م ی کننیید (باگییل ،میکییل ،اگمونییت و وان
هنتن .)2011،1این تصورات و نگر ها م توانید در گیرر زمیان دسیتخو تغیییرات شیود ،لیرا
قابلتصور است که نوع نگاه به اشتغال در قبل ،حین و یا پس از تحصیل دچار تغییر شود .تمرکیی
این پژوهش در مرحله دوران دانشجوی است ،یعن زمیان کیه دانشیجوی دکتیری در دانشیگاه
مشغول به تحصیل بوده ،حال اینکه در نیمه اول راه؛ درگیر واحدهای درس و آزمون جامع باشد
و یا در نیمه دوم که مرتبط با رساله است ،قرار داشته باشد.
دغدغههای شغل خانواده ،فرصیتهیای شیغل محیدود اسیتخدام  ،فضیای جدیید فعالییت
شرکتهای دانشبنیان ،برخ از عوامل هستند کیه سیبب می شیود موضیوع تحقیی  ،اهمییت
دوچندان پیدا کند .ضمن اینکه در شیرایط کنیون ؛ دانشیگاه ،جامعیه و خیانواده نییی انتظیارات
مختلف از دانشیجویان دکتیری دارنید (اسیگندری ،جینی  ،معمیارزاده طهیران ،موسی خیان و
محتشم  .)1398،بهعنوان مثال ،آییننامه آموزشی دوره دکتیری تخصصی وزارت علیوم نشیان
م دهد که انتظاری که از دانشجو این مقطع م رود ،تحصیل بهصورت تمیاموقیت اسیت و حتی
شنیده شده که در برخ دانشگاهها ،برای دانشجویان دکتری نیی همانند اعضیای هیئیتعلمی و
کارکنان ،سیستم حضوروغیاب (اثرانگشت ) تعریف شده است .لرا ی دانشجوی دوره دکتیری تیا
حدودی تحت فشارهای مختلف و گاها متناق نیی قرار م گیرد .ضیمن ایینکیه یکی از دالییل
شخص که پژوهشگر این موضوع را بیرای تحلییل و بررسی انتخیاب کیرده ،بیه جلسیه معارفیه
دانشجویان دکتری با اساتید گروه میدیریت بازرگیان دانشیگاه عالمیه طباطبیائ در مهیر 1396
1. Bogle, Michel, Eggermont & Van Henten
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بازم گردد .با توجه به حضور خود پژوهشگر در آن جلسه ،مشخ شد که حجم سثاالت مختلف
و پاسخهای متنوع اساتید ،عمدتاً پیرامون چگونگ تقسیم زمان بین فعالیتهای علمی و شیغل
مورد انتظار از دانشجوی دکتری است که عدهای مواف اشتغال رسم در حین تحصیل ،عیدهای
مخالف و برخ نیی تحت شرایط  ،هر دو فعالیت آکادمی و همچنین اشتغال را توصیه نمودنید.
لرا با توجه به نظرات مختلف ،پژوهشگر به این نتیجه رسید که برای شناخت بهتر نگیر افیراد،
بهتر است پژوهش مردمنگارانه صورت گیرد تا نوع نگاه به اشتغال در مییان دانشیجویان دکتیری
مدیریت بازرگان بهصورت واضحتری مشخ گردد.
لرا هدف این پژوهش ،بررس و شناخت نوع نگاه بیه اشیتغال در مییان دانشیجویان دکتیری
مدیریت بازرگان در بستر پژوهش مردمنگاری است و به عبارت تجربیه زیسیته قیوم ،میرتبط بیا
دانشجویان دکتری مدیریت بازرگان است .سثاالت که در این پژوهش به آن پرداختیه می شیود
عبارت است از -1 :از نقطه نظر دانشجویان ،چه نوع فعالیتهیای اشیتغال محسیوب می شیود و
م توان با آن امرارمعا کرد؟ (از نقطه نظر دانشجویان ،انواع گونههای اشتغال چگونه است؟) -2
نگر نسبت به انواع گونههای اشتغال به چه صورت است؟ لیرا در ادامیه پیس از پیرداختن بیه
ادبیات پژوهش ،با رو شناس مردمنگاری بیشتر آشنا شده و یافتههای تحقی پیرامون نوع نگاه
به اشتغال ارائه م شود.
لرا در ادامه ،اختصاراً به ترتیب پیرامون نگر به اشتغال ،اشیتغال ،دوره تحصییل دکتیری و
مردمنگاری مطالب عنوان م شود.
هیچ مفهوم مجرّدى نتوانسته است همچیون مفهیوم «نگیر » ،موقعییت عمیدهاى در روانشناسی
اجتماع کسب کند .نگر معادل واژه  Attitudeبه معنای پنداشت و طرز تفکر بیر اسیاس مفروضیات
پیشین و مانند آنها است .تعاریف بسیاری در مدیریت و روانشناس از نگر وجیود دارد کیه هیر کیدام
در پارادایمهای مختلف مطرح م شود (رضاییان .)1396،منظور ما از نگر در ایین پیژوهش ،بیهصیورت
نوع نگاه (نقطه نظر) و شیوه نگریستن است .هر شخ  ،از زاویه نگاه خاص خود به موضوعات می نگیرد و
پنداشت خود را دارد .بهنوع م توان گفت عین دیدن افراد متفاوت است و منظور میا از واژه نگیر در
پژوهش ،همان نوع نگاه و طرز فکر ذهن است .لرا در ادامه ،هر کجا به نگر اشاره شیده ،منظیور همیان
نوع نگاه در پارادایم تفسیرگرای است.
در این میان ،نوع نگر افراد ی جامعه به اشتغال ،در کمیت و کیفییت انجیام کیار توسیعه
جامعه نقش مثثری دارد؛ بهطوریکه شاید بتوان گفت یک از عوامل مهم عدم توسیعه اقتصیادی
مناسب کشورمان نیی ناش از فقدان نگر سازنده گروههای مختلیف اجتمیاع بیه کسیبوکیار
باشد .الزم به ذکر است نگر به اشتغال ،موضوع کالن و گسترده اسیت ،درحیال کیه نگیر
شغل و یا سازمان  ،نوع احساس فرد نسبت به سازمان و شغلش است که زاییده عیوامل نظییر
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ماهیت شغل و سازمان ،نیروی انسان پیرامون ،عوامل سازمان و محیط و عوامیل فیردی اسیت
(رضائیان .)1396،درواقع نگر به اشتغال ،عبارت است از آمیادگ روانی بیرای انجیام کیار کیه
م تواند سازنده (مثبت) ،مخرب (منف ) یا خنث باشد (موحیدی و همکیاران .)1393،در نگیر
منف  ،فرد از انجام کار خوشش نم آید و به اصیطالح ،در هیر فرصیت از زییر کیار شیانه خیال
م کند .در نگر خنث  ،فرد هیچ احساس مثبت یا منف نسبت به کسبوکار ندارد و کار را ی
تکلیف در برابر دستمیدی که به او م دهند ،م داند و درنهایت در نگر مثبت ،فرد بیا عشی و
عالقه به کار م نگرد و کسبوکار را عامل موفقییت فیردی و اجتمیاع دانسیته و از انجیام کیار،
احساس رضایت و شادمان م کند (سعیدیکیا.)1396،
از طرف دیگر ،عل رغم انجام تحقیقات مختلف در ارتبا با موضوع اشتغال و اشتغالپریری،
هنوز تعریف روشن از اشتغالپریری وجود ندارد و برخ نییی تعیاریف چندرشیتهای را بیرای آن
برگییدهاند (خواجه ،زائری و تاجی  .)1398،درواقع در مورد اشتغال ،تعاریف متعددی ارائه شده
و از دیدگاههای مختلف اجتمیاع  ،سیاسی و میدیریت بیه ایین موضیوع نگریسیته شیده اسیت
(رومگنی ،اسکوپ و بیوسارت .)2019،1یک از متداولتیرین تعیاریف اشیتغال در حیوزه میدیریت،
بدینصورت است که اشتغال به معن «عوامل تولید یا ظرفیتهیای موجیود» در فضیای صینعت
تولیدی ،کشاورزی و خدمات تعریف م شود (قل پور .)1395،تعریف که دانشمندان میدیریت از
دیدگاه مدیریت برای اشتغال ارائه دادهاند عبارت است از متخص و کارآمد در مشاغل مختلف
و تطبی آنها با پستهای تخصص بهنحویکه نیل به اهداف سازمان را بیرای میا امکیانپیریر
سازد .بهعبارتدیگر ،به نقل از هیلی و پاالرد 2اشتغالپریری عبارت است از توانای بدست آوردن
و حفظ کار تماموقت که در شرایط کنون  ،فنیاوریهیا و تجربییات روی آن تیثثیر زییادی دارنید.
ضمن اینکه ط دهههای اخیر ،در ادبیات تیثثیر مثبیت شایسیتگ هیای رفتیاری در حماییت از
عملکرد و شغل دانشگاهیان ،مورد تثیید واقع شده است (هال و دورین .)2018،3پژوهشها نشیان
م دهند که مفهوم اشتغال و توجه به انواع آن م تواند بهعنوان ی راهحیل مناسیب بیرای حیل
معضل اجتماع بیکاری (جوانان تحصیلکرده) و رقابت شدید در بازار کار فارغالتحصییالن تعبییر
شود (فوتیادو .)2020،4با این حال ،رودریگی ،باتلر و گسیت )2019( 5نییی بیهطیور خیاص تثکیید
کردهاند که موضوع اشتغال در دانشجویان نیاز به بررس عمی تری از جهتگیری شغل حرفیهای
تا نگر و بررس سایر صالحیتهای رفتاری دارد.
1. Römgens, Scoupe & Beausaert
2. Hillage & Pollard
3. Hall & Doiron
4. Fotiadou
5. Rodrigues, Butler, & Guest
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دوره تحصیل دکتری ( 1)PhDبه معنای دکتری فلسفه ،بهعنوان یک از باالترین درجات و
مدارک دانشگاه و مالک و معیار صالحیت دانشپژوه منحصربهفرد ،به دالییل متنیوع میورد
توجه افراد ،گروهها و نهادهای مختلف است .افراد اغلب با هدف بهبود موقعیت حرفهای و ارضای
عالی فردی یا ترکیب از این دو وارد دوره م شوند (باگل و همکاران .)2011،گروهها و نهادهای
اجتماع نیی چشم به بهرهمندی از خدمات آموزش  ،پژوهش و اجرای منبعث از دوره دکتری و
افراد درگیر در آن دارند .جامعه نیی در شکل کالن خود از نظر توسعه مبتن بر دانای یا ساخت
و ایجاد جامعه دانشبنیان نیازمند دورههای دکتری است .با وجود تنیوع اهیداف و رسیالتهیای
ذینفعان متنوع ،تحق آنها در وهله اول نیازمند کسب مهارتها و شایستگ های مرتبط با ایین
دوره از طرف ذینفعان اصل  ،یعن دانشجویان ،اسیت کیه فرهنیگهیای متنیوع را هیم شیامل
م شود .در ادامه پیرامون مردمنگاری نیی ،مطالب مطرح م شود.
قومنگاری یا مردمنگاری ،2هم بهعنوان شیوه جمعآوری اطالعات (انواع مشاهده) ،هم بهعنوان
ی رو تحقی (مجموعه نگر کیف و تحلیل نسبت به ی موضیوع تحقیی خیاص) و هیم
بهعنوان ی نظریه (مجموعه نظام خاص که ی موضوع را در چارچوب آن بتوان تحقیی کیرد)
مطرح است ،که البته در اینجا ،بیشتر تثکید بر ماهیت روش آن م باشد .از نظر ریشیهشناسی ،
مردمنگاری از ترکیب دو کلمه «اتنو »3به معنای فرهنگ یا نژاد و «گراف  »4به معنیای نوشیتن،
ضبط کردن و شرح دادن تشکیل شده است (محمدپور .)1397،مطالعه توصیف دقیی از میردم،
بخصوص در زمینههای فرهنگ مربو بیه قومیتها ،جوامع سنت  ،گروههای خیرد و گیروههیای
دچار انحرافات ،از اهداف اساس تیحقی در علوم انسان به شمار م آید که امروزه تحیت عنیوان
مردمنگاری شهرت یافته است .بر این اساس ،مردمنگاری به معنای تحتاللفظ توصیف از میردم
و فرهنگهاست .رو های مردمنگاری در راستای تناسب و انطباق هرچه بیشتر بیا محییطهیای
پژوهش  ،زمان ،ترجیح پژوهشگران و اقتضای گروههیای فرهنگی  ،دائیم در حیال بیهروزرسیان
هستند .بهطورکل زمان که هدف تحقی کشف شرایط اجتماع  ،نگیر هیا ،نقیشهیا و روابیط
بینفردی در ارتبا با ساختار کل فرهنگ باشند ،مردمنگاری بهعنوان ی شییوه فعیال تحقیی
پیشنهاد م گردد (کراسیول و کیالرک .)2017 ،5ایین رو  ،بیه پژوهشیگر امکیان می دهید تیا
موضوعات را بسیار عمی و دقی شناسای کند .این شیناخت موضیوع اعیم از موضیوعات مثبیت
اجتماع (بررس مراسم ازدوا ) یا منف (بررس مراحل اعتیاد) برای جامعه مفید خواهد بود.
)1. Doctor of Philosophy (PhD
2. Ethnography
3. Ethno
4. Graphy
5. Creswell & Clark
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همچنین مرور مطالعات ،حاک از فقر نسب در زمینه پژوهش حاضر است .در ادامیه ،معیدود
پژوهشهای خارج و داخل مرتبط یا نیدی با نگر پیرامون اشتغال معرف م شوند.
کییارتالزو ،بانسییو ،گرل ی و باتیسییتا فاگییت ،)2020( 1در پژوهش ی جهییتگیییری شییغل در
فارغالتحصیالن تیازهکیار را میورد بررسی قیرار داده اسیت .نتیای بدسیت آمیده نشیان داد کیه
صالحیتهای رفتاری و جهتگیری شغل با اشتغال درک شده رابطه مثبت دارد .اسپینوزا ،اداردو
گنیالس ،م گین ،سیاندوال و کسیتیلو )2020( 2در پژوهشی بیه بررسی موضیوع اشیتغال در
دانشگاههای شیل پرداختند .نتای آنان نشان داد تثکید زیاد بر اشتغالزای دانشیجویان ،ممکین
است عواقب منف برای این کشور بهعنوان ی جامعه نیی به همراه داشته باشد.
آلپ و تسیت  )2020(3نشان داد کیفیت محیط اقتصادی و اجتماع و رابطه آنهیا ،تعیادل
عرضه و تقاضا بازار کار را مشخ م کند .به طور معمول ،هرچه دانشجویان و جویندگان کار بیه
مرکی شغل (کشور مجارسیتان) نیدیی تیر باشیند ،سیطح اشیتغال بیاالتری دارنید و لیرا برخی
4
دانشجویان شهرهای دیگر ،معمیوالً در مرکیی کشیورها تمرکیی دارنید .سیین ،تیاوارس و آمیارال
( ،)2019در پژوهش به موضوع پریر دانشیگاهیان پرتغیال از اشیتغالزایی بیهعنیوان هیدف
آموز عال با تمرکی بر درک آنها از اشتغال و شیوههای تدریس آنها پرداخته است .یافتیههیا
حاک از آن است که درجات مختلف پریر اشتغال بهعنوان هدف برای آموز عال وجود دارد
که به لحا رشته و نیوع موسسیه متفیاوت اسیت .همچنیین اسیمیت ،اسیمیت ،تیلوراسیمیت و
فادرینگهام )2019( 5در ارتبا با اشتغالزای فارغالتحصیالن ،به دنبال کشف هوییت دانشیجوی
از طری ی پروژه اشتغالزای در سطح دانشگاه بودهاند .این مطالعه نشان داد درحال که برخی
از دانشجویان برای شناخت هویت و رویکرد به یادگیری مرتبط بیا کیار ،منیابع الزم را بیه دسیت
م آوردند ،اما امکانات محیدود و ییا منیابع کمتیر شیناخته شیده دانشیگاه ییا میورد توجیه قیرار
نم گرفتند و یا در نگر اشتغال دانشجویان مثثر نبودند.
در پژوهش داخل پیرامون اشتغال دانشیجویان ،شیرف و عباسیپور ( ،)1394بیه شناسیای
قابلیتهای اشتغالپریری دانشآموختگان دانشگاهها بر اساس نظریه دادهبنیاد پرداختند .پدییده
محوری پژوهش آنان ،اشتغالپریری بود .بر اساس بررس به عمل آمده ،اشتغالپریری مفهیوم
چند وجه است که دارای مجموعهای از عوامل ،شرایط ،ویژگ ها و قابلیتها است و در دنییای
کنون درصورت که دانشآموختگان به مهارتهای اشتغالپریری تجهیی نگردند ،موف به ییافتن
1. Cortellazzo, Bonesso, Gerli & Batista-Foguet
2. Espinoza, Eduardo González, McGinn, Sandoval & Castillo
3. Alpek & Tésits
4. Sin, Tavares & Amaral
5. Smith, Smith, Taylor-Smith, & Fotheringham
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شغل نخواهند شد .همچنین زینآبادی ،خوشنویسان و چهارباشلو ( )1393در پژوهش بر اسیاس
مطالعه آمیخته ،به نشانگان فرهنگ کار در دانشجویان تحصیالت تکمیل پرداختنید .نتیای آنیان
نشان داد که دانشجویان دانشگاههای اصفهان و خوراسگان از نظر برخورداری از نشانگان فرهنیگ
کار تفاوت معناداری با گروه پیش فرض جامعه داشتند .همچنین ،نتای نشان داد رشته و مقطیع
تحصیل در مییان برخورداری دانشجویان از فرهنگ کار مثثر است ،اما جنسیت تثثیری در مییان
برخورداری دانشجویان از نشانگان فرهنگ کار ندارد .عبدی زرین ،شیریفیانا و اکبیرزاده (،)1398
در پژوهش به رشد مسیر شغل بر اساس انگییه تحصیل و اهمالکاری تحصیل پرداختند.
همچنین آزادفارسیان  ،فیرحبخش ،شیفیع آبیادی ،سیلیم بجسیتان و ربیعی ( ،)1398در
پژوهش کیف به تجارب دانشجویان موف از مسیر رشدی انتخیاب شیغل پرداختنید .همچنیین
میرزای  ،اکبری و رفیع ( ،)1396در پژوهش به نظام ترجیحات شیغل دانشیجویان پرداختنید.
یافته های آنان نشان داد جامعه موردمطالعه در موضوع ترجیحات شغل  ،در سه تییپ کلی قیرار
دارند :تیپ ی در انتخاب شغل بیشتر بر ابعاد درون  ،تیپ دو بر ابعاد بیرون و تیپ سه بیهطیور
هم زمان بر ابعاد بیرون و درون تثکید دارند .پژوهشگران دیگری بنام طیب ابوالحسین و اییوب
( )1396به عوامل تثثیرگرار بر نگر به کسبوکار در میان دانشجویان بسیج پرداختند .نتیای
پژوهش آنان نشان م دهد که حمایت سپاه پاسیداران از فرهنیگ کیارآفرین  ،سیابقه مسیئولیت
داشتن در بسی  ،توانمندیهای فن دانشجویان بسیج  ،رشد و پرور در خیانواده کیارآفرین و
روابط اجتماع خوب و تعامل با دیگران 5 ،عامل مهمتر این حوزه می باشیند .ضیمن ایینکیه در
یک از تحقیقات جامع پیرامون نگر های شغل م توان به پژوهش عریض  ،گل پرور و جنتیان
( )1392اشاره کرد .نتای این پژوهش که با رو فراتحلیل و با هدف مقایسه شیش میدل تیثثیر
نگر های شغل بر عملکرد کارکنان در  13شرکت پاالیش و پخش فرآوردههیای نفتی صیورت
گرفته بود ،مدل مناسب را پیشنهاد کرده بود.
همانطور که اشاره شد اکثر پژوهش هیا خیارج و داخلی در رابطیه بیا نگیر بیه اشیتغال
دانشجویان ،عمدتاً متمرکی به موضوع نگر شغل و یا عوامل مثثر بر نگر شغل اسیت .عمیده
تحقیقات این حوزه نیی با استفاده از رویکرد اثباتگرایانه به بررسی عوامیل میثثر بیر نگیر بیه
کسبوکار و یا عوامل مثثر بر اشتغال فارغ التحصیالن بپردازنید ،و کمتیر پژوهشی بیا اسیتفاده از
رویکرد ی تفسیرگرایانه در این زمینه صورت گرفتیه اسیت .ضیمن ایینکیه تحقیقیات میرتبط بیا
دانشجویان دکتری نیی عمدتاً مرتبط با عوامل مثثر بر توسعه حرفهای دانشیجویان ایین مقطیع و
آثار توسعه حرفهای بر بروندادهای این دوره را دربرمی گییرد (عبیاسپیور و همکیاران )1392،و
کمتر به موضوع اشتغال در میان آنان پرداخته شده است.
112

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،13شماره  /46بهار 1400

تحلیل مردمنگارانه بر نوع نگاه به اشتغال

روش پژوهش
این پژوهش به دلیل شناسای نوع نگاه به اشتغال ،بر مبنای هدف از نیوع تحقیقیات کیاربردی ،از
لحا رو گردآوری دادهها ،ی تحقی توصیف و از نظر ماهیت دادهها نیی ی تحقیی کیفی
محسوب م شود .نگر کیف برای اجرای این پژوهش بسیار مناسبتر اسیت چیرا کیه مسیئله
اصل این تحقی چندبعدی و موضوع مطالعه ،ماهیت پویا دارد کیه نیازمنید شیناخت عمیی تیر
است (رنی ،کارینگتون و بادگر .)2018،1لرا این پژوهش با توجه به انعطافپریری موضیوع میورد
مطالعه ،به رو شناس کیف تکیه کرده و از فنون رای در رو مردمنگاری بیرای گیردآوری و
تحلیل اطالعات استفاده م کند .همانطور که اشاره شد؛ بهطیورکل زمیان کیه هیدف تحقیی
کشف شرایط اجتماع  ،نگر ها ،نقشها و روابط بینفردی در ارتبا بیا سیاختار کلی فرهنیگ
باشند ،مردمنگاری به عنوان ی شیوه فعال تحقی پیشنهاد م گیردد .میردمنگیاران ،نقیش یی
یادگیرنده را داشته و به مطالعات عمی درباره مردم و یا فرهنگ می پردازنید (تریسی .)2019،2
همچنین هاسبراک )2017( 3بیان م کند که فرآیندهای تفکر و الگوی میردمشناسیان از طریی
عمل خود آنان نیی توسعه داده م شود که نیازمند مهارتهای رو تحقی کیف نیی م باشد.
بهطورکل مردمنگاری از همان بدو شکلگیریا در حیوزه انسانشناس اجتماع  ،شیعبات
متعددی پیدا کرد که برخ از مهمترین آنهیا عبارتنید از میردمنگیاری کالسیی ییا واقیعگیرا،
مردمنگاری تفسیری و مردمنگاری انتقادی (محمدپور .)1397،رویکرد تفسییری بیه میردمنگیاری
حالت میانه دارد ،نه صرفاً به توضیح م پردازد و نه در پ تغیییر و رهیای بخشی اسییت .بلکیه
هیدف این نوع میردمنگیاری کشیف معیان تعیامالت اجتمیاع مشیاهده شیده اسیت .ایین نیوع
مردمنگاری در پ تحلیل و معنایاب رفتارهای مشاهده شده و ذهنیتهای فیرهنگ مورد مطالعیه
است و در اصطالح میوک مردمنگاری را بیه سیطح تیحلیل باالتری م برد که در ایین پیژوهش،
مردمنگاری تفسیری بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
عمدتاً  4مرحله اصل برای تحقی مردمنگاری قابل ذکر است (رمضان  ،رحیمنیا ،مرتضیوی و
مل زاده .)1394،مردم نگاران در اولین مراحل از فرآیند تحقی  ،به گیینش موضوع و گروه میورد
بررس اقدام م کنند .پس از تعیین موضوع و دسترس به گیروه میورد مطالعیه ،مراحیل واقعی
تحقی آغاز م شود .مرحله دوم به صورت مرور ادبیات موضوع و بررس اسناد و میدارک موجیود
است .سپس در مرحله سوم ،دادههای میدان جمعآوری م شود .در آخرین مرحلیه تحقیی کیه
مرحله تجییهوتحلیل دادههای جمعآوری شده است نیی ،محق در وضیعیت قیرار می گییرد کیه
1. Renz, Carrington & Badger
2. Tracy
3. Hasbrouck
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بتواند چارچوبهای مفهوم  ،سثاالت و فرضیات تحقی (در صیورت موجیود بیودن) را براسیاس
واقعیت مورد مطالعه به آزمون کشد و الگوهای رفتاری را تشخی دهد .در این مرحلیه ،گییار
توصیف محق از حالت سطح فراتر م رود و شکل عمی تر و فشردهتر پیدا م کند (رمضیان
و همکاران .)1394 ،ضمن اینکه مردمنگاری بهعنوان ی استراتژی تحقی تقریباً همیشه شامل
ترکیب از سه رو کلیدی است که عبارتند از :استفاده از اسناد ،مشاهده مشارکت و مصیاحبه
(محمدپور .)1397،در این راستا از سه شیوه نامبرده برای فهم نوع نگاه به اشتغال و ارائه توصیف
عین از آن استفاده شده است .این توصیف در مواردی با تحلیل قرین شده ،چرا که «وقتی میا
دست به توصیف دقی چییی م زنیم ،خود این توصیف ی تحلیل است» .در ادامه به چگونگ
استفاده از فنون مردمنگاری در فرآیندهای مختلف این تحقی اشاره م شود.
 رو اسنادی :برای مطالعه پیشینه موضوع و آشنای با ادبیات مرتبط از این رو استفادهشده است .همچنین بررس آییننامههای دانشجوی همچون آیییننامیه آموزشی دوره دکتیری
تخصص وزارت علوم و همچنین اسناد (شیوهنامیه نظیارت بیر اجیرای دوره دکتیری آموزشی -
پژوهش و همچنین شیوهنامه اجرای آییننامه دوره دکتری تخصص ) مربو به دانشیگاه عالمیه
طباطبائ در کنار بررس اخبار و گییار هیای میوردی مصیاحبه مسیئوالن ارشید وزارت علیوم
پیرامون اشتغال دانشجویان دکتری ،با تکیه بر این رو انجام گرفته است.
 مشاهده مشارکت  :این تکنی انسانشناخت برای برقرار کردن ارتبا های مثثر با افراد وفهم و گیار درست وقایع به کار م رود .مشاهده مشارکت بیرای فهیم و تفسییر رفتیار آدمهیا
مناسب است و هدف آن نگاه از درون است .در این نوع مشاهده ،نیاز است که محق در فرهنیگ
یا زمینه و محیط که م خواهد مشاهده کند ،شرکت نماید .مشاهده مشارکت اغلب به ماههیا و
یا حت سالها کار نیاز دارد ،زیرا محق نیاز دارد بهعنوان ی جیء طبیع آن فرهنیگ پریرفتیه
شود تا بتواند در مورد مشاهدات خود ادعا کند .در این پژوهش ،محقی خیود ،دانشیجوی مقطیع
دکتری رشته مدیریت بازرگان همین دانشگاه و عضو جامعه مورد بررسی بیوده و بیه نحیوی بیا
موضوع تحقی درگیر است و شناخت مناسب از آن دارد .ضیمن ایینکیه برخی از افیراد میورد
بررس  ،با پژوهشگر همکالس  ،برخ همرشتهای دانشگاه ،برخ هماتاق در خوابگاه دانشیجوی
و برخ نیی دوست مشترک صمیم بودهاند .همچنین مدت معاشرت و انجام تحقی بیش از 1/5
سال بوده و لرا م توان گفت شناخت پژوهشگر از جامعیه میورد بررسی در جامعیه دانشیجویان
دکتری مدیریت بازرگان بهخوب حاصل شده است .ضمن اینکه در این پژوهش ،مصاحبهگیر در
حکم یک از اعضای گروه بوده و از میان سه رو برای مشاهده مشارکت یعن ؛ مشاهده آشیکار
(با آگاه از اعضای گروه) ،مشاهده پنهان (بدون آگاه اعضای گروه) و نیمه آشیکار (بیا آگیاه
عده ای از اعضای گروه)؛ از نوع مشاهده سوم یعن نیمه آشیکار اسیتفاده کیرده اسیت .لیرا بیرای
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مشارکت در زندگ دانشجویان و آمیختگ با حیات آنان ،ابتدا با چند نفر از افراد میورد بررسی
گفتگوهای به عمل آمد و اهداف تحقی برایشان تشریح شید .پژوهشیگر بیا حضیور در دانشیگاه
محل تحصیل و خوابگاه (محل سکونت و زندگ خیود و سیایر دانشیجویان غیربیوم تهیران) ،در
موقعیت طبیع قرار داشته و توانسته مدت تقریباً طوالن را برای توجه کردن ،تجربیه کیردن و
نشان دادن زندگ اجتماع و فرآیندهای اجتماع که در آن موقعیت رخ م دهد را تجربیه کنید
و بتواند جیئیات رفتار و شیوه زندگ گروه مورد نظر را از نیدی مطالعه و آن را بهصورت عملی
لمس و خوب درک کند.
1
پژوهشگر ،با توجه به چارچوب پیشنهادی (م  ،وودسانگ ،کیاتلین ،می کیوئین ،گیر و نیام ،
 )2005از میان ویژگ های که در جریان مشاهده مشارکت باید مشاهده شوند ،تیال کیرده ظیواهر،
رفتار شفاه و تعامالت ،رفتار فیییک و ژست ها و فضیای شخصی افیراد را میورد بررسی قیرار دهید.
بهعبارتدیگر ،پژوهشگر به کم مشاهده فعالیتهای روزانه دانشجویان تال کرد تا در فعالییتهیای
مختلف مرتبط با پژوهش حاضر ،همچون سب زندگ دانشجوی  ،عملکرد آموزش و پژوهشی افیراد،
نحوه تقسیم زمان بین فعالیت های مختلیف تحصییل و شیغل و زنیدگ  ،بررسی حیاالت و روحییات
اخالق  ،وضعیت نشا و شادی ،عکسالعمل نسبت بیه وقیایع و سیثاالت و  ...مشیارکت داشیته باشید.
ضمن اینکه بعضاً در برخ موارد ،پژوهشگر رفتار خود را دستکاری کرد تا شرایط جدییدی بیرای
آزمون و ارزیاب برداشت خود و عکسالعمل و نظر سایران را جویا شود و لرا م تیوان گفیت مشیارکت
عمل محق در فرهنگ مورد بررس اتفاق افتاده است.
 مصاحبه :دریافتها و تعبیرات حاصل از مشاهدات ،از طری مصاحبه با افراد مطلع مورد بررسیقرار گرفته و تکمیل یا تصحیح شدهاند .این امر خود م تواند اعتبار و عینیت دادهها را نیی باال ببیرد .در
پژوهش حاضر ،دادهها ط دوره  7ماهه جمعآوری و ثبت شیده و جهیت گیردآوری اطالعیات از ابییار
مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته استفاده شد ،برخ مصاحبهها با تعیین زمان مشیخ شیده از سیوی
شرکتکننده و در مکان خلوت معموالً در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشیگاه عالمیه طباطبیائ
انجام گرفت ،برخ دیگر نیی به دلیل هماتاق بودن افراد بیا پژوهشیگر در فضیای خوابگیاه دانشیجوی
بهصورت فردی و یا گروه در زمانهای مختلف و به تعداد الزم انجیام شید .در مصیاحبههیای حالیت
رسم تر معمو ًال از مصاحبه نیمه سیاختاریافته اسیتفاده شیده و در صیورت لییوم ،بیا سیثاالت بیازتری
همچون چگونگ  ،تشریح ،دلیل و  ...سع م شد به عم مصاحبه افیوده شود ،امیا بیهطیورکل میدت
هر مصاحبه حدود  30تا  40دقیقه به طول م انجامید و معموالً ایین نیوع مصیاحبههیا ضیبط شیده و
سپس پیادهسازی م شد .اما در مصاحبههای صمیم تر که در مییان هیماتیاق هیا و برخی دوسیتان
1. Mack, Woodsong, Kathleen, MacQueen, Greg & Namey
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مشترک پژوهشگر صورت گرفت ،از مصاحبه باز استفاده شده و مصاحبهها با ی سوال کلی در میورد
تجارب دانشجوی  ،تحصیل و شغل افراد شیروع شیده و در مواقیع الزم در طیول انجیام پیژوهش از
سثاالت کاو گرایانه مانند م توانید در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟ استفاده شید و حتی بعضیاً
مصاحبه این نوع افراد در چند مرحله و ط روزهای مختلف ادامه پیدا م کرد.
پژوهشگر در ط زمان ،مشاهدات خود را یادداشت کرده و درنهایت پس از اتمام مصاحبهها ،میوارد
ذکر شده در مصاحبهها ،موارد مشاهده شده در طول زمان و اسناد مطالعه شده ،میورد بررسی مجیدد
قرار گرفت و درنهایت با استفاده از تکنی مثلثسیازی ،اطالعیات حاصیل از بررسی اسیناد و میدارک
موجود ،مشاهدات پژوهشگر و همچنین مصاحبهها ترکیب شد .در تکنی مثلثسیازی رو  ،بیهجیای
اینکه فقط از رو مصاحبه استفاده شود ،به رو های دیگری همچیون مطالعیه میدارک و مشیاهدات
نیی پرداخته م شود .به عبارت سادهتر ،این تکنی بیان م دارد که باید یافتههای خود را از مجراهیای
مختلف کسب کرده تا بهتر بتوان قضاوت کرد که آیا یافتههای به دست آمده صحیح هستند یا نه.
در این پژوهش بر اساس هیدف ،شیرکتکننیدگان از بیین جامعیه دانشیجویان دکتیری میدیریت
بازرگان دانشگاه عالمه طباطبائ تهران کیه معیارهیای ورود بیه مطالعیه را داشیتند ،انتخیاب شیدند.
معیارهیای ورود بیه پیژوهش شیامل گرشیتن حیداقل  1تیرم از دوران تحصییل بیود و نییاز بیود کیه
مشارکتکنندگان تجربههای مختلف شغل در گرشته و یا حین تحصیل داشته و متمایل به مشارکت
در پژوهش و بازگو کردن تجارب و خاطرات خود در این زمینه باشند .نمونیه پیژوهش نییی بیهصیورت
هدفمند انتخاب شده است .نمونهگیری هدفمند که نمونهگیری غیر احتمال  ،هدفدار ییا کیفی نییی
نامیده م شود ،به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش بیرای کسیب دانیش ییا اطالعیات اسیت
(تریس  .)2019،این نوع نمونهگیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپریر و یا تعمیم نتای نیست،
بلکه سع در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد .نمونهگییری کیفی بیهطیور کلی شیامل
واحدهای کوچ در مطالعهای عمی است (دنیین و لینکلن .)2011،1بهطور معمول در پژوهشهیای
کیف همچون مردمنگاری ،اندازه نمونه کوچ و بهطیور تقریبی بیین  6تیا  15نفیر اسیت (دنییین و
لینکلن ،)2011،لرا حجم نمونه بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شد و پس از مصاحبه با  18نفر ،بیه
دلیل تکراری شدن دادهها ،مصاحبهها ادامه داده نشد.
یافتهها براساس تحلیل تماتی مورد تجییهوتحلیل قرار گرفتند .تحلیل تماتی  ،یک از متعیارف-
ترین و پرکاربردترین رو های تحلیل دادههای کیف بهویژه در رو مردمنگاری است .تحلیل تماتیی
تقریباً در همه رو های تحلیل دادههای کیف که به طبقهبندی ،شاخ بندی ،سنخبندی دادهها اشاره دارد بیه
کار م رود و م تواند بهتنهای نیی بهصورت ی رو مستقل و هم در قالب یک از مراحل رو های دیگر بکیار

1. Denzin & Lincoln
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رود .از تحلیل تماتی  ،نسخههای متعددی وجود دارد .در این پژوهش از رو ولکات 1که طرح تماتی سیاده-
ای ارائه داده است ،استفاده م شود و شامل سه مرحله عموم توصیف ،تحلیل و تفسییر می باشید (محمیدپور،
 .)1397در مرحله توصیف ،دادهها در ی نظم و پیوستار زمان قرار م گیرند .نظم مرکور م تواند براساس نظیر
محق و یا فرد مشارکتکننده در تحقی باشد .در مرحله تحلیل ،دادهها سازمانده  ،تنظیم و مقولهبندی می -
شوند ،این مرحله از تحلیل را (بعد کم تحقی کیف ) نیی م نامند .سپس در مرحله تفسیر ،تفاسییر اصیل کیه
عمدتاً با رویکرد مقایسه انجام م شود ،صورت م گیرد.

در ارتبا با شرایط و ویژگ های رو تحقی مردمنگاری در پژوهش باید اشاره کیرد کیه از آنجیا
کیه میردمنگیاری نیازمنید سییطح از غوطیهوری محقی در مییدان تحقیی اسیت (کارتینییا و
الندیس ،)2013،2و از آنجا که محق  ،خود عضو آن جامعه بوده و شناخت مناسب از آن دارد ،شیر
غوطهوری محق در میدان تحقی و مشاهده مشارکت در این پژوهش بهخوب اجیرا شیده اسیت .در
پژوهش کیف  ،بر مبنای معیار اعتبار به آزمون این امر پرداختیه می شیود کیه آییا بیین شییوهای کیه
شرکتکنندگان در پژوهش 3بهطور واقع سازههای اجتماع  4را درک م کنند و آنچه کیه پژوهشیگر
به تصویر کشیده ،همخوان وجود دارد؟ با استفاده از مجموعهای راهبرد راهنمای پژوهشیگر می توانید
معیار اعتبار پژوهش را برآورده سازد .این معیارها کیه در پیژوهش اسیتفاده شید ،عبارتنید از :درگییری
پیوسته و طوالن مدت ،مشاهده مداوم ،بیازبین (کنتیرل) همکیاران ،ذهنییت پییشرونیده ،مشیارکت
شرکتکنندگان و استفاده از منابع اطالعات چندگانه.
یافتهها
اطالعات و ویژگ های  18مورد نمونه پژوهش نشان م دهید گیرایشهیای تحصییل رشیته میدیریت
بازرگان در سه دسته سیاستگراری بازرگان ( 9نفر) ،رفتار سازمان ( 5نفر) و بازاریاب ( 4نفیر) بیوده
است .گرایش سیاستگراری بازرگان دارای میانگین سن  32سال بیا  8میرد و  1زن ،گیرایش رفتیار
سازمان دارای میانگین سن  30سال با  3مرد و  2زن و همچنیین گیرایش بازارییاب دارای مییانگین
سن  31سال با  3مرد و  1زن بوده و در کل میانگین سن کل نمونه  31سال است که از ایین مییان،
 14مرد و  4زن تشکیل دهنده نمونه بودهاند.
با استفاده از تحلیل تماتی و پس از برجستهسازی مفاهیم مهم مصاحبهها ،دسیتهبنیدی مفیاهیم
مشابه ،بازخوان چندباره مصاحبهها ،بیازبین نتیای و بیهطیورکل میرور ادبییات و تحلییل هیمزمیان
مشاهدات و مصاحبهها ،مشخ شد که اشتغال در بین دانشجویان دکتری مدیریت بازرگان در قالیب
1. Walcott
2. Cortina & Landis
3. Respondents
4. Social constructs
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 8گونه قابل طبقهبندی است .در ادامه ،یافتههای تحقی در قالب  8بخش ارائه م شیود ،الزم بیه ذکیر
است اسام افراد به دلیل درخواست خود آنها در متن نیامده ،لرا از عبارتهای همچیون «نمونیه» و
«یک از افراد» و  ...زیاد استفاده شده است .ضمن اینکه در همینجا از تمام این عیییان تشکر کیرده
و عرض م کنم اگر مطلب مطرح شده که موجیب نیاراحت ایین بیرگیواران شیده ،بیر نگارنیده مقالیه
ببخشایند.
-1فعالیتهای پژوهشی مشترک با اساتید:
با توجه به هدف دورههای تحصیالت تکمیل مبن بر افییایش مهیارت پیژوهش دانشیجویان در کنیار
مهارت آموزش  ،انجام کارهای دانشجوی و فعالیتهای پژوهش مشترک با اساتید در قالب پروژههیای
پژوهش و دریافت ح الیحمه بابت آن و یا دریافت مبالغ تشویق از آثیار پژوهشی مشیترک ،یکی از
گونههای مهم و پرطرفدار اشتغال م باشد.
دانشجویان که قبالً چه در دانشیگاه و چیه در شیرکتهیای مختلیف ،سیابقه همکیاری پژوهشی
داشتهاند ،معموالً به اینگونه فعالیت ،نگاه مثبیتتیری دارنید .بیهعنیوان مثیال (نمونیه28 ،14سیاله) و
(نمونه 30 ،6ساله) با توجه به سابقه پژوهشگری خود توانسته بودند بهخوب مهارتهای پژوهشی شیان
را به اساتید ثابت کرده و حت در تیم تحقیقات آنان قرار گیرند .این افیراد بیا توجیه بیه تجربیه قبلی ،
اعتمادبهنفس خوب دارند و یک از این افراد قبالً بهم گفته بود« :با شناخت کیه از خیودم دارم ،انجیام
فعالیتهای پژوهش متنوع پارهوقت را مثثر م دانم و مطمئنم اسیاتید نییی ازم اسیتقبال می کننید ...
ضمن اینکه رزومه پژوهش قوی برای موفقیت آکادمی من بسیار میثثر اسیت» .البتیه بیا توجیه بیه
زمانبر بودن دریافت مال از این طری  ،شرایط مال خانوادگ متوسط به باال ،یک از الیامات فعالییت
موف در این مسیر است.
ضمن این که برخ دانشجویان نیی بیه دلییل کسیب معیدل بیاالتر و ییا هیدف واالی عضیویت در
هیئتعلم  ،تال م کنند به هر نحوی بیه اسیاتید مختلیف پرنفیوذ نیدیی شیوند .بیهعنیوان مثیال
(نمونه 32 ،13ساله) ،با توجه به عالقه شدید به عضویت در هیئتعلم  ،از محل کار ساب خود اسیتعفا
داده و به سمت مقطع دکتری آمده است و هماکنون نیی از هر فرصت برای نیدیک و ارتباطات بیشیتر
با اساتید پرنفوذ استفاده م کند .حال این ارتباطات م تواند در قالب همکاری پژوهش (تثلیف مقالیه و
کتاب و پروژههای پژوهش ) یا حضور در کالسهای مختلیف آن اسیتاد ،و ییا حتی جلسیات هفتگی
مستمر شخص با اساتید باشد تا از این طری  ،به هدف خود بیشتر نیدی شود .به نقل از چنید تین از
دوستان نمونه  13که با حالت ناراحت م گفتند «برای این افراد ،فعالیتهای پژوهشی  ،صیرفاً ابییاری
برای اهداف دیگر است و خود آن فعالیتهای پژوهش چندان ارزش نیدارد و بیا ایین کارشیان باعیث
م شوند اساتید به دیگر دانشجویان ،توجه مناسب نداشته باشند ».من از آنها پرسیدم خب ایراد ایین
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کار چیست؟ آنها پاسخ دادند «خب ممکنه این موضوع باعث دید منف ما بشه»  ...همچنیین یکی از
آنها با لحن تمسخر کننده و طعنهآمییی نیی گفت که «ما نم خواهیم پاچهخوار اساتید باشیم».
البته معدود دانشجویان نیی هستند که نگاهشان به فعالیت پژوهش  ،مسئله محور است( .نمونیه،7
 39ساله) در این زمینه م گفت «بهطورکل به فضای آموز و پژوهش عالقه زیادی دارم  ...مین ذاتیاً
آدم پژوهش دوست هستم ،اما هر پژوهش را هیم شایسیته انجیام نمی دانیم ... .ورود مین بیه مقطیع
دکتری با توجه به دغدغه حیل مسیئله داشیتن و پیگییری مشیکالت جامعیه از طریی پیژوهشهیای
کاربردیه» .این فرد ،آشنای با اساتید و به دنبیال آن انجیام پیژوهشهیای مشیترک را فرصیت خیوب
م بیند که باعث م شود بعد از فارغالتحصیل  ،احساس پشییمان نکنید ،چیون می توانید بیه کمی
راهنمای های دلسوزانه اساتید خوب ،به جامعها بهتر کم کند .همچنین دانشجویان نییی هسیتند
که با هدفگراری منطق  ،برنامه بلندمدت برای خود م رییند تا هم از نظر کمیت و کیفیت پژوهشی
معقول عمل کنند و هم از نظیر توجیه بیه اسیتراحت و تفیریح ،بیرای خودشیان اهمییت قائیل شیوند.
(نمونه 26 ،17ساله) در این زمینه م گوید «م خواهم پیس از اتمیام دوره دکتیری ،حیداقل  5مقالیه
پژوهش و  3کتاب داشته باشم و در کنار به تفریح و لرت زندگ هم برسم».
ضمن اینکه آن طرف دیگر فعالیت پژوهش که مربو به اساتید نیی م شیود ،قابیل تثمیل اسیت.
مشاهده پژوهشگر نشان م دهد برخ از اساتید (هر چند به تعداد بسیارکم) نییی متثسیفانه از موضیوع
اهمیت فعالیتهای پژوهش و هدف رسیدن به عضویت در هیئیتعلمی سوءاسیتفاده می کننید و بیا
توجه به هدف ارتقای مرتبه علم خود ،دانشجویان را با وعده معرف به محیطهای شغل مناسب و ییا
دستیاب به موقعیت تدریس و رسیدن به عضویت هیات علم امیدوار می کننید و ییا حالیت بدبینانیه
اینکه اصطالحاً «سر کار میرارند» .دانشجو نیی بنا به اعتماد ،به ادامه فعالییت می پیردازد ،امیا پیس از
مدت با مشاهده دیگر دانشجویان همکار آن استاد و حرفوحدیثهیای پیرامیون وی ،متوجیه موضیوع
شده و از این موضوع پشیمان م شود و ترجیح م دهد یا با اساتید دیگر فعالیت مشترک انجام دهید و
یا بهصورت شخص به تقویت رزومه پژوهش خود بپردازد .این تغییر رفتیار را پژوهشیگر از نمونیه 17
نیی مشاهده کرده است.
الزم به توضیح است که فعالیت های پژوهش شیامل انیواع مختلیف نگیار کتیاب ،مقالیه ،طیرح
پژوهش  ،دسیتیاری و  ...می شیود .همچنیین شیایان ذکیر اسیت برخی دانشیجویان نییی بیا نگیار
پایاننامههای دانشجویان دیگر یا اصطالحاً «پایاننامهنویس » ،امرارمعا می کننید ،امیا بیا توجیه بیه
ماهیت ارزش منف این فعالیت ،این مورد تحت همین عنوان فعالیتهای پژوهش ذکر شیده اسیت و
گونه مجیای برای آن اشاره نشده است.
(نمونیه 26 ،17سیاله) در خصییوص شیرایط کیاری خییود می گویید« :حییدوداً یی سیال هسییت
پایاننامهنویس برای دانشجویان را آغاز کردهام .البته این کار ،نه ی کیار همیشیگ اسیت کیه بشیود
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روی آن خیل حساب باز کرد ،نه از نظر من یی شیغل محسیوب می شیود ،امیا خیب بیرای گیرران
امرارمعا دانشجوی بد نیست .مشتریانم نیی ،اغلب دانشجویان کارشناس ارشد رشته خودمیان اسیت
که بعضاً از سوی برخ دوستان دانشکده و یا حت اساتید گروه بهم معرف م شوند .اکثیر ایین کارهیا
در حد تحلیل آماری و کارهای نرمافیاری و فصل  4است و اندک کارهای نیی داشیتهام کیه از صیفر تیا
صد پروپوزال تا نگار کامل پایاننامه با من بوده» .از آنجا که مین خیودم در خوابگیاه دانشیجوی نییی
این فرد را م بینم ،از نیدی شاهد بودهام که کار خیل هم آسان نیست و برخ میوارد بیرای رفیع
ایرادات اساتید از اثر پایاننامه و یا دریافت ح الیحمه کار  ،چقدر مجبور است تلفنی بیا آن دانشیجو
جروبحث کند تا به فهم مشترک و توافی برسیند .ضیمن ایینکیه گییار هیای مییدان و مشیاهدات
پژوهشگر نیی نشان م دهد که پایاننامه نویسان ،قشیری هسیتند کیه بدنیها را بیشیتر دانشیجویان
مقاطع تحصیالت تکمیل تشکیل م دهند.
البته باز نیی الزم است به آن طرف دیگر پایاننامهنویس که مربو به اساتید م شیود هیم ،اشیاره
کرد .ی روز در دانشگاه تصمیم گرفتم ،عکسالعمیل یکی از دوسیتانم (نمونیه 29 ،8سیاله) را دربیاره
رفتار برخ از اساتید پیرامون اهمیت موضوع مقاله و پایاننامه از منظر دانشجو و استاد را میورد سیثال
قرار دهم .بحث را با اجحاف برخ اساتید به دانشجویان شروع کردم ،ایشان همراستا با مطالب مین ،بیا
لحن عصبان گفت« :این ی حقیقت است؛ چرا فکری به حال دانشیجوی دکتیری نمی کننید؟ چیرا
وقت استاد دانشگاه ماه حداقل  5میلیون پول میگیره ،گرنت که بهش تعل میگیره تا از این طریی
به رشد علم کم بشه ،به دانشجو نمیدن که به رشد علم برسه؟؟چرا واقعا؟ فکیر می کنیید بیرای
بعض استادا ،فرق م کنه که چطوری مقاله یا پایاننامه نوشته شیده .اونیا ،دانشیجو را بیه دیید مقالیه
م بینند .براشون این مهمه که دانشجوی بدبخت حتما از پایاننامها  ،مقاله خوب اسیتخرا کنیه ییا
مقاله خوب بنویسه تا به واسطه چاپش در مجالت ،استاد محترم ارتقاء بگیرن و حقوقشون بیشتر بشیه.
این دانشجو هم نتونه ،میدن به دانشجوی که میتونه از مقاله در بیاره و اسم استاد هم میاد اول کیار
تا راحتتر از استادیار بشه دانشیار؛ به خاطر چ ؟ پول؟ خب پس چجوریه این پول برای اساتید حاللیه
برای پایاننامهنویسها حرام و زشت؟ متاسفانه برخ از ما آدمها یاد گرفتیم که همیشه ضعیفو بکیوبیم
چون زورمون به قوی نمیرسه!!!» این صحبت و لحن گویش ،نشان داد که متثسفانه این موضوع تفیاوت
چندان هم بین دانشگاه دولت سطح ی و دولت سطح سه یا چهار نم کند ،هر چنید گییار هیای
خبری سایتها و بعضاً صحبت دانشیجویان در شیبکههیای مجیازی نشیان می دهید ایین مشیکل در
دانشگاههای سطوح پایینتر بیشتر است .اما بهطورکل  ،در همه محیطهیای زنیدگ  ،از جملیه محییط
دانشگاه ،اساتید و دانشجویان یافت م شوند که زندگ شرافتمندانه یا متضاد آن را انتخاب کنند.
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 -2استخدام
استخدام رسم یا غیررسم و یا استخدام در محیط دولت یا خصوص  ،از انواع دیگیر اشیتغال اسیت.
نظرات مختلف پیرامون ماهیت شغل استخدام وجود دارد .اما اگر جیئ تیر و متناسیب بیا شیرایط هیر
دانشگاه و هر فرد به موضوع نگاه کنیم ،شاید بهتر بتوان تصمیمگیری کرد و بابت آن اظهار نظر کرد.
بنا به نتای بیشتر پژوهشها همچون (دسترن  )1392،م توان گفت که دانشجویان کارمند دارای
موفقیت تحصیل پایینتری نسبت به دانشجویان غیر شاغل م باشند .اشتغال رسم استخدام عیالوه
بر اینکه باعث خستگ روح و جسم دانشجو م شود ،زمان مطالعیه و اسیتراحت و فعالییتهیای
علم دانشجویان را کاهش داده و باعث م گردد دانشجو در کالس درس تمرکی کاف را نداشته باشد
و بهره الزم را از کالس نبرده و در نتیجه ،عملکرد تحصیل شان افت نماید.
م توان گفت دید غالب پیرامون استخدام در مقطع دکتری ،منف است( .نمونیه 28 ،14سیاله) بیا
لحن نسبتاً خشن و صدای بلند در این زمینه م گوید« :دید مثبت برخی از اسیاتید گیروه نسیبت بیه
اشتغال دانشجویان دکتری کامالً اشتباه است ،بهشخصه اگر مسئول پریر دانشجوی مقطیع دکتیری
باشم ،تحت هیچ شرایط اجازه جرب فرد شاغل را نم دهم» .این شدت بیان موضوع نشیان می دهید
که پشت این نظر ،تجربههای تلخ گرشته است .ضمن اینکه مین نییی خیودم در یکی از کیالسهیای
مشترک با این فرد مشاهده کردم که دانشجویان شاغل ،چقدر سطح کالس را تنیل داده و استاد نییی از
پرداختن به موضوعات فلسف که متناسب با مقطع دکتری است ،صرفنظر کرد و پس از ایین روییداد،
این موضوع مجدد از سمت ایشان به من نیی یادآوری شد.
در این میان ،برخ شرایط دانشجو ،همچون سن زیاد ،وضعیت تثهل ،نبود حمایتهای مناسب والدین
و  ...سبب م شود که دانشجویان به دلیل نگران پیرامون مسائل مال و معیشت  ،جهت رفع کمبودهیای
رفاه و اداره زندگ به اشتغال رسم روی آورده و در نتیجه فرصت کمتری برای مطالعیه و پیژوهش و
حضور مثثر در دانشگاه داشته باشد .بهطوریکه (نمونه10،27ساله) با توجه به شرایط خانوادگ و فوت پدر،
از مدت قبل از ورود به مقطع دکتری ،مجبور شده بود به استخدام بان دربیاید و از این طریی بیا قبیول
سخت شرایط ،توأمان هم فشار کار و هم فشار درس را تحمل کند .اما طب مشاهدات من ،نکته مثبت که
در مورد نمونه  10وجود داشت ،روحیه ورزشکاری ،انجام تمرینات بدنسازی ،سختکوش و قدرت تحمل
باالی وی بود که توانسته بود هر طور شده بین درس و فعالیت شغل خود تعادل نسب برقرار کیرده و بیه
مرور خود را با شرایط جدید مطابقت دهد و آن را تحمل کند .ضمن اینکه همراه و همیاری استاد نیی
در این مسیر ،بسیار تثثیرگرار بوده است.
برخ دانشجویان نیی به دلیل عالقه شخص  ،کسب سابقه شغل بیمه و یا ترس از آینده نامعلوم بیازار
کار ،گونه استخدام شغل را انتخاب م کنند( .نمونه16،31ساله) در این زمینه م گوید« :با توجه به سن و
سال من ،که  30سال را رد کردهام ،نداشتن سابقه بیمه ،بسیار ناراحتکننده است .چون من بعداً م خواهم
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در حوزه خصوص فعالیت کنم ،داشتن سابقه بیمه و کسب تجربیه بیرایم خیلی مهمیه» .و ییا (نمونیه،5
32ساله) با صراحت اعالم م کند که« :با توجه به روندهای موجود تصورم اینه که مو بیکاران و افرادی که
روز به روز از کارهای شرکت خصوص خسته و ناامید م شوند و بیاز بیه سیمت کارهیای دولتی سیرازیر
م شوند ،در آینده بسیار بیشتر خواهد شد و این افرادی که تودهای عظییم از متقاضییان مقیاطع مختلیف
دانشگاه رو تشکیل م دادند ،امروز و در آینده پشت کنکور کار متوقف شدند! با این مقدمه مشخصه کیه
اصالً آینده شغل خوب رو برای خودم متصور نیستم» .همانطور که اشاره شد کسب جایگاه شغل باالتر و
ارتقای مسیر شغل نیی یک دیگر از اهداف ادامه تحصیل در مقطع دکتری است و اصطالحاً نگاه به مدرک
دکتری ،بهصورت دیدگاه ابیارنگارانه است( .نمونه 29 ،8ساله) قبل از ورود به دکتیری ،در سیازمان دولتی
استخدام بوده و هماکنون نیی ضمن توجه به پیشرفت درس  ،اما دغدغه اصلیش بیشتر ارتقای جایگاه شغل
است و حت به نقل از خود  ،یک از دالیل اصل که به این گرایش آمده نییی ،جیرابیت شیغل و پسیت
خال در آن موقعیت بوده است که امیدوار است بتواند پس از گرفتن مدرک دکتیری خیود ،در آن پسیت
سازمان مشغول به فعالیت شود.
ضمن اینکه یک از نکات مهم در این زمینه به استناد مشاهدات من ،توجه به وضعیت بیوم و ییا
غیربوم بودن دانشجویان در تهران است .به دلیل جرابیت و موقعیت بهتیر شیغل در تهیران ،طبیعتیاً
دانشجویان که غیربوم تهران هستند (دانشجویان شهرستان ساکن خوابگیاه دانشیجوی ) و موقعییت
اشتغال در محل شهرستان زندگ خود ،چندان مساعد نیست؛ اولویت استخدام در محیطهیای دولتی
و یا حت خصوص تهران را در کنار تحصیل ،مهم م دانند( .نمونیه  31 ،16سیاله) در ایین زمینیه بیه
نگران خود اشاره کردند و گفتند «با توجه به شرایط کنون  ،احساس چندان مثبت نسیبت بیه آینیده
آکادمی خود ندارم  ...لرا نم خوام همین فرصتهای خوب شغل فعل و مسیر پیشرفت تهیران را از
دست بدم ،برای همین در صورت پیدا شدن شغل باثبات و خوب دولت که حقوق مناسیب هیم بیدن،
حاضرم برای کار از همین فردا شروع کنم» همچنین (نمونه  32 ،2ساله) همراستا با ایشیان می گویید
«اگر فرصت خوب برای استخدام تو تهران پییش بیایید ،بایید حتمیاً روی هیوا آن را بیینم» و طبیعتیاً
مجبورند سخت های این نوع زندگ را هم تحمل کنند.
دانشجویان دارای گونه شغل استخدام ،معموالً نم توانند تقسیم زمان مناسب بیین فعالییتهیای
مختلف تحصیل و شغل انجام دهند .مشاهده رفتار نمونیه  16نشیان می دهید بیا توجیه بیه ایینکیه
کالسهای درس وی در صبحهای روزهای شنبه و 1شنبه اسیت ،او در عصیر ایین روزهیا و همچنیین
مابق روزهای هفته ،تماموقت از  8صبح تا ساعت  20در محل کار حضور داشیته و هیر وقیت پیس از
این ساعت به خوابگاه برم گردد ،مدام با تلفن و پیامرسان تلگیرام مشیغول بیه حیلوفصیل و پیگییری
برنامههای مشتریان است و تنها زمان خال وی برای تکالیف و مطالعیه درسی  ،بیهصیورت فشیرده در
جمعه است .این فشردگ زمان باعث م شود جمعه با حالت استرسی بیه ایین امیور بپیردازد .ضیمن
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بازه زمان با این نمونه ،او فشیار اسیترس بیر

اینکه با توجه به تجربه هماتاق بودن پژوهشگر در ی
وی و کمخواب بهخوب قابل مشاهده بود.
عل رغم ماهیت بدبینانه اشاره شده ،دیدگاه مثبت هم وجود دارد .گونه شیغل اسیتخدام ،یکی از
گونههای نسبتاً جراب برای فرهنگهای کمریس است و برخی دانشیجویان ،هیدف خیود را پیس از
دوران فارغالتحصیل و یا سال سوم به بعد تحصیل ،این مدل انتخاب م کننید( .نمونیه  28 ،18سیاله)
در این زمینه م گوید «چون شغل استخدام در فرهنگ خانوادههای ما اینگونه جاافتاده که عاقبیت
خوش خواهد داشت ،من میخوام بعد تحصیل از این طری وارد فضای شغل بشم .هر چند ابتدا ،نظیر
دیگری داشتم ،اما وقت به مخار زندگ و اوضاع اقتصادی نگاه م کنم ،م بینم داشتن ی شیغل در
قالب استخدام میتونه برام جالب باشه».
 -3شغل آزاد
شغل آزاد معموالً در مقابل شغل کارمندی قرار م گیرد .درواقع شغل آزاد بیه ایین معناسیت کیه فیرد
خود ،به کاری مشغول م شود و از سرمایه خود برای راهاندازی یی کسیبوکیار عمیوم اسیتفاده
م کند .شغل آزاد در اینجا م توانید شیامل راهانیدازی یی فروشیگاه و ییا شیاگردی و فروشیندگ و
همکاری در ی موسسه باشد.
م توان گفت دید غالب پیرامون شغل آزاد در مقطع دکتری ،منف است .اندک افرادی نییی کیه در
این حوزه فعالیت م کنند ،عمدتاً بهصورت موقت و صرفاً برای کسب پول در شرایط حین تحصییل بیه
سراغ آن آمدهاند و منتظر فرصت مناسب برای خرو از آن م گردند .اما باید توجه داشت که دانشیجو
حت ممکن است با توجه به شرایط که برایش پیش م آید ،انواع مشاغل آزاد را نیی بهصیورت موقیت
تجربه کند( .نمونه  26 ،15ساله) و (نمونه33 ،9ساله) از این نوع م باشد .یک از آنان می گویید «مین
برای اینکه دستم در جیب خودم باشید ،تیا حید امکیان سیع می کینم مسیتقل از خیانواده باشیم و
شغلهای آزاد و حت غیر مرتبط با رشته تحصیل را نیی تجربه کنم».
همچنین تجربه و شناخت قبل نیی در این حیوزه بسییار میثثر اسیت و فیرد می توانید شیغل آزاد
عالقها را پس از فراغت پیگیری نماید( .نمونه 32 ،3ساله) با توجه به گرراندن بخش از زندگ خیود
در خار از کشور ،م گوید « :امیدم این اسیت کیه شیغل آینیده بنیده پیس از فیارغالتحصییل  ،آزاد و
ترجیحاً در رابطه با تجارت خارج با آن کشور باشد» .همچنین مشیاغل آزاد از ایین جهیت کیه آزادی
عمل و تنوع بیشتری را برای افراد فراهم م کند ،م تواند برای برخ افراد جیراب باشیند( .نمونیه ،15
 26ساله) م گوید «مشاغل آزاد ،دست من را برای تغییر شغلم باز م ذاره و این برای من ،بد نیست».
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 -4کارآفرینی و شرکتهای دانشبنیان
امروزه کارآفرین از عوامل اصل ایجاد ارز اقتصادی و ابیار کارآمدی بیرای کیاهش تعیداد بیکیاران
محسوب م شود .در این میان آموز کارآفرین و کسب مهارتهای کیارآفرین مهیمتیرین تالشی
است که بستر الزم برای فراگیری دانش و مهارتهای ضروری به افراد عالقهمند باألخ دانشجویان و
دانشآموختگان دانشگاه کیه جوییای مشیاغل ارضیاء کننیده هسیتند را فیراهم می کنید (شیرف و
عباسپور.)1394،
با توجه به شرایط خاص و برخ سخت های ایینگونیه شیغل بیرای دانشیجویان رشیته میدیریت
بازرگان  ،در بین جامعه پژوهش مورد بررس  ،استقبال عمل چنیدان مثبتی بیه ایین موضیوع وجیود
ندارد .اینگونه شغل  ،مهارتهای خاص را نیی م طلبد( .نمونه  28 ،11ساله) م گوید «بیه نظیر مین،
کس که رو به سمت کارآفرین م گرارد ،باید اول ایده خوب و بعد مهیارت ریسی پیریری بیاالی
داشته باشد  ...ضمن اینکه احساس ماجراجوی  ،عمدهترین عامل بیرای ترغییب افیراد بیه فعالییت در
حوزه کارآفرین و شرکتهای دانشبنیان است .».ایشان همچنین با توجیه بیه فیراهم شیدن سیازوکار
مناسب این نوع شرکتها در دانشگاه م گوید «اگر بتوان در قالیب همکیاری بیا اسیاتید و دانشیگاه ،در
فضای شرکتهای دانشبنیان وارد شد ،من مایل به چنین کاری هستم ».لرا به نظر م رسد هیر چنید
فعالیت در قالب شرکتهای دانشبنیان منتسب به اساتید و در محیط مراکیی رشید دانشیگاه ،مطلیوب
است ،اما اینکه خود دانشجو بهتنهای دست به کارآفرین و یا راهانیدازی شیرکت دانیشبنییان نمایید،
چندان در حین تحصیل توصیه نم شود.
برخ نیی به دلیل عالقه به استقالل به سمت فعالیتهای خوداشیتغال می رونید( .نمونیه32 ،13
ساله) در این زمینه م گوید« :بعد از شغل هیئتعلم  ،اگر نتوانم بیه آن برسیم ،داشیتن یی شیرکت
دانشبنیان که سیر تا پیاز فعالیتهای آن ،دست خودم باشد را ترجیح م دهم ،آخیه مین بیه فضیای
اداری و توسریخوری عالقهای ندارم .ضمن اینکه به نظر من فعالیت دانشیجویان دکتیری بیهصیورت
پارهوقت در چنین شرکتهای  ،هم به توسعه شرکتها و هم به خود دانشجویان کم م کنید ،البتیه
کار هر کس  ،راهاندازی شرکت نیست ،ول همکاری با این شیرکتهیا ،فرصیتهیای عملی و تجیارب
واقع حین تحصیل را برای افراد رقم م زند» .گاه مواقع نیی انتخابهای آدم  ،مسییر شیغل فعلی
را کامالً بهصورت تصادف رقم م زند .بهعنوان مثال (نمونه 33 ،2ساله) با توجه به موضوع تی خیود ،بیه
سمت مسیر فعالیت در شرکتهای دانشبنیان کشیده شده بود.
هر چند با توجه به ابالغ سیاستهای کل اقتصاد مقاومت  ،تغییر برخ بندهای فناورانه آیییننامیه
ارتقای هیئتعلم و نیاز جامعه ،به نظر م رسد در آینده ،اسیتقبال بهتیری از فعالییتهیای ایینگونیه
شغل در بین دانشجویان اتفاق بیفتد( .نمونه  28 ،18ساله) با لحنی میردد در ایین زمینیه می گویید
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«گویا اخیراً حمایتهای از فعالیتهای فناورانه اساتید در قالب آییننامه ارتقای اسیاتید نییی می شیود،
که سبب م شود من نیی شناختم را از این حوزه بیشتر کنم».
 -5مشاوره
ارائه خدمات تخصص مشاوره صنعت جهت رفع مشکالت موجیود واحیدهای صینعت  ،یکی دیگیر از
گونههای شغل این حوزه م باشد .شناخت گلوگاهها و مشکالت موجود در واحدهای صینعت نییاز بیه
تجربه و استفاده از مدلهای مختلف دارد .کس که در سمت مشاور تخصص فعالییت می نمایید بایید
تخص و تجربه مناسب داشته باشد تا بتواند مشاوره مناسب و قابل اجرای ارائه کند.
با توجه به اهمیت تجربه و تخص در این گونیه شیغل  ،در بیین جامعیه پیژوهش میورد بررسی ،
استقبال عمل چندان مثبت به این موضوع وجود ندارد ،هر چند دانشجویان کیه در کنیار اسیاتید بیه
این حرفه مشغولند وضعیت مساعدتری دارند .با توجه به تجربه اساتید و پیروژههیای معرفی شیده بیه
آنان ،ایشان م توانند کم بسیاری به موضوع اشتغال مشاوره دانشجویان کنند( .نمونیه 32 ،13سیاله)
م گوید« :نم گویم دانشجوی دکتری باید اشتغال تماموقت بیرون همچون مشاوره داشته باشد .ولی
بهتر است اساتید ،پروژههای خار از دانشگاه را به دانشجویان دکتری محول کنند (هیم کسیب تجربیه
م شه و هم کم خرج ) و یا حداقل در جلسات مشاوره ،ما را هم ببرند تا پیچ و خیم کیار دسیتمون
بیاد  ...ضمن اینکه فعالیت در فضای مشاوره کم با احساس خطر همراهه ،چون در فضاهای مشاوره،
تضمین وجود ندارد که اطالعات که پژوهشگر ارائه م کند ،همواره محق شود ،این مسییر می توانید
بسیار سخت باشد و برای همین همراه اساتید بسیار حائی اهمیت است».
ضمن اینکه تخص علم و آشنای با صنعت برای شغل مشاوره از مهمتیرین ویژگی هیای ایین
حوزه محسوب م شود( .نمونه 29 ،12سیاله) می گویید« :بیه نظیرم دانشیجویان دکتیری بایسیت در
فعالیتهای شرکت کنند که از عهده سایر افراد با مقاطع تحصیل پایینتر برنم آید .یعن اشیتغال در
حوزههای کامالً تخصص مرتبط با تحصیالت و عالقه صنعت شان ،مثل مشاوره .خیوبیش اینیه کیه بیا
این نوع کارها ،سطح معلومات و تجربه عمل نیی افیایش پیدا می کنیه» .همچنیین بیهنظیر می رسید
دانشجویان که دارای مدرک کارشناس فن و مهندس هستند ،بهتیر می تواننید بیا صینعت ارتبیا
برقرار کنند( .نمونه 32 ،13ساله)« :تقریباً اآلن هفتهای ی ال دو روز بهعنوان مشاور بیه شیرکتهیای
مختلف دعوت م شوم تا فرموالسیون واحدهای آزمایشگاه را تنظیم کینم .بخشی از ایین کارهیا بیا
رشته کارشناسیم در ارتباطه و بخش دیگر با رشته اآلنم».
توجه به برند دانشگاه از دیگر نکات مهم مربو به این گونه شغل اسیت .خیاطرم هسیت یی روز
(نمونه  31 ،16ساله) با چه لحن ح به جانب م گفت «با توجه به آنچه کیه مین در فضیای شیغل
بیرون م بینم که چه افراد متاسفانه کمسوادی دارند سمینار آموزش و مشاوره برگییار می کننید ،میا
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باید بیشتر قدر خودمون را بدانیم و به خواندن درس در دانشگاه عالمه افتخار کنیم ... .برنید دانشیگاه
معتبر مشاور خیل مهمه» .اتفاقا همین موضوع ،توسیط (نمونیه 26 ،17سیاله) هیم میورد تثکیید قیرار
گرفت و خاطره یک از اساتید دوران کارشناس ارشد خود که اتفاقاً در همین دانشگاه نییی بیوده اسیت
را برایم تعریف کرد «دکتر  ،...بهشدت روی برند خود حساس است و در بازار کار و تبلیغیات ،از برنید
شخص خود به احتساب برند دانشگاه معتبر عالمه طباطبائ خر م کند».
 -6تدریس
تدریس بهصورت ح التدریس و سپس عضویت در هیئتعلم  ،یک از موقعیتهای اییدهآل فعالییت
در حوزه آکادمی است .م توان گفت دید غالب و ایدهآل پیرامون ادامیه تحصییل در مقطیع دکتیری،
چنین موقعیت باشد .در واقع ،عالقه بیه پیژوهش و تیدریس و سیمتهیای آکادمیی  ،بهتیرین دلییل
قابلقبول برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری است.
بهطور کل پیوستگ بین تجارب شغل و تمرکی بر آن ،یکی از عوامیل موفقییت در یی فعالییت
م باشد( .نمونه42 ،4ساله) با توجه به ماهیت استخدام قبل در دانشگاه ،بیه سیمت مقطیع دکتیری
آمده بود تا بتواند ضمن ارتقای وضعیت خود از جایگاه مرب بهعنوان استادیار ،در همان دانشیگاه سیاب
مشغول به تدریس شود .ضمن اینکه (نمونه 29 ،12ساله) در ارتبا با آینده شغل خود م گوید «بیه
نظر من اکثر افرادی که م آیند تا دکتری بخوانند ،اولویت اول ذهنشان ،تدریس است .منم با توجه بیه
اهداف و تجارب که دارم (نویسندگ و تدریس) ،فکر م کنم در آینیده بیه وضیعیت شیغل دلخیواهم
دست پیدا کنم».
پشتکار و تال در جهت بهروز بودن در کنار تعامالت و ارتباطیات سیازنده ،از دیگیر ویژگی هیای
استاد خوب است( .نمونه 28 ،11ساله) نیی از تجیارب قبلی خیود در هنگیام مقطیع کارشناسی ارشید
م گوید و به نظر م رسد سابقه چند سال دستیار اسیتادی و تیدریس غیررسیم در کنیار ارتبیا بیا
اساتید صاحب نفوذ ،اآلن برای او ،موقعیت تدریس خوب را فراهم کرده باشد .بیه نقیل از او« ،از طریی
تعامل با اساتید و مدیر گروه ،به دنبال کالس گرفتن برای تدریس هستم و خدا را شکر تا حاال هیم بید
نبوده ،هر چند مبلغ پرداخت ح التدریس چیی دندانگردی نیسیت ».مشیاهدات مین نییی موئید ایین
موضوع بود که ایشان برای یادگیری سب تدریس بهتر ،بعضاً در کالسهیای اسیاتید مختلیف شیرکت
م کرد تا بتواند از آنان الگوبرداری مناسب برای تدریسش انجام دهد.
ضمن اینکه با توجه به تجربه شخص و برخ شواهد پژوهش ،به نظر می رسید برخی افیراد ،بیا
توجه به انتظار و برداشت ذهن اطرافیانشان به سمت مقطیع دکتیری آمیدهانید و نهایتیاً طبی همیان
دیدگاه ،م خواهند به کسوت هیات علم نائل شوند( .نمونه  39 ،7ساله) در این راسیتا می گویید «بیا
توجه به سواب تحصیل گرشتهام ،نگاه خانواده و اقوام از همان دوران کارشناسی بیه مین ،بیهصیورت
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استاد دانشگاه بوده است ».شاید برای برخی از ایین افیراد ،حیرف و صیحبت اطرافییان و فامیلشیان از
چشمانداز و اهداف شخص شان بیشتر تثثیرگرار باشد ،لرا اگیر متثسیفانه اعتمادبیهنفیس دانشیجو ایین
مقطع ،خدشهدار شود ،شاید برای زندگ در میان اقوام و اطرافیانش کار سخت داشته باشد.
 -7حمایتهای مالی نهادها
یک دیگر از گونههای اشتغال و امرارمعا  ،حمایتهیای میال نهادهیای مختلیف همچیون خیانواده و
بعضاً کم های تحصیل نهادهای علم همچون وزارت علوم و یا بنیاد مل نخبگان است که بیا توجیه
به شرایط ویژه ،مشمول دانشجویان ممتاز م شود.
دانشجویان که در اینگونه شغل قرار دارنید ،دو نیوع هسیتند .دانشیجویان کیه صیرفاً متکی بیر
حمایت مال خانواده هستند و دانشجویان که با توجه به عملکرد فعالتر و درخشانتر ،مشمول جیوایی
و حمایت مال نهادهای علم م شوند .نوع اول بیشتر در خانوادههای اتفاق م افتد که از سطح میال
متوسط به باالی برخوردار هستند ،اما نوع دوم با توجه به آییننامهها و قوانین سختگیرانه آموزشی و
پژوهش نهادهای علم  ،بهندرت در بین دانشجویان یافت م شوند.
عالقه به ماهیت فلسف مقطع دکتری و برنامه برای مطالعات جیانب  ،یکی از جیرابیتهیای ایین
دوره م باشد .بهطوریکه (نمونه 28 ،14ساله) در ارتبا با سب زنیدگ خیود می گویید« :در حیال
حاضر شاغل رسم نم باشم و به نظرم تصمیم بسییار صیحیح اسیت .فعالییت درسی متناسیب بیا
روحیات ،سواد و درک خودم را ترجیح م دهم .ضمن اینکه سع م کنم روزانه حداقل چهیار سیاعت
به مطالعه بپردازم و از این زمان حداقل دو ساعت را به مطالعه کتب فلسفه علیم ،جامعیهشناسی علیم،
منط و تاریخ اختصاص دهم و وضعیت شغل آینده خود را بسیار درخشان م بینم .هر چنید ،چنیدان
به حمایتهای مال بنیاد مل نخبگان امیدوار نیستم .اما با توجه به شناخت که از خیانواده خیود دارم،
م دانم که م توانم از حمایتهای مال آنان برخوردار شوم و فعالً نیی با حمایت خیانواده ،دغدغیههیای
مال خود را برطرف م کنم».
ضمن اینکه حمایت خانواده چه بهصورت حمایت مال پدر و مادر و چه بهصیورت کسیب درآمید
همسر ،یک از راههای تثمین مال اینگونه م باشد( .نمونه 39 ،7ساله) از این نوع م باشد« .مین ابتیدا
برای خودم بیینس داشتم و در حوزه واردات فعالیت م کردم ،ول بعد از ورشکستگ  ،بنیا بیه دالیلی
به سمت ادامه تحصیل آمدم و اآلن نیی بیشتر به پژوهش و عالیی درسییم می پیردازم .خیدا را شیکر،
شغل همسر و پسانداز گرشتهام ،برای امرارمعا کنون مناسب است  ...ضمن اینکه من سیع دارم
برای دستیاب به آرمانها و اهداف ایدهآلم یعن آنچه همیشه در ذهن م پرورانم ،به هر طری ممکن
اقدام کنم و از حمایتهای مختلف خانواده و بودجه سازمانهای علم پژوهش کشور کم بگیرم».
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(نمونه 28 ،18ساله) نیی مشمول جوایی تحصیل بنیاد مل نخبگان بوده و فردی پرمشیغله و پرکیار
است .او از هر فرصت برای تقویت رزومه و توانمندسازی خود استفاده م کنید و معتقید اسیت «دوران
تحصیل دکتری ،زمان بسیار مغتنم است که باید قدر را خوب بدانیم ... .من زمان که در اینترنیت
مشغول جستجو هستم ،هرگاه با موضوع مقاله یا پژوهش مناسب برخورد م کنم ،خوشحال شده و به
اندیشه نگار پژوهش جدید و تقویت رزومه م افتم  ...خب با تقویت رزومه پژوهشی ام در رقابیت بیا
دانشجویان برتر ،هم م تونم هر ساله به جوایی بنیاد مل نخبگان امیدوار باشم و هم آینده شیغل خیود
را روشنتر ببینم  ...ضمن اینکه بدم هم نمیاد شاید اگر بتونم ،به کم شرایط بورس تحصییل وزارت
علوم ،فرصت مطالعات را در خار از کشور بگررانم» .هر چند این سب و شیوه م تواند شییوه خیوب
و نسبتاً مثبت برای دانشجوی مقطع دکتری باشد ،اما با توجه به محدوده کم افراد مشمول این جیوایی،
نم توان خیل روی این موضوع حساب کرد.
 -8ترکیبی
برخ افراد به دلیل عالقه و یا شرایط زندگ  ،عالقهمند و یا مجبور به گونههای شغل ترکیب هسیتند.
دانشجویان که در این گونه شغل قرار دارند ،معمو ًال بر اسیاس عالقیه ،اجبیار و ییا سیواب گرشیته بیه
اینگونه متمایل م شوند( .نمونه 40 ،1ساله) با توجه به فاصله زمان بین مقاطع تحصیل و سن خیود،
اینگونه اشتغال را در پیش گرفته است« .با توجه به سواب و سن و سالم ،نسبت به انواع فعالییتهیای
ترکیب شناخت مناسب دارم .از ی سمت عالقه و از سمت دیگر اجبار ،سبب شده تا من بیه فعالییت
ترکیب روی آورم و در حال حاضر ،فعالییتهیای شیغل متنیوع را درک کیرده و می کینم .فعالییت
مدیریت و یا مشاوره مدیریت در وزارت بهداشیت ،درمیان و آمیوز پیشیک  ،شیرکتهیای تولییدی،
خدمات مهندس  ،تدریس دورههای  DBAو  MBAو تدریس آمیادگ آزمیون کارشناسی ارشید و
دکتری در کنار فعالیت روی تی دکتریام ،از جمله فعالیتهای من م باشد».
در گونه شغل ترکیب  ،درصد گرراندن وقت هفتگ بیین درس ،اشیتغال و زنیدگ بسییار متنیوع
است .بهطوریکه (نمونه29 ،12ساله)  20درصد زمان خود را به تدریس 20 ،درصید بیه فعالییتهیای
پژوهش مشترک با اساتید 50 ،درصد درس و  10درصد نیی به زنیدگ اختصیاص می داد و بیا لحین
غمانگییی م گفت «هر چند دوست دارم وقت بیشتری بیرای خیانواده بگیرارم ،امیا متثسیفانه چنیین
امکان ندارم» .در واقع ،مطلب که بین تمام افراد اینگونه مشترک است ،گرراندن درصید وقیت کیم
برای زندگ شخص است .این موضوع از دید عدهای همچون (نمونه 28 ،18ساله) موضوع طبیعی و
پریرفته شده است ،چون به نظر او« ،کارهای ترکیب  ،تجربه علم و عمل ارزشیمندی در بیر خواهید
داشت .یعن در واقع ،اشتغال ترکیب برای کسان که توانمنید و سیختکیو هسیتند ،رو بسییار
خوب است  ...اتفاقاً همین اآلن هم باید این وقت را صرف کنند ،چون باعث موفقیت بیشتر آینیدهشیان
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م شود» ،اما از دید برخ دیگیر همچیون (نمونیه 26 ،17سیاله) ایین نیوع اشیتغال ،بسییار سیخت و
پرمشقت است و هر کس نم تواند تن به فعالیت ترکیب دهد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تجارب زیسته دانشجویان مورد بررس و اسناد و شواهد موجود ،م تیوان ادعیا نمیود کسی
که دارای مدرک کارشناس ارشد و ی موقعیت شغل مناسب است ،اگیر صیرفاً جهیت کسیب شیغل
بخواهد در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد ،راه درست را انتخاب ننموده است .لیرا می تیوان گفیت
عالقه به پژوهش و تدریس و سمتهای آکادمی  ،بهترین دلیل قابلقبول برای ادامه تحصییل در ایین
مقطع است .در این میان ،اشتغال در حین تحصیل در این مقطع و یا پس از فراغت ،موضوع مناقشیه
برانگیی است .شغل به همراه فرهنگ ،از ویژگ های اساس و بارز انسان است .برخی از میردمشناسیان
معتقدند که شغل یا کار ،مهمترین ویژگ انسان است و تکامل انسیان در پهنیه طبیعیت و اجتمیاع ،بیا
بهکارگیری نیروی اندیشه و بازوی او فراهم آمیده اسیت (توسیل  .)1398 ،شیغل انسیانهیا ،در طیول
دورههای مختلف تاریخ  ،دچار تغییر و تحول شده است و امروزه نییی بیا توجیه بیه عصیر اطالعیات و
ارتباطات ،گونههای جدیدی برای آن قابل تصور اسیت و حتی اقشیار مختلیف ،پنیدارهای متنیوع از
تعریف شغل دارند .در این پژوهش تال شد ،توصیف مناسب و جیامع از نگیاه بیه اشیتغال در مییان
دانشجویان مطرح شود .نتای پژوهش مردمنگاری که در بیین دانشیجویان دکتیری میدیریت بازرگیان
دانشگاه عالمه طباطبائ صورت گرفته ،نشان م دهد که هشت گونیه اشیتغال بیرای ایین افیراد قابیل
شناسای است .از نظر دانشجویان ،فعالیتهیای پژوهشی مشیترک بیا اسیاتید ،اسیتخدام ،شیغل آزاد،
کارآفرین و شرکتهای دانشبنیان ،مشاوره ،تدریس ،حمایتهای مال نهادها و گونه ترکیب  ،از انیواع
اشتغالهای دانشجو دکتری مدیریت بازرگان محسوب م شود.
تال شد در بخش یافتهها ،توصیف و تحلیل مناسب از این گونههیا اشیاره شیود .ضیمن ایینکیه
بهطور کل نتای این تحقی با پژوهشهای مکیود و لیندزی ( ،)2005زینآبیادی و همکیاران ()1393
و عریض و همکاران ( )1392که مبتن بر توجه به فعالیتهای پژوهش در کنار تحصییل و همچنیین
موقعیتهای شغل کارآفرین است ،همراستاست.
در ارتبا با گونه «فعالیتهای پژوهش مشترک با اساتید» همانطور که اشیاره شید بیا توجیه بیه
هدف دوره های تحصیالت تکمیلی مبنی بیر افییایش مهیارت پیژوهش دانشیجویان در کنیار مهیارت
آموزش  ،انجام کارهای دانشجوی و فعالیت هیای پژوهشی مشیترک بیا اسیاتید در قالیب پیروژههیای
پژوهش و دریافت ح الیحمه بابت آن و یا دریافت مبالغ تشویق از آثیار پژوهشی مشیترک ،یکی از
گونههای مهم و پرطرفدار اشتغال م باشد .تثکید بر این گونه شغل در پژوهشهای (مننیدزآلوارز هوییا
و نیلور )2019 ،و (طیب ابوالحسن و ایوب  )1396،نیی مورد تثکید قرار گرفته است.
129

سیدامیرحسین طیب ابوالحسن و حامد دهقانان

استخدام رسم یا غیررسم و یا استخدام در محیط دولت ییا خصوصی  ،از انیواع دیگیر اشیتغال
است .نظرات مختلف پیرامون ماهیت شغل اسیتخدام وجیود دارد کیه بیا توجیه بیه نتیای پیژوهش و
پژوهشهای مشابه ،این گونه در حین تحصیل چندان پیشنهاد نم شود .بنا به نتای بیشتر پژوهشهیا
همچون (دسترن  )1392،م توان گفت که دانشجویان کارمند دارای موفقییت تحصییل پیایینتیری
نسبت به دانشجویان غیر شاغل م باشند .اشتغال رسم استخدام عیالوه بیر ایینکیه باعیث خسیتگ
روح و جسم دانشجو م شود ،زمان مطالعه و استراحت و فعالیتهای علم دانشجویان را کیاهش
داده و باعث م گردد دانشجو در کالس درس تمرکی کیاف را نداشیته باشید و بهیره الزم را از کیالس
نبرده و در نتیجه ،عملکرد تحصیل شان افت نماید .همچنین (اسپینوزا و همکاران )2020،نییی نسیبت
به حالت شغل استخدام همراستا با پژوهش حاضر ،بر عواقب منف آن بیشتر تثکید کرده است.
شغل آزاد معموالً در مقابل شغل کارمندی قرار م گیرد .درواقع شغل آزاد به این معناست که فیرد
خود ،به کاری مشغول م شود و از سرمایه خود برای راهاندازی یی کسیبوکیار عمیوم اسیتفاده
م کند .م توان گفت دید غالب پیرامون شغل آزاد در مقطع دکتری ،منف است .اندک افرادی نیی کیه
در این حوزه فعالیت م کنند ،عمدتاً بهصورت موقت و صرفاً برای کسب پول در شرایط حیین تحصییل
به سراغ آن آمدهاند و منتظر فرصت مناسب برای خرو از آن می گردنید( .چنیگ و همکیاران)2018،
نیی همراستا با پژوهش حاضر ،بهطور ضمن در بحث اشتغال آزاد ،به همیاهنگ دانشیجویان شیاغل بیا
انتظارات کارفرما اشاره دارد که عمدتاً عموم بوده و ارتبا آن با مبحث تحصیالت دانشیگاه چنیدان
زیاد نیست.
از طرف کارآفرین و بحث فعالیت شرکتهای دانشبنیان از عوامل اصل ایجاد ارز اقتصیادی و
ابیار کارآمدی برای کاهش تعداد بیکاران محسوب م شیود (ژان ،یانیگ و لی  .)2018،1در ایین مییان
آموز کارآفرین و کسب مهارتهای کارآفرین مهمترین تالش است که بستر الزم بیرای فراگییری
دانش و مهارتهای ضروری به افراد عالقهمند باألخ دانشجویان و دانشآموختگیان دانشیگاه کیه
جویای مشاغل ارضاء کننده هستند را فراهم م کند .این گونیه در مییان دانشیجویان رشیته میدیریت
بازرگان که ارتبا بیشتری با این مفاهیم دارند ،حایی اهمیت بیشتری اسیت .نتیای ایین تحقیی بیا
پژوهشهای (گوچاال و گلیدهیل( )2019،کیارتالزو و همکیاران )2020،و (شیرف و عباسیپور)1394،
همراستاست.
ارائه خدمات تخصص مشاوره صنعت جهت رفع مشکالت موجود واحدهای صنعت  ،یک دیگیر از
گونههای شغل این حوزه م باشد .شناخت گلوگاهها و مشکالت موجود در واحدهای صینعت نییاز بیه
تجربه و استفاده از مدلهای مختلف دارد .کس که در سمت مشاور تخصص فعالییت می نمایید بایید
1. Xing, Yang & Li
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تخص و تجربه مناسب داشته باشد تا بتواند مشاوره مناسب و قابل اجرای ارائه کند .تخصی علمی
و آشنای با صنعت برای شغل مشاوره از مهمترین ویژگ های این حوزه محسوب م شود .همراسیتا بیا
پییژوهش حاضییر ،دی گرجوریییا ،مگیییون  ،مییاری و مکیوچیل ی  )2019( 1کییه بییه بررسیی اشییتغال
فارغالتحصیالن رشتههای مدیریت بازرگان پرداختیه بیود ،بیه گونیه مشیاوره و مهیارتهیای آن بیرای
دانشییجویان اییین رشییته تثکییید کییرده بییود .ضییمن اییینکییه (گوچییاال و گلییدهیل )2019،و (سییین و
همکاران )2019،نیی همراستا با بحث مشاوره شغل است.
تدریس بهصورت ح التدریس و سپس عضویت در هیئیتعلمی  ،یکی از موقعییتهیای اییدهآل
فعالیت در حوزه آکادمی است .م توان گفت دید غالب و ایدهآل پیرامیون ادامیه تحصییل در مقطیع
دکتری ،چنین موقعیت باشد .در واقع ،عالقه به پژوهش و تیدریس و سیمتهیای آکادمیی  ،بهتیرین
دلیل قابل قبول برای ادامیه تحصییل در مقطیع دکتیری اسیت .تثکیید بیر شیغل تیدریس دانشیجویان
تحصیییالت تکمیلیی در پییژوهشهییای (سییین و همکییاران( ،)2019،اسییمیت و همکییاران )2019،و
(منندزآلوارز هویا و نیلور )2019،نیی مورد سفار بوده است.
یک دیگر از گونههای اشتغال و امرارمعا  ،حمایتهای مال نهادهای مختلف همچیون خیانواده و
بعضاً کم های تحصیل نهادهای علم همچون وزارت علوم و یا بنیاد مل نخبگان است که بیا توجیه
به شرایط ویژه ،مشمول دانشجویان ممتاز م شود .ضیمن ایینکیه حماییت خیانواده چیه بیهصیورت
حمایت مال پدر و مادر و چه بهصورت کسب درآمد همسیر ،یکی از راههیای تیثمین میال ایینگونیه
م باشد .مکیود و لیندزی ( )2005نیی در پژوهش خود ،به بحث شرایط محیط و حماییتهیای میال
نهادها در اشتغال دانشجویان تثکید کرده است.
برخ افراد نیی به دلیل عالقه و یا شرایط زندگ  ،عالقهمند و یا مجبور به گونههای شغل ترکیبی
هستند .دانشجویان که در اینگونه شغل قرار دارند ،معموالً بر اساس عالقه ،اجبار و یا سواب گرشیته
به اینگونه متمایل م شوند( .کارتالزو و همکاران )2020،و (میرزایی و همکیاران )1396،نییی بیر ایین
حالت ترکیب اشاره کردهاند.
همچنین از دیگر نتای پژوهش حاضر این است که برخ دانشجویان نسبت به موضوع اشیتغال در
حین تحصیل ،نگرش مثبت ،برخ نگر منف و برخ نیی نگر ب طرفانه دارنید .از مییان  8گونیه
اشتغال شناسای شیده ،عمیدت ًا نگیر نسیبت بیه وضیعیت اشیتغال اسیتخدام و شیغل آزاد منفی ،
وضعیتهای ترکیب با توجه به شرایط و تنوع آن دارای نگر ب طرفانه و نگر نسبت به  5وضیعیت
دیگر اشتغال (فعالیتهای پژوهش مشترک با اساتید ،کارآفرین و شرکتهیای دانیشبنییان ،مشیاوره،
تدریس و حمایتهای مال نهادها) ،مثبت و متناسب با شرایط دانشجوی تعریف م شود.
1. Di Gregorio, Maggioni, Mauri & Mazzucchelli

131

سیدامیرحسین طیب ابوالحسن و حامد دهقانان

با توجه به اهداف شخص  ،عالی و سالی هر دانشجوی دوره تحصیل دکتری و شیرایط مختلیف
دانشکدههای مدیریت دانشگاههای مختلف کشور ،م توان پیشنهادهای مختلفی مطیرح کیرد .امیا در
اینجا با توجه به ماهیت و شرایط پژوهش حاضر که در دانشگاه عالمه طباطبیائ صیورت گرفتیه اسیت
(حرکت در مسیر تقویت برند علم دانشگاه عالمیه طباطبیائ  ،توقیع و انتظیارات نسیبت ًا بیاالی گیروه
مدیریت بازرگان از دانشجویان تحصیالت تکمیل خود و رویکرد آکادمی تر ایین دانشیگاه نسیبت بیه
سایر دانشگاههای علوم انسان کشور) ،پیشنهاد م شود دانشجویان دکتری میدیریت بیهصیورت اعیم و
دانشجویان مدیریت بازرگان بهطور اخ ضمن شیناخت دقیی شیرایط و آیییننامیههیای رسیم و
فرهنگ پنهان محل تحصیل و سب و شیوه اساتید رشته تخصص خود؛ حتماً اهداف ادامیه تحصییل
خود را پیش از ورود به این مقطع مشخ نمایند تیا بهتیر بتواننید ایین دوره را سیپری کننید .ضیمن
اینکه پیشنهاد م شود دانشجویان در  3ال  4ترم اول با توجیه بیه کیالسهیای درسی و فشیردگ
برنامههای آموزش  ،عمدتاً متمرکی بر مطالعه ،فعالییتهیای آموزشی و همچنیین گونیههیای اشیتغال
پژوهشمحور همچون فعالیتهای پژوهش مشترک بیا اسیاتید ،تیدریس ،مشیاوره و تیال در جهیت
جلب حمایتهای مال نهادها باشند و یا در صورت اشتغال در فضای اسیتخدام  ،ترجیحیاً بیهصیورت
پارهوقت فعالیت نموده و یا حداقل تال نمایند مهارتهای الزم برای تعادلبخشی بیین امیور درس و
کار را فراهم نمایند .ضمن اینکه با توجه به مسائل نظییر کمییت روزافییون دانشیجویان ،کیم شیدن
فرصتهای شغل دانشگاه  ،مسائل مال موجود در حمایت از دورههای دکتری و یادآوری این نکتیه
که مهارتهای مورد تثکید در دوره دکتری ،مهیارتهیای انتقیالپیریر هسیتند ،دانشیجویان دکتیری
م توانند از ترم چهارم به بعد (بعد گرراندن آزمون جامع) با اشتغال در بخشهای غیردانشگاه (گونیه
شغل استخدام و یا فضای کارآفرین و شرکت دانشبنیان) ،از طری کاربست مهیارتهیای حرفیهای
تحصیل ؛ دانش نو و رو های جدید کار را برای نهادهای اجتماع و اقتصیادی بیه ارمغیان آورده و از
طری حل مسائل پیچیده ،دروازهبان دانش و جرب و انتقال دانیش ،در فرآینیدهای نوآورانیه و ایجیاد
تغییر مشارکت داشته باشند .این امر سبب م شود که دانشجویان بهعنیوان عیامالن رشیتهای ،نقیش
مهم در حل مسائل ایفا کنند و موجب تقویت منیلت رشته و نییی بهبیود ییافتن موقعییت خیود در
جامعه حرفهای شوند و بخش از نیازهای اجتماع آنان ارضا شود.
ضمن اینکه دانشجویان توانمندتر و افرادی که تماییل زییادی بیه فعالییت در فضیای آکادمیی و
عضویت در هیئتعلم دارند ،م توانند در کنار تقویت  4مهارت مفهومسازی ،قیدرت تحلییل ،قیدرت
انتقادی و نگر کاربردی؛ زمان فعالیت خود را به گونه ترکیب اشتغال و بهصورت تعادل در  3حیوزه
آموزش (گونه شغل تدریس) ،پژوهش و مشاوره تقسیم نمایند تا از این طری ضمن تال در جهیت
هدف خود ،بتوانند مسیر تعادل مناسب را برای خیود برنامیهریییی نماینید تیا هیم بیه فعالییتهیای
آکادمی آموزش و پژوهش خود برسند و هم در قالیب مشیاوره ،بیا جامعیه خیود در ارتبیا بیوده و
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مهارتهای خود را در دنیای واقع نیی به مح تجربه گرارند .هر چند برخ نیی با توجیه بیه شیرایط
سخت فعالیت در فضای آکادمی و عضویت در هیئتعلم  ،پیشنهاد می کننید هیئیتعلمی شیدن،
نباید تنها سناریوی ی دانشجو دکتری باشد و فرد توانمند و شایسته کس است که بتوانید بیا صیرف
وقت مناسب ،بهصورت ترکیب متعادل از فعالیتهای مختلف را پیش ببرد.
در ارتبا با محدودیتهای پژوهش باید اشاره کرد که از آنجیا کیه رو پیژوهش حاضیر کیفی
است ،محدودیتهای پژوهش کیف از جمله عدم حرف سوگیری مشاهدهگر و مصیاحبهکننیده ،عیدم
کنترل نتیجهگیری پژوهشگر و عدم قابلیت تعمیمپریری برای این پیژوهش نییی در نظیر گرفتیه شیده
است .از جمله محدودیتهای دیگر این پژوهش م توان به بافت مکان که پژوهش در آن انجام شیده
است اشاره کرد ،ضمن اینکه تفاوت در تحلیل بین  3گیرایش رشیته میدیریت بازرگیان و همچنیین
جنسیت افراد قائل نشدیم ،لرا پژوهشگران دیگر م توانند در تحقیقات دیگری بیه ایین میوارد توجیه
کرده و نتای آن را با این پژوهش مقایسه کنند .همچنین پیشنهاد م شود پژوهشگران دیگیر ،جهیت
افیایش قابلیت تعمیم نتای این پژوهش ،مییان عالقه به گونیههیای شیغل را بیه کمی میدلسیازی
معادالت ساختاری مورد ارزیاب قرار دهند .همچنین م توان با استفاده از ابیارهای تصمیمگیری چنید
معیاره همچون  TOPSISو  ...وضعیتهای شغل شناسای شده ،رتبهبندی گردند و یا بیرای هرگونیه
شغل شناسای شده ،پژوهش مستقل پیرامون بررس صالحیتهای حرفیهای و عوامیل بیین فیردی
مربو به استاد ،صالحیتهای حرفهای و عوامل بین فردی مربو بیه دانشیجو و عوامیل میدیریت و
سازمان صورت گیرد.
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