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آزمون متمرکز شیوه نیمه هایچالش از کنندگانشرکتتجارب زیسته 
 دکتری 

 اله مهدیوندکتر روح
 پورعلی حسام

 دکتر محسن رفیعی
 چکیده

نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکتری موضوع قابل بحث در جامعه  ،در چند سال اخیر
عنوان یک عامل اصلی در تضمین کیفیت دوره دکتری توجه زیادی را به دانشگاهی بوده و به

کنندگان در آزمون دوره دکتری تجارب زیسته شرکت ،پژوهش حاضردر خود جلب کرده است. 
. بدین منظور از روش تحقیق است واکاوی شدهمتمرکز دکتری شیوه آزمون نیمههای چالشاز 

، مدارمالک -گیری هدفمندبا استفاده از روش نمونه کیفی پدیدارشناسی استفاده شد. همچنین
متمرکز دکتری و مصاحبه نفر از داوطلبان و دانشجویانی که تجربه شرکت در آزمون نیمه 25

با  هاداده، هامصاحبهانتخاب شدند. پس از انجام  کنندهمشارکتعنوان تخصصی را داشتند به
 6( تحلیل و تجارب آنها در 2004استفاده از روش پدیدارشناسی مبتنی بر مدل گرانهایم )

، هامصاحبهبندی شدند. نتایج حاصل از تحلیل شان دستهاصلی و بر اساس اهمیت مضمون
توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصی، رویکرد دهد که مواردی همچون؛ کمنشان می
آزمون  شرایطدر مصاحبه، تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری،  هادانشگاهمتفاوت 

عمومی آزمون کتبی،  هایمتفاوت داوطلبان از مجموعه سؤال متمرکز دوره دکتری، درکنیمه
هایی برای سیاست فعلی پذیرش دانشجویان دوره گذاری و اجرای نامناسب، چالشسیاست

متمرکز دوره دکتری را با تنگناها و نقاط ضعفی هدکتری به دنبال داشته و برگزاری آزمون نیم
 مواجه ساخته است. 

 
متمرکز دوره دکتری، تجربه زیسته، سیاست پذیرش آموزش عالی، آزمون نیمه: واژگان کلیدی

 دانشجویان دکتری.
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 مقدمه
عنوان پاسخی رشد شتابان و فزاینده دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت کشورها قرار گرفته است. ضرورتبه 
تر منابع و بودجه به آموزش عالوه بر دسترسی بیشتر به آموزش عالی، توزیع عادالنه

گذاران را به خود جلب ریزان و سیاستها توجه برنامهعالی در مقایسه با سایر بخش
به  پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است،کرده و اهمیت آن از سوی بسیاری از 

طوری که آموزش عالی شرایط الزمی قلمداد شده است تا کشورها بتوانند با استفاده از 
 (. 1ص ،2012 آن خود را با شرایط جدید رقابت جهانی وفق دهند )میچل،

ها گذاشته اعتالی علمی، در نظام آموزشی کشور و اساس با توجه به اینکه پایه
ها، تردید یکی از راهدر این باره، بی(. 112 ، ص1390 ،همکارانخواه و )باقری شودمی

ویژه در مقطع دکتری است و چنانچه این امر های تحصیالت تکمیلی بهتقویت دوره
های اصولی صورت گیرد، موجبات شکوفایی همراه با تمهیدات و رعایت استاندارد

افزون هر کشوری را فراهم ها و در نتیجه توسعه روزها و استفاده از ظرفیتاستعداد
روش رسمی تربیت محقق در  ،های دکتریدوره(. 3، ص1390 سازد )صدیفیان،می

از مقطع کارشناسی  پسسومین چرخه زندگی دانشجویی  عنوانبهجامعه است و معموالً 
ئت یه ای پژوهشگران و اعضایو کارشناسی ارشد، و نخستین مرحله از مسیر حرفه

گیرد. در این دوره، فرد توانایی کار در یک زمینه تخصصی علمی مورد توجه قرار می
، 1388 نورشاهی، های علمی و خارج از دانشگاه را کسب خواهد کرد )در محیط

 دکتری دوره که باورند این بر متخصصان حوزه آموزش عالی و نظرانصاحب(. 13ص

 و علمی حرفه نوسازی در دوره این نقش نظر ازدارد: اول  بسزایی منظر اهمیت دو از
 و جوامع نیاز مورد که کار ماهر نیروی در تربیت آن تأثیر نظر از دوم و آکادمیک

(. آموزش دکتری از ارزش علمی بسیار 2015، 2است )یونسکو بنیان دانش اقتصادهای
بنابراین، ع نقش مهمی دارد. باالیی برخوردار است و در گسترش نوآوری و رشد جوام

ها ای نسبت به سایر دورهباالترین سطح آموزشی در هر رشته عنوانبههای دکتری دوره
، 1385 داشته باشند )خورشیدی، مسلماً باید بهترین کیفیت را نیز و ارجحیت دارند

 بنابراین،. استکیفیت آن، دانشجو محور آموزشی و  نظامیکی از سه عنصر (. 85ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن گزینش و پذیرش داوطلبان ای بههای دکتری، دوره پربار بودنافزایش کیفیت و  برای

 و ندارند درخشانی تحصیلی سوابق که داوطلبانی ورود. شوددوره باید توجه ویژه 
 بر آثار منفی اند،نکرده کسب هادانشگاه ادامه تحصیل در برای را الزم هایتوانمندی

  (.114، ص1390،همکارانخواه و گذارد )باقریمی هادانشگاه کار کیفیت
نظریه دسترسی  :در ارتباط با انتخاب و گزینش دانشجو دو نظریه متفاوت وجود دارد

آزاد و نظریه دسترسی محدود به آموزش عالی. هرچند که طرفداران این دو نظریه در 
روش گزینش دانشجو اختالف نظر دارند ولی آنچه در این دو دیدگاه مورد تأکید قرار 

و مؤسسات آموزش عالی این امکان داده شده است  هادانشگاهگرفته، این است که به 
آهنگر،  پورپور و غالم)قلیدد، بهترین آنان را انتخاب کنند ان متعکه از بین داوطلب

یک معضل در نظام آموزش عالی کشور،  عنوانبهسنجش داوطلبان  ،(. در گذشته1392
مرتبط تنها به آزمون سراسری دوره کارشناسی و به میزان کمتری دوره کارشناسی ارشد 

نظران در رابطه سرایت کرده است. صاحب . اما امروزه این معضل به دوره دکتری نیزبود
با شرایط پدید آمده در پذیرش دانشجو در ایران، دالیل و توجیهات گوناگونی از جمله؛ 

 عنوانبهالتحصیالن دوره ماقبل، تلقی شدن آموزش عالی رشد جمعیت دانشجویی و فارغ
را مطرح  مندی اقتصادی، تحرک و مناسبات اجتماعیکاالی لوکس، نقش آن در بهره

( که این دالیل تا حدودی در رابطه با پذیرش داوطلبان 99، ص1393 )روشن، اندکرده
 .کندمیدکتری نیز عینیت و مصداق پیدا 

 بوده تغییراتی دستخوش دکتری هایدوره گذشته، سال چند در ویژهبه ایران البته در

 متمرکزنیمه به غیرمتمرکز از دکتری دانشجویان پذیرش تغییر نظام آن ترینکه ملموس

است.  داشته دنبال به محافل دانشگاهی در را هاییمخالفت و هاتغییر موافقت این است؛
 قبیل این که اچر ؛دارد شایانی اهمیت دکتری پذیرش دانشجویان شیوه بررسی بنابراین،

 کشور در دکتری پذیرش نظام در های موجودچالش از رفتبرون به دتوانمی مطالعات

شیوه پذیرش داوطلبان دکتری در روش غیر متمرکز بدین صورت بود که  کند. کمک
طور جداگانه برای پذیرش داوطلبان فراخوان داده و در زمان مقرر با به هادانشگاه

(، داوطلبانی را که حائز نمره معیار یا بیشترین تشریحی)کتبی برگزاری آزمون تخصصی 
. انتخاب می کردندصاحبه معرفی و در نهایت از بین آنها شدند، برای مرحله منمره می

یند پذیرش دانشجو ادر فر هادانشگاهن این روش بر این نظر بودند که برخی امنتقد
ای عمل ای و سلیقهحرفهکردند. ازجمله موارد غیرای عمل میای و غیر حرفهسلیقه
ی دکتری از انسجام و عمومیت الزم و متکی هاآزمون نبودن به برخوردار توانمیکردن 
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به  هادانشگاهبه منابع استادان دانشگاه برگزارکننده، گرایش شدید  هاآزمونبودن این 

ی علمی دانشجویان هامصاحبهمند نبودن پذیرش دانشجویان خود و قانونمند و ضابطه
مختلف و در دانشگاهای  هاآزمونپراکندگی زمانی برگزاری دکتری و همچنین، 

البته باید  .(31، ص1390 )نورشاهی، اشاره کرد هاآزمونهای مالی شرکت در این هزینه
نقش اصلی  ،باندروازه عنوانبهت علمی ئاذعان داشت که در سطح دنیا نیز اعضای هی

 (.2013و 2014، 1را در پذیرش دانشجوی دکتری دارند )پوسلت
 2اینامهآیینطی  1389، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال انتقاداتدر پی 

یند مصاحبه علمی ادن فرکردن آزمون کتبی دکتری و غیر متمرکز کرتصمیم به متمرکز 
متمرکز دوره مربوطه اصطالحاً به آزمون نیمه نامهآیینکه طبق  گرفت هادانشگاهدر 

آمده است هدف از برگزاری  نامهآییندکتری معروف شده است. مطابق آنچه در این 
به روش متمرکز، تأمین عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان  یآزمون دکتر

دکتری، سنجش علمی داوطلبان، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه  ورود به دوره
های وزارت علوم در پذیرش دانشجو، کمک به دانشگاه برای پذیرش با سیاست

در پذیرش دانشجویان (. نامهآیین 2)ماده  استتعد در دوره دکتری و ... دانشجویان مس
پذیری در پاسخگویی به نیازهای یند معطوف به انعطافانیز اشاره شده است که این فر
در پذیرش  هادانشگاهها و مناطق مختلف، مشارکت کشور و شرایط ویژه استان

ای، ملی های منطقهتوجه به مأموریتدن شرایط علمی آنها، دانشجوی خود و لحاظ کر
دن عالئق، استعدادها و کرالمللی دانشگاه در پذیرش دانشجو و درنتیجه لحاظ و بین

. درنهایت، (نامهآیین 3های علمی داوطلبان در پذیرش خواهد بود )ماده توانایی
مره های سنجش و ارزیابی علمی با رعایت اصول مندرج در ماده دو و بر مبنای نمالک

دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و سوابق آموزشی،  سوابق تحصیلی، آزمون کتبی
( و مواد امتحانی آن زبان عمومی و تخصصی نامهآیین 4علمی، پژوهشی و فناوری )ماده 

تخصصی )حداکثر در سه درس(  های، استعداد تحصیلی و درسهگروه آموزشی مربوط
 ( است.نامهآیین 5در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد )ماده 

از  نبوده است. متمرکز نیز از انتقادات مستثنابرگزاری آزمون دکتری به شیوه نیمه
به ناکارآمدی و ناتوانی این روش در سنجش و شناسایی داوطلبان  هادانشگاه ،یک سو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Posselt 

 متمرکز ورودی دوره دکتریهای ورودی نیمهآزمون نامهآیین . 2
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و  هادانشگاهدارند و از سوی دیگر، وزارت علوم به عملکرد  شایسته و مستعد اعتقاد

مراکز آموزش عالی در مرحله مصاحبه و نحوه تخصیص امتیاز به داوطلبان معترض 
و  هادانشگاهت علمی ئهای مسئوالن و اعضای هی، بدون توجه به دغدغهبنابراین است.

یرش و معرفی دانشجویان همچنین نمره تخصیصی به داوطلبان از سوی دانشگاه، به پذ
ده است. فارغ از این اعتراضاتی که وزارت علوم، تحقیقات و کراقدام  هادانشگاهبه 

به یکدیگر دارند، اعتراضات زیادی از سوی داوطلبان نیز به وزارت  هادانشگاهفناوری و 
 و نمره آن هامصاحبهعلوم، تحقیقات و فناوری در نحوه برگزاری و اجرای آن و نحوه 

بوده است که در طی این چند سال به اعمال تغییراتی در مواد و ضریب  هادانشگاهبه 
مصاحبه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز آزمون و همچنین ضریب 

 (.1394لو، خواجهشده است )رشید حاجیمنجر 
 ؛(1396) همکاران و یزدانی (؛1392ای جمالی زواره و همکاران )هپژوهشنتایج 

( 1394االمینی )روح و (1392زار و لیاقتدار )سوخته (؛1391زار و همکاران )سوخته
نشان داده است که نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با مشکالت و 

بررسی نحوه پذیرش دانشجویان دکتری در  ،دیگر رو است. از سویروبه یهایچالش
برخی دارای ، (2014)پوسلت،  جدیدی وجود داردکه رویکردهای دهد نشان می جهان

های آموزشی اروپا و منظا)نمای کلی سیستم ملی در زمینه  آزمون ورودی مستقل
، در برخی کشورها با قوانین سخت و (8و  6، ص 2010 ،1اصالحات در حال تکوین

به صورت رقابتی، و برخی به صورت غیر رسمی و بدون مقرررات خاص و با یافتن 
. حتی در بعضی کشورها کندد دوره دکتری را شروع توانمییک استاد راهنما، دانشجو 

پذیر است )کارشناسی ارشد( امکان ورود به دوره دکتری بدون نیاز به مقاطع قبلی
داوطلبان احتمالی، برای (. در برخی کشورها، 9، ص1393 ،همکاراناالمینی و حرو)

شاگردی  –گیرند که این مدل به مدل استاد موضوع خود توسط یک استاد پذیرش می
شهرت یافته است. همچنین جدا از پذیرش توسط یک استاد، پیش نیازها برای پذیرش 

االمینی و روحدانشجوی دکتری، داشتن مدرک کارشناسی ارشد با معدل باال ) عنوانبه
، 2؛ کم1390متمرکز، های آزمون دکتری نیمهاندیشی آسیب؛ هم8، ص1393 ،همکاران

 (.2014و آزمون تافل است )پوسلت،  3ای .آر .نمره جی (.11، ص2011

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National system overview on education systems in Europe and going reforms 
2. Kehm 
3. Graduate Record Examinations (G R E) 
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ی در اندازی مقطع دکترسراسر کشور به راه بسیاری در یهادانشگاه درمجموع،

در  هاییبا چالشاند ولی متاسفانه این امر خطیر  کرداقدام های مختلف تحصیلی رشته
های باالیی که رد. با توجه به مشکالت موجود و هزینهگیاجرای آزمون صورت می

های مناسب در جهت بهبود نحوه تربیت دانشجوی دکتری دارد، الزم است با ارائه روش
 هادانشگاهشکوفایی  جهتگزینش دانشجو بتوانیم با ایجاد پشتوانه علمی و کاربردی در 

ارت است از اکتشاف شناسی عباین مطالعه به شیوه پدیداراز هدف  پیش برویم.
پژوهش این است که  بر این اساس، پرسشمتمرکز آزمون دکتری. های شیوه نیمهچالش

متمرکز آزمون دکتری دارای چه کنندگان شیوه نیمهبر اساس تجارب زیسته مشارکت
 هایی است؟چالش
 
 پژوهش روش

آزمون  کنندگان درشناسایی تجارب زیسته شرکت»با توجه به هدف اصلی پژوهش 
از رویکرد کیفی و روش  ،«متمرکز دکتریشیوه آزمون نیمه هایچالش دکتری از

( استفاده شده است، تا 2004) 1مبتنی بر مدل گرانهایم و الندمن توصیفی پدیدارشناسی
ثیرگذاری عوامل گی تأکنندگان دست یافته و چگونپژوهشگر به عمق تجارب شرکت

ها تا جایی تداوم یافت که کفایت و انتخاب نمونهمختلف را در این زمینه درک کند. 
اطالعات متمایزی  ،های بعدیدریافت که نمونه پژوهشگرصورت گرفت و  هادادهاشباع 

از  نفر 25مدار مشتمل بر ای هدفمند مالکنمونهدر اختیار وی نخواهند گذاشت. 
متمرکز ون نیمهداوطلبان و دانشجویانی که تجربه و اطالعات کلیدی از شرکت در آزم

و نفر رد شده( انتخاب شدند  10نفر قبول شده،15دکتری و مصاحبه تخصصی داشتند )
ای در تجارب های ویژهتدریج مضمونبه ،ی نیمه ساختار یافتههاپس از انجام مصاحبه

تا جایی ادامه یافت که تجربه و بینش جدید  هامصاحبهو  شدشوندگان شناسایی مصاحبه
ابین آنها مشخص شد مو ارتباط فی زیرمضامینی گردآوری شده اضافه نشد و هادادهبه 

مصاحبه ، پنج اطمینان برایها اشباع شدند و داده و ثبات یافت. از مصاحبه بیستم تقریباً 
از مصاحبه نیمه ساختار  پژوهشها در این گردآوری داده برای دیگر نیز انجام گرفت.

های کنندگان از چالشتجارب زیسته مشارکتکلی در خصوص  پرسشیافته با یک 
 متمرکز دکتری، استفاده شد.آزمون نیمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Graneheim & Lundman 
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کنندگان در پژوهشمشخصات مشارکت (1)جدول   

دانشگاه محل 
 تحصیل

 کد نام سن شغل تحصیالت

 1 ابوذر 34 دبیر د. دکتری شهید بهشتی 

 2 هادی 32 کارشناس د. دکتری شهید بهشتی

 3 هادی 37 دبیر د. دکتری شهید بهشتی 

 4 محمد 33 کارمند فوق لیسانس شهید بهشتی 

 5 فاطمه 32 دانشجو د. دکتری خوارزمی

 شهید مدنی
  آذربایجان

 6 ف. 36 کارشناس د. دکتری

شهید مدنی 
 آذربایجان

 7 ز. 31 دانشجو د. دکتری

 8 نوشین 38 کارمند فوق لیسانس شیراز

 9 علی 40 استاد دکتری امیرکبیر 

 10 اصغرعلی 35 کارمند دکتری تهران

 11 اسماعیل 33 کارمند د. دکتری صنعتی شریف

 12 یوسف 32 کارشناس د. دکتری تهران 

 12 امین 26 کارشناس فوق لیسانس شهید بهشتی

 14 احمد 28 مدرس د. دکتری تبریز

 15 حانیه 37 کارمند فوق لیسانس علم و صنعت 
 16 مریم 39 مدرس فوق لیسانس قم 

 17 صالح 33 کارمند د. دکتری شهید بهشتی 

 18 رضاامیر 30 کارشناس د. دکتری اصفهان 

 19 الهروح 24 مدرس فوق لیسانس شیراز

 20 طاهره 27 بیکار فوق لیسانس یزد

 21 محمد 29 کارمند د. دکتری اصفهان

 22 عاطفه 25 کارمند فوق لیسانس علو پزشکی یزد

 23 احسان 28 کارمند د. دکتری عالمه طباطبایی

 24 مهدی 32 کارمند فوق لیسانس علوم تحقیقات

 25 مرتضی 29 پژوهشگر فوق لیسانس دانشگاه آزاد تهران
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دست آمده از مصاحبه، از راهبردهای ه ی بهادادهبرای اطمینان از دقت و صحت 

 ذیل استفاده شده است:
 (:1پژوهشگربازبینی و مقایسه مداوم )خود بازبینی . 1

گذاری، در طی فرایند بدین معنی که به منظور اطمینان از ثبات و انسجام کد
ها بازنگری ، کدگذاریهادادهآوری و تحلیل داده و پس از کدگذاری تمام مجموعه گرد
و موارد  یافت، ادامه برسدبخشی ها به نتیجه رضایتو این فرایند تا زمانی که مقوله شد

 زاده،ادغام و مواردی که ابهام داشتند اصالحات الزم در آن انجام گرفت )عباس ،مشابه
 (.23، ص1394

 (:2پژوهش )کنترل اعضا کنندگانمشارکتبندی یا تأیید نتایج با مراجعه به طبقه. 2
و تفاسیر از  هایافتهپذیری بدین معنی که پژوهشگر برای برقرار ساختن اطمینان

، هاداده. این فن مستلزم ارائه مجدد کندمیاستفاده  کنندگانمشارکتهای دیدگاه
است، به طوری که آنان بتوانند در  کنندگانمشارکتها به گیریها، تفاسیر و نتیجهتحلیل

 اظهار نظر کنند. ،پذیری شرح ارائه شدهمورد صحت و اطمینان
 :3ممیزی بیرونی. 3

د وبه یک مشاور خارجی یا یک ممیز ارائه شبدین معنی که هم فرایند و هم نتایج 
حمایت  هادادهها توسط گیری، تفاسیر و نتیجههایافتهتا بررسی و صحت آنها و اینکه آیا 

 (. 255-256، ص1391 ،4)کرسول کندشوند، ارزیابی می
 

 هادادهوتحلیل روش تجزیه

ها انسان دست آوردن دانش درباره بیشتر مطالعات کیفی بر این عقیده استوار است که به
که توسط افراد انسانی به همان صورتی راه توصیف تجربهپذیر نیست، مگر از امکان
ها از . در این پژوهش با یک رویکرد استقرایی، مقولهشودمیکننده توصیف تجربه

، 6فو ؛22، ص1394 به نقل از ایمان و نوشادی، 5یابند )تشی خام ظهور میهاداده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. self-monitoring 
2. Member checking 
3. External audit 
4. Creswell 
5. Tesch 
6. Fu 
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، به نقل از اباذری و (2005) 1ماسدژانگ و وایل ؛2004 ، گرانهایم و الندمن،2014

فرایند سیستماتیک  راهها یا الگوها از مضمون( و سپس 21، ص1394 ،همکاران
علیزاده  ،زادهمهرعلی پردازد )بندی کدها شناسایی شده و سپس به شرح پدیده میطبقه

اساس، مراحل طی شده در این پژوهش با توجه به مدل (. بر این 80، ص1393و پارسا، 
 ( ارائه شده است:2004گرانهایم و الندمن )

واحد تحلیل  عنوانبه گرفتهی انجام هامصاحبهدر این پژوهش، : 2تعیین واحد تحلیل. 1
 در نظر گرفته شده است.

سازی شد و سپس به منظور درک صحیح پیاده هامصاحبهمتن : هاپیاده کردن مصاحبه. 2
 .شدآن در نسبت موضوع پژوهش چندین بار بازنگری 

ی اهایی از محتویا گزاره هادر این مرحله، جمله: مشخص کردن واحدهای معنایی. 3
گذار افزایی نهادهای سیاستکه به بهترین حالت بیانگر بخشی از موانع هم هامصاحبه

 .شدمشخص و کدگذاری  ،واحدهای معنایی عنوانبهآموزش عالی ایران بودند، 
سپس : زندهدیل واحدهای معنایی به کدهای سازی واحدهای معنایی یا تبمفهوم. 4

پردازی رسیده واحدهای معنایی، با توجه به مفهوم نهفته درآنها به سطح انتزاع و مفهوم
 گذاری شدند.و با کدها نام

سازی یا ریق مفهومراهکه از ط زندهدر این مرحله، کدهای : بازنگری کدها با متن. 5
ظهور یافته بود، با متن  هامصاحبهسازی واحدهای معنایی استخراج شده از خالصه
مطابقت داده شد و کدهای مشابهی که بیانگر یک مفهوم بودند، در هم  هامصاحبهاصلی 

 .شدعنوان یک کد مشترک ارائه  باادغام و 

هایشان با یکدیگر مقایسه شده کدها از نظر تشابهات و تفاوت: دن مفاهیمانتزاعی کر. 6
پس از کدگذاری بیست شدند. بندی میتر با برچسب مشخص دستهطبقات انتزاعی درو 

بود،  مشخص شده زیرمضامینگفت ساختار اصلی  توانمیکه  هامصاحبهمورد از متن 
دست آمده ه ب زیرمضامین بر مبنای کدها و هامصاحبهمانده از متن پنج مورد باقی

و موارد  گرفته مرتبط قرار زیرمضامینموارد مشابه در داخل کدها و  شد،کدگذاری 
که  شدجدیدی تعریف زیرمضامین پیشین، در کدها و زیرمضامین متفاوت از کدها و 

 بندی شدند.طبقه زیرمضموندر نهایت تعداد شانزده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zhang  & Wildemuth 
2. unit of analysis 
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با  زیر مضامیندر این مرحله، : هامضمونو شناسایی  زیرمضامینانتزاعی کردن . 7
 عنوانبههای معنایی و مضامینی با یکدیگر، در یک طبقه توجه به ارتباطات و شباهت

 قرار داده شدند. مضمون

 هایافته
کنندگان در آزمون و مصاحبه دکتری نفر از شرکت 25، کنندگان در این پژوهشمشارکت

تکراری و ادغام کدها و  مفاهیماز حذف کدها و  پس، هامصاحبهبودند که با واکاوی 
مضمون  6ر مشابه، تجارب زیسته آنها از آزمون و مصاحبه دوره دکتری د زیرمضامین

وابسته به تفصیل  هایها و مقولهمضموناین  ،. در ادامهشدتخراج اس زیرمضمون 16و 
 شرح داده شده است:

 توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصیاول: کم مضمون
نبود روند مشخص در از  ،اول باید افزود داوطلبان بسیاری مضموندر شرح 

کننده به دانشجویان قبلی مصاحبه استادانای، توجه ویژه های سلیقه، گزینشهامصاحبه
های ضعف عنوانبه هادانشگاهکننده به مصاحبه استادانخود، توجه ناهمسان و ناهمگون 

  :گفته استطور نمونه یکی از داوطلبان به .کنندمیاین مرحله یاد 
خواستند دانشجوی خودشان را پذیرش کنند، از من چون می هادانشگاهدر برخی از »

دقیقه مصاحبه را تمام کردند. یا در برخی  5دقیقه، فقط  5صوری گرفتند و در عرض مصاحبه 
ای از جزوات اساتید همان دانشگاه از دانشجویان قبل از مصاحبه، آزمون کتبی هادانشگاهاز 
 «.!گیرند و این گویای این است که اساتید به دنبال پذیرش دانشجویان دانشگاه خود هستندمی

 هایعدالتیب نیخوب است و ا یآزمون کتب یبه نظر من عدالت آموزش» :دیگریا داوطلبی 
که  یعدالتیب نیا یهااز نمونه یکی ،مثال یبرا افتد،یاتفاق م هامصاحبه یعنیدر بخش دوم 

 ادیمصاحبه ز یکه در آن تعداد افراد برا 94به سال  گرددیخودم اتفاق افتاده است، برم یبرا
یادم  مصاحبه کردند! یزمان کمتردر ساعات آخر مصاحبه با مدت ااز افراد ر یبود و تعداد

زمان زیادی را نسبت به ما که جز شونده بودند، مدتهست کسانی که اولین نفرات مصاحبه
در جلسه مصاحبه مشخص بود که دیگر  آخرین نفرات بودیم در جلسه مصاحبه بودند، اصالً

احبه گرفتن ندارند و دنبال فرمالیته کردن مصاحبه داوطلبان کننده حوصله مصاساتید مصاحبه
 «.در آخر کار بودند
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 توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصی()کم مضمونشرح استخراج  (2)جدول 

 
 در مصاحبه تخصصی هادانشگاهدوم: رویکرد متفاوت مضمون 

ارزیابی،  برایعوامل مختلف و توجه به  هادانشگاهدر مورد رویکرد متفاوت 
توجهی به کیفیت رزومه پژوهشی داوطلبان، شوندگان به مواردی از قبیل؛ کممصاحبه

مطالب مورد نداشتن و شفافیت نشدن ود پروتکل مشخص جلسات مصاحبه، اعالم نب
های غیر شناختی داوطلبان ازجمله مواردی بحث در مصاحبه، توجه کمتر به ویژگی

 هادانشگاهرویکرد متفاوت » مضمونعنوان  بااند، که این موارد است که به آن اشاره کرده
« ارزیابی داوطلبان در مصاحبه تخصصی دوره دکتری برایو توجه به عوامل مختلف 

 . است گذاری شدهنام
هر دانشگاه موارد خاص خودش را برای ارزیابی » :گفته استدر این خصوص داوطلبی 

رزومه علمی و مقاالت چاپی برایش مهم بود،  هادانشگاهداوطلبان در نظر دارد، مثالً یکی از 

 زیرمضامین سازی واحد معنایی مفهوم
عداد ت

 ارجاعات
 مضمون

 به دانشجویان قبلی خود استادانتوجه ویژه 

 استادانسوگیری 
 کنندهمصاحبه
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 ی دیگرهادانشگاهبرای پذیرش دانشجو از  استادانحساسیت 

 هادانشگاهکننده به مصاحبه استادانتوجه ناهمسان 

بندی انتخاب کننده نسبت به اولویتمصاحبه استادانسوگیری 
 دانشگاه

 های فعلیبه میزان توانایی کنندهمصاحبه استادانکم توجهی 
  داوطلبان

 در نظر گرفتن موقعیت شغلی و جایگاه فعلی داوطلبان

 نسبت به شاغل بودن داوطلبان استادانحساسیت 

  هامصاحبهسازی در د مرحله بازبینی و شفافنبو

زمان کم جلسات مصاحبه و عدم سنجش داوطلبان در این بازه 
و  نامناسب زمانی

بودن  ناعادالنه
مدت زمان جلسه 

 مصاحبه 

 بودن زمان مصاحبه برای همه داوطلبانیکسان ن  24

 کنندهمصاحبهتغییر در تعداد افراد 

 زمان مصاحبه با داوطلبانتغییر در مدت
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نمره کتبی و رتبه در آزمون برایش مهم بود و... خالصه اینکه هر کس ساز  ،یک جای دیگر
پرسیدند و برایشان مهم زد!! جالب بود در یک دانشگاه از ما تعداد مقاالت را میخودش را می

بود که دانشجو رزومه قوی و مقاالت زیادی داشته باشد ولی در دانشگاه دیگری برای مصاحبه 
گفت اینجا اساتید به تانی که دانشجوی دکترای همان دانشگاه بود، میکه رفتیم یکی از دوس

ای خصوص اساتید جوان به کسی که مقاالت زیاد و رزومه قوی دارد دید منفی دارند و به گونه
کردیم، دانند!! ما هم مجبوراً رزومه خود را درست بیان نمیبرای آینده کاری خود یک خطر می

ید به رزومه توانمیگفتند. شما حتی آمد که دوستان درست می آخر کار هم کاشف به عمل
 «.دانشجویان دکتری ورودی امسال دانشگاه .... مراجعه کنید تا به صحت گفته من پی ببرید

 

 «در مصاحبه تخصصی هادانشگاهرویکرد متفاوت »مضمون  شرح استخراج (3)جدول 

 زیرمضامین سازی واحد معنایی مفهوم
تعداد 

 ارجاعات
 مضمون

شیوه خاص هر دانشگاه برای پذیرش دانشجویان در 
 مصاحبه علمی

رویکرد متفاوت 
در  هادانشگاه

برگزاری 
مصاحبه 
 تخصصی 
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 درقبل از مصاحبه  ،آزمون کتبی مستقل از آزمون سنجش
  هادانشگاهبعضی از 

به کیفیت رزومه پژوهشی در بعضی از  یتوجهبی
 هادانشگاه

 متفاوت بودن عوامل ارزیابی داوطلبان در جلسات مصاحبه

 هادانشگاه

 هامصاحبهغیر تخصصی در  هایپرسیدن سؤال

های غیر شناختی داوطلبان در بخش توجه کمتر به ویژگی
 مصاحبه علمی

 در مصاحبه علمیعدم سنجش علمی و تخصصی داوطلبان 

 در مصاحبه علمی هادانشگاهمالک مشخص از سوی  نبود

 لحاظ کردن نمره آزمون کتبی در مصاحبه

 نامه فردیتوجه به توصیه
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 آزمون شرایطسوم:  مضمون
رسمًا  8:30کنکور دکتری امسال از ساعت » :ه استگفتای در این خصوص شوندهمصاحبه

 3:30کننده بود. زمان مفیدش طول کشید که تقریباً طوالنی و خسته 12شروع شد و تا ساعت 
به بعد دیگر کسی را به داخل راه  8باید در محل حاضر باشی و  7:30است ولی چون از 

ن بیکار و منتظر هستند که در ساعات ادهند، حدود یک ساعت پیش از آزمون، داوطلبنمی
داوطلب دیگری از تغییرات «. کاهدودش خیلی توان روحی و ذهنی را میآغازین صبح خ

را مغایر با ارتقای  آناحتمالی هر ساله از سوی سازمان سنجش گالیه داشت و 
التحصیالن هر ساله دانشجویان و فارغ: »گفتدانست و بهداشت روانی آزمون می

ها در خصوص تغییرات مانکارشناسی ارشد باید با خیل عظیمی از سؤاالت و حدس و گ
احتمالی آزمون دکتری مواجه شوند که این خود عالوه بر استرس و اضطراب در بین داوطلبان، 

 «.ای سازمان سنجش و حس اعتماد داوطلبان با آن لطمه وارد کرده استبه جایگاه حرفه
 

 «دوره دکتری متمرکزنیمهآزمون  شرایط» مضمون شرح استخراج (4)جدول 

 

 امینزیرمض سازی واحد معنایی مفهوم
تعداد 

 ارجاعات
 مضمون

 نظمی در محل برگزاری آزمون کتبیبی
شرایط آزمون کتبی دوره 

 دکتری
9 

شرایط آزمون 
دوره  متمرکزنیمه

 دکتری

 بندی نامناسب آزمون کتبی دکتریزمان

 نامه آزمون کتبی دکتریدر شیوهمداوم  ت تغییرا

 مصاحبهجو نامناسب جلسات 

 15 جلسات مصاحبه شرایط

و کاهش استرس  کنندهمصاحبه استادانآشنا بودن با 
 جلسه مصاحبه

  هامصاحبهسازی در عدم وجود مرحله شفاف

فشار روانی ناشی از تأثیر باالی مصاحبه در نتیجه 
 نهایی

 ی مختلفهادانشگاهبندی نامناسب مصاحبه زمان

زا در جلسات مصاحبه استرس عدالتی عاملیبی
 تخصصی

در اخذ  هادانشگاهنقض قانون توسط بعضی از 
 تعهد زود هنگام از داوطلبان

جهت  هادانشگاههای مختلف اطالع رسانی شیوه
 از داوطلبان اخذ تعهد
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 چهارم: تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری مضمون
رحله سنجش علمی داوطلبان، همان مدر مورد آزمون کتبی دوره دکتری یا 

آزمون  برای ایچهارگزینه هاینبودن سؤال ناسبمشوندگان به مواردی از قبیل؛ مصاحبه
و...  هاای نبودن سؤالنه محتوایی، ریشهلحاظ صوری و به هادکتری، ظاهر پیچیده سؤال

صی نبودن تخص» مضمونو ذیل زیرمضامین عنوان  بااند، که این موارد اشاره داشته
 .اندگذاری شدهنام «آزمون کتبی دوره دکتری

های گرایانه در سنجش و کنکور دورهداوطلبان همچنین بر غلبه رویکرد اثبات
شیوه برگزاری کنکور دکترا » گفت:مورد مختلف تحصیلی اشاره داشتند و داوطلبی در این

روشی و منطق علوم انسانی و طبیعی گرایانه که مبتنی بر یکسانی گویای آنست که تفکر اثبات
ها مبنی بر نادرستی های این سالایم که حتی تمام انتقادات و استداللاست را چنان درونی کرده

این پارادایم، هنوز باور به آنها را در عمل تغییر نداده است. حتی اگر با چند سؤال تستی بتوان 
د است و توان حل مسئله و محاسبات ها را بلتا حدودی مطمئن شد که یک مهندس، فرمول

پیچیده را دارد، در مورد یک داوطلب علوم انسانی و خصوصاً اجتماعی چنین نیست، چون در 
های از پیش موجود، بلکه خالقیتی است که باید مورد او نه قدرت حل مسئله مبتنی بر فرمول

یی او در زمینه تفسیر و تفهم در مواجهه با یک موضوع دائماً در حال تغییر داشته باشد و توانا
های مختلف یک پدیده است، چیزی که به هیچ وجه با یک آزمون تستی سنجیده و تحلیل الیه

 «.شودمین
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«تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری» مضمون شرح استخراج (5جدول )  

 زیرمضامین مفهوم سازی واحد معنایی 
تعداد 

 ارجاعات
 مضمون

 سنجش سطح علمی داوطلبانعدم 

های نامناسب بودن سؤال
 20 ای برای آزمون دکتریگزینهچهار

ی
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های علمی در افراد معرفی شده فقدان صالحیت
 ایاز طریق آزمون چهارگزینه

ای در محور بودن آزمون چهارگزینهحافظه
 های علوم انسانیرشته

ای برای آزمون چهارگزینه نداشتن تناسب
 داوطلبان دارای ذهن تحلیلی 

 توان پژوهشی بدونپذیرش افراد 

محور به داوطلبان تبدیل داوطلبان پژوهش
 محورآموزش

و شیوه برگزاری آزمون  هاتناسب نداشتن سؤال
 با ماهیت دوره دکتری

تناقض منطق دانشگاه و منطق کنکور در جذب و 
 پذیرش دانشجو

ای برای گزینهچهار هاینامناسب بودن سؤال
 منابع تحلیلی

 گرایانه در سنجشغلبه رویکردهای اثبات

عدم توانایی آزمون در سنجش عمق دانش 
 داوطلبان

 هادقیق نبودن سؤال

 هاسطحی بودن سؤال 10 آزمون هایسؤال تخصصی نبودن

 هارشتهبندی نادرست طبقه
 تخصصی نبودن موضوعات مورد آزمون

ها با تغییر در پوشاندن ضعف محتوایی سؤال
 هاظاهر سؤال

 هامحتوای سطحی و ظاهر پیچیده سؤال 7 آزمون هایسؤال روایی

 روایی در آزمون کتبی دکتری ودنب

 ی عمومیهاآزمونزمان نامناسب مدت

بخش های سؤال ناهمخوانی
 زمانتخصصی و عمومی با 

 پاسخگویی
15  

های نامناسب برای پاسخگویی به سؤالزمان 
 استعداد تحصیلی

 هاب برای پاسخگویی به سؤالبندی نامناسزمان

عمومی و زمان زیاد های سؤال زمان کم برای
 تخصصیهای سؤال برای
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عمومی آزمون  هایسؤالپنجم: درک متفاوت داوطلبان از مجموعه  مضمون
 کتبی:

متمرکز دوره دکتری در دو مرحله آزمون کتبی توسط سازمان سنجش و آزمون نیمه
دو دفترچه  ،. در مرحله آزمون کتبیشودمیبرگزار  هادانشگاهمصاحبه تخصصی توسط 

پاسخگویی  برایعمومی  هایمجموعه درس -ب ؛تخصصی هایمجموعه درس -الف
 30سؤال استعداد تحصیلی و  30. بخش عمومی شامل شودمیبه داوطلبان تحویل داده 

شوندگان تجارب و نظرات مختلفی نسبت به این که مصاحبه استسؤال زبان عمومی 
 داشتند. هاسؤالبخش از 

حال ! یو ذات یارث اًاست نه صرف یو اکتساب یمان ارثأمقوله تو کیهوش،  دیندایشما م»
. کنندمیباشد مطرح  دهیآن د نهیدر زم یآموزش نیترها را بدون آنکه داوطلب، کوچکالؤس نیا

که همه  یاست در صورت یال کنکور امسال، عدد قابل توجهؤس کلال از مجموع ؤس 30
 دتوانمیرا فرانگرفته باشد ن شیهارا نخوانده و مهارتآن شتر،یپ یاگر کس هک دانندیم ناداوطلب

و  دندیسنجیرا م یاضیدفترچه امسال، هوش ر یهااز پرسش یها پاسخ دهد. برخبه پرسش
اعداد اول،  ،یمثل معادالت چند مجهول یاضیر هیپا میالزمه آن، مسلط بودن کامل بر مفاه

 یااستفاده نیترکوچک ،یاآموزش حرفه یهاسال نیدر ا ستمیس عتاًیطب هک بود …و لیفاکتور
دشوار هوش  هایالؤو به س دیاز آن نکرده و حاال توقع دارد که آنها را همچنان حفظ کرده باش

! شودمیطرح ن دیااز حوزه که شما خوانده یالؤس چیکه ه یطی. در شرادیدر آن حوزه پاسخ ده
 شاننهیدر زم یآموزش چیکه ه دیپاسخ ده یاوهیرا به ش هاالؤس چهارم کی حدود دیحال با

  «.هستند یاکتساب ییهاو مقوله دیادهیند
 : گفتزبان عمومی  هایالؤای در خصوص سکنندهمشارکت

مربوط  یها، کالً وارد سوالهم از داوطلبان یلیو خ شودمیکه برگزار هم  یآزمون زبان ...»
که شامل  دهدیرا مورد سنجش قرار م یاست و موضوعات یزبان عموم صرفاً  شوند،یبه آن نم

اش از عهده ی! و کسانمیمواجه یتست ستمیس کیهم با  نجای. اتگرامر، واژگان و فهم مطلب اس
 یهاکیتکن ،یزنآموزش تست یهاستمیدر س ایواقعا زبان را مسلط هستند  ایکه  ندیآیبرم

ک ندارد. در مورد در شانیبه دانش زبان یربط چیاند که هدرست را آموخته یهاجواب افتنی
 یشناسستیاز متون امسال مربوط به ز یکیمثالً  میبطمرت یرتخصصیغ یهامطلب هم ما با متن

 «.!!تیریمربوط به مد یگریبود و د
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آزمون  عمومی هایمتفاوت داوطلبان از مجموعه سؤالدرک » مضمونشرح استخراج  (6)جدول 

 «کتبی

 
 گذاری و اجرای نامناسبششم: سیاست مضمون

ها تحلیل مصاحبه کنندگان و سپس نتایجمشارکتای از تجربیات نمونهبه  ،در این بخش
 :دارد (7)به شرح جدول  زیرمضمون 5با  مضموناین که نشان از  شوداشاره می

 تیریمد رشته یهاشیبه گرا 94 یدر کنکور دکتر بیعج یکه در اتفاق یپژوهندهیآ رشته»
 تیریمد رشته یهاشیگرا گریرشته با تمام د نیا یتر آنکه مواد امتحانافزوده شده بود و جالب

مواد  نکهیا یعنیرشته و  نیمعادالت حاکم بر ا بیعوض کردن عج یعنی نیبود و ا کسانی
بوده است( و  عیصنا رشته یهاشی)که در کنکور ارشد از گرا یپژوهندهیرشته آ یحانامت
 ینیکارآفر تیریارتباطات بوده( و مد یرشته یهاشیرسانه ) که در کنکور ارشد از گرا تیریمد
 «.است گریکدی مشابه کامالً …و

 2فقط  یو قبول رشیپذ ینفر برا 150 م،یمصاحبه رفته بود یکه ما برا یدانشگاه کیدر »
 دیآیم انیآنها به م یهاپرونده لیو تحل یبه مصاحبه دعوت شده بودند، حال بحث بررس ،نفر

 .«نه؟! ای شوندیم یبررس یها اصولپرونده نیا ایال که آؤس نیبر است و ازمان اریکه بس
 نیهست اول ادمی ،شودمی راتییمنابع آزمون دستخوش تغ بیها ضرااز سال یدر بعض»

!! 1بود و سال بعدش شد  4 یلیاستعداد تحص بیکه من در آزمون شرکت کردم ضر یبار
که  ستین دیهر ساله منابع آزمون، بع رییروند تغ نیزبان هم افتاده بود، و با ا یاتفاق برا نیهم

. هرچند که این اتفاق در این دو سه دوره اخیر آزمون شود جادیا بیضرا رد راتییتغ نیباز ا
 «.دکتری رخ نداده است، ولی پتانسیل آن را دارد

 زیرمضامین سازی واحد معنایی مفهوم
تعداد 

 ارجاعات
 مضمون

استعداد تحصیلی های سؤالاز نکردن استفاده 
 درک متفاوت داوطلبان مخصوص هر رشته 

استعداد  هایسؤال از
 تحصیلی 
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استعداد های سؤال دشواری سنجش هوش با
 موجود  تحصیلی

 تحصیلیاستعداد های سؤال تکنیکی بودن

 زبان بر اساس رشته های سؤالتخصصی نبودن 
 تخصصی نبودن 

 زبان هایسؤال
9 

زبان تخصصی هر رشته در های سؤاللزوم وجود 
 آزمون 

 توجه بیش از حد به دانش زبان در آزمون کتبی



 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه 80

 
 «گذاری و اجرای نامناسبسیاست» مضمونشرح استخراج  (7)جدول 

 
 

 هایافتهبندی جمع
 .شده استبندی جمعی حاصل از پژوهش حاضر هایافته(، 1)و شکل  (8)در جدول 

 زیرمضامین سازی واحد معنایی مفهوم
تعداد 

 ارجاعات
 مضمون

های نامناسب ادغام های مختلف در آزمونبه منابع تخصصی رشته یتوجهبی
در برخی از 

های دکتری و رشته
توجهی به تنوع بی

 هاگرایش

6 

ب
اس

امن
ی ن

جرا
و ا

ی 
ذار

تگ
اس

سی
 

 های دکتریهای نامتعارف در برخی رشتهادغام

 هاها و گرایشتوجهی به تنوع رشتهبی

ی برتر دنیا بدون آزمون و با یک رزومه هادانشگاهپذیرش در 
 قوی

آزمونی  پیامدهای
شدن پذیرش دوره 

 دکتری
5 

فراهم نبودن شرایط برای ادامه تحصیل و پژوهش نخبگان در 
 هادانشگاه

خارج شدن نخبگان از چرخه علمی کشور به دلیل فرار از 
 آزمون دوره دکتری

پیامدهای معرفی  ها و سوابق تحصیلی داوطلبانبررسی پروندهبر بودن زمان
چندبرابر بیش از 

حد ظرفیت 
پذیرش دانشجو به 

 هادانشگاه

4 

معرفی چندین برابری بیش از حد ظرفیت پذیرش دانشجو به 
 منبع درآمد  عنوانبه، هادانشگاه

 شدگان به مصاحبهسنجش سطحی معرفی

 دانشجو افزایش کیفیت در پذیرش

تغییرات مکرر در تصمیمات و قوانین سازمان سنجش در 
عدم ثبات در  پذیرش دانشجو دوره دکتری

قوانین سازمان 
سنجش در نحوه 
برگزاری آزمون و 

 هادانشگاهسهمیه 

3 
 شیب روند تغییرات عامل انحراف در بین متقاضیان دکتری

 تغییر در ضرایب منابع آزمون دکتری
 هاخودداری از انتشار کلید سؤال
 هادانشگاهمشخص نبودن مبنای ظرفیت پذیرش 

در مقوله جذب  هادانشگاهگرایی به ماموریت یتوجهبی
 داوطلبان

ضعف 
گرائی در مأموریت

سنجش و پذیرش 
 داوطلبان

 در جذب داوطلبان هادانشگاههای توجه نکردن به مأموریت 2
 هادر پذیرش داوطلبان بر مبنای مأموریت هادانشگاهتوجهی کم
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 ها و تعداد نشانگرهای هر یک از آنها( مضمون اصلی، تعداد مقوله8جدول )

 مضمون
تعداد زیر 

 مضامین

تعداد 
 ارجاعات

 اولویت

 1 64 2 توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصیکم

 2 53 1 در مصاحبه تخصصی هادانشگاهرویکرد متفاوت 

 3 52 4 تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری

 4 24 2 متمرکز دوره دکتریشرایط آزمون نیمه

عمومی  هایسؤالدرک متفاوت داوطلبان از مجموعه 
 آزمون 

2 23 5 

 6 20 5 و اجرای نامناسبگذاری سیاست

 * 236 16 کل

 
 گیریبحث و نتیجه

ویژه در دوره دکتری تخصصی از مصادیق پیشرفت علمی و عامل به ،تحصیالت تکمیلی
دانشجویان دوره دکتری  ،. بدین منظورشودمیمهمی در توسعه مرزهای دانش محسوب 

ند و از زمینه علمی الزم دار باید از میان کسانی انتخاب شوند که ذهنی فعال و پرسشگر
در حوزه علمی مربوط  ایفعالیت حرفهای ضروری برای های حرفهو توانمندی

تا ضمن  شودمیدر فرایندهای پذیرش دانشجویان دکتری تالش  ،روبرخوردارند. از این
لحاظ کردن استانداردهای علمی مناسب، داوطلبان ممتاز، مستعد و توانا شناسایی شده 

نان در شرایطی رقابتی برای ادامه تحصیل در این دوره پذیرش داده شود. از طرفی و به آ
لحاظ کارکردی، مزایا و معایب خاص نیز انتخاب و اجرای هر سیاستی ممکن است به

متمرکز نیز از این امر یمهباشد که پذیرش دانشجویان دکتری به روش نرا داشته خود 
پذیرش  هایچالش شد تا تالشوهش حاضر نیست. بر همین اساس، در پژ مستثنا

در طی چند تجارب داوطلبان آزمون دکتری متمرکز از یان دکتری به روش نیمهدانشجو
گامی سودمند و علمی در مواجهه با موضوع برداشته  شده وواکاوی سال از برگزاری آن، 

 شود.
یی که به منظور بررسی تجارب زیسته هامصاحبهبا تحلیل  ،بر همین اساس

دکتری انجام گرفت، تجارب  متمرکزنیمهآزمون  هایاز چالشکنندگان شرکت
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وله عدالت در مصاحبه تخصصی توجهی به مق؛ کممضمون شششوندگان در مصاحبه

زیر  یکدر مصاحبه )با  هادانشگاهارجاع(، رویکرد متفاوت  64و  زیرمضموندو )با 
 زیرمضمون چهارارجاع(، تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری )با  53و  مضمون

ارجاع(،  24و  زیرمضمون دومتمرکز دوره دکتری )با آزمون نیمهشرایط ارجاع(،  52و 
و  زیرمضمون دوعمومی آزمون کتبی )با  هایمتفاوت داوطلبان از مجموعه سؤالدرک 

ارجاع(  20و  زیرمضمون پنج)با  گذاری و اجرای نامناسبارجاع( و سیاست 21
های ای برای آزمون دکتری، ادغامچهارگزینه هاینامناسب بودن سؤالشناسایی شدند. 

ها، توجه ها و گرایشتوجهی به تنوع رشتههای دکتری و بینامناسب در برخی از رشته
 گرایی چه در پذیرش و چه در سوابق علمی داوطلبان، تغییرات متعدد دربه کمیت

تصمیمات و قوانین سازمان سنجش در نحوه برگزاری آزمون دکتری، توجه ناهمسان و 
 استادانکه به سوگیری  کنندهمصاحبه استاداناز سوی  هادانشگاهناهمگون به 

جذب و  نظامهایی هستند که در ترین چالشگردد ازجمله مهمبرمی هکنندمصاحبه
ر ادامه بحث به شکل مستقل هر یک از پذیرش دانشجویان دوره دکتری وجود دارد. د

 .شوندمیوتحلیل تجزیهها  مضمون
 

 «توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصیکم» مضمونبررسی 
های چگونگی پذیرش دانشجو و فرایند گزینش و سنجش آنها از مباحث اصلی نظام

های اخیر در (. این امر در سال12، ص1384 پور و همکاران،است )قلیجهان آموزشی 
اساسی برای نظام آموزش عالی کشور ما بوده است، به طوری که  چالشیمقطع دکتری، 

، دانشجویان و مسئوالن آموزش عالی مبنی بر هادانشگاههای اساسی را در بین بحث
 پدیدداشتن یک فرایند علمی و عادالنه در سنجش و پذیرش داوطلبان دوره دکتری 

نظران معتقد هستند که دسترسی داوطلبان به آن آورده است. در این راستا، صاحب
هنگامی عادالنه خواهد بود که برابری فرصت در ورود به دانشگاه به طور عادالنه وجود 

هر داوطلب مستعد ورود به آموزش عالی؛ صرف نظر از هر نوع  یعنی .داشته باشد
، 1387ته باشد )روشن، ش در دانشگاه داشویژگی دیگر، فرصت مساوی برای پذیر

. همچنین کندمییند سنجش و پذیرش دانشجو اهمیت پیدا ا، ابزار و فربنابراین (؛58ص
آخرین بازنگری در نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری، از غیرمتمرکز  ،بر همین اساس

های مختلف منظور رعایت عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقهمتمرکز بهبه نیمه
و مراکز آموزش عالی کشور و استفاده بهینه و مطلوب  هادانشگاهدر پذیرش دانشجو در 
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متمرکز دوره از امکانات و منابع صورت گرفته است. شایان ذکر است که آزمون نیمه

. مصاحبه تخصصی به استدکتری دارای دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی 
 آزمون کتبی است. خطاهای ناشی از ضعفاعتقاد بسیاری برای کاهش 

متمرکز دوره توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصی آزمون نیمهکم مضمون
 :است زیرمضمون دکتری دارای دو

 کننده مصاحبه استادانسوگیری  .1
شرایط عادالنه و  نکردن زمان جلسه مصاحبه و رعایتنامناسب بودن مدت .2

 یکنواخت برای تمامی داوطلبان.
رسد شیوه نظر میگونه به، اینهامصاحبهی حاصل شده از هادادهبراساس تحلیل 

دهندگان دارد. متمرکز بیشترین میزان مقبولیت را در میان پاسخگزینش به شکل نیمه
یا همان آزمون کتبی  شوندگان بر این باور بودند که در مرحله اول آزمون دکتریمصاحبه

 و همکاران زار. سوختهشودمیسازمان سنجش، عدالت آموزشی تا حد مقبولی رعایت 
متمرکز دکتری را از دیدگاه ( نیز در پژوهشی که پیامدهای احتمالی آزمون نیمه1391)

که ایجاد فرصت برابر آموزشی برای  ندده بودند، دریافتکرئت علمی بررسی یاعضای ه
همه داوطلبان واجد شرایط و جلوگیری از اعمال سالیق شخصی افراد در سنجش 

( نیز دریافتند که 1392زاده و همکاران ). مهرعلیاستدانشجو از پیامدهای مثبت آن 
متمرکز در مقایسه با برگزاری آن به شیوه غیر برگزاری آزمون دکتری به شیوه نیمه

 هایافتهبر اساس ، مرکز، تأثیر بیشتری در برقراری عدالت اجتماعی دارد. با این وجودمت
ها حول محور عدالت آموزشی از مرحله دوم آزمون و بخش حرف و حدیث بیشتر

کننده، مصاحبه استادان، همان جایی که بحث سوگیری شودمیشروع  هامصاحبه
شرایط عادالنه و یکنواخت نکردن یت زمان جلسات مصاحبه و رعانامناسب بودن مدت

بسا به ظن بسیاری از آید. چهبرای تمامی داوطلبان در جلسات مصاحبه به میان می
 زیرمضمونتوجهی به ترین دالیل کمگفت که از اساسی توانمیشوندگان مصاحبه

است. هرچند این ادعا جای بحث دارد  سوگیری، احتمال هامصاحبهخش عدالت در ب
نباید از  .شودمیکثرت شنیده ویژه دانشجویان بهدهندگان بهاین ایده در میان پاسخولی 

هر دانشگاه دانشجوی خودش را »نظر دور داشت که این ایده با بیان این عبارت که 
های گزینش دانشجویان دکتری، همراه شده است و در روند تاریخی تغییر شیوه «گیردمی

گزینش غیرمتمرکز  به ایجاد تغییر در شیوه «عدالت آموزشی»نام  باهمین مفهوم بود که 
بسیاری از  ،. اما به شکل عمومینامه(ین)آی شده استمنجر متمرکز به نیمه
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متمرکز دکتری، مرحله مصاحبه را محملی شوندگان داوطلب آزمون نیمهمصاحبه

تأکید  هاگاهدانش نظارت بردر آن ممکن بوده و بر و اجحاف کشی دانستند که حقمی
ی دیگر هادانشگاهبه پذیرش دانشجو از  استادانزیادی داشتند. دانشجویی با بیان اینکه 

و ی تخصصی کمرنگ هامصاحبهحساسیت دارند، توجه به عدالت آموزشی را در 
بندی و ترتیب انتخاب دانشگاه در نسبت به اولویت کنندهمصاحبه استادانسوگیری 

حساسیت  دانست. همچنینمصاحبه را غیر منطقی و آن را مغایر با عدالت آموزشی می
به شاغل بودن افراد و توجه به موقعیت شغلی داوطلبان، از مواردی بود که  استادان

 کردند.کننده به آن اشاره مصاحبه استادانداوطلبان ذیل مقوله سوگیری 
 

 «تحصصی در مصاحبه هادانشگاهرویکرد متفاوت » مضمونبررسی 
شوندگان از جلسات مصاحبه تخصصی نیز مربوط به تجارب زیسته مصاحبه مضموناین 

در برگزاری و  هادانشگاهرویکرد متفاوت » زیرمضمونآزمون دکتری است که دارای 
 .است «در مصاحبه تخصصی توجه به عوامل مختلف جهت ارزیابی داوطلبان

یند پذیرش عالوه بر متغیرهای شناختی، اامروزه این اجماع وجود دارد که در فر
باید به متغیرهای غیر شناختی  هاهنمر ؛ سطح دانش، پیشرفت تحصیلی، معدل وکادمیکآ

عالقه، اخالقیات، توانایی نوشتاری، توان برقراری  استعداد، همچون انگیزه، شخصیت،
؛ 2001، 1؛ سالواتوری1977؛ بیتلینگمایر، 2003رابطه، تعهد و ... نیز توجه کرد )کیلونن، 

لیپسکاژ  خصوص،(. در همین 2003، 3و همکاران ؛ نلسون1991، 2و همکاران ساتی
های تحصیالت تکمیلی باید تالش بیشتری را صرف که دوره داشته است( اظهار 1993)

الف( عواملی همچون ؛ کنندفردی یا غیر شناختی مرتبط با موفقیت  عواملشناسایی 
پ( حس تعادل  ؛ب( مقابله با ابهام ؛انگیزش برای فعالیت در دوره تحصیالت تکمیلی

عالیت در دوره ث( انتظارات واقعی از ف اجرای پژوهش؛ت( عالقه به  ؛در زندگی
ج( برآوردن تقاضاها و الزامات دوره تحصیالت تکمیلی. نتایج نشان  ؛تحصیالت تکمیلی

شده برای برگزاری مصاحبه ندارند و چارچوبی منظم و از پیش تعیین هادانشگاهداد که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Salvatori 
2. Saaty et al. 
3. Nelson et al.  
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به رعایت استانداردهای  هادانشگاهگیرد و توجه هر دانشگاه رویه خاص خود را پیش می

 .استقابل بررسی  هامصاحبهاجرای  علمی در
یند پذیرش، انتخاب اکه هدف فر کردهبیان نیز ( 1992نایر ) ،خصوص ایندر 

برند و وارد یک حرفه تخصصی دانشجویانی است که برنامه آموزشی را به پایان می
ای چشمگیری دارند و شوند، عملکرد خوبی در دوره دکتری دارند، عملکرد حرفهمی

ای هستند )به نقل از های اخالقی برازنده یک فرد حرفهخصوصیات و ارزشدارای 
 (. 2001سالواتوری، 

 
 «تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری» مضمونبررسی 

پژوهش این تحلیلی  یهامضموندیگر  ، ازتخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری
 :داردبه شرح ذیل  زیرمضمون چهاراست که 

 برای آزمون دکتری ایچهارگزینه هایبودن سؤالنامناسب  .1
 آزمون های سؤال ننبود تخصصی .2
 هاسؤال روایی فقدان .3
 بخش تخصصی و عمومی با زمان پاسخگوییهای سؤالناهمخوانی . 4

شوندگان در بیشتر مواقع به ناکارآمدی مصاحبه گرفته،ی انجام هامصاحبهبا توجه به 
مقطع  درای باور داشتند و بر آن بودند که این شیوه چهارگزینههای سؤالاستفاده از 

البته برگزاری آزمون به صورت تشریحی  .د دانش عمیق افراد را بسنجندتوانمیدکتری ن
های سؤالشد، آنها معتقد بودند اجرای آزمونی با شوندگان نهی میاز سوی مصاحبه نیز

ت و از سوی دیگر به دلیل تصحیح تشریحی با توجه به حجم متقاضیان ناممکن اس
 عدالتی منجر شود.د به بیتوانمیای سلیقه

کردند، به آن اشاره  مضمونشوندگان ذیل این ی که مصاحبهدیگر هایاز چالش
آزمون کتبی بود.  هایسؤالتعدد منابع موجود هر درس و نبود منابع مشخص برای 

های آزمون کتبی دکتری و سطحی بودن آنها را از کاستی هاسؤالبسیاری نیز دقیق نبودن 
های ای طراحی شود تا از پاسخباید ریشه هاسؤالدانستند و بر این باور بودند که می

به لحاظ صوری و  هاسؤال، ظاهر پیچیده زیرمضمونای جلوگیری شود. سومین سلیقه
کردند. یاد ها سؤالن روایی شوندگان از آن با عنوان فقدانه محتوایی است؛ که مصاحبه

بخش تخصصی و عمومی با مدت  هایسؤال، موضوع ناهمخوانی دیگر زیرمضمون
زمان ارائه دفترچه عمومی را مناسب  ،شوندگانپاسخگویی آنهاست. تعدادی از مصاحبه
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استعداد تحصیلی  هایسؤالدانستند و بر این باور بودند که زمانی داوطلبان به سراغ نمی
شوندگان روند که دارای فشار روانی و فرسودگی ذهنی هستند. بسیاری از مصاحبهمی

عمومی ناراضی  هایسؤالتخصصی و زمان کم برای بخش  هایسؤالاز زمان زیاد برای 
گفتند سؤال اگر استاندارد باشد باید زمان استاندارد هم برای پاسخگویی به بودند و می

های الزم را ندارند. گروهی نیز معتقد کدام استانداردد که متأسفانه هیچآن تعلق گیر
زمان ارائه کنند تا داوطلبان بتوانند زمان های آزمون را همبودند که بهتر است دفترچه

 آزمون را مدیریت کنند. 
 

 «متمرکز دوره دکتریآزمون نیمه شرایط» مضمونبررسی 
اشاره ری، موضوعی است که در این بخش به آن متمرکز دوره دکتآزمون نیمه شرایط

 :استبه شرح ذیل  زیرمضمون دوو شامل  شودمی
 آزمون کتبی دوره دکتری شرایط .1
 جلسات مصاحبه شرایط .2

متمرکز آزمون نیمه نامهآیینهای تصریح شده سازمان سنجش در یکی از سیاست
دکتری؛ ارتقای سطح بهداشت روانی داوطلبان و کاهش اضطراب و تنش داوطلبان است. 

 )شرایط( شوندگان در دو بخش بهداشت روانیاز ظن مصاحبه شودمیکه این سیاست را 
 د.کربررسی  ،آزمون کتبی و جلسات مصاحبه

است که در سایه  های الهیشادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت
سالمت روانی یکی از  ،بر آن افزونتندرستی و سالمت روانی به انسان عطا شده است. 

ویژه در و این امر به شودمیها محسوب ترین عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل انسانمهم
(. یکی 2، ص1391 ،همکاراندانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است )یوسفی و 

متمرکز دوره دکتری، ارتقای سطح آزمون نیمه نامهآیینهای مطرح شده در از سیاست
 ( نامهآیین 1-3)ماده  استبهداشت روانی داوطلبان و کاهش اضطراب و تنش داوطلبان 

آن است که در آزمون کتبی سطح بهداشت روانی بیشتر از سطح  دهنده، نشاننتایج
در  موانعی نیز در جهت تحقق کامل این امر وجود دارد.ن متوسط است ولی با وجود ای

که  نشان دادشوندگان رابطه با بهداشت روانی بخش مصاحبه، تحلیل بیانات مصاحبه
سطح بهداشت روانی در جلسات مصاحبه پایین است و عواملی مانند جو نامناسب 

عدالتی و سوگیری و بی هامصاحبهسازی در مرحله شفاف نبودجلسات مصاحبه، 
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نتیجه ی مختلف و تأثیر باالی مصاحبه درهادانشگاهبندی نامناسب مصاحبه زمان ،استادان
 دانستند.میاز عوامل افزایش استرس و اضطراب در بخش مصاحبه را آزمون 
 

عمومی آزمون  یهاسؤالدرک متفاوت داوطلبان از مجموعه » مضمونبررسی 
 «کتبی

درک متفاوت داوطلبان به  دهنده، نشانکنندگانتجارب مشارکتنتایج بررسی 
درک متفاوت  .1 :زیرمضمون دودارای  این مضمونبخش عمومی بود که  هایپرسش

 تخصصی ی بهتوجهبی .2و  ؛استعداد تحصیلی در آزمون دکتری هایداوطلبان از سؤال
 .استزبان  هایسؤال بودن

و با یکی از مواردی که در آزمون کتبی وجود دارد؛ آزمون استعداد تحصیلی است 
ه بخشی از داوطلبان با آن موافق بودند، اما به نظر بسیاری داوطلبان مطلوبیت وجود آنک

دانستند و افرادی فایده میکافی را ندارد و نیازمند تغییراتی است. گروهی نیز آن را بی
ی مشابه مقایسه کردند، بر این باور بودند که این آزمون جای هاآزمونهم که آن را با 

سیاری نیز معتقد ب .ی مشابه، ناکارآمد استهاآزمونتغییرات بسیاری دارد و نسبت به 
و پاسخ مشخصی برای ای است سلیقه ،آزمون استعداد تحصیلی هایبودند جواب سؤال

مسئله  ،بخش استعداد تحصیلی یهاسؤالوجود ندارد. تکنیکی بودن  هابعضی از سؤال
دانستند. در خصوص دیگری است که داوطلبان آن را مغایر با فلسفه دوره دکتری می

باید درس ین حال، ع درزبان عمومی هم موافقان بسیاری وجود داشت ولی  هایسؤال
زبان عمومی؛ و بر این  هایسؤالزبان تخصصی هر رشته در آزمون ارائه شود، نه صرفاً 

دارند تسلط زنی زبان عمومی، کسانی که بر تست هایسؤالباور بودند که با وجود 
های دیگر پذیرش های مختلف در گرایششوند و دانشجویان رشتهراحتی موفق میبه

 .شودمیشوند و تخصصی بودن دوره دکتری دچار چالش می
 

 «اسبگذاری و اجرای نامنسیاست» مضمونبررسی 
تری های دکهای نامناسب در برخی از رشتهادغام .1 :زیرمضمونشامل پنج  مضموناین 

 .3 ؛پیامدهای آزمونی شدن پذیرش دوره دکتری .2 ها؛توجهی به تنوع گرایشو بی
. 4 ؛هادانشگاهپیامدهای معرفی چندین برابر بیش از حد ظرفیت پذیرش دانشجو به 

. ضعف 5 ؛هادانشگاهقوانین سازمان سنجش در نحوه برگزاری آزمون و سهمیه  یثباتبی
 .استگرایی در سنجش و پذیرش داوطلبان، مأموریت
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توجهی به کمگذاری آموزش عالی کشور، یکی از معضالت موجود در نظام سیاست

 نبودبه دلیل  ،روهای بلندمدت است؛ از اینگذاریرویکردهای راهبردی و سیاست
گذاری کشور سمت و سوی کلی روشنی ندارد. وجود راهبردهای بلندمدت نظام سیاست

مشکل دیگر مرحله تدوین  توانمیریزی را مدت و غیر راهبردی در برنامهنگاه کوتاه
شده است. منجر های مادی و معنوی بسیاری برای کشور ها دانست که به هزینهسیاست

های بلندمدت انداز و برنامهاینکه بر اساس چشم ها به جایگیریتصمیم ،به عبارتی
 ،(2010مینگات و همکاران )به گفته گیرد. ثیر مسائل جزئی قرار میأباشد، تحت ت

انداز و استراتژی برای توسعه آموزشی گذاران آموزشی مسئول ایجاد یک چشمسیاست
. هستندقانونی  انداز توسط بسیاری از عواملو حمایت و مشارکت برای اجرای این چشم

که شامل  هستندگذاری در بخش آموزشی نهادهای بسیاری مسئول سیاست
دهندگان خدمات غیر دولتی که بر منابع این بخش های دیگر و ارائههای بخشوزارتخانه

آموزشی و حتی  نظام، کارفرمایان هادانشگاهسای ؤو ر هادانشگاه استادانتأثیر دارند، 
نفعان تعارض بین آنها اجتناب ناپذیر دلیل تنوع ذیهای آنها. بهدانشجویان و خانواده

ها را برای کشور در این حوزه انتخاب کرد. برای غلبه بر است و باید بهترین سیاست
و بهترین  آیددست ه آموزشی ب نظام ها باید نقاط ضعف و قوتتوافق بین سیاست نبود

 ،(4201) 1سوتریو و آنجلیدزیاجگفته ه بهراه حل برای بهبود عملکرد آن انتخاب شود. 
 باهای بازیگر های خرد سازمانسیاستبین باید  برای برقراری عدالت اجتماعی

نشان داد که فرایند آنها پژوهش  نتایج برقرار شود.قدرت ارتباط  کالن ساختارهای
 ها دارد.سزایی در موفقیت سیاستهای آموزشی در سطح خرد، اهمیت باجرای سیاست

لحاظ باید به این نکته نیز توجه کرد که انتخاب و اجرای هر سیاستی ممکن است به
باشد که سیاست پذیرش دانشجویان را داشته کارکردی، مزایا و معایب خاص خود 

متمرکز نیز از این امر مستثنی نیست. بر همین اساس، در این بخش دکتری به روش نیمه
کنندگان در آزمون دکتری که از تجارب زیسته شرکت مضموناین  هایزیرمضمون به
 شود.اشاره میدست آمده است، به

های به آن اشاره کرد، ادغام توانمی مضمونترین مسائلی که در این یکی از مهم
های دوره دکتری است؛ که به ظن بسیاری از داوطلبان این نامناسب در برخی از رشته

ها از سوی نهاد ها و گرایشتوجهی به تنوع رشتهامر متناسب است با موضوع بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hajisoteriou & Angelides 
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های مختلف در آزمون کتبی به منابع تخصصی رشته یتوجهبی سببگذار که سیاست

 دانش صحیح ارزیابی امکان متمرکز غیر صورته ب پذیرش ی شده است.دوره دکتر

 استانداردهای و مربوطه دانشگاه توسط نظر، مورد گرایش در را دوره ورود به داوطلب

 دانش ارزیابی با صرفاً دانشجو موارد برخی در و کاهش داده شدتهب آن، انتظار مورد

 )یزدانی شودمی مشخصی تخصصی گرایشوارد  دقیق و کافی ارزیابی بدون و عمومی

 . (1396، همکارانو 
 پیامدهای، موضوع شودباید به آن توجه ویژه  مضموندیگری که در این  زیرمضمون

آزمونی شدن پذیرش دوره دکتری است. به عبارت دیگر، نخبگان بسیاری در مراکز و 
مؤسسات آموزشی و آموزش عالی کشور وجود دارند. اما کنکور ورود به دوره دکتری، 

نخبگان را دچار چالش کرده است. پژوهشگران حیطه مهاجرت  برخی از ادامه تحصیل
خبگان را به دو دسته عوامل جاذبه و عوامل و فرار مغزها، عوامل مؤثر بر مهاجرت ن

که در کشورهای مقصد  شودمی. عوامل جاذبه به عواملی گفته اندبندی کردهتقسیم دافعه
ند. عوامل دافعه به عواملی شومیمنجر وجود دارند و به جذب نخبگان به آن کشورها 

منجر که در کشورهای مبدأ وجود دارند و به دفع نخبگان از آن کشور  شودمیگفته 
ای که در کشور ما وجود دارد و به . یکی از عوامل دافعه(1394)جوادزاده،  شوندمی

رت سایر قشرها را افزایش تنها مهاجرت نخبگان بلکه مهاجصورت نیرویی نرم نه
 کنکور است. دهد، می

 کنندگانمشارکتاست که  دیگر مواردی ازحد ظرفیت معرفی چندین برابر بیش از 
های عمده رغم اهمیت کیفیت در آموزش عالی، یکی از چالشکردند. علیبه آن اشاره 

ی دکتری که خواسته یا ناخواسته صالحیت پذیرش در مقطع دکتری به هامصاحبهدر 
دانشجو و چه گرایی چه در پذیرش کشد، توجه به کمیتکنونی را به چالش میشیوه 

ای عده ،. بر همین اساس(1396، همکارانو  یزدانی) در سوابق علمی دانشجویان است
شدگان به دانشگاه را مساوی با انتخاب این سیاست را مناسب و افزایش تعداد معرفی

کردند. گروهی نیز یک نقطه مثبت یاد  عنوانبهدانستند و از آن تر میدانشجوی باکیفیت
با معرفی افراد بیشتر به مصاحبه یاد  هادانشگاهاز آن با عنوان تحمیل ظرفیت اجباری به 

بر بودن بررسی و به پیامدهایی ازجمله: زمان دانستهکردند و پیامدهای منفی آن را بیشتر 
دگان به مصاحبه و... شها و سوابق تحصیلی داوطلبان، سنجش سطحی معرفیپرونده
ای نیز معرفی چندین برابر بیش از حد ظرفیت پذیرش دانشجو به کردند. عدهاشاره 

 دانستند.می هادانشگاهرا سیاستی برای کسب درآمد از سوی  هادانشگاه
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ثباتی و تغییرات متمرکز دوره دکتری، بیهای داوطلبان آزمون نیمهیکی از چالش

ست. تغییراتی که انین سازمان سنجش در پذیرش دانشجو مکرر در تصمیمات و قوا
باشد. تغییراتی که گاهی در زمان برگزاری آزمون، گاهی در منفی  یامثبت  تواندمی

شوند ولی به مرحله اجرا تصویب می هاافزایش و کاهش ضرایب برخی از درس
تدوین و اتخاذ  گذار درنهادهای سیاست در پژوهش، کنندگانمشارکتاز نظر رسند. نمی

 هایپژوهشهای متفرقه و گزارش بر اساسو عمدتاً  کردهزده عمل ها شتابسیاست
نند کمیاقدام پژوهانه به تدوین سیاست پژوهانه و آیندهموردی و بدون مطالعات سیاست

گیرد. این در حالی است که انجام و تمامی جوانب و ابعاد مسئله مورد توجه قرار نمی
پژوهانه مؤثر، چیزی بیش از شناخت اساسی از موضوع پژوهی و آیندهاستمطالعات سی

شوندگان تغییرات دی از مصاحبه(. همچنین تعدا2014/1392، 1خاص است )ماژرزاک
جدی برای آموزش عالی  یآسیب همچنین پی را باعث انحراف متقاضیان دکتری ودرپی

ادهای مربوطه بودند تا بتوانند برای و خواستار ثبات در قوانین از سوی نه هدانستکشور 
 ضوابط ها،دستورالعمل به بخشیدن سامان ریزی و آن را مدیریت کنند.آینده خود برنامه

 تنهانه غربالگری که ایگونه به دکتری مقطع به دانشجویان ورود بر ناظر هایبخشنامه و

 این به ورود متقاضیان انگیزه و پژوهش و علمی سوابق اساس بر و منصفانه و عادالنه

 و دانشجویان تحصیلی و شغلی آینده به نگاهینیم بلکه گیرد مقطع انجام
 .(1396، همکارانو  )یزدانی باشد دکتری داشته مقطع آموختگاندانش

زند، ضعف گذاری و اجرای نامناسب آن دامن میچالش دیگری که به سیاست
ن حوزه آموزش عالی بر است. مسئوالگرایی در سنجش و پذیرش داوطلبان مأموریت

این باورند که مراکز آموزش عالی نباید خودشان را مستعد هر کاری بدانند و باید 
متمرکز دوره آزمون نیمه نامهآیین 3-3مأموریت ویژه خودشان را داشته باشند. در ماده 

پذیری در یند به انعطافادکتری نیز به پذیرش دانشجویان اشاره شده است که این فر
ها و مناطق مختلف، مشارکت پاسخگویی به نیازهای کشور و شرایط ویژه استان

دن شرایط علمی آنها، باتوجه به کردر پذیرش دانشجوی خود و لحاظ  هادانشگاه
خواهد معطوف المللی دانشگاه در پذیرش دانشجو ای، ملی و بینهای منطقهمأموریت
تا چه حدی به  کنونیاری آزمون دکتری به روش در رابطه با اینکه برگز ،بود. حال
در فرایند پذیرش دانشجو توجه  هادانشگاهالمللی ملی و بینای، منطقههای مأموریت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Majchrzak 
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 ،کنندمیتا چه حدی بر اساس مأموریت خود دانشجو را پذیرش  هادانشگاهو  کندمی

اندازهای خود، شماز آنجا که هر دانشگاهی بسته به رسالت و چجای بررسی دقیق دارد. 
های ، حضور و فعالیت تأثیرگذار آنها در عرصهکندمیهای خود را تعریف مامؤریت

ای و های راهبردی و توسعهالمللی نیز نیازمند در نظر گرفتن برنامهای و بینملی، منطقه
یک راه مهم است که در  ،ای مختص آنها است. فرایند آزمون دوره دکتریهمشی خط

کنند میتر عرضه ی مشخص خودشان را برای اجتماع آموزش عالی گستردهآن نهادها
 (. 1386 شوند )جکسون و تینکلر،و به وسیله آن متمایز می

هایی مواجه هستند، شناسایی این علمی با محدودیت هایپژوهشبا توجه به اینکه 
د توانمیی پژوهشی، بسیار مؤثر است و هایافتهها، در تفسیر و کاربرد درست محدودیت

باشد. پژوهش حاضر نیز با  آینده هایپژوهشراهنمای سایر پژوهشگران در 
، خودسانسوری و ارائه پژوهشهای ناشی از ابزار محدودیت هایی همچون؛محدودیت

ی مختلف در زمینه موضوع هادانشگاه، دسترسی به دانشجویان یاطالعات غیر واقع
 از مشکالت اجرای این پژوهش بود. ،مصاحبه برای پژوهش
گذاران و سیاست آیندهی برای پژوهشگران هایپیشنهاداساس نتایج پژوهش، بر 

 .شودمیآموزش عالی کشور ارائه 
در  شودمی پیشنهادرعایت عدالت آموزشی  برای با توجه به مضمون اول پژوهش

 استادانو  هادانشگاهها و تجارب تمامی تخصصی از ظرفیت هایدرس طراحی سؤال
پذیرند، استفاده نظر هستند و در آن رشته دانشجو میکه در یک رشته تخصصی صاحب

 شود.
پذیرش دکتری در ایران  نظامکه  به منظور شناسایی دانشجویان مستعد، الزم است

 ،استعداد های غیر شناختی )ازجمله: شخصیت، انگیزه،توجه بیشتری به ویژگی
الزامات  توانمیبدین منظور  .اخالقیات، توانایی برقراری ارتباط و ...( داشته باشد

ی برتر دنیا هادانشگاههای شخصی را همانند ها و اظهارنامهنامهورودی همچون توصیه
های علمی و پژوهشی نیازمند یند پذیرش گنجاند. همچنین توانمندی در زمینهادر فر

، الزم است که توجه به رواز اینعالقه به تحصیل و پژوهش است. پشتکار و 
های ویژه داوطلب با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد و در این زمینه توانمندی

های تهیه شده اکتفا نشود، بلکه متناسب با هر فقط به چارچوب و قوانین و چک لیست
 عمل آید.بی الزم و مناسب بههای مورد عالقه ارزیاها و زمینهدانشجو و در حوزه
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ها مختلف در مصاحبه های آموزشیها و گروهکاهش اعمال سلیقه دانشگاه به منظور

)در  ها بازتر استکنندهمصاحبهتسلط علمی دانشجو که دست ویژه مواردی همچون به
در  ،ها و مستندات عینی هستند(موارد دیگر مثل، سوابق پژوهشی و آموزشی فرم

ساالنه  همچنین،های مشخصی را تعیین کرد. مختلف می توان مواد یا سرفصل هایرشته
های دهی دانشگاهتواند نحوه نمرهبه شکل تصادفی سازمان سنجش آموزش کشور، می

 .کندمختلف را بررسی 
در  شودمی پیشنهادصیالت تکمیلی، حت با توجه به بلوغ فکری و روانی دانشجویان

ها در زمینه پذیرش، جذب و آموزش دانشجو از نامهینیآ ها و تدوینگذاریسیاست
 عمل آید.استقبال بیشتری به ،پیشنهادها و انتقادهای آنان

با توجه به اینکه در کنار آزمون کتبی، سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری 
نمره و ممکن است به دلیل  ستداوطلبان نیز از معیارهای اصلی سنجش و ارزیابی آنها

ای از داوطلبان موفق به عبور از این مرحله نشوند، پیشنهاد آزمون کتبی عدهدر ف یضع
تمهیداتی در جهت بررسی سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به همراه  شودمی

آزمون کتبی و غربالگری و معرفی داوطلبان برای مصاحبه بر اساس آن دو اندیشیده 
 شود.

های پذیرش و برگزاری دوره دکتری در متنوعی از شیوهاشکال  همچنین از آنجا که
 متمرکزنیمهنامه آزمون ینهای مطرح شده در آیوجود دارد و یکی از سیاست جهان

های های سنجش علمی و استفاده از روشبخشی به شیوهورودی دوره دکتری نیز تنوع
 شودمیجدید سنجش بر اساس موازین علمی و تجربیات جهانی بوده است، پیشنهاد 

 صورته دانشجو ب پذیرش مانندها و الگوهای دیگری ، از شیوهکنونیدر کنار شیوه 

گیرد، یا تعیین می انجام جهان سرآمد یهادانشگاه از بسیاری در که گونهآن استادمحور
 .شوددر گزینش و پذیرش دانشجویان دکتری استفاده  نیزها بورسیه صنایع و سازمان

استاندارد مانند آزمون  هایآزمون توان نمرهمی کتبی افزایش روایی آزمون به منظور
های ؤالمتمرکز بر س آزمون کتبی صرفاً و را لحاظ کرد های مختلفاستعداد رشتهزبان و 

 استادانگردآوری شده از  هایؤالبا انتخاب از میان بانک س تخصصی رشته مربوط
 سراسر کشور باشد.

اضطراب و تنش سطح بهداشت روانی و کاهش  افتنین یکی از دالیل احتمالی ارتقا
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و نکردن سازی داوطلبان، شفاف

آموزش کشور در نحوه برگزاری و سردرگمی ناشی از تغییرات مداوم در نسبت آزمون 
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گام مهمی در جهت  ،با تحقق این امر .استکتبی و مصاحبه در پذیرش داوطلبان 

 مطلوبیت شرایط آزمون برداشته خواهد شد.
پذیرش دانشجوی دوره دکتری با شیوه کنونی چند سالی است که آغاز شده و تحلیل 

شناسی فرایندها و مراحل مختلف پذیرش آسیب بیشتر و هایبررسینیازمند آثار آن 
 است.دانشجویان دکتری )آزمون علمی، مصاحبه و ...( 
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 منابع
های (. چالش1394اباذری، پروانه؛ ونکی، زهره؛ محمدی، عیسی؛ امینی، مسعود )

مجله ایرانی آموزش در علوم آموزش پزشکان در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت. 
 .32-19(، 1)12، پزشکی

 ،مجله پژوهش(. تحلیل محتوای کیفی. 1390ایمانی، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا )
2(6 ،)15-44 . 
(. وضعیت پذیرش دانشجو 1390خواه، زهرا؛ عارفی، محبوبه؛ جمالی، احسان )باقری

ی دولتی شهر تهران، اعضای هادانشگاهدر آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان 
گیری اندازهفصلنامه  .ربط آموزش عالیئت علمی سازمان سنجش و مسئوالن ذییه

 .52-45(، 6)2، تربیتی
آزمون دوره دکتری: تمرینی برای تشکیل  .(1386جکسون، کارولین؛ تینکلر، پنی )

مجموعه مقاالت دانشگاه و اجتماعات ترجمه مرتضی نصیری،  ؛اجتماعات علمی
 نی.مک، به اهتمام ایان علمی آن

علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه های آمریکا. (. 1394) پدرام، جوادزاده
 .111-95(، 28)9، مدیریت فرهنگی

های دکتری علوم انسانی دانشگاه (. بررسی کیفیت آموزشی دوره1385خورشیدی، رزا )
 .کنگره ملی علوم انسانیشیراز در دو دوره زمانی. 

(. ارزیابی سیاست جدید پذیرش دانشجویان دوره 1394خواجه لو، صالح )رشید حاجی
 .متمرکزنیمهآزمون ورودی  نامهآییندکتری با تأکید بر 

راد، بهنام؛ فصیحی هرندی، مجید صادقی ؛اکبردوست، علیحق ؛االمینی، آزادهروح
. بازتعریف آموزش دکتری تخصصی در کشور: مرور ساختاریافته مستندات(. 1393)

 .18 -3نامه، ، ویژه10، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمجله 
جهان. موزش عالی در کشورهای آ(. نرخ پوشش تحصیلی 1387روشن، احمدرضا )

 .70-58، 43، رهیافتمجله 
ی دولتی هادانشگاهیابی ظرفیت پذیرش دانشجو در (. بهینه1393روشن، احمدرضا )

 .115 -97، (4)16، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهایران. 
 .دکتری متمرکزنیمهنامه پذیرش آیین(. 1389) سازمان سنجش آموزش کشور

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=277991
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(. بررسی پیامدهای احتمالی 1391لیاقتدار، محمدجواد؛ شفیعی، محمد ) ، لیال؛زارسوخته

فصلنامه پژوهش در دکتری از دیدگاه اساتید دانشگاه اصفهان.  متمرکزنیمهآزمون 
 .236 -207، 18، های آموزشینظام

 (. نقدی بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری.1390صدیفیان، غالمحسین )

 (.59)10دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 

آموزش  تیفیک یگذاراستیس(. 1390)اصغر یعل ،یپزآرانرهیش ؛, محمدرضایعباس
 ،یدر نظام دانشگاه تیفیک یابیارز شیهما نیپنجمها و چشم اندازها، : چالشیعال

 .یتهران، دانشگاه تهران، دانشکده فن
(. بررسی نظام 1384محمدرضا؛ شکوهی، مرتضی ) ،اهلل؛ شجاعیپور، رحمتقلی

(، 51)12، فصلنامه مجلس و پژوهشپذیرش دانشجو در ایران و ارائه الگوی مناسب. 
49-50. 

گذاری عمومی در فرایند سیاست(. 1392آهنگر، ابراهیم ) پوراله؛ غالمپور، رحمتقلی
 های مجلس شورای اسالمی.. مرکز پژوهشایران

 تهران: نشر نی. .ترجمه هوشنگ نایبی ؛ریاگذ(. پژوهش و سیاست2014ماژرزاک، آن )

(. بررسی و تحلیل نظام پذیرش 1392زاده، یداله؛ علیزاده، افسانه؛ پارسا، عبداهلل )مهرعلی
مجموعه ی دولتی کشور. هادانشگاهدانشجویان دکتری تخصصی در  متمرکزنیمه

المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه تحصیالت مقاالت پنجمین همایش بین
 ، دانشگاه تربیت مدرس.هاها و چالشتکمیلی ایران؛ فرصت

(. جمعیت توسعه علمی 1390های آزمون دکتری متمرکز )اندیشی آسیبنشست هم
 ایران.

های دکتری در ایران با چند (. مقایسه تجارب برگزاری دوره1390نورشاهی، نسرین )
 .40 -9(، 7)2، نامه آموزش عالیکشور جهان. 

 دورههای کیفیت (. ارزیابی1396آرزو ) کیمیا و سلمانی، حمیدرضا؛ نوریان، یزدانی،

 ریزیبرنامه مطالعات دوفصلنامهسیپ.  مدل از استفاده با درایران مدیریت دکتری

 .130-105(، 12)6 ،آموزشی

(. بررسی بهداشت روانی در 1391یوسفی، ناصر؛ جدیدی، هوشنگ؛ شیربگی، ناصر )
توسعه آموزش در بینی کننده عملکرد تحصیلی. مجله پیش عنوانبهبین دانشجویان 

 .73-63(، 9)5 زنجان، علوم پزشکی

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2739&Number=57&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2739&Number=57&Appendix=0&lanf=Fa
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