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هیأت داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای نگرش کاوش 

متقاضیان ورود به ت گزینش های متفاوشیوهنسبت به  علمی

1های دکتریدوره

 2دکتر جلیل یونسی

 60/60/59تاریخ دریافت: 

 19/60/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
نگرش و نظرات داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای  تشریحهدف کاوش، توصیف و این پژوهش با 

های متفاوت گزینش ه شیوههای دکتری بنسبت به روش گزینش متقاضیان ورود به دوره هیأت علمی

ها طی های ترکیبی استفاده شد و دادهبه این منظور از رویكرد روش( انجام شد. متمرکزنیمه)غیرمتمرکز و 

آوری شد. در مرحله کیفی با های مختلف جمعمتخصصین در حوزههمچنین و  دانشگاهیاندو مرحله از 

های کانونی فردی و در قالب گروه صورتبه لفهای مختاستادان و دانشجویان رشتهتن از  06حدود 

هایی که مفاهیم و مقولهکدگذاری باز،  با استفاده از روش های کیفیمصاحبه شد؛ طی مرحله تحلیل داده

نفر از  966بیش از با مشارکت  نفعان بود شناسایی شد. در بخش کمّی،در این حوزه دغدغه ذهنی ذی

با دقت بسیار باال اجرا و تحلیل شد.  ی محقق ساختههاپرسشنامه ن،های شهر تهرادانشگاهیان دانشگاه

 های کیفی داده شده است.های تحلیلیافتهپژوهش کیفی و  های اجرایی بهدر بخش ویژهبهاولویت اجرایی 

مقایسه، تأیید  منظوربههای بخش کمّی در هر قسمت های تحلیل کیفی انجام شد و یافتهیافته بر مبنایبحث 

بین استادان و دانشجویان در نگاه به نتایج نشان داد که  اند.های کیفی ارائه شدها بیان موارد مغایرت با یافتهی

                                                           
نجش آموزش کشور در قالب قرارداد با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه . این پژوهش به سفارش سازمان س1
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که استادان تمایل دارند دانشگاه سهم  ایگونهبهشود، تفاوت معناداری دیده می متمرکزنیمهشیوۀ گزینش 

مندند که به سازمان د، ولی داوطلبان عالقهدکتری داشته باش ۀبیشتری در گزینش داوطلبان ورود به دور

 سنجش در فرایند گزینش سهم بیشتری اختصاص داده شود.

 ، شیوۀ غیرمتمرکز، گزینش، نگرش، دانشگاهمتمرکزنیمهآزمون دکتری، شیوۀ : واژگان کلیدی

 مقدمه
ری و مدرک دکت ویژهبهبا افزایش تقاضای اجتماعی برای دسترسی به مدارج تحصیلی باالتر و 

ای از مشاغل جدید و پیشرفته، ضرورت انتخاب نیاز به نیروی انسانی ماهر برای زنجیره گسترده

)باقری و کریم اف،  است تأکیدمورد  ازپیشبیشها برای ورود به این دوره تخصصی بهترین

های یكی از علل اساسی افزایش تقاضا برای ورود به نظام آموزش عالی در دوره (.1950

هاست ها و حرفهمهارت روزافزونو پیچیدگی  کارتقسیمافزایش سطح کیفی، دکتری 

اما دسترسی به تحصیالت  ؛(1981آقابابا،  و رحیمی؛ 1951پارسا،  ؛ ترجمه1506)یاسپرس، 

های برابر، برای تحصیالت دکتری هنگامی عادالنه خواهد بود که فرصت ویژهبهتكمیلی و 

بدین معنی که هر داوطلب مستعد ورود به  (.0611، 1)زاناکو اشدورود به دانشگاه وجود داشته ب

از هر نوع ویژگی دیگر، فرصت مساوی برای پذیرش در دانشگاه  نظرصرفهای دکتری، دوره

 (.1981؛ افشاری و اسداللهی، 1956)باقری خواه، عارفی و جمالی،  داشته باشد

و تقاضای آموزش عالی،  در بسیاری از کشورها، به دلیل عدم توازن میان عرضه

، 0)بیتس شودبرای انتخاب برگزیدگان از میان متقاضیان در نظر گرفته می سازوکارهایی

شود، کسانی که از توانایی بیشتر که موجب می سازوکارهایی، وجود یقینبه. (1555

رار میان عرضه و تقاضا تعادل برق زمانی کهتا  برخوردارند، به عرصۀ آموزش عالی راه یابند

جامعه،  انگیزبحثیكی از مسائل  جهتازاین(. 1980شود، امری ضروری است )جاودانی، 

)جاودانی، توفیقی، قاضی  های دکتری استپذیرش دانشجو برای تحصیالت عالی دوره

افزایش روزافزون داوطلبان برای تحصیالت عالی دکتری و . (1980طباطبایی، پرداختچی، 

                                                           
1. Tzanakou 
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های معتبر داخل، بیكاری یت پذیرش دانشگاهاز طرفی دیگر محدودیت ظرف

ضرورت انتخاب  و کارشناسی ارشد، فرار مغزها های کارشناسیآموختگان دورهدانش

های دکتری ترین افراد از میان متقاضیان ورود به مؤسسات آموزش عالی در دورهشایسته

این معضل خود  کند.ا مطرح می( ر0611، 1)کرینوفسكی، گیلبرت، لدفورد، نایار و یحیی

باعث ایجاد حساسیت باالیی نسبت به عملكرد آموزش عالی و وزارت علوم در عامه مردم 

و دولت شده است. همه توقع دارند تا با فرایندی کامالً مناسب، مستعدترین و توانمندترین 

های متعالی های دکتری جذب مراکز دانشگاهی شوند تا هدفداوطلبان متقاضی دوره

مهم و جدی است که موجب  ایاندازهبهمحقق گردد. این امر  آسانیبهی آموزش عال

و  موردبررسیهای پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشورمان همواره شود تا شیوهمی

ترین شكل و محتوا را به دست آورد. لذا به همان ترین و مناسبمداقه قرار گیرد تا صحیح

با اهمیت  هیأت علمیبه گزینش اعضای اندازه که محتوای دروس و حساسیت نسبت 

ای نزدیک دانشجویان دکتری که در آینده ویژهبهاست، امر سنجش و پذیرش دانشجو 

دهند نیز از موضوعات مهم و درخور توجه ها را تشكیل میدانشگاه هیأت علمیاعضای 

 آموزش عالی است.

همراه بوده است و به  های بسیاریهای اخیر، آزمون دکتری در کشور با حاشیهطی سال

هرساله با برگزاری آزمون موضوعی چالشی در حوزۀ آموزش عالی تبدیل شده است. 

افتد؛ از شک در تحقق سراسری دکتری تخصصی، موجی از نقدها و نظرها به راه می

های پیش از سنجیازنظرها؛ عدالتی در مصاحبههایی تا بیارزیابی علمی چنین آزمون

شود تا منفک نبودن حیث که نظرسنجی شده باشد، انجام می آن تنها از آزمون که ظاهراً

 ادشدنیزها و ها؛ از کم شدن ظرفیتها و تخصصی نبودن سؤاالت در برخی رشتهرشته

و  ها. همه موارد نشان از ضعف(1988)نورشاهی،  گراییمتقاضیان تا اعتراض بر کمیت

این . ارزیابی و پذیرش دانشجو وجود داردش، سنج های متفاوتاست که در شیوه انتقاداتی

شد که شیوۀ برگزاری آزمون از شیوۀ غیرمتمرکز که  برانگیزبحثموضوع بیشتر زمانی 

                                                           
1. Cyranoski, Gilbert,  Ledford, Nayar &  Yahia 
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متمرکز که متولی اصلی آن وزارت علوم و سازمان ها بودند، به شیوۀ نیمهمتولی آن دانشگاه

آزمون دکتری در ایران شیوۀ برگزاری  طورکلیبهسنجش آموزش کشور بود، تغییر کرد. 

های دکتری بوده است؛ چه در زمانی که متولی برگزاری آزمون روروبههمواره با نقدهایی 

صورت سراسری و زیر نظر که این آزمون به اکنونهمها بودند و چه در ایران دانشگاه

 شود.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می

به دو دلیل عدم  طورکلیبهجویان دکتری جذب دانش گفتنی است که تغییر شیوۀ

ی برگزاری آزمون هر دو شیوه صدالبتهشفافیت و عدم پاسخگویی صورت گرفته است و 

دکتری و جذب متقاضیان دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است. با توجه به اینكه در حال 

برگزاری  خواستار اصالح روند موجود هیأت علمیها و اعضای حاضر بسیاری از دانشگاه

توان از عهده اند و با طراحی یک پژوهش میآزمون دکتری و جذب دانشجویان شده

گاهی مطمئن برای تصمیم در تكیه وسیلهبدینپاسخگویی به سؤاالت پژوهش برآمد و 

های آتی فراهم کرد، این پژوهش انجام شده مورد روند اجرای آزمون دکتری در سال

 است.

های علمی و آموزشی های گذشته و درک نیاز صحنهاز تجربهگیری در این مسیر بهره

بررسی دقیق وضعیت موجود و اتخاذ این تواند کارگشا باشد. کشور به حضور نخبگان، می

ترین هدف اصلی این طرح علمی مهم بر اساس نتایج پژوهش سازسرنوشتتصمیم کالن و 

ژوهشی ایرانی و جهانی، بیانگر آن های پهای زیست شده و یافتهتجربهبوده است، چراکه 

از رویكرد علمی در  نا برخوردارو  زدهشتاب، ایگری غیرحرفهاست که اساساً مداخله

تواند به کند، بلكه حتی میمشكلی را حل نمی تنهانهدانشگاهی  ۀپیچید ای ونهادهای حرفه

ش در نظر دارد تا ، این پژوهروازاین ها بینجامد.ناکارکردی یا بدکارکردی بیشتر آن

کارشناسان و  )شامل نفوذذی، صالحذی، ربطذینظرهای تخصصی تمامی افراد 

ها، تعدادی از دانشجویان دکتری متخصصان، اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران گروه

های مختلف و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در آزمون در رشته

دانشگاهی  هاید گزینش دانشجویان دکتری را در تمامی رشتهدر بحث فراین دکتری(
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و زبان( را احصا نماید و  )علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

 صورت مدون و علمی ارائه نماید.گذرد را بهآنچه در ذهن بازیگران اصلی این فرایند می

 که انجام شدبه این سؤال مهم و اساسی پاسخگویی با هدف  بنابراین، این پژوهش

های متفاوت گزینش نسبت به شیوه شدگانپذیرفتهادراک و نگرش داوطلبان و 

های نسبت به شیوه هیأت علمیاعضای همچنین متمرکز( چیست؟ )غیرمتمرکز و نیمه

آیا تفاوت معناداری بین نظر و درنهایت متفاوت گزینش چه ادراک و نگرشی دارند؟ 

گزینش متقاضیان  و داوطلبان ورود به دوره دکتری نسبت به روش هیأت علمیاعضای 

 های متفاوت گزینش وجود دارد؟های دکتری به شیوهورود به دوره

 پژوهش روش
؛ کرسول، 1950)دالور و کوشكی،  1های ترکیبیپژوهش حاضر بر مبنای رویكرد روش

 در این پژوهش، عالوه بر روش انجام شده است. (0669، 0پالنوکالرک، گاتمن و هانسن

با توجه به  هاآنها و ارتباط بین کاوش مفاهیم، مقولهو کیفی برای دستیابی به فهمی عمیق 

 منظوربه« پذیرش دانشجو در مقطع دکتری»پدیدۀ کنندگان نسبت به واکنش شرکت

این انجام ، درنتیجهها از روش کمّی نیز استفاده شده است. یافته 9پذیریافزایش تعمیم

مطالعه، نیازمند استفاده از هر دو روش کیفی و کمّی بود. نظر به لزوم انجام پژوهش به 

مدل ساخت  -« 1طرح اکتشافی متوالی»روش کیفی قبل از روش کمّی، در این پژوهش از 

)کرسول و  های ترکیبی استفاده شدیكی از راهبردهای پژوهش در روش عنوانبه -ابزار

های کیفی بر مبنای این راهبرد، داده .(1950؛ دالور و کوشكی، 0669همكاران، 

های کمّی گردآوری و مورد تحلیل قرار آوری و تحلیل شدند و متعاقب آن دادهگرد

در راستای این و اثرگذار بر بخش کمّی است.  دهندهشكلهای تحلیل کیفی گرفتند. یافته

و حجازی،  )سرمد، بازرگان توصیفی-هدف در بخش کمّی از روش تحقیق همبستگی

                                                           
1. Mixed methods approach 

2. Creswell, Plano Clark, Gutman, & Hanson 

3. Generalizability 

4. The Exploratory Sequential Design 



 9359 تابستان، 22، شمارة ششمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 232

 

با توجه به آنچه گفته شد توالی روش انجام پژوهش آمیخته در  .استفاده شده است (1981

 (.1950بوده است )دالور و کوشكی،  1این تحقیق از روش کیفی به کمّی

 دامنهانتخاب مواردی که  منظوربه موردمطالعه جامعهکیفی با توجه به گستره  مرحلهدر 

را از ابعاد متنوع نشان « به پذیرش دانشجوی دکترینگرش » یقموردتحق یدهدپتغییرات 

و  ( استفاده شد951، ص. 1980)گال و همكاران،  0ایگیری هدفمند طبقهنمونهدهند از 

انتخاب شدند.  های مختلف دانشگاهیدانشجویان و استادان رشتهکنندگان از بین شرکت

ازادامه یافت. مقصود 9دستیابی به اشباعصاحبه تا گیری در بخش کیفی و انجام منمونه

مقولهنیایند،پدیدمقولهبادر ارتباطجدیدیهایدادهآندراست کهایاشباع، مرحله

و تأیید شده است )اشتراس و کوربین، برقرارهامقولهبینروابطویافتهمناسبیگستره

الزم در بخش  بودند و نمونه ر تهراندانشگاهیان شهجامعه آماری در بخش کمّی،  (.1989

توان می های دانشگاهیبررسی رشتهانتخاب شد. با توجه به  هاآنکمّی پژوهش از بین 

ها روند اجرای پرسشنامه. شده استهای دانشگاهی داده گفت که پوشش متناسبی بر رشته

ای بر روی نمونهها پیش رفت که محقق موفق به تكمیل پرسشنامه ایگونهبهدر بخش کمّی 

 هاآنعدد از  196که در حدود  گردید اصحاب دانشگاه شهر تهراننفر از  966به حجم 

 معتبر بود.

در مرحلۀ کیفی به کمک بررسی  شدهیآورجمعهای داده. شیوۀ اجرا و گیریاندازهابزار 

حبه با انجام مصا و پذیرش دانشجو دکتریدر زمینۀ  شدهانجامهای پیشین اسناد و پژوهش

کنندگان . برای کاوش گسترده ادراک و نگرش شرکتگردآوری شد های باز پاسخسؤال

استفاده  (1980، 9گال و همكاران) 1از سؤاالت باز پاسخ پذیرش دانشجوی دکترینسبت به 

بایست مصاحبه با طیف متنوعی از افراد انجام شود، برای جلوگیری از شد. نظر به اینكه می

پذیرش  شیوۀ»اصلی  پدیدهابعاد متنوع ای مصاحبه از قبل مشخص شد و هسوگیری، سؤال

                                                           
1. Qualitative to quantitative (mixed) 

2. Stratified purposeful sampling 

3. Saturation 

4. Standardized open-ended interview 

5. Gall; Gall and Borg 
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مورد کاوش قرار گرفت. در مرحله کمّی، بر  ۀ دانشگاهیدر بستر جامع« دانشجوی دکتری

های کیفی با استفاده از دستورالعمل طراحی پرسشنامه در مبنای نتایج تحلیل داده

( 1980؛ هومن، 1956؛ سیف، 0661، 1ینکیابی )بردبرن، سادمن و وانسهای زمینهپژوهش

تناسب  منظوربهتر طراحی شد. ها در حجمی وسیعپرسشنامه الزم برای گردآوری داده

توسط  هاآنهای مرحله کیفی و درک بهتر های پرسشنامه با یافتههرچه بیشتر گویه

تخراج های پیاده شده اسمستقیم از متن مصاحبه صورتبهکنندگان اکثر سؤاالت شرکت

گیری موارد زیر های اندازهیهازنظرها با استفاده شدند. در راستای نهایی شدن پرسشنامه

؛ بررسی روایی آزمون. جهت 9؛ بررسی پایایی آزمون0سؤاالت وتحلیلتجزیهانجام شد: 

 موردنظر 9و روایی سازه و روایی محتوایی 1بررسی روایی در پژوهش حاضر روایی صوری

بخش بررسی روایی است در این پژوهش از طریق  ینترمهمسازه که  بوده است. روایی

های کیفی پژوهش از طریق فرایند داده قرار گرفت. موردبررسی 0تحلیل عاملی تأییدی

، خردشدهها دهندۀ عملیاتی است که در آن دادهتحلیل شدند. کدگذاری نشان 0کدگذاری

در بخش . خورند، دوباره به هم پیوند میهای تازهشوند و آنگاه با روشپردازی میمفهوم

استودنت مستقل، مربع کای  تحلیل های توصیفی، ها از شاخصتحلیل داده منظوربهکمّی، 

 و همچنین تحلیل واریانس استفاده شد.

 پژوهش هاییافته
اساتید دانشگاه و دانشجویان بود  جامعه یرزدارای دو  موردپژوهشبا توجه به اینكه جامعه 

 0/15نفر( را اساتید زن،  00درصد ) 1/9نفر( را اساتید مرد،  01درصد ) 8/10دقیق  طوربه

نفر( را دانشجویان زن تشكیل  101درصد ) 0/90نفر( را دانشجویان مرد و  018درصد )

نفر(  51درصد ) 06نفر( و در حدود  165درصد از نمونه را دانشجویان ) 86دادند. بیش از 
                                                           
1. Bradburn, Sudman, & Wansink 
2. Field testing the items 

3. Reliability studies 

4. Face validity 

5. Construct validity 

6. Confirmatory factor analysis 

7. Coding 
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میانگین و انحراف استاندارد سن  اند.را اساتید دانشگاه تشكیل داده موردمطالعهاز نمونه 

سال و  0/10سال و میانگین و انحراف استاندارد سن اساتید  9/1و  00دانشجویان برابر با 

های تحصیلی خود را بیان کردند، دانشجویی که رشته 918از بین گزارش شده است.  8/5

و پس به ترتیب درصد( را به خود اختصاص داده  99) علوم انسانی بیشترین درصد فراوانی

میانگین و انحراف اند. و کشاورزی، هنر قرار گرفته علوم پایههای فنی و مهندسی، رشته

از بین گزارش شده است.  91/5و  09/10های تدریس اساتید به ترتیب برابر استاندارد سال

درصد( دارای دو و  95یشترین نسبت )دانشجویی که اظهار کردند دارای مقاله هستند ب 108

درصد( دانشجویانی بودند که یک مقاله داشتند. به ترتیب  98یا سه مقاله و به همین نسبت )

درصد نیز دارای شش  0درصد از دانشجویان بین چهار و پنج مقاله داشته و در حدود  10

بار آزمون دکتری که یکبیش از نیمی از دانشجویان اذعان داشتند  اند.مقاله و بیشتر بوده

 دو باردرصد از دانشجویان نمونه بیان داشتند که  00درصد(، در این میان  91اند )داده

اند که سه بار و درصد از دانشجویان گزارش کرده 16کمتر از  درنهایتاند و آزمون داده

 اند.آزمون دکتری داده تاکنونبیش از سه 

و  شدگانپذیرفته و داوطلبان نگرش و ادراک"ه ک های پژوهشبرای یافتن پاسخِ پرسش

 "چیست؟( متمرکزنیمه و غیرمتمرکز) گزینش متفاوت هایشیوه به نسبت علمیهیئت اعضای

ی اکتشافی تالش نیمه ساختاریافته عمیق ا اتكا به شیوۀ مصاحبۀدر بخش کیفی پژوهش و ب

نیز برای ادراک مفاهیم  سشنامه وتهیه و تدوین پربا گردآوری داده برای  سویکشد تا هم از 

 هایافتهتعمیم قصدبه تربزرگای ی مفاهیم احصا شده بر روی جامعهو در بخش کمّعمل شود 

ی سنجش )تشریحی با و عدالت آموزشی، شیوه بازیپارتیاجرا شد. در پی مسائل احتمال 

ه )کیفیت و ، آزمون استعداد تحصیلی، مصاحبموردسنجشای(، کیفیت منابع چندگزینه

 دستازاین، زمان برگزاری آزمون و هانامهتوصیهمحتوای آن(، دانش زبان، رزومه پژوهشی، 

متمرکز، متمرکز( جایگاهی برای گزینش دانشجو )غیرمتمرکز، نیمه یادشدهکه در پیوستار 

گردد و در پایان با ی قید میهای کیفی و کمّمبسوط و بر اساس یافته صورتبهداشتند 

 شود.پژوهش پاسخ مناسب داده می سؤاالتبه  هایافتهآمیزی این هم



 239/ ... هیأت اعضای و دکتری دوره به ورود داوطلبان نگرش کاوش

 

ی رسد شیوهگونه به نظر میها، ایناز مصاحبه شدهحاصلهای کیفی بر اساس تحلیل داده

دارد. یكی از  دهندگانپاسخبیشترین میزان مقبولیت را در میان  متمرکزنیمهگزینش به شكل 

است  خواریرانتو  بازیپارتیی گزینش وجود احتمال هاین شیو یتمحبوبدالیل  ترینیاساس

برای وجود این مطلب دلیل متقن و یا شاهدی ارائه  دهندگانپاسخکدام از که هرچند هیچ

دانشجویان به کثرت دیده شده است، نباید  ویژهبه دهندگانپاسخنكردند اما این ایده در میان 

هر دانشگاه دانشجوی "با بیان این عبارت که  دور داشت که یكی از اشكال این ایده ازنظر

های گزینش دانشجویان همراه شده است و در روند تاریخی تغییر شیوه "گیردخودش را می

ی منجر به ایجاد تغییر در شیوه "عدالت آموزشی"دکتری، همین مفهوم بود که تحت نام 

ستادان مورد مصاحبه با قوت ی اشده است. البته باید اذعان کرد که عمده غیرمتمرکزگزینش 

ای بیش نیست. قرار داده و بر آن بودند که این موضوع شایعه موردتردیداین موضوع را 

من دوست دارم که نظر دیگر همكاران و »گفت: یكی از استادان در همین رابطه می وجودبااین

ه داشت که با این کار و یا اشار« خواهم بپذیرم نیز بدانمدانشجویی که می متخصصین را درباره

دانشجوی متقاضی باید  چراکهتواند خنثی شود میزان فشارهای باالدستی و از سوی مراکز می

اول در آزمون قبول شود که در این صورت چنانچه پذیرفته نشود دست آن مراکز برای اعمال 

ور خود را نقل ی دوران داوطلبی کنكشود. در همین راستا یكی از استادان خاطرهفشار بسته می

دانشجوی دکتری بودم یک کیف پر از کتاب و مقاله داشتم که  زمانی کهمن خودم »کند: می
اگر برم تو مصاحبه بشم  اآلنکردم که رو ترسیم می دارخنده چیزیکآورده بودم برای خودم 

ون بقیه دستشون خالی بود. ما ا کهدرحالیخندند که من چقدر کار آوردم ا میههمه استاد

نفر فقط با یک موبایل اومده بودند تو  1-0موقعی که اومدیم تازه موبایل اومده بود و من دیدم 
قراره هنرپیشه تلویزیون بشوند یا چی بشوند و اینجور  هایناکرد و بیشتر آدم احساس می

بودنش که آورده  0-8هایی ... نمرات کتبی من از اون آدم بیشتر بود و اون آدم قرار بود از آدم
های تر بود ... ضریبباال و سؤاالتی که در اختیارش گذاشته بودند باز نمره از من پایین

کلكی  همهایناین آدم رتبه یک بشه و من با  درنهایتبخصوصی داده بودند که جمع نمرات 
خواستم شكایت بكنم که گفتند نمره پشت سرش بودم. من می 9/1که زده بودند با فاصله 

شكایت بكنی تجدیدنظر بكنند و ورقه تو رو کم بدهند و کالً ردم بكنند. خیلی  ممكنه اگر
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راستا با نتایج پژوهش هم«. کنهخودسری وجود داره تو این سیستم دانشگاه متمرکز عمل می

ی نیز نظرات اساتید و دانشجویان درباره میزان رعایت عدالت آموزشی کیفی، در پیمایش کمّ

قرار گرفت که در ادامه این  موردمطالعهها دیگر سازمان نفوذاعمال های ورودی ودر آزمون

 نتایج ارائه شده است.
 

 هایآزمون در آموزشی عدالت رعایت میزان

 هاسازمان دیگر نفوذاعمال و ورودی

میانگین 

 سؤاالت

 

 آزمون برگزاری به اقدام خود دانشگاه چنانچه

 نحوۀ نماید،( تشریحی یا تستی) ورودی

 پاسخگویی شانس تسؤاال حیطرا

 بیشتر را دانشگاه همان آموختگاندانش

.کندمی

00/00  

89/01  

 به منجر سنجش، سازمان آزمون برگزاری

 داوطلبان همه برای آزمون منابع یكسانی

شود.می

11/09  

01/01  

 آزمون برگزاری به اقدام خود هادانشگاه که زمانی

 کشیحق ند،نمای( تشریحی یا تستی) ورودی

.گیردمی صورت بیشتری

66/90  

10/09  

 آزمون برگزاری به اقدام خود هادانشگاه که زمانی

 دارند تمایل نمایند، تشریحی( یا )تستی ورودی

 .بگیرند را خود دانشجویان

91/01  

65/81  

 برگزاری به اقدام خود هادانشگاه که زمانی

 د،نماین (تشریحی یا تستی) ورودی آزمون

 است. بیشتر بازیپارتی احتمال

19/00  

05/86  

 کنكور برگزاری به اقدام سنجش سازمان اگر

 دکتری آزمون نتایج کاریدست امكان نماید،

 رودیم بین از دانشگاه توسط

95/98  

60/01  

 سنجش، سازمان توسط آزمون برگزاری

 بین از را پذیرش در سلیقه دخالت احتمال

 .بردیم

91/01  

01/00  

 احتمال سنجش، سازمان کنكور برگزاری با

 پذیرش در هاسازمان یا افراد دیگر نفوذاعمال

 .شودمی کمتر دانشجو

90/90  

00/06  

. مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید با میزان رعایت عدالت آموزشی در آزمون 1شکل 

 ورودی دکتری

7.60%
11.00%

9.20%
6.60%

1.60%
4.80%

13.80%
3.10%

12.30%
3.10%

14.50%
6.60%

9.20%
5.50%

15.60%
7.60%

40.90%
26.00%

69.20%
32.80%

35.90%
29.30%

43.10%
22.50%

50.80%
23.80%

51.60%
36.00%

56.90%
34.80%

53.10%
34.50%

51.50%
63.00%

21.50%
60.70%

62.50%
65.90%

43.10%
74.40%

36.90%
73.10%

33.90%
57.40%

33.80%
59.70%

31.30%
57.90%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

عدالت آموزشیمیزان رعایت درصد موافقت با 

د وسط         موافقحمخالف
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دهندگان در موضوعی پربحث است، پاسخ ی برگزاری یک کنكور عمومی نیزشیوه

بودند  بر آنای باور داشتند و های چندگزینهبیشتر مواقع به ناکارآمدی استفاده از پرسش

در همین رابطه یكی  .تواند دانش عمیق افراد را بسنجندکه این شیوه برای مقطع دکتری نمی

وارد فلسفه رشته میشه و  ایست که دانشجودوره دکتری دوره»گفت: می دهندگانپاسخاز 

تونیم ای نمیهم به دانش گسترده نیاز داره و هم یک ذهن تئوری؛ ما تو امتحان چندگزینه
طور منطق های فلسفی؛ و همینتشخیص بدیم دامنه تسلطش رو بر ادبیات مخصوصاً بحث

راین ما تونه از اون استفاده کنه بنابتونه استدالل کنه و چقدر میاستداللی که چقدر می
 ینهآیم به یک جهات نادرستی. اوالً جهات نادرست هدساختمان ذهنی دانشجو رو سوق می

کنه و نكاتش رو که یک دانش توصیفی و حفظی به دست میاره و میره کتاب حفظ می
« کنههای متعارض میره مطالعه میکه دانشجو تو زمینه ینهآدرمیاره؛ دومین اشكال اساسی 

ی این شیوه با توجه به سویکت تشریحی را به دلیل اینكه از سؤاالبا  اما اجرای آزمونی

تواند به ای میحجم متقاضیان ناممكن است و از سوی دیگر به دلیل تصحیح سلیقه

ی نیز راستا با نتایج پژوهش کیفی، در پیمایش کمّکردند. همعدالتی منجر شود را رد میبی

ها كالت کنكورهای عمومی و آزمون کتبی دانشگاهمش ۀنظرات اساتید و دانشجویان دربار

قرار گرفت که در ادامه این نتایج ارائه شده  موردمطالعهکیفیت و منابع آزمون دکتری و 

 است.
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مشكالت کنكورهای عمومی و 

 هاآزمون کتبی دانشگاه

میانگین 

 سؤاالت

 

 پذیرش افرادی سنجش سازمان کنكور در

.دارند االب زنیتست توانایی که شوندمی

98/00 

61/05 

 سازمان متمرکز کنكور سؤاالت محتوای

.نیست تخصصی سنجش،
68/09 

10/99 

 هایویژگیسؤاالت کنكور سازمان سنجش، 

.الزم برای سنجش تخصص افراد را ندارد
10/00 

90/09 

 آزمون برگزاری به اقدام خود دانشگاه چنانچه

 تصحیح ،نماید (تشریحی یا )تستی ورودی

 .دارد بستگی مصححان نظر به سؤاالت، پاسخ

50/90 

09/06 

 شودمی باعث سنجش سازمان آزمون برگزاری

 فرصت مختلف هایدانشگاه دانشجویان بین

 .شود برقرار برابر

01/06 

91/09 

 . مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید دربارۀ مشکالت کنکورهای عمومی2شکل 

 کتبی دکتریو آزمون  

 کیفیت و منابع آزمون دکتری
میانگین 

 سؤاالت

 

ت آزمون سؤاالدر صورت طراحی 

)تستی یا  هادانشگاهدکتری توسط 

 .تشریحی( منابع نامشخص است

66/96 

69/00 

مباحث مورد آزمون دکتری، توانایی 

.سنجندورود به این دوره را می

19/91 

91/90 

وانایی تمایز نتایج آزمون دکتری، ت

گذاشتن بین داوطلبان را دارد.

09/96 

00/99 

 . مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید دربارۀ کیفیت و منابع آزمون دکتری3شکل 

یكی از مواردی که در کنكور سازمان سنجش وجود دارد آزمون استعداد تحصیلی 

از  توجهیقابلدند اما به نظر بخش دهندگان با آن موافق بوبخشی از پاسخ باآنكهاست که 

و برخی نیازمند به تغییر  فایدهبیدهندگان مطلوبیت کافی را ندارد. بسیاری آن را پاسخ

4.50%
6.10%

9.20%
20.30%

6.20%
14.00%

7.70%
9.90%

2.00%
5.90%

18.20%
44.40%

44.60%
52.40%

47.70%
45.90%

64.60%
27.90%

42.90%
29.70%

77.30%
49.50%

46.20%
27.20%

46.20%
40.10%

27.70%
62.20%

55.10%
64.40%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

مشکالت کنکورهای عمومی درصد موافقت با 
د وسط         موافقحمخالف

7.60%
11.00%

9.20%
6.60%

15.60%
7.60%

40.90%
26.00%

69.20%
32.80%

53.10%
34.50%

51.50%
63.00%

21.50%
60.70%

31.30%
57.90%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

ری کیفیت و منابع آزمون دکتدرصد موافقت با 

د وسط         موافقحمخالف
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اند بر این باورند که این آزمون به مقایسه نموده اند، افرادی که آن را با آزمون دانسته

دلیل که پاسخی  ینبه ااند که است و بسیاری معتقد بوده ناکارآمدنسبت آزمون نامبرده، 

های آزمون استعداد تحصیلی وجود ندارد این آزمون تنها به مشخص در برابر پرسش

دهندگان به تكنیكی بودن این نوع گردد. یكی از پاسخای شدن تصحیح منجر میسلیقه

برگزار  امیرکبیرما کالس رفتیم که جهاد دانشگاهی »و گفت:  کردهاشارهها پرسش
 گفتیمو  گفتیمها رو ، طرف رتبه یک برق بود چندین سال و میومد تكنیکدکریم

ها رو های چند سال قبل استعداد کلیه رشتهید استعداد رو باال بزنید برید سؤالهخوااگر می
دهندگان برخی پاسخ«. گیریددرصد رو می 96-06شخم بزنید و مطمئن باشید استعداد 

دانشجویی که تا این  چراکهدکتری نیاز نیست  ون در دورۀبودند که این نوع آزم معتقد

 دهندگانپاسخاز مقطع آمده است دارای استعداد تحصیلی است، در همین راستا یكی 

استعداد تحصیلی تو دوره دکتری خیلی دیره. من میگم برگزار بشه ولی »کرد: اظهار می

 «حداقل دوره کارشناسی برگزارش کنید.

صاحبه و محتوای آن نیز جزو موضوعاتی بود که نظراتی از سوی دیگر بخش م

برگزاری آن نظرات موافق و موافق  زمانمدتگوناگون را ایجاد کرده بود. در مورد 

برشمرده در آن باره نكاتی مهم را  هایویژگیای دیگر از ، اما پارهمساوی بودند تقریببه

بایست دارای نمی دهندگانپاسخبسیاری از  زعمبهداد. محتوای این مصاحبه نشان می

قرار گرفته  موردسنجش، توسط آزمون ازاینپیشاین توانایی  چراکهمحتوای علمی باشد 

ای بر آن بودند که این مصاحبه تنها باید دارای جنبه سنجش روابط است. در این رابطه عده

ت سؤاال جایبهل عمومی داشته باشد و دیگران نظراتی مانند اینكه در مصاحبه توانایی تحلی

ه دانشجو در نظر ک ایرسالهاز موضوع  سؤالعلمی جایگزین شود. در همین رابطه موضوع 

دکتری هرچند به شكلی که با جزئیات مورد پرسش قرار گیرد مطلوب  دارد برای دورۀ

دکتری در ایران به آن سبب که بر محور آموزش  شكل نظام تحصیلی دورۀ چراکهت، نیس

های آغازین نشجویان در ترمکند که دار است این احتمال را ایجاد میو پژوهش استوا

عاتی روبرو شوند که ودکتری که به تحصیل دروس جدید اشتغال دارند با موض دورۀ

اما سنجش حوزه ؛ فضایی ذهنی برای رفتن به سراغ موضوعی جدید برای تز را ایجاد کند
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بودند  بر آنری با آن موافقت داشتند و برای تز موضوعی است که افراد بسیا مندیعالقه

زمان مصاحبه یكی از موارد مثبت است  های پژوهشی درمندیعالقه که پرسش از حوزه

تحصیلی باشد. این موضوع البته دارای انتقادی نیز  رشته بهاند بیانگر نگاه دانشجو توکه می

 "گرل مصاحبهردن دآو به دست" قصدبهاست و آن اینكه ممكن است داوطلبان  بوده

 خود مطرح نمایند. موردعالقهعنوان موضوعات را بهوی  ۀموردعالقموضوعات 

پژوهشی از موضوعاتی بود که برای بخش مصاحبه  دانش زبان و رزومه دو مقوله

افقت را در میان و پرسش قرار گرفته بود. دانش زبان بیشترین مو موردگفتگو

دند و به این نكته القول بوبر اهمیت دانش زبان متفقهمه  چراکهشوندگان داشت، پرسش

المللی تسلط داشته باشند، اما های بیندکتری باید به یكی از زبان دانشجوی دوره

به این دلیل که  شوندگانمصاحبهی یكی از درخواست مدرک برای زبان هرچند به گفته

است اما درخواست آن در معقول  "تواند مدرک بگیردکسی که تسلط بر زبان دارد می"

موکول  چندماههتواند به مهلتی شوندگان میهنگام مصاحبه به پیشنهاد برخی از مصاحبه

شود. با تمام این اقوال اهمیت تسلط به زبان خارجی موضوعی مسلم برای تمامی 

شود نیز با توجه پژوهشی که از دانشجویان خواسته می اما رزومه؛ دهندگان بوده استسخپا

اما  ،د اختالف اساسی نبوده استای پژوهش محور است موردکتری دوره ه اینكه دورهب

گرایی و تناسب زمانی که حول دو محور کیفی واردشدهآن  خی مالحظات دربارهبر

ی درباره های کیفی پژوهش کمّبا یافته راستاهمالتحصیلی و حجم مقاالت قرار داشتند. فارغ

وهشی حكایت از شرایط ذیل داشت.تناسب سن و میزان کار پژ

تناسب سن و میزان کار پژوهشی
میانگین 

 سؤاالت

 

برای بررسی توانمندی پژوهشی دانشجو 

باید تناسب بین سن داوطلب و تعداد 

 مقاالت را لحاظ کرد.

00/00  

19/09  

 . مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید با تناسب سن و میزان کار پژوهشی4شکل 

7.70%

18.00%

43.10%

31.60%

49.20%

50.30%

استاد

دانشجو

درصد موافقت با تناسب سن و میزان کار پژوهشی 

د وسط         موافقحمخالف
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که مشخص  گونههمانارشد  ی دورهنامهگرایی در باب بررسی مقاالت و پایانکیفی

 "روش میدان انقالب"تولید مقاله با  سازی و شیوۀگان را نسبت به مقالهدهنداست نظر پاسخ

یاری از دهندگان معتقد بودند که در شرایطی که بسسازد. بسیاری از پاسخروشن می

کنند شمارش سازی با پرداخت پول و چاپ آن از طرق مختلف میهداوطلبان اقدام به مقال

ی مقاالت پاسخگو نخواهد بود و باید به بررسی کیفی مقاالت پرداخت. این گروه به کمّ

توان از بر است و نمیاین نكته اشاره داشتند که نگارش یک مقاله یا کتاب فرایندی زمان

گفت: می شوندگانمصاحبهبطه یكی از حجم باالی مقاالت را باور کرد. در این را

نزدیک  دهندیمپول  روندیمجوری شده که اکثراً تو جامعه ما  اآلنتأسفانه مقاله م»

 ینترکوچکبدون اینكه طرف  فروشندیمن اتوم 0انقالب  مقاله رو تو شون یکمصاحبه

اظهار  شوندگانمصاحبهدر همین رابطه برای رفع مشكل یكی از « سوادی داشته باشه.

ارشد رو براش یک امتیازی  نامهپایانبازار میدان انقالب و این مسائل هست، ولی »کرد: می

سسه علمی هست و اصل بر این هست که استاد راهنما ؤدر نظر بگیرند چون مسئول یک م

تهیه این رساله  اندرکارنفر دست 9-0و  گرفتهانجامداره، مشاور داره، داور داره، این کارها 

و حتی اگر در این شرایط اگر فرد یا افرادی باشند « ده؛ گرچه خیلی اتفاقات ممكنه بیفته.بو

توانند تعداد باالی مقاله را پردازند نیز در صورتی میکه خود به تولید و نگارش مقاله می

فیتی نازل به نگارش درآورد )بدیهی است که بحث نوابغ یبنویسد که مقاالتی با ک

ی آن با یک با کیفیت پایین و مقایسه مقاله 9یا  1ن صورت شمارش جداست( که در ای

تر شده ی پیچیده با کیفیت باال بدون توجه به کیفیت مقاالت به خسران دانشجوی فعالمقاله

مقاله سازی  یسوبههای عمیق ترغیب به پژوهش در حوزه جایبهدانشجویان را  درنهایتو 

به مقاله ببینیم اجع ر»ت: از مصاحبه شدگان اظهار داشدهد. در همین راستا یكی سوق می

 شدهچاپتو مجالت خوب هم  شدهچاپپژوهشی مزخرف  -ش چیه؟ علمیکیفیت آخر

یه چیز لوکال رو یونیورسال جا  مثالًاما سرقت بوده یا  شدهچاپمجالت علمی پژوهشی هم 

التحصیلی و ن زمان فارغپژوهشی افراد تناسب بی موضوع دیگر در بررسی کارنامه« زده...

توان انتظار داشت که تعداد مقاالت بود و افراد بسیاری این نكته را متذکر شدند که نمی

کسی که از زمان  یاندازهبهالتحصیل شده از مقطع ارشد دانشجوی تازه فارغ
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 روازایناش چند سال سپری شده است مقاله نوشته و انتشار داده باشد و التحصیلیفارغ

التحصیلی توجه شود. یكی از عتقاد داشتند که باید در امتیازدهی به مقاالت به زمان فارغا

ا فرض بكنیم دانشجویی بوده ده ی»دهندگان در بخش کیفی در همین رابطه گفت: پاسخ

کنه، کارش هم تولید مقاله و کتابه بعد ده شده رفته جایی کار می یلالتحصفارغسال پیش 

و  یسانسلفوقب روی میز گذاشته و دانشجویی هست که لیسانس و سال یک عالمه کتا

راستا با نتایج پژوهش هم« خونده اصالً فرصت این کارها رو نداشته... همپشتدکتری رو 

سنجش توانمندی پژوهشی ی نیز نظرات اساتید و دانشجویان درباره کیفی، در پیمایش کمّ

ه این نتایج ارائه شده است.قرار گرفت که در ادام موردمطالعهداوطلبین 

سنجش توانمندی پژوهشی داوطلبین
میانگین 

 سؤاالت

 

دهنده تواند نشاننامه، میکیفیت پایان

 توانمندی پژوهشی دانشجو باشد.

09/09  

61/01  

تواند کیفیت مقاالت پژوهشی، می

دهنده توانمندی پژوهشی دانشجو باشد.نشان

00/01  

89/00  

دهنده تواند نشانت پژوهشی، میتعداد مقاال

توانمندی پژوهشی دانشجو باشد.

89/19  

00/15  

برای تعیین توانمندی پژوهشی دانشجو، بهتر 

است رزومه فرد توسط سازمان سنجش 

ارزیابی شود.

19/10  

56/99  

برای تعیین توانمندی پژوهشی دانشجو، بهتر 

است رزومه فرد توسط دانشگاه ارزیابی شود

18/06  

56/06  

 . مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید دربارۀ میزان سنجش توانمندی پژوهشی5شکل 
 

که  هاستنامهیهتوصها وجود دارد درخواست موضوع دیگری که در هنگام مصاحبه

 اثربیها صوری و نامهشوندگان اعتقاد داشتند که این توصیهمصاحبه اتفاقبهاکثریت قریب 

تند که این موضوع شاید به دلیل فضای آمیخته به تعارف ایرانی باشد که استادان در هس

تواند برابر درخواست دانشجویان با نرمش و عطوفت برخورد کرده و هر دانشجویی می

نامه از استادان خود فراهم آورد. در همین رابطه یكی از دو توصیه کمدست

نامه؟ من حاال با یک استادی ارتباطی دارم توصیهاصالً یعنی چی »شوندگان گفت: مصاحبه

3.10%
7.90%

4.80%
8.90%

27.70%
25.60%

38.50%
22.30%

7.90%
13.40%

53.80%
23.30%

54.00%
25.30%

55.40%
46.40%

40.00%
47.30%

31.70%
45.50%

43.10%
68.80%

41.30%
65.90%

16.90%
28.00%

21.50%
30.50%

60.30%
41.00%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

درصد موافقت با میزان سنجش توانمندی پژوهشی

د وسط         موافقحمخالف
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کنم، این چقدر واقعیه؟ من به نظرم رتبه برم یه ورق ازش بگیرم که ایشون رو معرفی می

نامه و کنم بد نیست. بازم بهتر از اون توصیهداوطلب و مصاحبه در حال حاضر فكر می

راستا با نتایج پژوهش کیفی، در هم.« کارایی که بیشتر جنبه تشریفاتی و یه کم بو داره توش

قرار  موردمطالعه هانامهتوصیهی نیز نظرات اساتید و دانشجویان درباره اهمیت پیمایش کمّ

گرفت که در ادامه این نتایج ارائه شده است.

هانامهاهمیت توصیه
میانگین 

 سؤاالت

 

(، ها )نامهی توصیهارائه

تر امری صوری و در هنگام مصاحبه بیش

 .تشریفاتی است

10/10  

66/01

 هانامهتوصیه. مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید دربارۀ میزان اهمیت 6شکل 

مشخص و نیز عدم اعالم و  پروتكلی محتوای مصاحبه، عدم وجود حوزه عالوه بر

یتی در این حوزه ارضادر مصاحبه، ازجمله مواردی است که به ن موردبحثشفافیت مطالب 

اش کامالً مصاحبه»گفت: می شوندگانمصاحبهدر این رابطه یكی از  زند.دامن می

 تکتکپژوهشی دارم،  -تا مقاله علمی 9وقتی من  ینهاش اقاعده ... .بود یرتخصصیغ

مقاالت من رو روش نگاه بكنند، سؤال بپرسند، سوابق کاری من رو بپرسند، بگن کجا 

گیری رو بگو؛ سؤالی که مال دوره کارشناسیه منه، کسی فرق انواع نمونهبوده. طرف میگه 

پرسند همه مقاله داره، کتاب داره، سؤالی که ازش می که ده تا پروژه پژوهشی بسته این

شاید از همین روست که برخی از داوطلبان حضور در « گیری باشه؟باید انواع نمونه

جای آنكه اند که مصاحبه بهبسیاری ترجیح داده اند وزا توصیف کردهمصاحبه را استرس

آن معلوم و  حدودوثغورصورت شفاهی برگزار شود کتبی باشد تا برای داوطلبان به

 اآلن»گفت: ی دکتری در این رابطه میمشخص باشد. یكی از متقاضیان حضور در دوره

خواستم بشینم روی یمثالً یه سؤالی پرسیدند که من این سؤال رو واقعاً بلد بودم، اگر م

مثال بزنم گیر  خواستمیمکاغذ بنویسم خیلی میتونم راجع بهش توضیح بدم، اینجا 

استاد خودم هم نباشه تو گروه من  ترسیدمیمولی یه خورده بهم استرس وارد شد  کردمیم

37.10%

13.90%

32.30%

47.70%

30.60%

38.40%

استاد

دانشجو

…اهمیت درصد موافقت با میزان 

د وسط         موافقحمخالف
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این سؤال رو ازم  اییگهد فرداگر  کهیدرصورتچكار کنم؟ واقعاً بهم استرس وارد شد 

راحت میتونم براش بنویسم. آزمون کتبی باشه خوبه ولی مصاحبه برای اون بیانیه که  بپرسه

شود عدم وجود شفافیت در فرایند مصاحبه باعث می.« ببینند بیان طرف چطوریه خواهندیم

 قصدبهای شوند و یا تنها مصاحبهداوطلبان ندانند که آیا در یک مصاحبه علمی حاضر می

دهندگان معتقد اجتماعی اوست. یكی از پاسخ هایویژگیاوطلب و د وخویخلقشناسایی 

تو مصاحبه سؤالی  هاوقتخیلی »گفت: است، او می "شانسی"ها بود که روند مصاحبه

خوشش بیاد یه چیزی بگه؛ آیا این مالک قرار  کنندهمصاحبهپرسند که به خاطر اینكه می

نظر من سخته که بخواهند ارزیابی درستی  ای بهدقیقه 06-16گیره؟ تو این برخورد کم می

سپرند و ها به بخت و اقبال میی رسیده که بچهجایبهولی خیلی اوقات کار  ... .داشته باشند

.« میگن شانسیه یا میشه، یا نمیشه و اصالً از سیكل بررسی میاد بیرون میگن بخت و اقباله

چندمین  عنوانبه، ورود داوطلب با این موضوع نیست ارتباطیبیكی دیگر از مسائلی که 

شوندگان مدعی بودند که حضور در صف متقاضی است. برخی از مصاحبه

نفر نخست یا میانی و یا آخر در کیفیت مصاحبه و زمان آن و نیز  عنوانبهشوندگان مصاحبه

ت سؤاالتمایل داشتند که  روازاینگذارد و می به سزای تأثیرارزیابان  یگذارنمرهی شیوه

گفت: کتبی بلكه برای تمامی افراد یكسان باشد. در همین رابطه یكی از داوطلبان می اگرنه

دانشجو که میاد، استاد وقت داره، حوصله داره، انرژی داره؛ یک ساعت و نیم  سرصبح»

ا میخوان سریع کار رو سمبل هاستاد بعدازظهرپرسه، برای کل مباحث رو می طول میكشه،

 خسته بودند رفتند، بعدازظهرا بودند، هصبح یكسری استاد»ا اظهار شد: و ی.« کنن و برن

راستا با نتایج هم« ا میان بیرون، میرن داخل. خیلی رویه واحدی وجود ندارههبعضی استاد

مشكالت مصاحبه  ۀی نیز نظرات اساتید و دانشجویان دربارپژوهش کیفی، در پیمایش کمّ

 که در ادامه این نتایج ارائه شده است. قرار گرفت موردمطالعهآزمون دکتری 
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مشكالت مصاحبه آزمون دکتری
میانگین 

 سؤاالت

 

های آزمون دکتری، قابلیت مصاحبه

 .سنجش صالحیت علمی دانشجو را دارد

66/96

69/00

مصاحبه برای شناختن  زمانمدت

های داوطلبان، مناسب نیست.توانایی

19/91

91/90

 درصد موافقت دانشجویان و اساتید با مشکالت مصاحبه آزمون ورودی دکتری . مقایسه7شکل 

دانستند که را محملی می هامصاحبهدانشجو  دهندگانپاسخبه شكل عمومی بسیاری از 

دهد و بر کم شدن و تحت کشی در آن ممكن بوده و اجحاف بسیاری در آن رخ میحق

با این دیدگاه نظرات آنان در مورد استقالل  زیادی داشتند و تأکیدها نظر گرفتن دانشگاه

موضوع را یا منافی  یناگرفت و ها به شكل عمده تحت همین دیدگاه قرار میدانشگاه

 "حد از یادهزپیشتازی "دانستند و یا حتی آن را برای جلوگیری از ها نمیاستقالل دانشگاه

نمیشه بگیم الزاماً استقالل : »گفتدهندگان میدانستند. یكی از پاسخها مفید میدانشگاه

ها مستقل باشه؛ این مستقله خیلی ها یک عنوان مثبتیه، گاهی الزم نیست دانشگاهدانشگاه

استقالل »کرد: و یا یكی دیگر خاطرنشان می« کشی اتفاق بیفتهوقتا باعث میشه که حق

بودند که  بر آن برخی«. یجادشدهااز حد استقالل گذشته به نظر من یک البی  اآلندانشگاه 

به تعبیر یكی از  چراکهها نباید استقالل خود را در این موضوع بجویند دانشگاه

استقالل دانشگاه به خطر نمیفته وقتی دانشجوی کارشناسی از کانال »شوندگان مصاحبه

 وجودبااین« کنه که ارشد و دکتری هم از اونجا بیاد؟سازمان سنجش میاد چه فرقی می

 هیأت علمیدهندگان نیز که بیشتر از اعضای دور داشت که برخی از پاسخ نظرازتوان نمی

ی استقالل دانشگاه را مهم دانسته و کنكور سازمان سنجش را مخل آن تصور بودند، مسئله

ها رو تو من خودم سیستم استقالل دانشگاه»گفت: شوندگان مییكی از مصاحبهکردند، می

هر  چراکهدم، به نظر من اون سیستم بهتر جواب میده؛ آلمان که درس خوندم تجربه کر

و « دانشگاهی، گروه آموزشی، خودش بهتر میدونه کی رو میخواد بگیره و تربیت کنه.

متمرکز محبوبیت باالیی داشت و در ی نیمهشاید با توجه به دوگانگی آرا بود که شیوه

رو بدید دست سازمان اگر همه قدرت »گفت: می دهندگانپاسخهمین رابطه یكی از 

7.60%
25.10%

10.80%
7.40%

59.10%
47.70%

43.10%
38.30%

33.30%
27.20%

46.20%
54.30%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

مشکالت مصاحبه آزمون دکتری درصد موافقت با 

د وسط         موافقحمخالف
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سنجش دیگه استقالل دانشگاهی وجود نداره؛ من دکتر استاد فالن هیچكاره میشم اما اگر 

که  قرار بگیرم از طرف نهادی، جایی، کسی فشارتحتهمه چیز هم بیفته گردن من ممكنه 

یج راستا با نتاهم «.خوام اینكار رو بكنمحتماً تو برو فالن دانشجو رو بگیر که من نمی

دروس و مشكالت  ۀی نیز نظرات اساتید و دانشجویان دربارپژوهش کیفی، در پیمایش کمّ

قرار گرفت که در ادامه این نتایج ارائه شده است. موردمطالعهآزمون دکتری  تاریخ

مشكالت دروس آزمون و  

تاریخ مصاحبه دکتری

میانگین 

 سؤاالت

 

دروس آزمون سازمان سنجش 

 هایگرایشبرای تمام 

 .باید یكسان باشد رشتهیک

89/15

58/10

تاریخ برگزاری مصاحبه 

.دکتری نامناسب است

59/19

08/96

 . مقایسه درصد موافقت دانشجویان و اساتید با مشکالت دروس آزمون ورودی دکتری8شکل 

 داوطلبان و استادان نظر بین معناداری تفاوت آیا "که ال پژوهش ؤساین برای پاسخ به 

شیوه به دکتری هایدوره به ورود متقاضیان گزینش روش به نسبت دکتری دوره به ورود

ی ی کمّبا استفاده از شیوه "دارد؟ وجود( متمرکزنیمه و غیرمتمرکز) گزینش متفاوت های

متمرکز  جش که دو قطب اصلی برگزاری شیوۀسهم دانشگاه و سازمان سن به دست آمد که

کند در نگاه استادان و را حاصل می متمرکزنیمه كاری آنان شیوۀهستند و هم غیرمتمرکزو 

 زیر بوده است.جدول  قراربهدانشجویان 
 به دکتری دوره به ورود در به سهم دانشگاه و سازمان سنجش نسبت داوطلبان و استادان . نظر1جدول 

 گزینش متفاوت هایشیوه

 دانشجواستاد

  ردرصد و باالت 86سهم سازمان سنجش 

 درصد 09تا  06سهم سازمان سنجش از 

 سهم سازمان سنجش و دانشگاه مساوی

 درصد 09تا  06سهم دانشگاه از 

 درصد و باالتر 86سهم دانشگاه 

32.30%
40.80%

26.80%
19.00%

38.50%
34.90%

62.50%
59.90%

29.20%
24.20%

10.70%
21.20%

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

تری مشکالت دروس آزمون دکدرصد موافقت با 
د وسط         موافقحمخالف
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سهم سازمان سنجش  درصد استادان معتقدند که 5/0 ،برای مثال بر اساس جدول باال،

 09تا  06یک آزمون سراسری( باید بین  یبرگزارکنندهعنوان در گزینش دانشجو )به

درصد از میزان  09تا  06استادان  درصد 5/0بر مبنای موافقت  ،سخن به دیگردرصد باشد؛ 

بایست در نظر گرفته شود را ی دکتری میای که برای ورود یک داوطلب به دورهکل نمره

درصد دانشجویان این  8/10دانند. در همین حال، ی وی از آزمون سازمان سنجش مینمره

 دانند.ایده را درست می

بررسی تفاوت نظرات اساتید و دانشجویان در ترجیح سهم دانشگاه و سازمان  منظوربه

ه به اینكه تعداد اساتیدی که با سهم خی دو بهره برده شده است. با توج سنجش از آزمون

درصد و سهم بین  86ر سازمان سنجش موافق بودند خیلی کم بود دو نوع سهم باالی بیشت

برای نشان دادن رابطه بین نتایج آزمون خی دو  درصد با همدیگر ترکیب شدند. 09تا  06

حاکی از دو نهاد سازمان سنجش و دانشگاه  هرکدامجایگاه )استاد و دانشجو بودن( و سهم 

، 𝜒2=069/09انشجویان و اساتید تفاوت معناداری وجود دارد )از آن است که بین نظرات د

اند، تر از اساتید دیدهدانشجویان سهم دانشگاه را کمرنگ دیگرعبارتبه(، = 661/6، =9

 اند.سازمان سنجش نقش بیشتری داشته باشند مخالف بوده بااینكهاساتید  کهدرحالی

 ازجملهد و دانشجویان در متغیرهای پژوهش بررسی تفاوت بین نظرات اساتی منظوربه

و نیز تمایز نظرات در شیوه توانایی  مصاحبه ضعفآزمون کتبی و  ضعفکنكور،  ضعف

آموزشی در کنكور سازمان سنجش و عدالت پژوهشی دانشجویان، رعایت عدالت 

ک استودنت مستقل انجام شد که در ادامه به تفكی آزمون  هاآموزشی در آزمون دانشگاه

 متغیرها ارائه شده است.
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 متغیرهای پژوهشدر  . مقایسه نظرات اساتید و داوطلبان ورود به دوره دکتری2 جدول

با توجه به اینكه  کنكور در ضعف یانو دانشجو یدنظر اساتدر مورد وجود تفاوت بین 

، <61/6ها رعایت نشده است )فرض همگنی واریانسه آزمون لوین نشان داد ک

بین استودنت مستقل با فرض عدم رعایت همگنی نشان داد که  مقدار آماره  ،(=11/0

. با توجه به اینكه (<661/6نظرات اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد )

بیان  68/1و  10/1به ترتیب  0میزان ضعف کنكور را از حداکثر نمره  داوطلباناساتید و 

معناداری ضعف کنكور سازمان سنجش را  طوربهاساتید ابراز کرد که  توانیماند داشته

 اند.بیشتر از دانشجویان برآورد کرده

ها با آزمون کتبی دانشگاه در مورد وجود تفاوت بین نظر اساتید و دانشجویان در ضعف

( مقدار آماره =10/6، >69/6عایت شده است )ها رتوجه به اینكه فرض همگنی واریانس

بین نظرات اساتید و دانشجویان  استودنت مستقل با فرض رعایت همگنی نشان داد که 

میزان ضعف آزمون کتبی داوطلبان اساتید و  تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اینكه

بیان کرد  توانیم اندش کردهگزار 18/1و  56/9به ترتیب  0ها را از حداکثر نمره دانشگاه

را بیشتر از اساتید برآورد  هادانشگاه یآزمون کتب ضعفمعناداری  طوربهداوطلبان  که

 اند.کرده

 
تفاوت 

هامیانگین

خطای 

معیار 

 میانگین

درجه 

 آزادی
معناداریآماره 

کران پایین 

فاصله 

59اطمینان %

کران باال 

فاصله 

59اطمینان %

98/611/691/11996/9661/619/606/6ضعف کنكور

-99/6-661/689/6-19/666/99896/1-98/6 هاآزمون کتبی دانشگاه ضعف

-00/6-661/600/6-19/666/99900/9-10/6 مصاحبه ضعف

نایی میزان و سنجش توا

 پژوهشی دانشجویان
99/6-11/666/99800/0-609/601/6-61/6-

میزان رعایت عدالت آموزش 

 سازمان سنجشدر کنكور 
11/6-10/666/99889/9-661/600/6-00/6-

میزان رعایت عدالت آموزش 

)کتبی، در آزمون 

 هاای( دانشگاهچندگزینه

88/619/666/99000/0661/600/611/1
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با توجه به اینكه فرض  مصاحبه در ضعف یانو دانشجو یدنظر اسات ینتفاوت بدر مورد 

استودنت مستقل با  مقدار آماره  (=00/6، >69/6ها رعایت شده است )همگنی واریانس

بین نظرات اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری وجود  فرض رعایت همگنی نشان داد که

ها را از حداکثر نمره دانشگاهمصاحبه میزان ضعف داوطلبان اساتید و  دارد. با توجه به اینكه

 ورطبهداوطلبان عنوان کرد که  توانیماند، گزارش کرده 50/9و  96/9به ترتیب  0

 اند.را بیشتر از اساتید برآورد کرده هامصاحبه دانشگاه ضعف معناداری

نایی پژوهشی تفاوت بین نظر اساتید و دانشجویان در میزان و سنجش توادر مورد 

، >69/6ها رعایت شده است )با توجه به اینكه فرض همگنی واریانس دانشجویان

بین نظرات  رعایت همگنی نشان داد که استودنت مستقل با فرض مقدار آماره  (=99/6

تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به  درصد 59اساتید و دانشجویان در سطح اطمینان 

به ترتیب  0ها را از حداکثر نمره دانشگاهمصاحبه میزان ضعف داوطلبان اساتید و  اینكه

را بیشتر  هابه دانشگاهمصاح ضعف معناداری طوربهداوطلبان  اندگزارش کرده 00/1و  59/9

 اند.از اساتید برآورد کرده

در میزان رعایت عدالت آموزش در کنكور داوطلبان تفاوت بین نظر اساتید و در مورد 

، >69/6ها رعایت شده است )با توجه به اینكه فرض همگنی واریانس سازمان سنجش

بین نظرات  ان داد کهاستودنت مستقل با فرض رعایت همگنی نش ( مقدار آماره =61/6

تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به  درصد 55اساتید و دانشجویان در سطح اطمینان 

را از  عدالت آموزش در کنكور سازمان سنجش یترعا یزانمداوطلبان اساتید و اینكه 

معناداری بر این  طوربهداوطلبان  اندگزارش کرده 01/1و  10/1به ترتیب  0حداکثر نمره 

 .شودیمی بیشتر رعایت عدالت آموزش در کنكور سازمان سنجشباورند که 

در میزان رعایت عدالت آموزش در آزمون داوطلبان تفاوت بین نظر اساتید و در مورد 

ها رعایت شده با توجه به اینكه فرض همگنی واریانس هاای( دانشگاه)کتبی، چندگزینه

ستودنت مستقل با فرض رعایت همگنی نشان داد ا (، مقدار آماره =01/0، >69/6است )

درصد تفاوت معناداری وجود دارد.  55در سطح اطمینان داوطلبان بین نظرات اساتید و  که

 ی،عدالت آموزش در آزمون )کتب یترعا یزانماساتید و دانشجویان با توجه به اینكه، 
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 اندگزارش کرده 68/0و  50/0به ترتیب  0را از حداکثر نمره  ها( دانشگاهایینهچندگز

عدالت  ها( دانشگاهایینهچندگز ی،در آزمون )کتبمعناداری بر این باورند که  طوربهاساتید 

 .شودیمیت رعابیشتر  یآموزش

های مختلف تحصیلی تفاوت بین رشتهبررسی  منظوربه راههیکتحلیل واریانس 

حاظ آماری معناداری نبوده یک به لکه هیچ شدهانجامدانشجویان در متغیرهای پژوهش 

(؛ و نیز مقایسه نظرات دانشجویان دکتری با ارشد انجام 01/6<<90/0، >69/6است )

حاکی از عدم تفاوت در بین نظرات دانشجویان  شدهمحاسبه پذیرفت که مقدار آماره 

 یطورکلبه(. 11/6<<99/6، >69/6)دکتری و ارشد در متغیرهای مختلف پژوهش است 

های تحصیلی ارشد و دکتری های تحصیلی مختلف و دورهظرات دانشجویان در رشتهبین ن

 تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 گیرینتیجهو بحث 

 نسبت به شیوۀ داوطلبانهای پژوهش مشخص شد که هم استادان و هم با توجه به یافته

های دکتری یكی از ن دورهرسد حجم متقاضیامتمرکز اقبال بیشتری دارند. به نظر می

برای ورود دلیل قاطع دیگری  ،گذار در این مورد بوده است. از طرف دیگرعوامل تأثیر

ش دانشجویان وجود دارد: تعداد باالی داوطلبان امكان این رپذی سازمان سنجش به مسئله

اک برد. تابناقدام به گزینش کنند را در عمل از بین می رأساًها خود موضوع را که دانشگاه

هزار داوطلب آزمون دکتری سال  191هزار نفر از میان  19پس از معرفی "نویسد: می

وقت  جمهوریسرئاما  ،شوندیمهزار نفر پذیرش  0ها اعالم شد که حدود به دانشگاه 1956

پس از ارائه گزارش  1956العاده شورای عالی انقالب فرهنگی در تیرماه فوق ۀدر جلس

تری اعالم کرد که ظرفیت پذیرش باید اضافه شود و دولت هم دک متمرکزنیمهآزمون 

این اتفاق منجر به  کنددکتری را فراهم میدانشجویان های افزایش امكانات مادی و هزینه

دانشجوی دکتری شرایط آموزشی متفاوتی با  کهدرحالی ،پذیرش بیشتر دانشجو شد

هر استاد بتواند راهنمایی یک تا سه  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد و باید

تكمیل بود.  هاآنگیرد و بیشتر اساتید ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری  بر عهدهدانشجو را 
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شرایط برگزاری آزمون را هم ها وارد کرد این اتفاق عالوه بر اینكه شوکی به دانشگاه

از کشور باشد و راهكار سو شاید این تعداد متقاضی بیش از نیاز یک "قرار داد تأثیرتحت 

اساسی برای حل این مسئله آن باشد که پژوهشی ترتیب داده شود تا نیاز کشور به 

رسد این تعداد ی دکتری معلوم شود. از سوی دیگر به نظر میآموختگان دورهدانش

سال پیش در  16که در  گونههمانرود برخاسته از تعداد نسل جوان باشد و انتظار می

شناسی تقاضای زیادی برای ورود به دانشگاه وجود داشت و در حال حاضر این ی کاردوره

ی دکتری برداشته سال آینده این فشار از دوره 16کاهش یافته است در  شدتبهتقاضا 

 یأتهیس مرکز جذب ئر هاگرایش - اما در حال حاضر به هر دلیل و فارغ از رشته؛ شود

شش هزار نفر با مدرک دکترای  خبر از بیكاری علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

در سطح کشور داده است. علت این هجوم را شاید باید در معضل بیكاری  تخصصی

ها روی افراد برای جبران بیكاری خود به دانشگاه چراکهجوانان در ایران جستجو کرد. 

 ،دانشگاهستادان به نقل از یكی از ارابطه نوشته است: ن میآورند. دنیای اقتصاد در همی

؛ یكی نبودن استافزایش متقاضیان تحصیل در مقطع ارشد و دکترا ناشی از دو عامل 

های شغلی در بازار که افراد را مجاب به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر برای کسب فرصت

ها برای جذب تعداد بیشتری از کند و دیگری افزایش ظرفیت دانشگاهشغل بهتر می

به گفته کریمی چون در  گذاشته است تأثیرمقاطع باالتر که یكی بر دیگری دانشجویان در 

دهند وارد دانشگاه شوند و افزایش بازار کار فرصت شغلی وجود ندارد افراد ترجیح می

رقابت بسیار زیادی بین  1986تعداد متقاضیان ادامه تحصیل سبب شده که در نیمه دوم دهه 

نتیجه این بود که هم . ه نفتی باالیی داشت ایجاد شودآزاد و دولتی که بودج دانشگاه

های پردیس»و  پیام نورهای های دولتی و مراکز وابسته به آن مانند دانشگاهظرفیت دانشگاه

افزایش یابد و هم دانشگاه آزاد ظرفیت جذب دانشجو را باال ببرد. زمانی هم که « المللیبین

ها نند دوره لیسانس و حتی ارشد ظرفیت دانشگاهظرفیت افزایش یافت و حتی در مقاطعی ما

بیكار ماندن یا تن دادن به مشاغل پایین وارد  جایبهاز تعداد متقاضیان بیشتر شد، افراد 

دانشگاه شدند. نتیجه هم مشخص بود. تعداد متقاضیان کار در مقاطع پایین کم شد و 

اول حاضر به انجام هر کاری افزایش یافتند. افرادی که در وهله  کردهتحصیلمتقاضیان 
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پذیرفتن پس از دوران طوالنی جستجوی شغل، ناگزیر به  هاآننبودند. ولی بسیاری از 

 شوندین مییمشاغل موقت با مزدهای پا

دکتری حدی  داشت و تعداد متقاضیان دورۀنمی در ایران وجود شرایطاین  اگرشاید 

از کشورهای جهان پذیرش دکتری را به شد همانند بسیاری داشت میمعقول و متناسب می

ها نیست که این حجم از متقاضیان را به اما با این شرایط در توان دانشگاه ،ها سپرددانشگاه

ها با توان انگاشت که دانشگاهقرار دهند. در این قسمت می موردبررسیشكلی عادالنه 

که  طورهماناما  ،زینش کننداستفاده از فیلتری مانند سوابق پژوهشی یا آموزشی اقدام به گ

هایی است و به نقل از حسن روحانی محل تردید پژوهشی سابقه اشاره شد مسئله ازاینپیش

کنم که چرخه علم، دانش و تولید  م بر این نكته تأکیدخواهاما میریاست جمهوری ایران: 

و بیدار  دلونخحتی اگر نویسنده همه این مقاالت با . نیست علم و فناوری فقط مقاله

را نگارش کرده باشد تا چه رسد به آنكه دالری، پولی و مسائلی به  هاآنماندن شب 

است ولی  طوراین شاءاهللانای منتهی شود. حتی اگر همه مقاالت هم دقیق باشد که مقاله

های باید بدانیم مقاله علمی یک حلقه کوچک از علم و فناوری است و ما باید همه حلقه

این بیان حكایت از همان موضوعی داشت که بارها در  ".فناوری را تكمیل کنیم علم و

های میدان انقالب مشهور است. برای سازی یا مقالهلهاها نیز شنیده شده بوده و به مقمصاحبه

حل این مشكل شاید بتوان راهكارهایی برای سنجش کیفیت مقاالت تدوین نمود و 

ای برای این مهم اما در حال حاضر هیچ شیوه ،قرار داد نویسنده را مورد راستی آزمایی

مقاالت خود  راستی آزماییدن به این فضای پلیسی برای تدوین نشده است و شاید دامن ز

ها نشگاهبگذارد. همچنین با توجه به اینكه نمرات آموزشی افراد در دا جایبهاتی منفی تأثیر

سازی آن  ترازهمبرای  ها متفاوت است،شگاهگیری دانسخت -گیریبسته به میزان سهل

با توجه به این  ؛ وای اندیشید که این مهم نیز در حال حاضر در دسترس نیستباید چاره

موضوعات است که نیاز به حضور سازمان سنجش برای ایجاد یک سرند در میان داوطلبان 

 شود.احساس می وضوحبه
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ثر است؛ در این رابطه یجاد این اقبال مؤدالیل دیگر در ااما دور از این مفهوم برخی 

قرار بگیرم از  فشارتحتاگر همه چیز هم بیفته گردن من ممكنه یكی از استادان گفته بود: 

خوام اینكار که حتماً تو برو فالن دانشجو رو بگیر که من نمی طرف نهادی، جایی، کسی

در کالم دیگر  ".اون استناد کردمیشه یه... میشه به  عنوانبهرو بكنم. اگر اون باشه الاقل 

گزینش بدون دخالت سازمان سنجش  به شیوۀ اعتمادیبیاز  کراتبه شوندگان هممصاحبه

و سوگیری در این حوزه شده است؛ حقیقت امر آن است که یكی از  بازیپارتیو احتمال 

شد،  گزینش دانشجو در مقطع دکتری ساز تغییراتی فراوان در شیوۀنهمخاطراتی که زمی

 .ها برای گزینش دانشجو بوده استاعتمادی به دانشگاهبحث در بی

سرمایه »تری با عنوان ذیل موضوع بزرگ« اعتماد»شناختی موضوع از منظر جامعه 

گویان در پاسخ ازنظردهد شده، نشان میپیمایش انجام. گیردموردبحث قرار می« اجتماعی

درصد؛  9/98ی ما انصاف است با در جامعهترین ارزش اخالقی مثبت سطح ملی، کمیاب

یعنی تصور ؛ درصد 0/01با  برداری استترین ارزش اخالقی منفی نیز، تقلب و کالهرایج

و  ای است که در آن انصاف کماخالقی نیست؛ جامعه یما از خودش اصالً تصور ۀجامع

کمتر از حد  ، یعنیدرصد 11برداری باالست. میانگین کلی سالمت جامعه تقلب و کاله

ها ما را نسبت به یک بحران اعتماد اجتماعی در ایران هوشیار متوسط است. این یافته

شود؛ در سازد. این بحران، سطح خاصی ندارد، فقط مخصوص جامعه یا حكومت نمیمی

حدود دوسوم پاسخگویان در  های مختلف اجتماعی و سیاسی وجود دارد. مثالًمیان گروه

 مردم اعتماد ندارند. در این بحرانِسایر  اند که بهعنوان کرده (1980خانیكی ) تحقیق

علت وجود این  .تردیدهایی بین مخاطبان ایجاد شودکه  است یهیبداعتمادی بی

رسد. بر مبنای آمار سازمان نظر میبه قبولقابلاعتمادی با توجه به آمار شفافیت در ایران بی

جهان است و این رتبه که در رابطه با  کشور 109میان در  196 ن حائز رتبۀاایر 1شفافیت

بازی در گزینش شفافیت اداری و اقتصادی است علت ایجاد فكر سوگیری و پارتی

 کند.دانشجویان را توجیه می

                                                           
1. Transparency International 
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نماید مسائلی که در مسئله گزینش دانشجویان مقطع دکتری رخ می ازجملهبرای مثال و 

است.  ی غیرقانونیموسوم به سه هزار بورسیه یفارغ از صحت یا عدم صحت آن مسئله

مدعی تخلف بیش از معاون وزیر علوم و امور دانشجویان  مجتبی صدیقی اولین بار

از  .مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند 1881 "و اعالم کرد: دانشجوی دکتری 9666

نفر از  969د داشتند. معدل کارشناسی ارش 11نفر معدل کارشناسی زیر  008این تعداد 

 عنوانبهنفر هیچ عددی  099بوده است. در مقابل نام  10تبدیل به داخل کنندگان زیر 

 نفر هم 189نفر رعایت نشده است.  909 ۀسال دربار 99معدل ذکر نشده است. شرط سنی 

در رضا فرجی دانا گر چه حتی انددر پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده

تا را  9666لفظ تخلف "گوید کند و میح خود این موضوع را صریحاً رد میجلسه استیضا

اند، بلكه در این تعداد تخلفاتی صورت نگویید زیرا همه این سه هزار نفر که تخلف نكرده

اما بازتاب شدید این موضوع در میان  "کنیمگرفته که ما با هر تخلفی قاطعانه برخورد می

هایی به اشاره وشنودهاگفتهای و و پژوهشگر بارها در مصاحبه دانشگاهیان بسیار زیاد بود

این موضوع را شنیده است.

ادعای  ای که این موضوع هنوز در تیتر اخبار بوده استنكته آن است که در دوره

 کهدرحالی ،تخلف دانشجویان بورسیه به سمت عدم شرکت در آزمون سوق پیدا کرد

بورس  یاعطا دستورالعملساس و بر ا ارج از کشورمطابق قانون اعزام دانشجو به خ

توانند برای دوره دکتری یا دانشجویان نخبه بدون شرکت در آزمون کتبی می دکتری،

ادعای  برخالفکه همه دانشجویان بورسیه  است یحالاین در  .بورس درخواست دهند

ین موضوع که ا درهرحالو  حداقل دو آزمون شفاهی )مصاحبه( را طی کرده بودند یادشده

گزینش علمی کتبی با حضور سازمان سنجش رخ نداده بوده است موضوعی است که در 

دور داشت: یكم اینكه این  ازنظراین ماجرا بسیار حائز اهمیت است. نباید دو نكته را 

نكرده است و تنها بازتاب یک شایعه را  اظهارنظریپژوهش در مورد صحت این تخلف 

 نخبگان موضوع این پژوهش نبوده است. بورسیۀ یاینكه مسئله قرار داده و دوم مدنظر
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ر نزدیک بوده آنچه غرض از اشاره به این مطلب بوده است تنها اشاره به موضوعی بسیا

دهد. آنچه در رابطه با پذیرش دکتری را نشان می افكار عمومیفساد در  ی اندیشهکه مسئله

برابر  در متمرکزنیمه س شیوۀکه در اسا کند یادآوری آن استاین موضوع را تقویت می

های خبری در آن ها و پایگاهها به وجود آمده بود و بررسی اخبار سایتسوگیری دانشگاه

الف سایت فساد در آزمون دکتری دارد. برای نمونه  ها حكایت از عمق اندیشهسال

در مصاحبه عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان مقطع دکتری  راستیبه"نویسد: می

ها وجود دارد؟ آیا مصاحبه تخصصی، فیلتری برای پذیرش دانشجوهای تخصصی دانشگاه

 ارشد همان دانشگاه است؟

ها برگزار دانشگاه متمرکزنیمهاولین آزمون دکتری  56به گزارش برنا، فروردین سال 

مراحل  همچنان وجود دارد. از شد و شرط مصاحبه و استقالل دانشگاه در پذیرش دانشجو،

تخصصی بوده که به اعتقاد بسیاری برای کاهش پایانی پذیرش در کنكور دکتری، مصاحبه 

آزمون کتبی است، اما در این میان دانشجوهای بسیاری از نبود  خطاهای ناشی از ضعف

کارشناسی  التحصیلفارغ کنندای یاد میهای سلیقهها و گزینشروند مشخص در مصاحبه

در آزمون دکتری "گوید: تخصصی خود به خبرنگار برنا می مصاحبه ۀنحو ۀارشدی دربار

و تجربه هم بودم؛ اما در  شدهچاپهای دارای مقاله بااینكهرتبه خوبی کسب کردم و 

و یا با تیتر  "مصاحبه، به دلیل اینكه در دانشگاهی در شهرستان درس خوانده بودم، رد شدم

 تعویق به مصاحبه مرحله در هادانشگاه تخلف دلیل به51دکتری آزمون نهایی نتایج زمان

 توجه با: گفت کشور آموزش سنجش سازمان رئیس عالی مشاور"نوشته شده است:  افتاد

 صفر یا کم را51آزمون دکتری داوطلبان مصاحبه نمرات هادانشگاه از برخی اینكه به

 این در علوم وزیر ابالغ انتظار در ما و شدهمنعكس علوم وزیر به موارد این اند،کرده اعالم

 هایمصاحبه نتایج از که اطالعاتی به توجه با: افزود توکلی حسین دکتر هستیم زمینه

 آموزش سساتمؤ و هادانشگاه سوی از 51 سال متمرکزنیمه دکتری دورۀ ورودی آزمون

 نمرات آموزشی هایگروه و هادانشگاه از برخی است، شده ارسال سنجش سازمان به عالی

 کرد تصریح توکلی اندداشته ارسال سنجش سازمان به غایب یا و صفر یا کم را مصاحبه

 کتبی نآزمو مرحله از که دکتری داوطلب یک مصاحبه نمره که موضوع این که

http://www.phdazmoon.org/
http://www.phdazmoon.org/
http://www.phdazmoon.org/
http://www.phdazmoon.org/
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 بوده صفر در حد داوطلبان این اطالعات واقعاً آیا و نیست پذیرفتنی باشد صفر ،شدهقبول

 شدهمنعكس علوم وزیر به زمینه این در سنجش سازمان هایبررسی نتایج: افزود وی است

 مصاحبه نمرات گزارش در که شود داده تذکر ربطذی هایدانشگاه به خصوص این در که

مجدد  تأکیدبا  نشود. تضییع دکتری دوره به ورود داوطلبان حق که شود عمل نحوی به باید

مهم است  ،اهمیتی ندارد که موضوعات یادشده صحت دارند یا خیر عنوانیچهبهبر اینكه 

هاست و دانشگاه یرش دانشجو بر عهدۀذها در پبازیکه دیده شود تمام این فساد و پارتی

 وضوع باور دارد.بخش کثیری از جامعه به این م

 كار پیشنهادی این پژوهش بر شیوۀباور شده راه لذا با امعان نظر به این شایعۀ

توانند از طریق اقناع قرار گرفت. هرچند سازمان سنجش و وزارت علوم می متمرکزنیمه

نگرش افراد را به گزینش  که یابندبه این هدف دست  درازمدتافكار عمومی در 

ا است ت متمرکزنیمه وۀاما در حال حاضر بهترین کار استفاده از شی ،شندها بهبود بخدانشگاه

 هر مصاحبه محتوای پروتكلمین گردد. همچنین بخشی از شفافیت توسط آن نهاد تأ

 تمامی اطالع به قبل از و باشد مشخص کامل طوربه باید آن، ینمره ده شیوۀ و دانشگاه

 .باشد رسیده داوطلبان

های گزینش در شیوه داوطلبانال روشن شد که بین استادان و ؤسدر پاسخ به سومین 

متمرکز اختالفاتی وجود دارد و در حقیقت استادان تمایل به سهم بیشتر دانشگاه داشته نیمه

اند و در حالی در جش در فرایند گزینش بودهنمند به سهم بیشتر سازمان سعالقه داوطلبانو 

سازمان سنجش نشان  درصد 06سهم بیش از  دانشجویان تمایل به درصد 00حدود 

استادان این اندازه از سهم را برای سازمان مجاز تلقی کرده و  درصد 10دادند که تنها می

 درصد 06استادان به گزینش با سهم بیش از  یدرصد 06برابر تمایل حدود  دربودند و 

ان در تواین مسئله را می دانشجویان بر این اعتقاد بودند. چرایی درصد 90دانشگاه کمتر از 

ند از تنی چ مورداشارهبودن مصاحبه که  ینهراس آفرچند موضوع جستجو کرد، 

مثالً یه  اآلن»شوندگان بوده است و برای مثال یكی از دانشجویان اظهار کرده است: مصاحبه

خواستم بشینم روی کاغذ سؤالی پرسیدند که من این سؤال رو واقعاً بلد بودم، اگر می
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ولی  کردمیممثال بزنم گیر  خواستمیمنویسم خیلی میتونم راجع بهش توضیح بدم، اینجا ب

استاد خودم هم نباشه تو گروه من چكار کنم؟  ترسیدمیمیه خورده بهم استرس وارد شد 

اگر کس دیگه این سؤال رو ازم بپرسه راحت  کهیدرصورتواقعاً بهم استرس وارد شد 

خواهند ببینند که می ی باشه خوبه ولی مصاحبه برای اونهون کتبمیتونم براش بنویسم. آزم

 «طرف چطوریه. بیانِقدرت 

 ها هستند و با همهگاهن استقالل دانشداز سوی دیگر استادان نیز نگران به مخاطره افتا

دور داشت  ازنظراحتمال فساد و عدم اعتماد و حجم داوطلبان گفته شد نباید  آنچه دربارۀ

ها موضوعی مهم است. رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم در این رابطه دانشگاه که استقالل

دانشگاهی، داللت بر رهایی مراکز آموزش عالی از  هاییطمحاستقالل گفته است: 

مین منابع تأ ازجملهخود  امور داخلی ی و آزادی عمل این مراکز در ادارۀدولت یدوبندهایق

ه موقعیتی ، استقالل دانشگاهی بترتیبینابهلت دارد. مالی و انسانی بدون وابستگی به دو

مستقیم نیرویی  تأثیرآموزش عالی مجاز باشد بدون دخالت و  سسهشود که مؤگفته می

آموزش عالی  هاییطمحاستقالل  خارج از دانشگاه، به اداره و مدیریت امور خود بپردازد.

شود. ورهای پیشرفته محسوب میکشهای آموزشی در عامل موفقیت نظام عنوانبهامروزه 

زشی علمی و آمو هاییطمحهایی با هدف اجرای الگوی استقالل در اتخاذ سیاست روازاین

به استقالل هر چه بیشتر  درنهایتتواند به پیشرفت علمی و ، میتوسعهدرحالدر کشورهای 

 .کشور کمک برساند

جهان بوده است و در ایران  نیشمندااند موردتوجهاین موضوعی تازه نیست و از دیرباز 

 هانشگاهدا کند کهچهارم بیان می برنامه توسعه 15 دهما لفا نیز موضوعیت قانونی دارد. بند

 دارای که تخصصی هایفرهنگستانهمچنین  و لتیدو هشیوپژ و یآموزش عال تمؤسسا و

 و وریفنا و تتحقیقا م،علو یهاوزارتخانه و یآموزش عال شگستر رایشو از زمجو

 سساا بر صرفاً ،هستند ربطیذ قانونی جعامر سایر و پزشكی زشموآ و نمادر ،شتابهد

 یمنااهای هیأت بمصو ص،خا تشكیالتی و میاستخدا ،مالی اداری، راتمقر و هانامهیینآ

 پزشكی زشموآ و نمادر ،شتابهد و وریفنا و تتحقیقا م،علو وزرای تأیید به که طمربو

 امستخدا نقانو ،عمومی تمحاسبا نقانو عایتر به املزا ونبد، رسدیم ردمو حسب
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 تا و شد هنداخو اداره میاستخدا و مالی و اداری عمومی راتمقر و نیناقو سایر و ریکشو

 ستا هنرسید امنا یأته تصویب به یازموردن راتمقر و هانامهیینآ که مانیز رات،مقر طبق

 قیمت سساا بر لتدو عمومی جهدبو محل از ایینههز راتعتباا .شد هداخو عمل سابق

 تملک ،ایینههز راتعتباا .یابدیم صختصاا یادشده ییاجرا یهادستگاه به شدهتمام

 هزینه به ختداپر از پس و تلقی کمک تمؤسسا ینا ختصاصیا و اییهسرما هایدارایی

 نههزی یمبنا بر لتیدو بخش یآموزش عال هایینههز در لتدو سهم. شودیم رمنظو قطعی

 جمعیت پوشش شدر سساا بر لتدو عمومی جهدبو به آن نسبت و شودیم تعیین نهاسر

 فرهنگی و جتماعیا دی،قتصاا توسعه مسو برنامه در مشابه دعد با مقایسه در ،نشجوییدا

 رکشو توسعۀ رمچها برنامه بینیپیش در گذارقانون یابد.اسالمی ایران افزایش می ریجمهو

ع موضو یناست. ا داده مدنظر قرار ها راخودمختاری دانشگاه ماده فلا بند 15 مهم عموضو

 رکشو نشگاهیدا جامعۀ درون در گذشته هۀد دارکش و طوالنی تمباحثا از پس که

( حكایت از اهمیت 1988صالحی، کرمی و شد ) منجر یقانونماده ینا تصویب به یتدرنها

ه به ابین استادان و دانشجویان در نگ ها دارد. لذا بر این اساس است کهاستقالل دانشگاه

دهد برای نتایج پژوهش نشان می شود.دیده میمعناداری تفاوت  متمرکزنیمهگزینش  ۀشیو

 عنوانبهها همسو کردن و اقناع هر دو گروه باید روی همكاری سازمان سنجش و دانشگاه

 را بر عهدۀ بدین نحو که نقش غربالگری عمومی ،الطرفین حساب کردای مرضیشیوه

 ها سپرد.سازمان سنجش گذاشت و سنجش تخصصی را به دانشگاه
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