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Abstract 

The admission process of students for PhD IR programs in Iran has witnessed 

significant changes during the last few years due to changes in policies: 

possibility for applicants from different/non-relevant academic backgrounds to 

participate in the entrance exam, increase in the number of students to be 

admitted, centralized exams based on multiple choice questions for all majors 

in Political Science instead of specialized analytical tests provided by relevant 

departments at each university, and an emphasis on previous publications of the 

applicants. These are more or less interconnected and have interactive effects. 

This article seeks to evaluate these recent changes in policy. The main argument 

is that they have led to a decrease in the number of qualified PhD students and 

graduates. The analysis is based on quantitative and qualitative data, an analysis 

of questions of the centralized entrance exam, interviews with professors and 

students, and personal experience. 
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های سنجش و شیوه :سیاستگذاری در آموزش عالی ایرانشناسی آسیب

 المللروابط بین یان دکتری رشتهپذیرش دانشجو

 

 1حمیرا مشیرزاده

 ، تهران، ایرانالملل دانشگاه تهراندانشیار روابط بین
 

 (3/6/98تاریخ پذیرش:  - 22/2/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده

تغییراتی صورت  المللبیندر چند سال اخیر در سیاست آزمون و پذیرش دانشجویان دکتری در رشته روابط 
تبدیل  ،افزایش تعداد پذیرش ،های مرتبطهای متعدد به جای رشییتهگرفته اسییت: امکان پذیرش دانشییجو از رشییته

تحلیلی به  –تبدیل آزمون تشییریحی ،متمرکز-آزمون از شییکلی کامالً غیرمتمرکز به شییکلی کمابیش متمرکز یا نیمه
ستی چهارجوابی در قال ضًا آزمونی کامالً یا عمدتاً ت سی واتکا بر رزومه علمی. این عوامل بع سیا ب مجموعه علوم 

در پیوند با یکدیگر بوده و دارای اثر تعاملی نیز هسیییتند. هدف این مقاله آن اسیییت که نشیییان دهد این تغییرات 
ستگذارانه چه نکات مثبت و منفی ست که این تحوالت در ابعادی  سیا صلی مقاله این ا ستدالل ا در خود دارد. ا

شجویان پذیرفتهبا سطح کیفیت دان شته میشده و به تبع آن فارغ-عث کاهش  صیالن ر سی این التح شود. در برر
های امتحانی، مصاحبه با اساتید و دانشجویان و نیز تجربه های کمی و کیفی موجود، تحلیل پرسشموضوع از داده

 .شخصی استفاده خواهد شد

  ی.دکتر یآزمون ورود ،یشناسبیآس ران،یدر ا المللنیروابط ب ،یآموزش عال یاستگذاریس واژگان کلیدی:

                                                           
1 - نویسنده مسئول   Email: Hmoshir@ut.ac.ir 
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 مقدمه

ای از علوم سیاسی که به مطالعه روابط فرامرزی کشورها و الملل به عنوان حوزهروابط بین
های مهم کشور در مقطع پردازد در بسیاری از دانشگاهتعامالت مختلف در سطح جهان می
های شود. در بیان هدف از برگزاری دورهو دکتری( ارائه میتحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد 

های علمی، مواردی چون تربیت اساتید دانشگاه، دکتری تخصصی این رشته همچون سایر حوزه
 1تربیت پژوهشگران ارشد و به دست آوردن سطح باالیی از دانش تخصصی حائز اهمیت است

(Haji Heydari et al., 2015: 113 ًطبعا .)رود افرادی وارد این دوره شوند که از انتظار می
ها برخوردار باشند. در اینجاست که بیشترین توانایی الزم اولیه برای رسیدن به این قابلیت

سیاستگذاری مناسب برای انتخاب از میان داوطلبان و فرایند مناسب پذیرش دانشجو مطرح 
ترین ین فرایند به انتخاب بهترین و مناسبشود اهای جهان تالش میشود و در همه دانشگاهمی

 متقاضیان برای تحصیل در این دوره منتهی گردد. 
طی دو تا سه دهه اخیر، پذیرش دانشجو در مجموعه علوم سیاسی و به تبع آن در رشته  

ها مسیری از تغییر سیاستگذارانه را تجربه کرده است. الملل در ایران همانند سایر رشتهروابط بین
الملل در سطح دانشگاهی آزمون ورودی دکتری روابط بین 1380های ایران تا دهه دانشگاه در

های آموزشی در دو مرحله کتبی )به شکل تشریحی( و شفاهی )مصاحبه شد و گروهبرگزار می
های کالمی شفاهی و نیز انگیزه و جدیت متقاضی( همراه با بررسی مدارکی برای سنجش توانایی

های قابل دادند. تعیین رشتهحصیلی، آموزشی و پژوهشی این سنجش را انجام میچون سوابق ت
بندی امتحان، و ... بر قبول کارشناسی ارشد، مواد امتحانی، ضرائب و نسبت نمرات آنها، زمان

کننده برنامه دکتری نیز بسیار محدود بود. های ارائههای آموزشی بود و تعداد دانشگاهعهده گروه
ها به شکل متمرکز و تصمیم گرفته شد آزمون دکتری برای همه رشته 1380واخر دهه اما از ا

متمرکز انجام شود و سازمان سنجش آموزش کشور موظف شد مرحله نخست این آزمون نیمه
 یاسالم یمجلس شوراهایی که با این موضوع شد، ای را برگزار کند و پس از مخالفتدومرحله

و این نحوه  2به تصویب رساند 18/12/94را در « یالت تکمیلیسنجش و پذیرش تحص»قانون 
های اصلی این طرح و رسد یکی از دغدغهآزمون را به یک قانون ملی تبدیل کرد. به نظر می

های قانون، سیاستگذاری در جهت عینی کردن فرایند پذیرش دانشجو و هراس از اینکه گروه
 اب از میان متقاضیان در نظر داشته باشند بوده است. ای برای انتخآموزشی معیارهای جانبدارانه

                                                           
 تواند از اهداف تحصیل در دوره دکتری باشد.البته تأمین حق فردی افراد برای یادگیری نیز می - 1
 برای متن قانون، بنگرید به:  - 2

https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/1495531260-110.pdf 
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الملل، نبه این ترتیب، در چند سال اخیر در فرایند آزمون و پذیرش دوره دکتری روابط بی
مرتبط قبلی،  هایهایی فراتر از رشتهایم: امکان پذیرش دانشجو از رشتهشاهد این تغییرات بوده

ش دانشجو، تبدیل ه دوره دکترا و درنتیجه افزایش تعداد پذیرکنندهای ارائهافزایش تعداد دانشگاه
زمون تشریحی آمتمرکز، تبدیل آزمون از شکلی کامالً غیرمتمرکز به شکلی کمابیش متمرکز یا نیمه

ی )شامل تحلیلی به آزمونی کامالً یا عمدتاً تستی چهارجوابی در قالب مجموعه علوم سیاس –
لف آن، های مختای با گرایشهای مختلف آن، مطالعات منطقههای علوم سیاسی با گرایشرشته

ی با تأکید الملل( در مرحله نخست؛ و اتکا بر رزومه علممطالعات امریکای شمالی و روابط بین
یازی باال پژوهشی و در درجه بعدی تألیف و ترجمه کتاب با تعیین امت -بر اهمیت مقاالت علمی

لبته در اهای تحصیلی پیشین نیز در نظر گرفته شده است. برای آنها. مواردی چون معدل دوره
چارچوب سیاست جدید، امکان برگزاری آزمون تشریحی و برگزاری مصاحبه حفظ شده اما 

ین تغییرات نقش این دو در تعیین انتخاب دانشجویان عمالً محدود شده است. باید دقت کرد که ا
 تعاملی نیز هستند. بعضاً در پیوند با یکدیگر بوده و دارای اثر 

 نفیمهدف این مقاله آن است که نشان دهد این تغییرات سیاستگذارانه چه نکات مثبت و 
ن روند شود این است که ایدر خود دارد. سئوال اصلی که در این چارچوب به آن پرداخته می

ته و به تبع آن ششده و نیز فارغ التحصیالن این رتغییر چه تأثیراتی بر کیفیت دانشجویان پذیرفته
ررسی قرار الملل دارد. استدالل اصلی که در پاسخ به این پرسش مورد بکیفیت رشته روابط بین

گیرد این است که این تحوالت در سیاست سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری روابط می
ش سطح ها، باعث کاهالملل، به رغم افزایش نسبی عینیت و پایایی و کاهش نسبی هزینهبین

دیگر، این مقاله  شود. به بیانشده و به تبع آن فارغ التحصیالن رشته مییفیت دانشجویان پذیرفتهک
داری بر آن است که نشان دهد چگونه این سیاست که اساساً برای حل مشکالت مربوط به پای

رای بشیوه سنجش و عملی بودن آن بوده است، به نوبه خود مشکالت جدیدی در انتخاب اصلح 
 المللت دوره دکتری در مجموعه علوم سیاسی و به طور خاص در رشته روابط بینتحصیال

 تواند ایجاد کند. می
های امتحانی، و کیفی موجود، تحلیل پرسش 1های کمّیدر بررسی این موضوع از داده 

شود مصاحبه با اساتید و دانشجویان و نیز تجربه شخصی استفاده خواهد شد. همچنین تالش می
تصویری از ضوابط پذیرش دانشجو در سایر کشورهای جهان و تجارب حاصل از آنها و نیز 

، (Sample Writing)فلسفه وجودی ضوابط مربوطه از جمله تأکید بر ارائه نوشتارهای نمونه 

                                                           
های علوم سیاسی و روند تحول آن در شده در مجموعه رشتههای کمّی به طور خاص شامل تعداد دانشجویان پذیرفتهداده - 1

شجویان دکتری در ایران و های کمّی خاص مربوط به ابعاطول زمان و نیز برخی داده صیل دان ضعیت پذیرش و تح د مختلف و
 سایر جوامع است.
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دهند پروپوزال تحقیقاتی و مانند اینها که قدرت تحلیلی و نقادانه متقاضیان را مد نظر قرار می
ه شود. توصیه سیاستگذارانه این مقاله آن است که با تجدید نظر در مورد ضوابط گزینش ارائ

گرایانه و حل مسائلی که دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی تالش شود به جای نگاه کمّی
های علمی چندانی در آنها دخیل نیست اما به شدت حوزه علم و دانش را تحت تأثیر دغدغه

به ضوابطی اندیشیده شود که در عین عملی بودن موجب اعتالی علمی در دهند خود قرار می
این حوزه مطالعاتی شود. در ادامه پس از مرور آثار موجود در این حوزه، جایگاه دوره دکتری، 

های پذیرش دانشجوی دکتری، و سپس ابعاد مختلف های مهم جهان در مالکتجربه دانشگاه
گیری ران بررسی و ارزیابی خواهد شد و مقاله با یک نتیجهسیاست جدید پذیرش دانشجو در ای

 رسد. که عمدتاً برای ارائه خطوط اصلی یک خط مشی جدید در این زمینه است به پایان می

 مرور آثار 

ای های مربوط به آن در ابعاد مختلف سابقهتحقیق درباره نظام دانشگاهی و سیاسگذاری
ن زمینه منتشر شده است. این آثار معموالً معطوف به یافتن دیرینه دارد و آثار متعددی در ای

توان گفت هدف اصلی در اکثر آثار ارزیابی مشکالت آموزش عالی و راه حل آنها هستند. می
آموزش عالی است. منظور از کیفیت تناسب با اهداف یا الزامات  (quality assessment)کیفی 

ضمین نیل به استانداردهای مورد پذیرش است است که در سطح آموزش به معنای فرایند ت
(Friend-Prairie et al 2002: 7) :در ایران دو فصلنامه تخصصی به این امر اختصاص دارد .

مجله )با حدود بیست سال سابقه انتشار( و  ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه
)با حدود هشت سال سابقه انتشار(. در این دو نشریه موضوعات و مشکالت  آموزش عالی ایران

گیرد. آموزش عالی و سیاستگذاری مناسب برای آن مورد بحث و بررسی و علمی قرار می
 For example, Sharifian et al., 2010; Fathi Vajargahریزی آموزشی )موضوعاتی چون برنامه

and Momeni Mahmoui, 2009فیت تدریس و شرایط اعضای هیئت علمی (، کی                  
(For example, Jafari et al., 2012; Mashhadi et al., 2007; Mohammadzadeh et al., 

 ;For example, Saeed et al., 2010; Rabbani and Rabiei 2011(، وضعیت دانشجویان )2007

Abdul Wahhabi et al., 2013; Zarei and Khashoui, 2016 کیفیت و کمیت محصوالت ،)
 For example, Yemeni Doziها و مقاالت )ها و رسالهنامهعلمی دانشگاهی مانند پایان

Sorkhabi et al., 2016( و اخالق دانشگاهی ،)For example, Fe'li et al., 2012; Zamani et 

al., 2013; Mirkamali et al., 2017اند. مسائل، ی مورد بررسی بودههای موضوع( از جمله حوزه
های مختلف به های آزمون ورودی و پذیرش دانشجو در دورهمشکالت، ضوابط و روش

اند. فرجی ها بودهخصوص دوره کارشناسی نیز در سطحی محدودتر مورد توجه این فصلنامه
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اند. ه( به بررسی ضوابط مطلوب برای پذیرش دانشجویان دکتری پرداخت2015سرخی و دیگران )
نگاه آنها به دو متغیر است که در رابطه متقابل با یکدیگر هستند: متغیرهای مالک به عنوان 

آید: های پذیرش. در اینجا دو سئوال پیش میبین به عنوان مقیاسعملکرد موفق و متغیرهای پیش
دارد؟  هاییویژگی چه دکتری دوره در خوب دانشجوی یعنی چیست؛ خوب عملکرد یا موفقیت»

در مورد موفقیت در خود دوره دکتری « است؟ کدام خوب عملکرد یا موفقیت سنجش و نحوه
 و تسلط کلی، حوزه بر عملکردی )تسلط عوامل از ی دو بعدی است متشکلتوان گفت پدیدهمی

 عاطفی عوامل مدیریت( و و رهبری تیمی، کار انضباط، و نظم ارتباط، برقراری برای تالش

هایی مطرح شده در مورد چگونگی سنجش این متغیر شاخص .نگرشی( عوامل و داشتن )دوست
نامه، که در مورد آنها اجماع وجود ندارد اما در کل شامل مواردی چون معدل، کیفیت پایان

ها و مانند اینها است. در کل دانش، کالسیانتشارات، جوایز، استنادات، نظر اساتید، نظر هم
ی مهم برای موفقیت دانشجویان دوره دکتری است که فرض انگیزش و شخصیت سه ویژگ

-سنجه یا مقیاسبین اما اگر فرض کنیم متغیرهای پیش ها سنجیده خواهد شد.شود از این راهمی

گویند چه مقیاسی برای پذیرش به ما می پذیرش هستند که زمان در دانشجو ظرفیت های
معیارهایی  شان بیشتر است.که احتمال موفقیت دانشجویان داشته باشیم تا آنهایی پذیرفته شوند

  که در این زمینه باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:
 ی،پذیرمسئولیت و بلوغ بودن(، اعتماد قابل و داشتن صداقت و انصاف ها )درستی،ارزش

 تعهد ی(،تیم کار فردی )توانایی میان هایمهارت داشتن پژوهشی، تجربه داشتننوشتن،  توانایی

 مسئله، لح توانایی و انتقادی تفکر داشتن داشتن، نظر وسعت داشتن، ابتکار عمل رشته، به داشتن

 باز، هنذ داشتن استقالل، داشتن پافشاری، و سماجت رهبری، دادن کار، انجام توانایی انگیزش،

 ارتهم کامپیوتری، سواد خالقیت، داشتنزبان انگلیسی،  به تسلط های،حرف ارتباط برقراری

 فضای با داشتن تناسب ای،حرفه وجهه اطالعات، داشتن گردآوری توان پژوهش، در داشتن

 اناییتو ای،حرفه کمک مثبت، دادن نگرش پذیری،انعطاف پژوهش، دادن انجام انگیزه برنامه،

  .(Faraji Sorkhi et al., 2015: 76-77کردن ) ریزیبرنامه قبل از توانایی و دقیق نتایج استخراج
 به باید - همچون نمرات  –آکادمیک یا شناختی هایشایستگی یا متغیرها بر بنابراین عالوه

 اخالقیات نیز توجه کرد. در عین حال، و شخصیت انگیزش، همچون –غیرشناختی متغیرهای
-های آموزشی مختلف و دانشگاهنویسندگان بر این نکته تأکید دارند که اهداف و معیارهای گروه

ف متفاوت است. تأکید بر نقش گروه آموزشی در پذیرش دانشجویان دوره دکتری در های مختل
های پژوهشی در مورد آزمون ورودی دکتری که کانون توجه این مقاله مشهود است. یکی از مقاله

آن را برداشت داوطلبان ورود به دوره دکتری از مصاحبه به عنوان بخشی مهم از آزمون )که در 
                      دهدنجش آموزشی و پژوهشی داوطلبان نیز هست( تشکیل میعین حال شامل س
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(Azizi and Mohammadi, 2015یافته ) های جالبی درباره برداشت داوطلبان دارد. نتایج تحقیق
در  کتبی آزمون نمره کردن لحاظ چون به نظر داوطلبان عواملیشده حاکی از آن است که انجام

 دانشگاه به توجه گروه، باالی سطح استادان از بعضی هایدیدگاه خصوص در سوگیری مصاحبه،

 بعضی به نکردن توجه و دانشجو اشتغال عدم یا اشتغال به توجه قبلی، مقطع دو در محل تحصیل

در « پژوهشی( طرح یا است نبوده سخنرانی صورت به که همایشی سوابق پژوهشی )مقاالت از
شوند در صورتی که به (. ظاهراً این عوامل منفی تلقی می60-59)شده است می ها دیدهمصاحبه
دانند. رسد اعضای هیئت علمی آگاهانه این عوامل را مالک مهمی در سنجش داوطلبان مینظر می

نکته مهمی که در اینجا شایان توجه است آن است که داوطلبان باید اطالع داشته باشند که حداقل 
ی تشخیص امکان موفقیت آنها در دوره است و نباید منفی تلقی شود. هابخشی از اینها از سنجه

شیوه  که باورند این بر دانشجویان»شده این نتیجه حاصل شده که همچنین از پژوهش انجام
 به توجه و اداری موازین و هاچارچوب رعایت پژوهشی داوطلب، سوابق و توانایی ارزیابی

در اینجا شاید بتوان گفت « .گیرد قرار بازنگری اساسی ردمو باید داوطلبان ویژه هایتوانمندی
نوعی نارضایتی از شیوه آزمون ورودی وجود دارد که کم وبیش )اما شاید به دالیل متفاوتی( 

 مورد توجه داوطلبان و اساتید هر دو هست که الزم است مورد بررسی جدی قرار گیرد.

 ر آنجایگاه دوره دکتری در تحصیالت عالی و موفقیت د

                 همان گونه که گفته شد، استدالل اصلی این مقاله آن است که سیاست کنونی در
های تههای دکتری حداقل در رشزمینه پذیرش دانشجویان دوره دکتری متناسب با رسالت دوره

 های علوم سیاسی به طور خاص و روابطعلوم اجتماعی و انسانی در کل و مجموعه رشته
                       ای علمی و تربیت نیروی کار مورد نیازالملل باالخص نیست. نوسازی حرفهبین

(Haji Heydari et al., 2015: 109با توجه به برخورداری متقاضیان و دانشجویان از کی ) فیت
خاص  به طور وهای علوم اجتماعی کند. در رشتهالزم )البته در کنار سایر عوامل( معنا پیدا می

ن حوزه تاریخی مربوط به ای -های نظری و تجربیالملل، دانش عمیق نسبت به بحثروابط بین
ی و نیز قدرت نقد و تحلیل از ضوابط مهم است و به عبارتی سرمایه اصلی علمی را برا

دی دهد. کیفیت پژوهش و آموزش نیز بستگی زیادانشجویان و اعضای هیئت علمی تشکیل می
فه و اجتهاد شود دارندگان مدرک دکترا باید صاحب فلسدارد. به درستی گفته می هابه این مالک

همی معنادار علمی در حوزه مورد نظر باشند و بتوانند در پایان دوره دکتری یک اثر مستقل که س
ا دارا ب( که این نیز جز Haji Heydari et al., 2015: 109در دانش بشری داشته باشد خلق کنند )

  ش عمیق و گسترده و نیز قدرت نقد و تحلیل میسر نیست. بودن دان
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دیدیم که موفقیت در دوره دکتری در بعد علمی آن بر اساس نمرات، انتشارات، جوایز، 
          شود. اگر اینها را با آمار و ارقام بسنجیم، احتمااًل کیفیت رساله و مانند اینها سنجیده می

               الملل )به معنای به پایان رساندن دوره( دربین دانشجویان دکتری روابط« موفقیت»
                   توانند به اتمام مجموع بد نیست و شاید نسبت کسانی که دوره دکتری خود را نمی

است )به نقل از:  %50های جهان باشد که حدود های ایران کمتر از دانشگاهبرسانند در دانشگاه
Cassuto 2013; Markov 2013; Farkas 2018)-  از سوی شورای  2008آماری که در سال

-درصد را برای عدم موفقیت در رشته 45مراکز تحصیالت تکمیلی ایاالت متحده تهیه شده رقم 

های علوم انسانی در یک دوره ده ساله درصد را برای رشته 50های علوم اجتماعی و حدود 
های ایران رقمی بسیار کمتر از . تجربه ما در دانشگاه(Sowell 2008دهد )بنگرید به: نشان می

الملل دانشگاه تهران در یک دوره بیست و سه ساله به نظر روابط بین این است و مثالً در گروه
  1درصد بوده است. 6رسد حدوداً می

های جهان عدم کسب نمرات الزم در طول یکی از دالیل عدم اتمام دوره دکتری در دانشگاه
کننده های ما منعکسل و به ویژه در امتحان جامع است. اما آیا نمرات دروس در دانشگاهتحصی

القولند که سطح انتظارات خود را در طول زمان دانش و تسلط دانشجویان هستند؟ اساتید متفق
بینیم های دانشجویان میاند. آنچه در مباحث کالسی و مقاالت کالسی و سایر فعالیتکاهش داده

از سطحی بودن دانش، مطالعات اندک، اشتباهات غیرقابل قبول، نگارش ضعیف همراه با  حاکی
حداقل نگاه تحلیلی و انتقادی، و اشتباهات فاحش تاریخی، مفهومی و نگارشی در طول تحصیل 

پس اگر نمرات خیلی هم بد نیست بیش از آنکه ناشی از عملکرد مناسب  2در دوره دکتری است.
ناشی از کاهش سطح انتظار از آنهاست. در آزمون جامع، که باز هم با پایین  دانشجویان باشد،

آوردن سطح انتظارات است، بسیاری از دانشجویان در نوبت نخست آزمون نمره کافی )در بخش 
توانند به نمره قابل آورند و در آزمون دوم هم برخی فقط با اغماض میکتبی به طور خاص( نمی
ما در عمل شاهد آن هستیم ضعف دانشجویان از نظر سطح دانش  قبول برسند. پس آنچه

 تخصصی و قدرت تحلیلی و نقادی است.
پژوهشی است -انتشارات علمی هم که به شکل نگارش مقاله و چاپ آن در نشریات علمی

دهد. با وجودی که شرط امکان دفاع از رساله برای دانشجویان مشکالت مشابهی را نشان می
له در یک ژورنال معتبر علمی داخلی است، اما آیا سطح مقاالت در سطحی اخذ پذیرش مقا

المللی است؟ چند درصد این مقاالت در صورت ترجمه به زبان انگلیسی حتی در مجالت بین
                                                           

شگاه تهران از  - 1 سامانه آموزش دان ساس آمار موجود در  سال  1373بر ا الملل نفر در دوره دکتری روابط بین 214، 1398تا 
شده شده 13اند که ثبت نام  صیل اعالم  سپاس انفر از آنان محروم از تح سرکار خانم مهرزاد ورزنده معاون خدمات اند )با  ز 
 های تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(.آموزشی دوره

 حاصل مصاحبه و گفتگوهای متعدد با همکاران و تجربه شخصی نگارنده. - 2
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المللی منتشر خواهند شد؟ در چند درصد مقاالت نوآوری و مساهمت علمی تر بینسطح پایین
شود؟ چند درصد مقاالت با تکیه بر های جهان( دیده می)شرط مهم و اصلی پذیرش در ژورنال

شوند؟ آیا غیر از شرایط شکلی و ساختار کلی مقاالت، شناختی استاندارد نوشته میاصول روش
 دهند؟ داوران سایر ضوابط را تا چه حدی جداً مورد مالحظه قرار می

کی از مخوانی دارند؟ یهای دانشجویان دکتری تا چه حد با استانداردهای جهانی هرساله
ز عدم رعایت های دکتری در دانشگاه تهران بوده حاکی اشده که در مورد رسالههای انجامپژوهش

وابط رهای دکتری شده به رسالهشناختی در آنهاست. معدل نمرات دادههای روشحداقل مالک
وم سیاسی ناسی در علشترین اساتید روشترین و متقدمالملل که در تحقیق یکی از برجستهبین

ای و بر 5/13الملل و با رعایت اصول اعطای نمره حاصل شده است کمتر از و روابط بین
نست و توان آنها را زیر متوسط دااست که می 3/15های دکتری علوم سیاسی کمتر از رساله

م عد بوده است که 52/18و  66/18شده از سوی هیئت ژوری به ترتیب متأسفانه نمرات داده
(. در 284 :1387دهد )بنگرید به افتخاری کاربرد معیارهای عینی برای دادن نمره را نشان می

-دن پایهها بیشتر صرف گوشزد کردفاع و دفاع از رسالهبینیم بسیاری از جلسات پیشعمل می

. نهایتًا گذاردترین مشکالت است و گاه زمانی برای پرداختن به مشکالت محتوایی باقی نمیای
راتر از آنچه ای فها و رعایت حضور خانواده و دوستان دانشجو و... نمرههم به دلیل رودربایستی

ر اندک و کما شود. به عالوه فاصله نمره بدترین و بهترین هم بسیانمره واقعی اثر است داده می
 معناست. بیش بی

کننده ان منعکسهای موفقیت علمی در دوره دکتری چندتوان گفت شاخصبه این ترتیب می
واقعیت نیستند. البته ریشه مشکالت به طور قطع صرفاً در معیارهای پذیرش و آزمون ورودی 

نیست و در طول تحصیل هم مشکالت جدی در تدریس و سنجش دانشجویان  یدوره دکتر
)هم در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و هم در خود دوره دکتری( وجود دارد که خود 

تری در پذیرش ور تحقیق است. اما مسلماً در صورتی که معیارهای مناسبموضوعی درخ
شود و حداقل آن تر بیشتر میتر و شایستهدانشجو مد نظر باشد، احتمال داشتن دانشجویان کیفی

این است که با معیارهای جدی و مناسب و سختگیری در مورد آنها و درنتیجه عدم پذیرفته 
تر به فعالیت علمی خویش سامان تحصیلی قبلی هم خود جدیشدن، دانشجویان در مقاطع 

  1برند.خواهند داد و هم انتظارات خود را از اساتید باالتر می

                                                           
کند که دو ئه میچهار معیار برای بهینه سییاختن تکمیل دوره دکتری اراتحصیییالت تکمیلی ایاالت متحده شییورای مراکز  - 1

شود: افراد مناسب داوطلب ورود شوند )یعنی کسانی که نسبت به انتظارات و تکالیف دوره مورد آن دقیقاً به پذیرش مربوط می
 ,Council of Graduate Schoolsترین برگزیده شوند )بنگرید به: دکتری آگاهی و تعهد دارند( و از میان آنها هم مناسب

ND: Ch. 2.) 
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دهد که روندی در مورد دو بُعد دیگر موفقیت یعنی انگیزش و شخصیت نیز تجربه نشان می
نای صداقت و اصولی شخصیتی )به مع (integrity)رو به افول قابل مالحظه است. آنچه تمامیت 

کننده است. اذعان برخی از دانشجویان دکتری به عدم شود در سطحی نگرانبودن( تلقی می
هایی که خواندن اصل آنها به عنوان های مقاالت و کتابمطالعه یا بسنده کردن به مطالعه خالصه

ت و تحقیقات کیفیت پایین و گاه سرقت ادبی در بسیاری از مقاال 1شود،تکلیف درسی داده می
-واگذاشتن نگارش رساله به موسسات یا حتی فارغ 2ها،کالسی، رواج سرقت ادبی در رساله

نشانگر آنند که  4و ذکر فقدان انگیزه در توجیه این قبیل رفتارها 3التحصیالن و دانشجویان،
 موفقیت در این دو بعد نیز جالب توجه نیست. 

 های معتبر جهانشیوه پ یرش دانشجویان دکتری در دانشگاه

نتی های سنجش شایستگی داوطلبان تحصیالت آکادمیک را شامل دو دسته سمعموالً مقیاس
صاحبه، م)شامل آزمون استاندارد، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد( و غیرسنتی )شامل 

دانند که دسته نخست برای سنجش نامه، اظهارنامه فردی و آزمون شخصیت( میتوصیه
 های فردی است و هرهای آکادمیک و شناختی و دسته دوم برای سنجش شایستگییشایستگ

 ,.Faraji Deh Sorkhi et alدو اینها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری حائز اهمیت هستند )

شده عالماالمقدور عینی و حتی (. تأکید هم بر این است که معیارهای پذیرش باید حتی92 :2015
 . (Byrne et al 2013: 17, 42)باشند 

بی داوطلبان های مهم برای ارزیادر ایران آزمون در رشته مورد تقاضا به عنوان یکی از سنجه
های انشگاهدشود، در شود، اما همان گونه که در ادامه دیده میورود به دوره دکتری قلمداد می
ها و زمونآاندارد بودن توان دلیل آن را در فرض استگیرد. میمعتبر جهان معموالً صورت نمی

نامه یا هنمرات دوره تحصیل در گذشته دانست. احتماالً توجه به معیارهای مکمل )مانند توصی
طمینانی، مصاحبه( برای اطمینان خاطر از این امر است. اما طبعاً در صورت عدم وجود چنین ا

 . یابدهمیت میهای آکادمیک را بسنجد اهای ورودی استاندارد که شاخصاتکا به آزمون

                                                           
 شود. های قبل گرفته میها معموالً از دانشجویان ترمن خالصهای - 1
سات دفاع و پیش این - 2 سالهامر حتی چند بار در جل شگاه تهران دفاع از ر سی دان سیا شکده حقوق و علوم  های دکترا در دان

 مشخص شده است. 
ر گفتگو با نگارنده اذعان داشییتند که برای الملل دانشییگاه تهران دحداقل سییه تن از دانشییجویان سییابق دکتری روابط بین - 3

 نوشتند. سایرین رساله می
گاه نیز برخی از دانشجویان پایین بودن سطح کارشان یا اتکایشان به سایر منابع در حد سرقت ادبی را به این شکل توجیه  - 4

شان مطلوب نیست یا ناگزیرند از نوشتاریکنند که چون اساساً قدرت تحلیل و نقد به آنها آموزش داده نشده است، سطح می
 آثار دیگران استفاده کنند.



  1398 پاییز،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    219

 

عیارهای مها( مانند همه برای داشتن سنجش استاندارد )چه در مورد آزمون و چه سایر سنجه
هستند و در  گیری دو معیار روایی و پایایی یا اعتبار و اتکاپذیری حائز اهمیتسنجش و اندازه

بات امتیازات عنای ثبه م (Reliability)کنار آنها عملی بودن نیز مطرح است. پایایی یا اتکاپذیری 
پایداری  آزمون یا سنجش است یعنی باید نتیجه را به شکلی پایدار نشان دهد. شرایطی که این

ش )یعنی مثالً های مورد سنجدهند عبارتند از: کفایت یا عدم کفایت نمونهرا تحت تأثیر قرار می
شود می بیشتر تأمین شود با سئواالتسئواالت طیف وسیعی از دانش فرد را بسنجند که فرض می

ک و موقعیت ها(، ثبات شرایط برای همه )یعنی روز و ساعت امتحان یا بررسی مداریا تعدد سنجه
های آزمون خدهندگان و متقاضیان تفاوت نکند(، و امتیازدهنده بر اساس معیار واحد پاسامتحان

ساسی مربوط ابه دو مسئله  (Validity)های افراد را امتیاز دهد. اعتبار یا روایی یا سایر سنجه
تواند ازه می( تا چه اند2سنجد؟ و ( یک مقیاس سنجش یا آزمون دقیقاً چه چیزی را می1شود: می

های خاصی مورد سنجش قرار آن را به خوبی بسنجد؟ یعنی در هر مقیاس سنجش مهارت
عنی عملی یمعیار  سنجند یا خیر. سومینگیرد پس باید دریافت آیا آن مهارت را به خوبی میمی

گردد می های موجود مانند منابع مالی و زمان بازبه امکانات و محدودیت (Practicality)بودن 
در  (.حال جا دارد دریابیم این معیارهای سنجش و آزمونWright 2008: 123-155)بنگرید به: 

 های معتبر جهان شامل چه مواردی است.دانشگاه
دهد می درباره پذیرش دانشجو در کشورهای اروپایی نشان 2013شده در سال تحقیقات انجام

ک استاد راهنما ترین معیار پذیرش موافقت یهای آن اصلیکه به غیر از آلمان که در اکثر دانشگاه
تی استاد با پذیرش دانشجو )عمدتاً بر اساس هماهنگی موضوع پیشنهادی رساله با حوزه تحقیقا

ینه تعیین ها معیارها به شکلی نهادلب( است، در سایر دانشگاهو کیفیت باالی پروپوزال داوط
های علمی و شود )و اغلب نیز در اختیار گروه آموزشی مربوطه با توجه با اشراف آن به نیازمی

ه جالب تخصصی رشته است(. امکان تغییر فرایند پذیرش نیز در اختیار خود نهادها است. نکت
یوه های اروپا از فرایند وشعضای هیئت علمی دانشگاهدرصد نمونه ا 84توجه آن است که 

ی میان به این معنا که رابطه مناسب (Byrne et al 2013: 17, 20)پذیرش دانشجویان راضی هستند 
 بینند. شیوه پذیرش و احتمال موفقیت دانشجو می

              ازدهد در شمار اندکی های اروپایی و بریتانیا نشان میهای دانشگاهنگاهی به سایت
      شود و بیشتر بر اساس سوابق تحصیلی و طرحآنها اساساً از آزمون ورودی استفاده می

                   گیرد. به عنوان نمونه، در آلمان برای گیری صورت میپژوهشی پیشنهادی تصمیم
الملل و دیپلماسی فرهنگی که موسسه دیپلماسی فرهنگی برلین آن را دوره دکترای روابط بین

داشت شخصی کارنامه تحصیلی، رزومه و یک عرضه کند تسلط به زبان انگلیسی، میارائه 
(Personal Statement) کند که انگیزه فرد را از تحصیل در این دوره نشان دهد کفایت می 
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(https://www.phdportal.com/studies/60401/international-relations-and-cultural-

diplomacy.html?attempt=1#content:requirement).  
س( کارنامه، ود به معتبرترین دوره دکتری در رشته )سیانس پو پاریدر فرانسه برای تقاضای ور

 .لغت و خالصه آن در دو صفحه مورد نیاز است 5000طرح رساله )پروپوزال( در 

 (http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd#c). 
ید تأک (academic excellence)دانشگاه آکسفورد بر شواهدی دال بر عالی بودن از نظر علمی 

 .گیرددارد و مصاحبه را نیز در نظر می

 .(https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-international-relations?wssl=1). 

ای علمی نامه، دستاوردهبر کیفیت طرح پژوهشی پیشنهادی، توصیه (LSE). مدرسه اقتصاد لندن 
  .عالئق اساتید تأکید داردقبلی، و ارتباط طرح پژوهشی پیشنهادی با حوزه 

(http://www.lse.ac.uk/international-relations/research/phd-programme-ir) 

جه نهایی را های سنجش و مقایسه این موارد نتی. رقابت میان داوطلبان بر اساس این مالک
دو ورود به دوره دکتری وجود دارد کند. البته در مورد اخیر نوعی آزمون جامع در بمشخص می

های در دانشگاهشود. علمی متفاوتی برای آنها می بندی دانشجویان و استلزاماتکه باعث رده
مقاطع تحصیلی امریکای شمالی نیز معموالً مهمترین معیارهای پذیرش عبارتند از: نمرات باال در 

انتقادی -)که خود آزمونی عمدتاً تحلیلی 1قبلی، مدرک زبان، کسب امتیاز باال از آزمون جی آر ای
ای از نوشتار خود فرد )برای های قوی و مشروح و مستدل اساتید قبلی، نمونهنامهاست(، توصیه

 Letter of)  سنجش قدرت نگارش و تحلیل(، و داشتن انگیزه کافی که در قالب بیان هدف

Intent) شود که در آن فرد باید انگیزه، هدف و از سوی متقاضی به شکل یک متن ارائه می
ها سابقه کاری مرتبط را هم چگونگی بهره بردن خود را از تحصیالت نشان دهد. برخی دانشگاه

 کنند )به عنوان نمونه، بنگرید به: بررسی می
https://dornsife.usc.edu/poir/admissions; 
http://wws.princeton.edu/admissions/phd/application; 

https://www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/application-

components-required-documents; http://government.cornell.edu/graduate  /  
است که هر دو  آزمون دارد مدرک زبان و جی آر ای های فوق جنبهتنها بخشی که در سنجه

هایی های تستی استانداردی هستند که جنبه تخصصی ندارند بلکه برای سنجش تواناییآزمون
ای دارد. این هستند که الزمه کار جدی علمی است. در این میان آزمون جی آر ای اهمیت ویژه

                                                           
1 - General Record Examination 

https://www.phdportal.com/studies/60401/international-relations-and-cultural-diplomacy.html?attempt=1#content:requirement
https://www.phdportal.com/studies/60401/international-relations-and-cultural-diplomacy.html?attempt=1#content:requirement
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd#c
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-international-relations?wssl=1
http://www.lse.ac.uk/international-relations/research/phd-programme-ir
https://dornsife.usc.edu/poir/admissions;%20http:/wws.princeton.edu/admissions/phd/application;%20https:/www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/application-components-required-documents;%20http:/government.cornell.edu/graduate%20/
https://dornsife.usc.edu/poir/admissions;%20http:/wws.princeton.edu/admissions/phd/application;%20https:/www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/application-components-required-documents;%20http:/government.cornell.edu/graduate%20/
https://dornsife.usc.edu/poir/admissions;%20http:/wws.princeton.edu/admissions/phd/application;%20https:/www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/application-components-required-documents;%20http:/government.cornell.edu/graduate%20/
https://dornsife.usc.edu/poir/admissions;%20http:/wws.princeton.edu/admissions/phd/application;%20https:/www.grad.ubc.ca/prospective-students/application-admission/application-components-required-documents;%20http:/government.cornell.edu/graduate%20/
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کالمی )شامل درک مطلب، استدالل  آزمون استاندارد شامل سه بخش اصلی است: استدالل
انتقادی و دایره واژگانی(، استدالل کمّی، و نگارش تحلیلی که در دراز مدت در دوران تحصیل 

ها هستند های الزم برای کار علمی در همه رشتهترین توانمندیها مهمشود. این تواناییکسب می
ست بیشتر یا کمتر شود. برای های مختلف اهمیت هر بخش به شکل نسبی ممکن او در رشته

هایی از الملل که در آنها قدرت نگارش مهم است به نمرات بخشهایی چون روابط بینرشته
هایی شود تا نمره کل و البته در دانشگاهآزمون که با واژگان و نگارش مرتبطند بیشتر توجه می

یابد. در ت خاصی میکه تحقیقات کمّی مورد تأکید بیشتری است، بخش استدالل کمّی اهمی
و ارائه استدالل مناسب و شواهد  (issue)نگارش تحلیلی توان متقاضی برای پرورش یک موضوع 

شود. نکته مهم آن است که این توانایی یک بار به شکل دستی تصحیح موید آن سنجیده می
تیجه تفاوت ای و اگر بین دو نشود و یک بار به شکل مکانیزه در چارچوب یک برنامه رایانهمی

شود و نتیجه بر اساس معدل دو ارزیابی دستی تعیین وجود داشته باشد، مجدداً بررسی دستی می
شود. در استدالل کالمی، واژگان و درک مفهوم اهمیت دارد. در بخش استدالل کمّی بر مقایسه می

 د به: شود. )برای اطالع از جزییات بیشتر این آزمون بنگریکمّی و حل مسأله تأکید می

https://www.majortests.com/gre/gre-general-test.php.) 
های قبل خصوصًا قضاوت در مورد دانش تخصصی بر اساس معدل کل و نیز نمرات دوره

ارند. دالملل اهمیت بیشتری ندر دروسی است که برای گروه آموزشی علوم سیاسی و روابط بی
صی همچنین پروپوزال پیشنهادی دانشجو هم عالوه بر اینکه تسلط او را در یک حوزه تخص

ی را نیز وشناختی و قدرت تحلیل و نقد دهد، دانش او را در ابعاد نظری و روشرشته نشان می
 هد. ها را نشان دتواند همینسازد. نمونه نگارشی نیز کمابیش میمنعکس می

   های قابل قبول تحصیلی، در مدرسه اقتصاد لندن که یکی از معتبرتریندر مورد رشته
الملل است، یکی از معیارها داشتن مدرک مرتبط در مقاطع های جهان در رشته روابط بیندانشگاه

های امریکا با اینکه این شرط در برخی موارد وجود ندارد، قبلی تحصیلی است. اما در دانشگاه
الملل گذرانده باشد. الزم است دانشجو دروس مشخصی را از رشته علوم سیاسی و روابط بین

نیاز در حین تحصیل نیاز یا همیعنی این امر بر خالف نظام آموزشی ایران معموالً به عنوان پیش
شود تا نیست بلکه اغلب شرط بررسی تقاضاست و گاه نیز به دانشجو پذیرش مشروط داده می

وعه کامل یا نیمه کامل از دروس کارشناسی ارشد را پیش از ورود به دوره دکترا یک مجم
توانند حین تحصیل بگذراند. البته اینها با نظام آموزشی ما سازگار نیست. زیرا دانشجویان نمی

ها هم درس انتخاب کنند یا دروس خاصی را پیش از تقاصای ادامه در رشته خود از سایر رشته
ند یا با وجود پذیرش در دوره دکتری یک دوره کارشناسی ارشد را هم بگذارنند. تحصیل بگذارن

های امریکای شمالی، حتی اگر دانشجویی در مقطع قبلی درس یا دروسی در بسیاری از دانشگاه

https://www.majortests.com/gre/gre-general-test.php
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مهم و اساسی در رشته را گذارنده اما نمره باالیی کسب نکرده باشد باید مجدداً آن درس یا 
پس از کسب نمره باالتر آن نمره برای او جایگزین شود تا بتواند برای مقطع دروس را انتخاب و 

دکتری درخواست بدهد. به این ترتیب، داشتن زمینه مناسب تحصیلی برای ادامه تحصیل در 
 شود.های معتبر جهان محسوب میدوره دکترا از معیارهای مورد توجه در دانشگاه

های ررسی مدارک و تصمیم درباره پذیرش در دانشگاهنکته مهم آن است که معموالً کمیته ب
رسد با در نظر گرفتن ابعاد متفاوتی معتبر جهان که از طریق رایزنی درونی به تصمیم نهایی می

ای کمابیش گفتگویی و نه مکانیکی به انتخاب کند به شیوههای متقاضی استنباط میکه از توانایی
بالگری متقاضیان بر اساس داشتن حداقل معیارهای الزم رسد. در وهله نخست غرنهایی خود می

سه نفر از اساتید دپارتمان جدا از هم مدارک متقاضیان را تک به  -گیرد و سپس دوصورت می
کنند و وارد های را با هم مقایسه میبندیدهند و سپس این رتبهتک مطالعه و به آنها رتبه می

وانند درباره رتبه هر یک به نظر کم و بیش مشترک برسند. شوند تا بتیک فرایند شور و اقناع می
در این فرایند عواملی چون ارتباط حوزه مورد عالقه دانشجو و اساتید دپارتمان و یا توجه یکی 

کننده شود و حتی موضوعاتی چون نامرتبط تواند تعییناز اساتید به عنوان رساله پیشنهادی می
تواند با نظر این کمیته تر بودن نمرات جی آر ای یا تافل میینبودن رشته کارشناسی ارشد یا پای

  1تواند مورد اغماض قرار گیرد.می

 تحول در شیوه سنجش و پ یرش علمی داوطلبان ورودی دکتری در ایران

رودی در وآزمون  1380های ایران تا دهه همان گونه که پیش از این گفته شد، در دانشگاه 
-تعیین وهای آموزشی نقش اصلی ها و به ویژه گروهشد و دانشگاهمیسطح دانشگاهی برگزار 

شتند. ای در مشخص ساختن معیارهای سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دوره دکتری داکننده
احبه برای آزمون در دانشگاه تهران معموالً در دو مرحله کتبی )به شکل تشریحی( و شفاهی )مص

واد مشد. تعیین ی و نیز انگیزه و جدیت متقاضی( انجام میهای کالمی شفاهسنجش توانایی
ی آموزشی بود هابندی امتحان، و ... بر عهده گروهامتحانی، ضرائب، نوع و تعداد سئواالت، زمان

الملل بین ها وجود نداشت. تعداد داوطلبان ورود به دوره دکتری روابطو محدودیتی برای گروه
تحان حاضر درصد در جلسه ام 15-10و از میان آنها نیز معموالً معموالً کمتر از صد نفر بود 

 دادند. ویل میدرصد نیز عمالً اوراق خود را به طور کامل یا تقریباً سفید تح 15-10شدند و نمی
درصد مجموع  70الملل در دانشگاه تهران آزمون ورودی کتبی دوره دکتری روابط بین

شناسی، الملل، روشهای روابط بینزبان تخصصی، نظریهگرفت و شامل امتیازات را در بر می
                                                           

الدین مصباحی استاد برجسته های امریکا حاصل مصاحبه با محیگیری در دانشگاهاطالعات مربوط به فرایند درونی تصمیم - 1
 المللی فلوریداست. الملل دانشگاه بینروابط بین
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الملل بود. الملل و سیاست و امنیت بینالمللی، اقتصاد سیاسی بینهای بینحقوق و سازمان
ها در ساعت برای پاسخ به پرسش 6-5های تشریحی و تحلیلی بودند و سئواالت نیازمند پاسخ

شد و ن به شکل جمعی و با تبادل نظر تهیه میشد. سئواالت در صبح روز آزمونظر گرفته می
اساتید تا آغاز امتحان در قرنطینه بودند. گرفتن نمره قبولی در آزمون زبان شرط الزم بود زیرا 

داد که بدون تسلط نسبی بر زبان امکان استفاده از بسیاری از منابع وجود ندارد تجربه نشان می
هم امکانات مطالعه و در نهایت نگارش رساله را با  ها وو الجرم هم استفاده بهینه از کالس

کند. در عین حال همه مواد امتحانی حد نصاب نمره داشتند و بدون مشکالت جدی مواجه می
الملل اخذ حداقل امتیاز، امکان ورود به دوره وجود نداشت. این آزمون فقط برای رشته روابط بین

رشد قابل قبول برای ورود به آن علوم سیاسی، های اصلی کارشناسی اشد و رشتهبرگزار می
ای بودند. در کنار آزمون کتبی، از داوطلبانی که حداقل نمره الملل و مطالعات منطقهروابط بین

 30آمد که شامل مصاحبه به عمل می 1شده(قبولی را کسب کرده بودند )تا دو برابر ظرفیت اعالم
چون سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی بررسی  درصد نمره آزمون بود. در عین حال مدارکی

کننده نبودند چون شد. با وجود در نظر گرفتن امتیاز برای مقاالت منتشره، این موارد تعیینمی
شدند. برخالف تصوری که شاید برای داوطلبان بخشی محدود از مجموع نمرات را شامل می

ای برای ملل دانشگاه تهران امتیاز ویژهالآمد در آن زمان هیچگاه در گروه روابط بینپیش می
های آزمون کتبی قبل از ارسال به شد. تمام سربرگالتحصیالن دانشکده در نظر گرفته نمیفارغ

گروه، توسط آموزش دانشکده جدا و پس از تعیین نمرات نهایی کتبی با حضور نماینده آموزش 
شد که برای مابیش کلی مطرح میهایی کشد. در آزمون شفاهی هم پرسشدانشکده الصاق می

های کالمی و ارتباطی و... البته دانش و قدرت تحلیل فرد در حین مواجهه با سنجش توانایی
سئواالت در شرایطی که فرصتی برای تأمل وجود ندارد )یعنی مانند شرایط کالسی( بود. اما در 

گواه آن نیز آن است که در طول التحصیالن دانشگاه تهران امتیاز خاصی نداشتند. اینجا هم فارغ
ها بودند )که آموخته سایر دانشگاهشدگان دانشهای مختلف نسبت قابل توجهی از پذیرفتهدوره

های کارشناسی ارشد در تعداد محدودی از ها هم زیاد نبود چون دورهالبته تعداد آن دانشگاه
ها امتیاز خاصی برای دانشگاه شد(. در عین حال این برداشت کههای کشور برگزار میدانشگاه

ای شود شایعهشوند یا حتی سئواالت آزمون کتبی به برخی منتقل میالتحصیالن خود قائل میفارغ
بود که گاه خصوصاً از سوی افرادی که ارزیابی باالیی از خود داشتند و در آزمون ورودی ناکام 

                                                           
کرد کردند، فقط با همان کسانی مصاحبه مینکته مهم آنکه اساساً اگر حدنصاب را تعداد بسیار اندکی از داوطلبان کسب می - 1

شده بودند. مثالً اگر ظرفیت اعالم سب آن  سب کرده بودند با که موفق به ک صاب را ک شده چهار نفر بود و فقط چهار نفر حدن
 ای حفظ کیفیت الزم بود. شد. این به معنها مصاحبه میهمان
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ت و نیز تحوالتی که در زمینه تأسیس احتماالً بر اساس همین برداش 1شد.مانده بودند مطرح می
الملل صورت گرفت و تعداد داوطلبان را های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بیندوره

کرد، سیاست داد و برگزاری امتحان تشریحی برای صدها داوطلب را مشکل میافزایش می
ت و ترتیبات، تغییراتی متمرکز ساختن آزمون ورودی در نظر گرفته شد. به هر حال در این وضعی

دهم. این تغییرات عمدتاً به شکلی در ارتباط ایجاد شد که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می
 اند. با هم بوده و تأثیر تعاملی در هم داشته

 روند صعودی تعداد داوطل ان و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری -1
الملل ط بینکارشناسی ارشد علوم سیاسی و رواب کننده دورههای ارائهافزایش تعداد دانشگاه

بود. به  به معنای افزایش تعداد داوطلبان ورود به دوره دکتری 1380های دهه بخصوص در سال
ملل الهای جدیدی در دوره کارشناسی ارشد ایجاد شد که مرتبط با روابط بینعالوه رشته
نشجوی یگر، پیش از این در پذیرش داای(. از سوی دشدند )مانند مطالعات منطقهمحسوب می

ما این الملل شرط مرتبط بودن رشته تحصیلی در کارشناسی ارشد مهم بود ادکتری روابط بین
و بیش  های کمشرط نیز برداشته شد و در حال حاضر عالوه بر سه رشته مرتبط، از سایر رشته

 لل شد. المتوان متقاضی ورود به دوره دکتری روابط بیننامرتبط هم می
البته )درنتیجه تعداد داوطلبان ورود به دوره دکتری افزایش بسیار چشمگیری یافته است 

معمواًل  های نامرتبط هستند در صورتی کهشدگان دوره دکتری خیلی به ندرت از رشتهپذیرفته
ا هانشگاهدهای کتبی و شفاهی اند اما در غربال آزموندر آزمون سنجش نمره قابل قبول گرفته

های ل برگهتوان در عمریزش دارند(. با افزایش تعداد داوطلبان طبعاً فرض بر این بود که نمی
ین امتحان تشریحی صدها داوطلب را به سهولت و با حفظ عینیت و پایایی تصحیح کرد و ا

 های تستی چهارجوابی بوده است. توجیهی برای تمرکز امتحان و استفاده از پرسش
ها القاعده از یک سو ظرفیت دانشگاهیرش دانشجو در هر رشته و مقطع علیدر مورد میزان پذ

ها در مقاطع مختلف. التحصیالن رشتهشود و از سوی دیگر، میزان نیاز کشور به فارغمطرح می
رسد رشد نیاز به ها به ویژه با تأسیس دوره دکتری افزایش یافت. اما به نظر میظرفیت دانشگاه

التحصیالن رشته روابط الملل به همان اندازه نبوده است. فارغکتری روابط بینالتحصیالن دفارغ
الملل و کل مجموعه علوم سیاسی معموالً جذب نهادهای دولتی، مراکز پژوهشی عمدتاً بین

شوند و از امکان زیادی برای کارآفرینی مستقل دولتی، صدا و سیما، و مراکز دانشگاهی می
ای باشد که کارآفرینی نگاری و انتشار نشریات و کتاب تنها حوزهروزنامه برخوردار نیستند. شاید

                                                           
البته یکی از مشیییکالت این روش از برگزاری آزمون این بود که برخی اسیییاتید به جای توجه به تحلیل و اسیییتدالل به  - 1

 دادند.هماهنگی نظر داوطلب با نظر خودشان توجه داشتند یا تحلیلی خاص از منبعی خاص را مد نظر قرار می



  1398 پاییز،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    225

 

در آن بتواند به شکل مستقل صورت گیرد )که با توجه به کاهش سطح مطالعه در کشور چندان 
التحصیالن رشته از منابع مادی الزم برای رسد و البته به ندرت خود فارغاقتصادی به نظر نمی

مند هستند(. حتی ایجاد مراکز پژوهشی هم معموالً منوط خصوص نیز بهره گذاری در اینسرمایه
های به وجود تقاضا برای محصوالت آنها از سوی نهادهای دولتی است که با توجه به محدودیت

بودجه برای نهادهای دولتی مرتبط و استفاده آنها از نیروی کار پژوهشی خودشان نیاز آنها نیز به 
 یابد. ی کاهش میمراکز پژوهشی خصوص

رای های گشایش دوره دکتری طبعاً تقاضای مراکز دانشگاهی و پژوهشی بدر نخستین سال
ور که التحصیالن خارج از کشالتحصیالن )به خصوص با توجه به کاهش تعداد فارغجذب فارغ

ه نخست د دورالتحصیالن چنمتقاضی کار در داخل باشند( نسبتاً زیاد بود و کمتر کسی را از فارغ
ی شدید گیررسد اوجدکتری رشته سراغ داریم که جذب این مراکز نشده باشد. اما به نظر نمی

. میزان چندان دورنگرانه بوده باشد 1390و در دهه  1380روند پذیرش دانشجو از اواخر دهه 
ته کتری رشدالتحصیالن و نیز اشتغال آنها در مشاغلی که نیازی به مدرک بیکاری در میان فارغ

 تواند نشان دهد. الملل ندارند این امر را میروابط بین
ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری برای مجموعه علوم سیاسی )شامل علوم سیاسی، 

دهد. تا کنون رشدی بسیار باال را نشان می 1371الملل( از سال ای و روابط بینمطالعات منطقه
نفر برای رشته  9ی کشور محدود به دانشگاه تهران و های دولتظرفیت کل دانشگاه 1371در سال 

برای سه رشته مجموعه علوم سیاسی در  1396علوم سیاسی بود. این دانشگاه به تنهایی در سال 
نفر ظرفیت پذیرش اعالم کرده است یعنی فقط در این دانشگاه در  66دو نوبت روزانه و شبانه 

های تحت برابر شده است )در کل دانشگاه 7از  ها بیشسال ظرفیت این رشته 25فاصله زمانی 
 24رسیده و نزدیک به  215به  1396-1395پوشش سازمان سنجش این رقم در سال تحصیلی 

روند افزایش پذیرش دانشجو را در دانشگاه تهران در مجموعه علوم  1برابر شده است(. نمودار 
الملل به طور خاص نیز رشدی دهد. افزایش پذیرش برای رشته روابط بینسیاسی نشان می

الملل را میزان افزایش پذیرش دانشجو در رشته روابط بین 2دهد. نمودار چشمگیر را نشان می
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دهد که ساله نشان می 25ای حدوداً های تحت پوشش سازمان سنجش در فاصلهدر کل دانشگاه
 حاکی از حدوداً شش برابر شدن ظرفیت است.

 .(1395و  1375های کشور )الملل در دانشگاهمقایسه میزان پذیرش دانشجو در رشته روابط بین - 2نمودار 

افزایش ظرفیت چند مدلول و پیامد مهم دارد. از یک سو به معنای آن است که دیگر لزومًا 
یابند. این از یک نظر تحول مثبتی است و آن نیستند که به دوره دکتری راه میبرترین نخبگان 

دادن فرصت بیشتر برای افراد برای کسب دانش به عنوان یک حق فردی است که در باال هم به 
های های دکتری مطرح شد. اما از نظر سطح جمعی، استفاده از فرصتعنوان یکی از اهداف دوره

تواند به معنای تحمیل بار مالی به جامعه باشد. )خصوصاً در نوبت روزانه( میهای دولتی دانشگاه
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شود که به های دکتری زیاد میهمچنین از یک نظر هم گاه به معنای آن است که ظرفیت کالس
های این دوره همراه با تبادل نظر و گفتگو و معنای عدم امکان برگزاری بهینه جلسات کالس

شوند. به عالوه، از آنجا که افرادی با بهترین الزمه این جلسات تلقی می بحث و مناظره است که
ها نیستند. مشکل ها هم بهترینشوند، احتماالً خروجیها میسوابق نیستند که جذب این دوره

شوند به شکلی جدی وجود دارد که های کمابیش نامرتبط هم جذب میدانشجویانی که از رشته
نهایتاً مهمترین نکته که در باال به آن اشاره شد، این  1شود.السی میباعث افول سطح مباحث ک

مانند التحصیالن را ندارد و آنها الجرم یا بیکار میاست که بازار کار داخلی توان جذب این فارغ
شوند که به معنای حس نارضایتی و عواقب یا جذب مشاغل نامرتبط با سطح و رشته تحصیلی می

 دی و جسمی آن است. روحی و روانی و ما

 متمرکزت دیل امتحان نامتمرکز به امتحان متمرکز یا نیمه -2
ایر سرسد کاهش هزینه که در معیار عملی بودن مهم است و نیز عینی بودن و به نظر می

ازمان سهای مربوط به پایایی آزمون نیز در انتخاب روش امتحان متمرکز که از طریق دغدغه
کاهش  متمرکز یافته موثر بوده است.های تکمیلی جنبه نیمهبا بخشگیرد و سنجش صورت می

ر زمانی و احتمااًل ها برای داوطلبان تا حدی معنادار بود و کاهش باهزینه با توجه به تکثر دانشگاه
ما پایایی اها احتماالً در محاسبه نقش داشته است. مالی تصحیح اوراق کتبی هم برای دانشگاه

تری از سیعود بوده است. اینکه با سئواالت چهارجوابی امکان سئوال از گستره بیشتر مورد تأکی
ها ابمعلومات متقاضیان هست، شرایط آزمون برای همه متقاضیان کم و بیش یکسان است و جو

اینها به  شود وشده و معموالً به صورت ماشینی نمره داده میهم بر اساس کلید از قبل تعیین
 کند. متیازدهی است که امکان پایایی بیشتر را فراهم میمعنای عینی بودن ا

الیی ندارد. رسد که روایی بااما با وجود پایایی بیشتر، این روش در برخی ابعاد به نظر می
نخستین مسئله این است که هدف سنجش در وهله اول، آزمون و سنجش معلومات در داخل 

 در آزمون ورد نقد و تحلیل باید گفت که عمالً رشته است و بعد مسئله قدرت تحلیل و نقد. در م
اشت که دتوان انتظار نقد و تحلیل بودن نمی« عینی»چهارجوابی به دلیل همان اولویت شدید 

های رشته الجرم تا حدی امری ذهنی است. این یک ایراد بسیار مهم برای آزمون دوره دکتری در
ن خواهم درباره روش آزمون به تفصیل به آعلوم اجتماعی و انسانی است که در ادامه در بحث 

 پرداخت. 

                                                           
ها امکان جذب دانشجو هست. به نظر برخی تر است چون از همه رشتهکارشناسی ارشد جدیالبته این مشکل در سطح  - 1

ست این یکی از دالیل افت کیفیت کالس شده ا صاحبه  ساتید که با آنها م ست که طبعاً بر کیفیت از ا شد ا سی دوره ار های در
 التحصیالن ارشد و داوطلبان دکتری اثر گذاشته است. فارغ
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ای جداگانه اقدام به برگزاری های گذشته که هر دانشگاه و رشتهدر باال اشاره شد که در سال
های آموزشی نخست مشخص کرد، بر اساس صالحدید گروهآزمون ورودی دوره دکترا می

دانش و  -ها( باید سنجیدع مهارتشد که چه چیزی را )هم از نظر حوزه موضوعی و هم نومی
های تخصصی رشته مورد توجه بود. در نتیجه همه امتحانات به شکل نیز قدرت تحلیلی در حوزه

های استداللی و های تفصیلی بود که در کنار معلومات، تواناییارائه سئواالت کلی و انتظار پاسخ
 سنجید. استنباطی داوطلبان را می

 طور؟ در وهله اول معلومات با سئواالت چهارجوابی به خوبیدر آزمون چهارجوابی چ
الملل نهای علوم اجتماعی و انسانی در کل و روابط بیشود. ماهیت دانش در رشتهسنجش نمی

ها و عدم به طور خاص بخصوص در مباحث مفهومی و نظری متضمن گستردگی زیاد دیدگاه
حث تعریف ترین مباحث است. در هر جا که بهوجود توافق میان علمای رشته در بسیاری از اولی

گیرند؛ رار میها تعریف وجود دارد که گاه در تضاد با یکدیگر هم قمطرح باشد، از هر مفهومی ده
حتی در  ها دیدگاه وجود دارد؛شناسی از امری واحد باشد، دهبندی و گونههر جا بحث طبقه

ظر است؛ ها اختالف نهریک از طبقات و گونهها در مورد جای دادن افراد، رویکردها و نظریه
الف نظر ها اختها، دعاوی، و... هر یک از رویکردها و نظریهدر مورد مفروضات نظری، گزاره

ثر در هر یک المللی و اهمیت عوامل موها و وقایع مهم تاریخی بینوجود دارد؛ در تبیین پدیده
ای طرح نهه باید سئواالت چهارجوابی به گواز آنها اختالف نظر هست و مانند اینها. در نتیج

 ها تصادم پیدا نکنند. شوند که با این ناهماهنگی
ها باشد ممکن است سطح سئواالت فراتر از آنچه از در صورتی که طراح متوجه ناهماهنگی

رود باشد. اگر بخواهند از این کار اجتناب کنند، خودبخود بخشی التحصیل ارشد انتظار میفارغ
شوند یا باید به دیدگاه یک فرد خاص پرداخته شود موضوعات از دامنه سئواالت حذف میاز 

بندی یا تعریف خاصی ارائه داده گر/ مرورگری که طبقهیا باید به نظر یک نویسنده یا تحلیل
است بسنده شود یا مثالً به سال وقوع یک رویداد یا نویسنده کتابی خاص یا دوره زمانی یک 

ی آنچه اختالف نظری در موردش وجود ندارد( بسنده شود. نگاهی به سئواالت کنکور پدیده )یعن
دهد. پاسخ به این گونه سئواالت کم و بیش واحد ها را نشان میهای اخیر این گونه پرسشسال

است و شاید سئواالتی استاندارد هم باشند اما الجرم مبتنی بر محفوظات داوطلبان و محدودند 
ای هستند که فقط های حاشیهدانند یا آن قدر بحثاند که همه میهای رایجیثیا آن قدر بح

شانس باشند و در سطح معلومات کارشناسی ارشد با آنها برخورد کرده و در افرادی که خوش
تر های کلیها و بحثبندیکنند. در مورد طبقهنتیجه آنها را بدانند پاسخ درست را انتخاب می

ای خاص، ین گونه سئواالت صرف نظر کرد؛ یا صراحتاً اعالم شود به نظر نویسندهالجرم باید از ا
های خاص در رویکرد ... کدامند؛ یا باید فرض را بر نظریه ... چه مفروضاتی دارد یا انواع نظریه
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بندی و تعریف گذاشت و مثالً سئوالی عینی طرح کرد که در واقع جوابی صحت و حقیقت طبقه
ای است و وابسته به متن خاصی که سئوال از آن طرح شده تا حدی هم سلیقهذهنی دارد و 

های نادرست در سه گزینه بحثی کامالً غلط گنجاند که خودبخود انتخاب است؛ یا باید در گزینه
گیرد که احتماالً نادرست بودنشان های دیگری صورت میپاسخ درست براساس غلط بودن پاسخ

های اخیر در: د )بنگرید به سئواالت آزمون سالاظهر من الشمس باید باش
http://www.sanjesh.org .) 

ها و ... به بندیها نباشد، حقیقت دانستن تعاریف و طبقهاما اگر طراح متوجه این ناهماهنگی
تواند منطقًا می اش فراتر از منابع باشدهایی است که برای کسی که دامنه دانشمعنای ارائه گزینه

درت تخیل قکنند، دانند، حفظ میشد و این یعنی پاداش دادن به متقاضیانی که کمتر میدرست با
وند یا با شرکت دهند. افرادی که چنین نیستند یا باید ناکام شمحدودی دارند، و مکانیکی پاسخ می

 یاورند. بزنی روش یافتن پاسخ را بیابند و خود را تا سطح سئواالت پایین های تستدر کالس
نابع این مورد که آیا باید منابع مشخص باشد یا نه هم جای بحث است. اگر اصالً م در

ستند که ها کتاب و صدها مقاله در هر حوزه امتحانی روبرو همشخص نشود که متقاضیان با ده
نابع خاص و محدود مها به دانند از میان آنها کدام را مطالعه کنند. اما اساساً منوط کردن پاسخنمی

ورت صای جز این نیست که البته آن هم درست است؟ با توجه به ماهیت سئواالت تستی چاره
ای کنند از چه منابعی سئوال طرح کند و نه برگیرد نه برای طراح سئوال مشخص مینمی

مشکل حفظی  ها ارائه شده با توجه بهمتقاضیان. فهرست بلندباالیی از منابع که در برخی سایت
یست. اما در بر نظر خاص بودن و... که در باال به آنها اشاره شد، چندان مفید ن بودن و مبتنی

نابع مسئواالت تحلیلی و انتقادی آنچه اهمیت دارد اطالعات کم و بیش مشترکی است که در 
ه دنبال قدرت کننده نیست و بیشتر بکننده هم بودونبود یکی دو نکته تعیینهست و برای ارزیابی

اطالعات  های گوناگون است. در اینجا هم دامنههم پیوستن اطالعاتش در زمینه متقاضی در به
ده ششود و هم قدرت تحلیل و نقد حال آنکه در سئوال چهارجوابی گزینه انتخابمشخص می

محلی « نادرست»دهنده در انتخاب پاسخ بر اساس کلید یا درست است یا غلط و استدالل پاسخ
 کند.از اعراب پیدا نمی

 های قابل ق ول رشته -3
های قابل قبول کارشناسی ارشد برای مقطع دکتری روابط در ایران تا چند سال پیش رشته

          های علوم سیاسی محدود بود. اما با آزاد شدن آن هرالملل فقط در چارچوب رشتهبین
تواند سی ارشد میهای کارشناای در کارشناسی و برخی از رشتهای با هر پیشینهآموختهدانش

های جغرافیای سیاسی، از رشته –الملل را داشته باشد تقاضای ورود به دوره دکتری روابط بین
علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف  ،المللاقتصاد بین ،جامعه شناسی
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یز امکان ورود به های مطالعات جهان نهای خارجی و کلیه رشتهاسالمی و علوم سیاسی، زبان
(.  با توجه به اینکه http://phdtest.ir/1391/02الملل هست )به نقل از: دوره دکتری روابط بین

شرط اولیه آوردن نمره یا رتبه نسبتاً خوبی در آزمون چهارجوابی سازمان سنجش است و در آن 
آموختگی در شوند، شانس برای افرادی که سابقه دانشاص مهم میامتحان محفوظات و منابع خ

یابد. اساتید دانند افزایش میرشته را ندارند و گاه فقط مثالً زبان انگلیسی را خیلی خوب می
معموالً بر آنند که اکثر این گونه افراد در صورتی قبولی حتی به رغم باال بودن ضریب هوشی 

 رخوردار نیستند. ای بو... از عملکرد بهینه

 امتیازات دیگر -4
های ر سالدکننده برای کسب امتیاز باال جهت پذیرش در دوره دکتری یکی از معیارهای تعیین

پایان  پژوهشی است. در حالی که اساساً پیش از-اخیر در ایران داشتن کتاب و مقاالت علمی
لل از المیی چون روابط بینهاتوان گفت در هیچ دانشگاهی در رشتهدوره آموزشی دکتری می

د تأکید شده رود. در سایت دانشگاه آکسفورشده نمیافراد در کل انتظار داشتن مقاله علمی چاپ
  «انتظار ندارد»را  از دانشجومقاله منتشرشده  است که

https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-international-relations?wssl=1 

شگاه کالیفرنیای د، دانشود )به عنوان نمونه، هاروارها حتی همین هم ذکر نمیاما در سایر دانشگاه
ل و انتقادی شود نمونه نوشتاری است که باید تحلیگیل و...(. آنچه بر آن تأکید میجنوبی، مک

ه یک صفح 20کند )مثالً باشد و حجمی کمتر از مقاالت مجالت علمی هم برای آن کفایت می
. داشتن اثر (https://gsas.harvard.edu/programs-of-study/all/government)خط در میان( 

شود. منتشرشده علمی بر همین اساس یک امتیاز خیلی خاص و استثنایی محسوب می  
پژوهشی به یکی از معیارهای مهم و گاه بسیار -های اخیر انتشار مقاله علمیدر ایران طی سال

ن شود که دانشجویاکننده در پذیرش دانشجو تبدیل شده است. در نتیجه مستمراً دیده میتعیین
در دوره تحصیل در کارشناسی ارشد بیش از آنکه به فکر افزایش و تعمیق دانش تخصصی خود 

پژوهشی هستند. این گونه مقاالت به ندرت -باشند، دنبال راهی برای انتشار یک مقاله علمی
واجد خصوصیات الزم علمی هستند و سطح گاه نسبتاً پایین مقاالت موجود که بیشتر به اعتبار 

رسند تا حد زیادی به این ید و بدون رعایت استانداردهای الزم داوری به چاپ مینام اسات
الملل ما گردد. عدم توجه به این نکته مهم که در حوزه علوم اجتماعی و روابط بینموضوع برمی

با یک فرایند استاندارد تحقیق مانند مشاهده و آزمایش سروکار نداریم و الزمه انتشار اثر جدی 
شتن دانش عمیق و توان باالی تحلیلی است، منجر به این شده که بخش اعظم آثار عمالً علمی دا

هایی از آثار دیگران باشد که در ای بودن در حد به هم متصل کردن برگرفتهتحت عنوان کتابخانه

http://phdtest.ir/1391/02
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-international-relations?wssl=1
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مانند تا یک کار علمی بدیع. دوران دانشجویی تا قبل بهترین حالت بیشتر به یک اثر مروری می
نویسی است و نه دوره نشر رود به دوره پژوهشی دکتری، دوره یادگیری و تمرین برای مقالهاز و
های معتبر توان گفت در ژورنالجز در موارد بسیاری استثنایی. به همین دلیل است که می -اثر 

ای که یکی از نویسندگان آن دانشجوی کارشناسی الملل در سطح جهان مقالهرشته روابط بین
شود )شاید استثنا در شرایطی باشد که یک کار میدانی با کمک دانشجویان باشد منتشر نمیارشد 

 صورت گرفته است(. 

 گیری: در جستجوی راهی بدیلنتیجه

توان گفت شیوه متمرکز پذیرش دانشجو همراه با آزمون به شکل چهارجوابی در مجموع می
پایایی و عملی بودن برای پذیرش دانشجو و معیارهای مکمل آن به رغم آنکه ممکن است از نظر 

در دوره دکتری واجد نکات مثبتی باشد اما راه مناسبی از نظر روایی نیست. به بیان دیگر، 
های اصلی مناسب برای ورود به دوره دکتری را در این مسیر یافت. با توان دانش و توانایینمی

های ناشی از این شیوه پذیرش نقیصه توجه به مشکالت موجود در دوره تحصیل در دوره دکتری،
نیز جز در مواردی محدود و آن هم به همت خود دانشجو به ندرت قابل رفع است. بنابراین 

توان تری مد نظر قرار گیرد. در وهله نخست میالزم است در زمان پذیرش معیارهای مناسب
ای از معیارهای مجموعهتحلیلی به عنوان مالکی مهم در کنار  –گفت اتکا بر آزمون تشریحی 

رسد. الزم است این آزمون به جای اتکا بر محفوظات داوطلبان یا لزوم مکمل ضروری به نظر می
مطالعه منبعی خیلی خاص برای پاسخ دادن به سئوال )که متأسفانه بسیار رایج است و ناشی از 

که مجموعه دانش هایی مبتنی باشد هاست(، بر پرسشعدم آگاهی از فلسفه این گونه آزمون
داوطلب را بسنجد. مثالً ممکن است یک رویداد یا پدیده مطرح شود و از داوطلبان خواسته شود 

توان برای بررسی آن استفاده کرد و بعد با شناختی میبگویند از چه رویکردهای نظری و روش
والً داوطلب از تکیه بر یکی از این رویکردهای نظری تحلیلی از آن ارائه دهند. در این صورت ا

کند؛ ثانیاً الزم نیست حتمًا تاریخی خود استفاده می-شناختی و تجربیمجموع دانش نظری، روش
بندی امری واقعی و عینی بندی خاصی از رویکردها ارائه کند زیرا طبقهاز یک منبع خاص، طبقه

این طریق الزم  و حقیقی نیست و فقط جامع و مانع بودن و مفیدیت آن اهمیت دارد؛ ثالثاً از
شناسی را )که شاید تصادفاً به نیست داوطلب ثابت کند فقط یک نظریه یا بحثی خاص در روش

آن خیلی اشراف داشته یا اصالً اشراف نداشته باشد اما از او خواسته شده فقط بر مبنای آن پاسخ 
هند و معدل نمرات داند. اگر کل پاسخ داوطلب را دو یا سه استاد بررسی کنند و نمره ددهد( می

های خاص ها وتحلیلها و روشهای فردی از نظریهمد نظر قرار گیرد، احتمال تأثیر جانبداری
یابد. در عین حال، این نکته نیز قابل انکار نیست که روندی برای در تعیین نمره نهایی کاهش می
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تحلیلی در سطح  -گری داوطلبان و رسیدن به تعدادی قابل مدیریت در آزمون تشریحی غربال
ها الزم است اما لزوماً متکی بر آزمونی از نوع آزمون فعلی که سازمان سنجش ارائه دانشگاه

تواند برگزارکننده یک آزمون استاندارد کند )یعنی آزمون تخصصی( نیست. این سازمان میمی
و نگارش  عمومی شبیه به جی آر ای شامل سنجش زبان خارجی، استدالل کالمی، استدالل کمّی

های تحلیلی داوطلبان باشد. بعد بر اساس نمره این آزمون اجازه انتخاب کلی رشته در دانشگاه
ها و رسد در مرحله بعد خود دانشگاهسطح یک یا سطح دو را به داوطلب بدهد. به نظر می

ح گری بیشتر در نظر داشته باشند. داشتن سطتوانند روندی برای غربالهای آموزشی میگروه
تواند شرطی عمومی باشد یعنی حداقلی از امتیاز در آن را )در خاصی از نمره در آزمون اولیه می
 1کند.شده از سوی سازمان سنجش( خود گروه آموزشی تعیین سطحی باالتر از سطح مجاز اعالم

تواند در کنار شروطی چون حداقل معدل، شرط داشتن مدرک سپس این گروه است که می
های قابل قبول که خود گروه تعیین هایی با رتبه باالی علمی و رشتهارشد از دانشگاهکارشناسی 

وقت بودن دانشجو(، یک های مستدل و تفصیلی، وضعیت اشتغال )از نظر تمامنامهکند، توصیهمی
تواند قبل از برگزاری آزمون سنجش شود طرح تحقیقاتی تفصیلی، نمونه نگارش و مانند اینها می

اد داوطلبان را در زمان برگزاری آزمون تشریحی کاهش دهد. البته الزمه همه اینها اعتماد و تعد
 طرف است. های آموزشی و اعضای هیئت علمی به عنوان افرادی امین و بیبه گروه
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