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چکیده
هاي برتر و ها و تشابهات سیستم پذیرش دکتري دانشگاههدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت

ر از روش پژوهش هاي مطلوب و الزامات ورود است. بدین منظوایران از سه جنبه هدف، ویژگی
بندي رتبهبر اساس-هاروارد، استنفورد و کمبریج- تطبیقی استفاده شد. سه دانشگاه برتر دنیا- توصیفی

ها از اسناد و شانگهایی به همراه سیستم پذیرش دکتري در ایران بررسی شدند. جهت گردآوري داده
ها از الگوي تجزیه و تحلیل دادههاي مربوطه و جهت اي، اینترنت و درگاه دانشگاهمدارك کتابخانه

هاي برتر و ایران هدف سیستم پذیرش دانشگاهترینمهماستفاده شد. نتایج حاکی از آن است که 1بردي
که تعدد اهداف سیستم پذیرش دکتري هرچندترین و بااستعدادترین داوطلبان است، شناسایی شایسته

هاي مطلوب، همه ر است. در رابطه با ویژگیهاي برتدر ایران بیشتر از سیستم پذیرش دانشگاه
جهت غیر شناختیهاي شناختی و ها و ویژگیها، شایستگیهاي پذیرش از طیفی از مهارتسیستم

متمرکز دکتري ایران توجه کنند، با این تفاوت که سیستم پذیرش نیمهغربال کردن داوطلبان استفاده می
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هاي پذیرش یا الزامات ورود، سیستم پذیرش رابطه با مقیاسدارد. درغیر شناختیهاي اندکی به ویژگی
غیرشناختیهاي شناختی و هاي برتر و ایران از معیارهاي متعددي جهت ارزیابی ویژگیدکتري دانشگاه

متمرکز دکتري هاي برتر با سیستم پذیرش نیمهکند، اما تفاوت سیستم پذیرش دکتري دانشگاهاستفاده می
. در پایان، هاآنیتکماست و نه - روایی، پایایی و مرتبط بودن-هاي پذیرشت مقیاسدر ایران در کیفی

کاربردي جهت بهبود وضعیت سیستم پذیرش دکتري ایران ارائه هايیشنهادپبا توجه به نتایج حاصله 
شده است.

هاي مطلوب، الزامات ورودسیستم پذیرش دکتري، هدف، ویژگی:هاي کلیديهواژ

بیان مسئلهمقدمه و 
ژرفی بر آموزش عالی کشورهاي صنعتی داشته تأثیر 1رشد جامعه دانشی1990از دهه 

پایه این نوع جامعه به عنوانبهآموزش دکتري یژهوبهاست و تضمین کیفیت آموزش عالی و 
عرصه اندرکاراندستو گذارانسیاستهاي اصلی دولتمردان، ها و اولویتیکی از دغدغه

رو، اصالح و بازسازي دوره دکتري در دستور کار تبدیل شده است. از اینآموزش عالی
، 3؛ کهم2005، 2مؤسسات آموزش عالی اروپا و آمریکا قرار گرفت (نگاه کنید به نراد و هگالند

2007.(
با در نظر گرفتن اینکه عوامل فراوانی در فرآیند تضمین کیفیت دوره دکتري نقش بازي 

تضمین کیفیت منظوربهاین است که در روند اصالح و بازاندیشی کنند، سؤال اصلی می
کند که در جریان اصالحات ) بیان می1993(4آموزش دکتري از کجا باید شروع کرد؟ لیپسکاژ

هاي آموزشی و تغییرات در دوره دکتري، فرآیند پذیرش اولین عنصري است که گروه
) نیز فرآیند پذیرش شفاف و استاندارد 2010(5هوالندرزعمبهبایستی بدان توجه کنند. 

یکی از عوامل بسیار مهم در تضمین کیفیت دوره دکتري است. عالوه بر تضمین کیفیت دوره 
دکتري، سیستم پذیرش با مباحث اجتماعی و اقتصادي ارتباط دارد. از منظر اجتماعی وجود 

اتی است چرا که متقاضیان حیویژهبهیک سیستم پذیرش منصف و شفاف براي همه و 
دهد قرار میتأثیر ثیرگذاري بر جامعه را تحتأآموزش عالی حقوق، امنیت شغلی و قدرت ت
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). از منظر اقتصادي نیز سیستم پذیرش 1996، 3؛ هاگدورن و نورا2012، 2؛ فو2004، 1(شوارتز
- سیسن؛ فلتی،1999، 4فایده گره خورده است (نگاه کنید به هاندا و گوردون- با مبحث هزینه
). پذیرش داوطلب ناموفق سبب به هدر رفتن زمان و پول هم از سوي 1985، 5فیشر و ویدلر

). از 1977، 7؛ بیتلینگمایر2001، 6شود (کانسل، هزلت و اونزدانشگاه و هم از سوي داوطلب می
منظر تضمین کیفیت دوره دکتري باید گفت که تصمیمات پذیرش تدریس، پویایی کالس، 

دهد (فو، قرار میتأثیر و کیفیت دانشگاه را تحتالتحصیلییان دانشگاه، نرخ فارغدیگر دانشجو
) 2001(و همکاران). در همین راستا، کانسل1996؛ هاگدورن و نورا، 1988، 8؛ دروزا2012

شود.معتقدند که ناتوانی در پذیرش و حفظ داوطلبان برجسته سبب ضعیف شدن آن حوزه می
به بعد سیستم پذیرش دکتري، به دالیلی 1390ر ایران نیز از سال با درك این مسائل، د

ها و کاستی در رعایت عدالت همچون اعمال سلیقه در پذیرش دانشجو از سوي دانشگاه
گروه آموزشی شامل: گروه فنی و 9متمرکز تغییر یافت و در آموزشی، از نامتمرکز به نیمه

و منابع طبیعی، گروه علوم پایه، گروه علوم مهندسی، گروه علوم انسانی، گروه کشاورزي 
و گروه هنر برگزار شد. بدنیهاي خارجی، گروه دامپزشکی، گروه تربیتپزشکی، گروه زبان

متمرکز پذیرش دکتري متشکل از دو بخش کلی: آزمون کتبی (متشکل از آزمون سیستم نیمه
احبه (بررسی سوابق علمی، و آزمون اختصاصی) و مصاستعداد تحصیلی، آزمون زبان انگلیسی

آموزشی و پژوهشی) است. متولی برگزاري آزمون کتبی سازمان سنجش است و داوطلبانی که 
آزمون کتبی را با موفقیت پشت سر بگذرانند براي انجام مصاحبه به دانشگاه مربوطه معرفی 

شدگان نهایی ها اسامی پذیرفتهشوند؛ در نهایت، با توجه به نتایج آزمون کتبی و مصاحبهمی
). برخالف ایران، در 1392و محمدي روزبهانی، شود (نگاه کنید به خدایی، حاتمیاعالم می

کشورهاي غربی سیستم پذیرش کامالً نامتمرکز است. در این کشورها پذیرش مسئولیت 
) و این مؤسسات آموزش عالی هستند که 2004هاي آموزشی است (شوارتز، ها و گروهدانشگاه
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هاي ارزیابی خود را انتخاب مات و معیارهاي ورود به مقطع دکتري را مشخص کرده، روشالزا
، 1کنند (آژانس تضمین کیفیت در آموزش عالیو در نهایت دانشجویان خود را انتخاب میکرده

توان پی برد که ). با نگاهی به سیستم پذیرش در کشورهاي مختلف می2004؛ شوارتز، 2011
سسات مختلف بسیار ؤدانشجویان دکتري در کشورها و م2هاي پذیرشها و روشسیاست

رقابتی و گزینشی عمل شدتبههاي پذیرش ). برخی از روش2006، 3متفاوت است (یونسکو
و گرچه در و نمرات خوب هستندکارشناسی ارشدها فقط مستلزم مدرك کنند، دیگر روشمی

و آزمون GREهاي استاندارد همچون آزمونهاي رقابتی و گزینشی از متقاضیان نمرات روش
مصاحبه به عمل هاآنشود و ازنامه، ریزنمرات و رزومه مطالبه میزبان انگلیسی، توصیه

در اکثر موارد، این هرحالبهممکن است کفایت کند. 4آید، در روش دوم تحویل ریزنمراتمی
). در 2006زند (کهم، بان میگروه آموزشی است که حرف آخر را در انتخاب و پذیرش داوطل

ها، دانشجویان مستقیماً بعد از اتمام مقطع کارشناسی ها و دانشگاهآمریکا در برخی از رشته
براي پذیرش در کارشناسی ارشددر بقیه موارد، مدرك کهدرحالیشوند، وارد دوره دکتري می

هاي مایزترین دانشگاهمدرك دکتري متاعطاکنندههاي هاي دکتري الزم است. دانشگاهدوره
اندازه گزینشی است و تنها داوطلبان ممتاز هاي دکتري بیآمریکا هستند و پذیرش در دوره

).2004، 5شوند (سدلکپذیرفته می
هایی را در میان ها و مخالفتمتمرکز موافقتاز یک سو تغییر سیستم پذیرش دکتري به نیمه

متمرکز مله ایرادات وارده به سیستم پذیرش نیمهجامعه دانشگاهی به دنبال داشته است. از ج
از: تستی بودن آزمون کتبی، کاهش کیفیت پژوهش در دوره دکتري (عزلتی اندعبارتدکتري 
و افزایش پذیرش دانشجویان کیفیتپذیرش داوطلبان نسبتاً بیدیگرعبارتبه) یا 1390مقدم، 

ن رشد متقاضیان دوره دکتري (ایسنا، ). موافقان وجود عواملی همچو1389دکتري (مینایی، 
) را دالیل تغییر سیستم پذیرش دکتري ذکر 1391) و اجراي عدالت آموزشی (ایسنا، 1391

التحصیالن ایرانی در کنند. از سوي دیگر، تقاضا براي ورود به دوره دکتري در میان فارغمی
مبحث محدودیت منابع و چند سال اخیر بیش از هر زمان دیگري افزایش داشته است که همان 

1- The Quality Assurance Agency for Higher Education
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سازد تا دست به انتخاب بزنند (نگاه کنید ها را مجبور میسازد و دانشگاهامکانات را مطرح می
هاي دکتري ). تغییر سیستم پذیرش دکتري و افزایش تقاضا براي دوره2001، 1به سالواتوري

ه روز در خصوص هاي معتبر و بهاي آموزشی به پژوهشها و گروهاند تا دانشگاهسبب شده
اینکه از چه اطالعات و معیارهایی جهت انتخاب داوطلبان دکتري استفاده کنند، نیاز پیدا کنند. 

هاي هاي دکتري در مقایسه با دورههاي بسیار مهم است چرا که دورهوجود چنین پژوهش
).1977برتر و نیازمند هوش باالتري است (ویلینگام، تر آموزش عالی هزینهپایین
هاي موجود رفت از آشفتگیبرونمنظوربهرو، محققین پژوهش حاضر معتقدند که ز اینا

در زمینه پذیرش دکتري و استقرار یک سیستم پذیرش منصفانه، یکی از راهکارها انجام مطالعه 
هاي مناسب براي شناسایی و رفع نقاط تطبیقی است. مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش، زمینه

و مشکالت موجود در هر بعد از نظام آموزشی را فراهم آورده و به ضعف، تنگناها 
تري اقدام به طراحی و یا اصالح کند تا با فهم بهتر و دید وسیعاندرکاران کمک میدست
هاي نظام آموزشی نمایند. در مورد مطالعه حاضر نیز، اطالع از نحوه پذیرش داوطلبان برنامه

هاي مطلوب مورد توجه در زمان پذیرش و الزامات ورودگیهاي برتر، ویژدکتري در دانشگاه
رخی از توان نیمرسد، چرا که از این طریق میامري الزم و ضروري به نظر میهاآن

را از ابعاد گوناگون با سیستم پذیرش هاآنهاي برتر ارائه کرد وهاي پذیرش دانشگاهسیستم
هکارهایی جهت بهبود وضعیت کنونی سیستم دکتري در ایران مقایسه کرد و بدین ترتیب را

، با مطالعه سیستم پذیرش دکتري در دیگرعبارت؛ بهپذیرش دکتري در ایران ارائه کرد
ها و توان به شباهتبا سیستم پذیرش دکتري در ایران میهاآنهاي برتر و مقایسهدانشگاه
تري در ایران پی برد، ها و همچنین تنگناها و نقاط ضعف سیستم پذیرش کنونی دکتفاوت

و بدین ترتیب به شناسایی و پذیرش داوطلبان ارائه دادهاآنراهکارهاي عملی براي رفع
، این صورتشایسته و بااستعداد و در نهایت حفظ کیفیت دوره دکتري کمک کرد. در غیر 

پذیرش داوطلبان فاقد صالحیت سبب هدر رفت زمان و هزینه از سوي دانشگاه و داوطلب 
و شود (کانسلربوطه می) و ضعیف شدن حوزه م1977؛ بیتلینگمایر، 2001، وهمکارانکانسل(

بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سیستم پذیرش دانشجویان ؛ )2001، همکاران
و ایران از سه منظر هدف، -هاروارد، استنفورد، کمبریج–دکتري در سه دانشگاه برتر دنیا 

1- Salvatori
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و معیارهاي ورود است.هاي مطلوبویژگی

سیستم پذیرش
ها و ها، رویهها، سیاستپذیرش در آموزش عالی یک واژه کلی است که همه فعالیت

(آژانس گیردبرمیاقدامات صورت گرفته در فرآیند پذیرش دانشجویان در آموزش عالی را در 
همه بنايسنگ پذیرش مشیخط، دیگرعبارت؛ به)2006تضمین کیفیت در آموزش عالی، 

اقدامات، از تماس اولیه با متقاضیان بالقوه گرفته تا پذیرش دانشجو در مؤسسه یا دانشگاه 
). هدف سیستم پذیرش نیز 2009، 1اي گرایی در پذیرشسسه حمایت از حرفهؤباشد (ممی

آمیزي در دوره و دانشگاه ترین افرادي است که عملکرد موفقیتشایستهانتخابو شناسایی
؛ آژانس تضمین کیفیت در آموزش 2003، همکارانو2بايداشت (نگاه کنید به کراسخواهند
؛ ساتی، فرانس و 2001؛ سالواتوري، 2006، 3؛ فاوبر1988؛ دروزا، 2004؛ شوارتز، 2013عالی، 
که ). همچنان2014، 6و همکاران؛ برمیستر2003، 5؛ نلسون، کانادا و لنکستر1991، 4ولنتاین

هدف فرآیند پذیرش انتخاب دانشجویانی است که برنامه آموزشی "کند ان می) بی1992(7نایر
شوند، عملکرد خوبی در دوره دکتري دارند، برند و وارد یک حرفه تخصصی میرا به پایان می
هاي اخالقی که برازنده یک فرد اي چشمگیري دارند و خصوصیات و ارزشعملکرد حرفه

).2001نقل از سالواتوري، (به "اي است را دارا هستندحرفه
بینی کردن توان گفت که ماهیت فرآیند پذیرش پیشبا توجه به هدف سیستم پذیرش می

آمیزي در دوره دکتري خواهند از داوطلبان عملکرد موفقیتیککدامبینی اینکه پیش–است 
ي اینکه ها است و برابینپیشمسئلهرو، یکی از مسائل مهم در سیستم پذیرش داشت. از این

بین روا، پایا، مقبول، مهم و بینی کند الزم است متغیرهاي پیشپیشدرستیبهسیستم پذیرش 
، ما دیگرعبارت؛ بههاي پتانسیل دانشجو هستندبین مقیاس یا سنجهمرتبط باشند. متغیرهاي پیش

ري هایی هستیم. این سؤال مهمی است چرا که تصمیمات خطیچه کسی با چه ویژگیبه دنبال

1- Supporting Professionalism in Admission (SPA)
2- Crosby, & et al
3- Fauber
4- Saaty, France, & Valentine
5- Nelson, Canada, & Lancaster
6- Burmeister & et al.
7- Nayer
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بین یا بنابراین، متغیرهاي پیش).2012گیرد (فو، با استفاده از معیارهاي پذیرش صورت می
معیارهاي پذیرش یکی از مسائل اصلی در طراحی سیستم پذیرش منصفانه و کارا است. در 

شود:اصلی مطرح میسؤالتعیین فاکتورها یا معیارهاي پذیرش دو 
دانشجویان موفق را از دانشجویان ناموفق متمایز سازند توانند کدام معیارها یا عوامل می.1
کنند بینی میبین موفقیت دانشجو را پیش، آیا متغیرهاي پیشدیگرعبارتبه؛)2013، 1(وینر

).2014و همکاران، 3؛ بل1973، 2(ویلینگام
؛ 2005، 4منچگونه است (نگاه کنید به کیلونن، والترز و کافهاآننحوه سنجش.2

).2003، مکارانو هنلسون
بعد ترینمهمبین سر و کار دارد. این مسئله بین متغیرهاي پیشسؤال اول با روایی پیش

بین ماند اگر متغیرهاي پیشبین است؛ جاي هیچ بحثی نمیپیشمسئلهمعیارهاي پذیرش یا 
براین، بنا؛ )1998، 6؛ دانلپ، هنلی و فرسر2007، 5بینی نداشته باشند (کانسل و هزلتتوان پیش

بینی موفقیت دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی یک گیرانه براي پیشؤتعیین معیارهاي غیرس
)؛ چرا که مسئله 1996؛ هاگدورن و نورا، 2014برانگیز است (بل و همکاران، فعالیت چالش

هاي مالی و زمانی گره خورده معیارهاي پذیرش با مسائل اخالقی، پراگماتیک و همچنین هزینه
).1996(هاگدورن و نورا، است

بین بین داشت و متغیرهاي پیشمطالعات اولیه دید محدودي نسبت به متغیرهاي پیش
هاي شناختی همچون تسلط بر ویژگیشامل معیارهاي سنتی پذیرش بود که صرفاً سنجهعمدتاً

ي هاي دیگري همچون فاکتورهاي شناختی، فاکتورهادانش هستند و در ادبیات بر آن نام
). با آشکار شدن 1996شود (هاگدورن و نورا، و معیارهاي کمی اطالق میآکادمیک

، 7بینی پایین (نگاه کنید به داج و دروینهاي متغیرهاي شناختی، همچون توان پیشمحدودیت
). امروزه این اجماع وجود دارد که در 1996(نگاه کنید به هاگدورن و نورا، سوگیري) و 2008

1- Weiner
2- Willingham
3- Bell
4- Kyllonen, Walters, & Kaufman
5- Kuncel & Hwzlett
6- Dunlap, Henley, & Fraser
7- Dodge & Derwin
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سطح دانش، پیشرفت –عالوه بر متغیرهاي شناختی، آکادمیک یا سنتی فرآیند پذیرش
همچون –غیر سنتییا غیر آکادمیک، غیر شناختیباید به متغیرهاي - تحصیلی، معدل، نمرات

نیز -انگیزه، شخصیت، عالقه، اخالقیات، توانایی نوشتاري، توان برقراري رابطه، تعهد و ...
؛ 2001وري، ؛ سالوات1977؛ بیتلینگمایر، 2003، و همکاراننه کنید به کیلونتوجه کرد (نگا

) اظهار 1993). در همین راستا، لیپسکاژ (2003، و همکاران؛ نلسون1991، و همکارانساتی
هاي تحصیالت تکمیلی باید تالش بیشتري را صرف شناسایی فاکتورهاي دارد که دورهمی

الف) انگیزش براي فعالیت یلقبفاکتورهایی از مرتبط با موفقیت نمایند؛غیر شناختیفردي یا 
در دوره تحصیالت تکمیلی، ب) عالقه به انجام تحقیق، پ) مقابله با ابهام، ت) حس تعادل در 
زندگی، ث) انتظارات واقعی از فعالیت در دوره تحصیالت تکمیلی، ج) برآوردن تقاضاها و 

بینی را بهبود توان پیشچگونه می"سؤالالزامات دوره تحصیالت تکمیلی. در پاسخ به این 
انتخاب مبتنی بعديتککنند که باید از مدل ) بیان می1978(1، لیتلپیج، برگ و راست"بخشید

غیر انتخاب که از عوامل چندبعديبر فاکتورهاي شناختی فاصله گرفت و به سمت مدل 
در فرآیند ر شناختیغیکند حرکت کنیم. در واقع، گنجاندن عوامل نیز استفاده میشناختی

سازد بلکه انصاف و هاي سنتی را تقریباً برطرف میهاي مقیاسپذیرش نه تنها محدودیت
هاي برابري را )، فرصت2005، و همکاراندهد (کیلوننمیروایی در فرآیند پذیرش را افزایش

لت، ل و هزکند (کانسو به هدف تنوع در آموزش عالی کمک میآوردبراي داوطلبان فراهم می
بینی را افزایش ) و در نهایت دقت پیش2008؛ داج و دروین، 2005، و همکاران؛ کیلونن2007

).2010؛ کانسل و هزلت، 2007، 2دهد (کانسل و هزلتمی
هاي که از جمله تحقیقات بارز در زمینه ویژگی) در تحقیق خود1989(3انرایت و گیتومر

مورد توجه در زمان پذیرش را و شایستگیمهارتمورد توجه در هنگام پذیرش است، هفت
از: تبیین، ترکیب، خالقیت، برقراري اندعبارتها ها یا شایستگیشناسایی کردند. این ویژگی

دو یا سه جزبهشود که مالحظه میطورهمانگرایی. ايریزي، حرفهارتباط، انگیزش، برنامه
و (کیلونناندغیر شناختیها ماهیتاًتگیکه شناختی هستند، مابقی شایسشایستگی اول

مورد توجه غیر شناختیدر پژوهش خود عوامل )2005(همکارانو ). کیلونن2005، همکاران

1- Littlepage, Bragg, & Rust
2- Kuncel & Hezlett
3- Enright and Gitomer
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در زمان پذیرش را به سه دسته شخصیت، فاکتورهاي نگرشی (مفهوم خود، خودکارآمدي، 
(خالقیت، هوش یشبه شناختو عوامل هاي اجتماعی)ها یا ارزشانگیزش، عالیق، نگرش

1کنند. واپل، برتون، کانی و جکنثالبندي میو فراشناخت) تقسیمشناختیسبکهیجانی، 

بین را شناسایی کردند که به متغیر پیش30علمیهیئت) از طریق مصاحبه با اعضاي 2002(
)، ها (درستی و راستیاز: تناسب بین دانشجو و اهداف برنامه، ارزشاندعبارتترتیب اهمیت 

هاي میان فردي، تعهد به رشته، ابتکار بلوغ، توانایی نوشتن، تجربه پژوهشی/تحصیلی، مهارت
، توانایی تفکر انتقادي و حل مسئله، انگیزش و حمیت، توانایی انجام کار در وسعت نظرعمل، 

مقطع تحصیالت تکمیلی، رهبري، سماجت، استقالل، داشتن ذهن باز، برقراري ارتباط 
لط به زبان انگلیسی، خالقیت، سواد کامپیوتر، مهارت در پژوهش، توانایی اي، تسحرفه
اي، تناسب با فضاي برنامه، انگیزه پژوهشی، انعطاف، آوري اطالعات، داشتن وجهه حرفهجمع

ریزي کردن. و توانایی از قبل برنامهاي، توانایی استخراج نتایج دقیقنگرش مثبت، کمک حرفه
چهار دسته ویژگی علمیهیئت) از طریق مصاحبه با اعضاي 2003کراسباي و همکاران (

ها مطلوب داوطلبان ورود به دوره تکمیلی پرستاري را شناسایی کردند. این شایستگی
و تجارب بالینی. هاي بالینیاي، مهارتهاي حرفههاي فردي، شایستگیاز شایستگیاندعبارت
عنوانبههمچون اخالقی بودن غیر شناختیردي یا هاي فشود، ویژگیکه مالحظه میگونههمان

هاي هاي شناختی همچون شایستگیاست که در کنار ویژگیذکرشدههاي مهم یکی از ویژگی
هاي بالینی باید در زمان پذیرش مورد توجه قرار گیرد.اي یا مهارتحرفه

هاي مطلوب در زمان پذیرش است و دوم در خصوص نحوه سنجش ویژگیسؤال
غیر هاي شناختی و طوف به الزامات ورود یا پذیرش است. بعد از مشخص شدن ویژگیمع

اي است که بالفاصله مطرح مسئلههاآنمطلوب، نحوه سنجش و کمی ساختنشناختی
شود: هاي مطلوب استفاده میامروزه از دو مقیاس یا سنجه براي سنجش ویژگیشود.می

. در زیر هر یک از این غیر شناختییا غیر سنتیهاي هاي سنتی یا شناختی و مقیاسمقیاس
شود.مقیاس توضیح داده می

هاي شناختی یا ذهنی داوطلب هستند هاي سنتی یا شناختی: سنجه ویژگیالف) مقیاس
، GREهاي استاندارد همچون ) و شامل معدل و نمرات آزمون1996(هاگدورن و نورا، 

1- Walpole, Burton, Kanyi, & Jackenthal
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MCAT1 ،GMAT ،MAT2 هاي شناختی یا آکادمیک ازسنجش ویژگیهستند که براي
هاي مورد استفاده در مطالعات بینی کنندهترین پیششود. این دو سنجه متداولاستفاده میهاآن

؛ 2003، و همکاران؛ نلسون1973مربوط به موفقیت در تحصیالت تکمیلی بوده (ویلینگام، 
علمی نیز در هنگام اتخاذ یئته) و اعضاي 1974، 3؛ سنجر و الستر1996هاگدورن و نورا، 

). دو 1996دهند (هاگدورن و نورا، اختصاص میهاآنتصمیمات پذیرش بیشترین وزن را به
و آزمون استاندارد 4استفاده از موفقیت تحصیلی دوره کارشناسیسنگ بنايمفروضه اساسی 

قیت در دوره ) موف1باشد: هاي موفقیت در تحصیالت تکمیلی میکنندهبینیپیشعنوانبه
پیشرفت تحصیلی کنندهبینییشپشود) پیشرفت تحصیلی تعریف میعنوانبهکارشناسی (که 

هاي الزم در سطح تحصیالت ) رفتارها و مهارت2و در سطح تحصیالت تکمیلی است
باشند هاي موفقیت در دوره کارشناسی مییافته رفتارها و مهارتتکمیلی صرفاً گسترش

).1996(هاگدورن و نورا،
غیر آکادمیکیا غیر شناختیهاي که ویژگیغیر شناختییا غیر سنتیهاي ب) مقیاس

نگاه کنید به هدالند و سنجند (را میمرتبط با عملکرد، همچون انگیزش، شخصیت و غیره
و مات ورود (کیلوننها گستره وسیع اما قابل مدیریتی از الزا). این مقیاس2006همکاران، 

هاي بیوگرافیک (سن، وضعیت تأهل، جنس)، ) همچون مصاحبه، داده2005، همکاران
، تجارب کاري، رزومه، هانامهیهتوص، 5هاي قضاوت در موقعیتهاي شخصیت، آزمونآزمون

ها به موازات هم . امروزه از هر دوي این مقیاسگیردبرمیرا در 6مقاالت، اظهارت شخصی
شود؛ چرا که هر یک از پذیرش استفاده میبین تصمیماتافزایش توان پیشمنظوربه

) بیان داشتند که 2011هایی دارند. در این راستا، داج و دروین (هاي پذیرش محدودیتمقیاس
هاي استاندارد و معدل تنها بخشی از داستان هاي شناختی همچون نمرات آزمونمقیاس

اریانس عملکرد تحصیلی کند و بخش اعظم وبینی موفقیت در دوره دکتري را بیان میپیش
هاي شناختی همچون بنابراین الزم است تا مقیاس؛ )2001ماند (سالواتوري، بدون توضیح می

1- Medical College Admission Test
2- Miller Analogy Test
3- Senger & Elster
4- undergraduate academic achievement
5- situational- judgment test
6- personal statement
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ها نیز مورد استفاده قرار گیرند (نگاه کنید به ها و مصاحبهنامهرزومه، بیان هدف، توصیه
براي مثال معدل یک معیار ورود، بر اساس، انتخاب دانشجویان روازاین). 2001سالواتوري، 

شود که سوابق 1ايتواند سبب حذف دانشجویان رشد یافتهکارشناسی یا کارشناسی ارشد، می
را منعکس ننماید (هاگدورن و هاآنشان ممکن است سطح فعلی آمادگی و تعهدکارشناسی

).2008؛ داج و دروین، 1996نورا، 
ها شده به هر یک از این مقیاسعالوه بر دو مسئله فوق، موضوع دیگر وزن اختصاص داده 

دار چند مقیاس پذیرش ضریب روایی سیستم پذیرش را است. محققان معتقدند که ترکیب وزن
؛ داج و دروین، 1998، و همکاران؛ دانلپ1977دهد (نگاه کنید به بیتلینگمایر، افزایش می

بسیار مهمی لهمسئ- غیر شناختیچه شناختی و چه - دار الزامات ورود ). ترکیب وزن2008
ه شود (نگازمینه براي سوگیري در فرآیند پذیرش مهیا میاین صورتاست چرا که در غیر 

هاي پذیرش متعدد و گوناگون بنابراین استفاده از مقیاس؛ )2003، و همکارانکنید به نلسون
وزن متناسب داده نیز اختصاص یابد.هاآنکافی نیست، بلکه باید به

ن گفت که امروزه در فرآیند پذیرش داوطلبان دکتري بر اساس توا، میدرمجموع
هاي ها از مقیاسسنجش این ویژگیمنظوربهو شدهغربالغیر شناختیهاي شناختی و ویژگی

ارزیابی منظوربهشود. بعالوه، به هر یک از این مقیاس استفاده میغیر شناختیشناختی و 
شدهمطرح، با توجه به مباحث روازاینشود.اده میمنصفانه و جامع داوطلبان ضرایب خاصی د

از:اندعبارتدر باال، سؤاالت پژوهش حاضر 
هاي برتر و ایران چیست؟هدف سیستم پذیرش در دانشگاه.1
هاي برتر و ایران از نظر هدف وجه اشتراك و افتراق سیستم پذیرش در دانشگاه.2

چیست؟
هاي برتر و سیستم پذیرش نشگاههاي مطلوب مورد توجه سیستم پذیرش داویژگی.3

؟اندکدمدکتري ایران 
هاي مطلوب چیست؟هاي پذیرش در زمینه ویژگیوجه اشتراك و افتراق سیستم.4
هاي برتر و سیستم پذیرش دکتري ایران الزامات ورود سیستم پذیرش دانشگاه.5
؟اندکدم

1- mature student
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؟هاي پذیرش در زمینه الزامات ورود چیستوجه اشتراك و افتراق سیستم.6

شناسی پژوهشروش
تطبیقی است. -پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام توصیفی

) 1386باشد (آقازاده، مطالعات تطبیقی راهبردي عقالیی جهت استفاده از تجارب دیگران می
تجزیه و تحلیل و هاآنکه در آن از طریق مقایسه دو یا چند پدیده اختالف و یا تشابه

بندي شانگهاي هاي فهرست شده در نظام رتبهشود. بدین منظور، از میان دانشگاهاسایی میشن
هدفمند انتخاب و به همراه صورتبه-هاروارد، استنفورد و کمبریج–سه دانشگاه برتر دنیا 

متمرکز دکتري ایران مورد مطالعه قرار گرفتند. دلیل انتخاب سه دانشگاه سیستم پذیرش نیمه
اي برخوردارند و ها از سیستم پذیرش بسیار گزینشگرانه و علمین است که این دانشگاهبرتر ای

هاي ها فیشها باشند. ابزار گردآوري دادهمرجعی براي سایر دانشگاهعنوانبهتوانند می
اطالعاتی بود و جهت گردآوري اطالعات از اسناد و مدارك، مقاالت، اینترنت، درگاه 

استفاده شد. هاآنو مکاتبه باهاها و انتشارات داخلی این دانشگاهه، بولتنهاي مربوطدانشگاه
که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، 1ها از الگوي برديجهت تجزیه و تحلیل داده

درباره موردنیازاین الگو، ابتدا اطالعات بر اساسو مقایسه است، استفاده شد. 2جواريهم
دقیق مورد مطالعه و تحلیل قرار طوربهآوري شد و بع معتبر جمعسیستم پذیرش دکتري از منا

بندي گردید. این جداول براي هر یک از گرفت، سپس این اطالعات در قالب جداولی طبقه
ابعاد سیستم پذیرش تهیه و تنظیم گردید و بدین ترتیب به اطالعات مربوط به سیستم پذیرش 

ها در هر بعد از سیستم پذیرش تشابهات و تفاوتها نظم داده شد. سپسهر یک از دانشگاه
ها، این تشابهات و تفاوتبر اساسهاي مورد مطالعه تعیین گردید و در نهایت دانشگاه

پیشنهادهاي کاربردي براي بهبود بخشیدن به هر یک از ابعاد سیستم پذیرش ارائه شد.

هایافته
یست؟هاي برتر و ایران چهدف سیستم پذیرش در دانشگاه.1

1- Beredy
2- juxtaposition
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هاي برتر و ایران. هدف سیستم پذیرش در دانشگاه1جدول 
هدف سیستم پذیرشدانشگاه
هاي آموزشی جذب داوطلبان بااستعداد و حفظ تنوع در بدنه هدف گروههاروارد

دانشجویان تحصیالت تکمیلی از نظر عالیق، تجارب شخصی، فرهنگ، نژاد، 
قومیت و جنسیت است.

نفورد دانشجویان شایسته فارغ از نژاد، رنگ پوست، ملیت یا دانشگاه استاستنفورد
گیري جنستی، یا هویت جنسیتی قومیت، جنسیت، سن، ناتوانی، مذهب، جهت

کند. در دانشگاه استنفورد، پذیرش دانشجویان متنوع از نظر را پذیرش می
اقتصادي، نژادي، قومیتی، جنسیتی، تجربه کاري و -فرهنگی، موقعیت اجتماعی

یق در مقطع تحصیالت تکمیلی اهمیت دارد.عال
هدف اصلی سیستم پذیرش انتخاب افراد شایسته و آماده است.کمبریج

از:عبارت استهدف سیستم پذیرش ایران
هاي اجراي عدالت آموزشی و فرصت برابر براي متقاضیان ورود به دوره

دکتري
هاي دکتريسنجش علمی داوطلبان ورود به دوره
وزارت علوم در هايباسیاستها ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه

پذیرش دانشجو
هاي دکتري ها براي پذیرش دانشجویان مستعد در دورهکمک به دانشگاه

تخصصی
هاي موازي و جلوگیري از اتالف منابعاجراي آزمونکاهش هزینه
ایجاد فضاي شفاف در پذیرش دانشجو

هاي برتر و ایران از نظر هدف تراك و افتراق سیستم پذیرش در دانشگاهوجه اش.2
چیست؟
هاي برتر و ایران از نظر هدف. اشتراکات و افتراقات سیستم پذیرش در دانشگاه2جدول 

افتراقاتاشتراکات
هاي برتر هدف اصلی سیستم پذیرش در دانشگاه

ترین و مستعدترین شناسایی و انتخاب شایسته
باشد. در ایران نیز، یکی بان دوره دکتري میداوطل

از اهداف سیستم پذیرش دکتري شناسایی و 
هاي دکتري پذیرش داوطلبان مستعد براي دوره

است.

برخالف دانشگاه کمبریج، دیگر هدف سیستم 
هاي هاروارد و پذیرش دکتري در دانشگاه

استنفورد حفظ تنوع در بدنه دانشجویان دکتري 
6ایران، سیستم پذیرش دکتري نیز هستند. در 

هاآنکند که تنها یکی ازهدف را دنبال می
بنابراین، سیستم ؛ پذیرش داوطلبان مستعد است

پذیرش دکتري در ایران از نظر تعدد هدف متنوع 
هاي برتر از سیستم پذیرش دکتري در دانشگاه

است
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فظ تنوع در کالس درس هاي هاروارد و استنفورد حکه گفته شد، در دانشگاهطورهمان
گیرد. این یک اصل و هدف دیگر در هنگام اتخاذ تصمیمات پذیرش مدنظر قرار میعنوانبه

و قومی اند زیرا باور دارند که تنوع جنسیتی، فرهنگی، نژاديها براي تنوع ارزش قائلدانشگاه
و الزامات و یک فرآیند آموزشی عمیق و متحوالنه ضروري استبراي خالقیت، تعالی فکري

کالس و دوره است.ورود مورد استفاده در فرآیند پذیرش در خدمت حفظ تنوع در
هاآنکند که یکی ازهدف را دنبال می6متمرکز دکتري در ایران، سیستم پذیرش نیمه

متمرکز دکتري در ایران از بنابراین، سیستم پذیرش نیمه؛ است"پذیرش دانشجویان مستعد"
هاي برتر است. در واقع، سیستم پذیرش تر از سیستم پذیرش دانشگاهنوعنظر تعدد هدف مت

ایجاد فضاي شفاف در "، "سنجش علمی داوطلبان"متمرکز دکتري سعی دارد تا از طریق نیمه
ها کمک کند تا به دانشگاه"ایجاد وحدت رویه"و "استفاده کارا از منابع"، "پذیرش دانشجو

یند. وجود اهداف متنوع در سیستم پذیرش دکتري در ایران داوطلبان مستعد را پذیرش نما
معطوف به این واقعیت "سنجش علمی داوطلبان"و "ایجاد فضاي شفاف در پذیرش"همچون 

متعددي مبنی بر اعمال سلیقه در پذیرش هايگزارشاست که در سیستم پذیرش نامتمرکز 
ه کنید به خدایی، حاتمی، دانشجو و کاستی در رعایت عدالت آموزشی وجود داشت (نگا

متمرکز با هدف برطرف کردن این مشکالت ) و سیستم پذیرش نیمه1392محمدي روزبهانی، 
.کارآمدو بهبود وضعیت پذیرش روي 

هاي برتر و سیستم هاي مطلوب مورد توجه سیستم پذیرش دانشگاهویژگی.3
؟اندکدمپذیرش دکتري ایران 

هاي برتر و ایرانه سیستم پذیرش در دانشگاههاي مطلوب مورد توجویژگی.3جدول 
هاي مطلوبویژگیدانشگاه
توان پی برد که کنند میدکتري برگزار میهايدورههاي آموزشی که با بررسی گروههاروارد

هاي متفاوتی توجه ها و مهارتهاي آموزشی مختلف در زمان پذیرش به شایستگیگروه
ان به موارد زیر اشاره کرد: عالقه شدید به یادگیري، تجربه تومیهاآنکنند که از جملهمی

هاي هاي آتی فرد، انگیزه ادامه تحصیل، تواناییکاري، تعهد باال، توانایی نوشتاري، برنامه
فکري، خالقیت، قریحه و ابتکار، پتانسیل رهبري، حساسیت نسبت به دیگران، توانایی 

سماجت در پیگیري امور تحصیلی و پژوهشی، ، ناپذیرسیريانجام کار مستقل، کنجکاوي 
طلبی، دلسوزي، شایستگی و عملکرد آکادمیک، ظرفیت عاطفی، توانایی کار با دیگران، جاه

اي، توانایی قضاوت هاي حرفهتوانایی برقراري ارتباط کتبی و شفاهی، داشتن مهارت
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هاي برتر و ایراناههاي مطلوب مورد توجه سیستم پذیرش در دانشگویژگی.3جدول ادامه 
هاي مطلوبویژگیدانشگاه

گیري در شرایط عدم اطمینان، صداقت، درست، برقراري رابطه سازنده، انعطاف، توانایی تصمیم
تسلط به زبان انگلیسی، تفکر انتقادي، توان انجام پژوهش، دستاوردهاي پژوهشی، محل 

تحصیل.
هاي داوطلبان مجموعه وسیعی از ویژگیمنظور جذب بهترینتوان گفت که بهدر کل، می

گیرد. اي و غیر آکادمیک/غیر شناختی یا فردي مورد مالحظه قرار میآکادمیک/شناختی یا حرفه
هاي آموزشی با توجه به نیاز و اهداف خود به برخی از شایان ذکر است که هر یک از گروه

گیرند.ا را در نظر نمیههاي فوق اهمیت بیشتري داده یا برخی از این ویژگیویژگی
آموزشی مختلف با توجه به نیاز و هدف خود و بر اساس هايگروهدر دانشگاه استنفورد، استنفورد

و فردي اقدام به ارزیابی غیر شناختییا غیر آکادمیکهاي آکادمیک و طیفی متنوعی از ویژگی
هاي مورد توجه یژگیو با بررسی ودرمجموعنمایند. جامع از داوطلبان مقطع دکتري می

انرژي و اشتیاق در پیگیري هاي زیر اشاره کرد:توان به ویژگیهاي مختلف آموزشی، میگروه
فهم عمیق، تعهد، توانایی پژوهشی، عالقه پژوهشی، توانایی کار گروهی، آمادگی آکادمیک باال، 

عالیق پژوهشی پردازي، پشتکار، توانایی انتقاد، خودانگیختگی، تناسب بینخالقیت، خیال
متقاضی با عالیق پژوهشی استادان، محل تحصیل، فهم مناسب از اصول اساسی رشته، تجارب 

هاي شغلی آتی فرد، استعداد، جنسیتی، برنامهنژادي/قومی/هاي فرهنگی/کاري، تفاوت
دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی، بنیه تحصیلی قوي، تسلط به زبان انگلیسی، استقالل فکري، 

ها، پتانسیل تدریس.و بیان روشن ایدهدهیسازماننایی تفکر تحلیلی، توانایی توا
آموزشی دیگر و حتی در درون یک گروه هاي مطلوب از یک گروه آموزشی به گروهویژگی

هاي آموزشی با توجه به نیاز و اهداف به رشته دیگر متفاوت بوده و گروهرشتهیکآموزشی از 
اند.هاي فوق اهمیت و ارزش باالتري قائلراي برخی از ویژگیتحصیلی و پژوهشی خود ب

هاي مطلوب را در فرآیند اي از ویژگیهاي آموزشی مجموعهدر دانشگاه کمبریج، گروهکمبریج
آمادگی از:اندعبارتهاي مورد توجه ویژگیدرمجموعدهند. پذیرش مورد مالحظه قرار می

زبان انگلیسی، تجربه کاري مرتبط، وجود استاد راهنماي دوره، تسلط بر - آکادمیک، تناسب فرد
.مناسب، وجود جا، توانایی مالی

آموزشی به گروه آموزشی دیگر متفاوت بوده و برخی از هاي مطلوب از یک گروهویژگی
ها و کیفیات از ارزش و اهمیت بیشتري برخوردارند. در دانشگاه کمبریج، فرد ممکن ویژگی

محدویت امکانات همچون نبود استاد به دلیلیسته و بااستعداد باشد، اما است از هر نظر شا
راهنماي مناسب پذیرفته نشود.

تفکیک دانشجویان استفاده منظوربهها ها و شایستگیاي از ویژگیدر ایران، از مجموعهایران
ل، عدم فساد عمومی ورود به آموزش عالی (مثهايویژگیاز: اندعبارتها شود. این ویژگیمی

در شدهتصریحجمهوري اسالمی ایران، اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان نظامبهاخالقی، پایبندي 
قانون جمهوري اسالمی ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر، التزام به احکام عملی اسالم، تناسب 

تن صالحیت وزارت علوم، داشتائیدفیزیکی با رشته)، داشتن مدرك کارشناسی ارشد مورد 
و توانایی در زبان خارجی.علمی
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هاي مطلوب چیست؟هاي پذیرش در زمینه ویژگیوجه اشتراك و افتراق سیستم.4
هاي مطلوبهاي پذیرش از نظر ویژگی. اشتراکات و افتراقات سیستم4جدول 

افتراقاتاشتراکات
هاي برتر و سیستم پذیرش دکتري در دانشگاه

هاي شناختی، همچون یایران از طیفی از ویژگ
توانایی در زبان خارجی، صالحیت و آمادگی 

، همچون عالقه غیر شناختیهاي و ویژگیعلمی
پژوهشی، توانایی کار گروهی، انگیزش و ...، 

تفکیک دانشجویان بالقوه موفق از منظوربه
کند.دانشجویان بالقوه ناموفق استفاده می

در دانشگاه برخالف دانشگاه هاروارد و استنفورد، 
هاي کمبریج توانایی مالی داوطلب یکی از ویژگی

بسیار مهم در هنگام اتخاذ تصمیمات پذیرش 
است. در واقع، داوطلب باید شواهدي در 

براي دوره موردنیازمالی تأمینخصوص توانایی 
تأمینهایی براي تحصیلی را ارائه دهد و برنامه

این مبلغ داشته باشد.
غیر هاي تر دنیا طیف ویژگیهاي بردر دانشگاه

تر یا فردي بسیار گستردهغیر آکادمیکیا شناختی
هاي بر ویژگیعمدتاًاست، اما در ایران تمرکز 

شناختی یا آکادمیک است. تفاوت دیگر این است 
هاي برتر اهمیت و ارزش که در دانشگاه

هاي مطلوب از یک گروه آموزشی به گروه ویژگی
درون یک گروه آموزشی دیگر و حتی در

به رشته دیگر متفاوت است، رشتهیکآموزشی از 
متمرکز سیستم اما در ایران به دلیل ماهیت نیمه

هاي هاي مطلوب براي گروهپذیرش ارزش ویژگی
توان به آزمایشی تقریباً مشابه است؛ این را می

ضرایبی که به مواد امتحانی داده شده است 
مشاهده کرد.

غیر آکادمیک/غیر شناختیهاي هاي برتر طیف ویژگیته شد، در دانشگاهکه گفگونههمان
تر تر و متنوعدر زمان پذیرش در مقایسه با سیسم پذیرش دکتري ایران بسیار گستردهموردنظر

هاي شناختی/آکادمیک متمرکز دکتري در ایران بیشتر بر ویژگیاست. در سیستم پذیرش نیمه
شود. همچون مدرك کارشناسی ارشد، صالحیت علمی و توانایی در زبان انگلیسی توجه می

هاي برتر نیز تسلط بر زبان انگلیسی نیز یک ویژگی مهم مورد توجه که در دانشگاههرچند
شفاهی و صورتبهها به زبان انگلیسی ها توانایی سریع انتقال ایدهاست اما در این دانشگاه

دهد، اما در المللی براي پذیرش را افزایش میکتبی مهم و ضروري است و شانس داوطلبان بین
هاي لیسی در حد ترجمه کردن و گرامر مدنظر است. عالوه بر ویژگیایران آشنایی به زبان انگ
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هاي ، در دانشگاهگرددبرمیکه به خود شخص غیر آکادمیک/غیر شناختیشناختی/آکادمیک و 
نماییم، مورد توجه قرار اي میهاي رابطهرا ویژگیهاآنکه ما در اینجاهاي دیگريبرتر ویژگی

هایی هستند که میزان همخوانی و از ویژگیآن دستهاي هاي رابطهژگیگیرند. منظور ما از ویمی
دوره و - از تناسب داوطلباندعبارتها دهند. این ویژگیرا نشان میBو Aهمسویی میان 

غیر هاي شناختی و بنابراین، داوطلب ممکن است از نظر ویژگی؛ استاد-تناسب داوطلب
اش با حوزه عالقه اینکه حوزه عالیق پژوهشیدلیلبه در وضعیت مطلوبی باشد اما شناختی

هاي مورد توجه در پژوهشی اساتید همسو نیست در آن دوره پذیرش نشود. با نگاه به ویژگی
که ايهاي رابطهتوان دریافت که به این ویژگیمتمرکز دکتري در ایران میسیستم پذیرش نیمه

شود.انشجویان منتهی شود، توجه نمیبه یک رابطه و همکاري سازنده بین استادان و د

؟اندکدمهاي برتر و سیستم پذیرش دکتري ایران الزامات ورود سیستم پذیرش دانشگاه.5

هاي برتر و ایرانالزامات ورود سیستم پذیرش در دانشگاه.5جدول 
الزامات وروددانشگاه
یار گزینشی است و هیچ معیار در دانشگاه هاروارد، فرآیند پذیرش منصفانه، جامع و بسهاروارد

هاي مطلوب از چندین کننده موفقیت نیست و براي سنجش ویژگیتعیینتنهاییبهپذیرشی 
از:اندعبارتشود. این معیارها معیار پذیرش براي ارزیابی داوطلبان استفاده می

ات هاي آمریکا یا معادل آن از یکی از مؤسسدارا بودن مدرك کارشناسی از دانشگاه
شودخارج از آمریکا که به رسمیت شناخته می

تکمیل فرم درخواست آنالین
دهد.هاي داوطلب را نشان میرزومه: که پیشینه پژوهشی و آموزشی و کاري و صالحیت
ها، شور و اشتیاق، نقاط قوت، تعهد، دالیل و انگیزه داوطلب : که صالحیت1بیان هدف

دهد.میبراي ادامه تحصیل را نشان 
 ریزنمرات همه مقاطع تحصیلی پیشین: که عملکرد و پیشرفت تحصیلی داوطلب را نشان

دهد.می
هاي آموزشی نمره آزمون توانایی شناختی استاندارد: یکی از الزامات ورود همه گروه

است. با توجه GRE ،GMAT ،LSAT ،MCATآزمون توانایی شناختی همچون 
خاص، گروه آموزشی آزمون توانایی شناختی رشتهیکدکتري در به ماهیت و نیاز مقطع 

باشد.شدهسپريسال از تاریخ آزمون 5نباید بیش از کند.خاصی را مطالبه می

1- statement of purpose
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هاي برتر و ایرانالزامات ورود سیستم پذیرش در دانشگاه.5جدول ادامه 
الزامات وروددانشگاه

نیست و یا در ها آنمادريزبانانگلیسیالمللی که آزمون زبان انگلیسی: داوطلبان بین
آموزشی نبوده است، باید نمره آزمون زبان زبانانگلیسیکه اندکردهتحصیلدانشگاهی 

سال از تاریخ آزمون 2انگلیسی همچون تافل یا آیلتس را ارائه کنند. نباید بیش از 
باشد.شدهسپري

نامه را به همراه فرم درخواست وطلب باید سه توصیهنامه: در دانشگاه هاروارد داتوصیه
نوشته علمیهیئتها باید توسط عضو نامهآنالین ارسال نماید. حداقل یکی از توصیه

نامه اطالعات مناسبی درباره عملکرد آکادمیک، دستاوردهاي پژوهشی، تفکر شود. توصیه
دهد.انتقادي و توانایی انجام پژوهش داوطلب را ارائه می

 مصاحبه: بعد از انتخاب داوطلبان شایسته بر اساس معیارهاي فوق، این دسته از داوطلبان
) Skypeدعوت به مصاحبه حضوري (تک به تک یا گروهی) یا آنالین (از طریق 

شوند.شوند. در نهایت، با توجه به مصاحبه داوطلبان پذیرش میمی
هاي آموزشی دانشگاه هاروارد در میان گروهاز معیارهایی هستند که آن دستهمعیارهاي فوق 

هاي آموزشی ممکن است معیارهاي دیگري را مورد استفاده قرار . برخی از گروهاندمشترك
دهد. براي مثال، داوطلبان دکتري حقوق باید یک پروپوزال پژوهشی را به همراه فرم 

1MCATه آزموننمرGREدرخواست آنالین ارسال کنند یا دانشکده پزشکی بجاي نمره 
کند. بعالوه، در دانشگاه هاروارد به هر یک از معیارهاي ورود را از داوطلب درخواست می

شود.فوق وزن خاصی داده می
هاي آموزشی با توجه به نیاز خود از معیارهاي متعددي براي در دانشگاه استنفورد، گروهاستنفورد

هاي یارهاي متداول و مشترك در میان گروهمعکنند.ارزیابی و غربال داوطلبان استفاده می
از:اندعبارتآموزشی 

2هاي آمریکا که توسط انجمن اعتبارسنجی محلیداشتن مدرك کارشناسی از دانشگاه

هاي آموزشی براي ادامه تحصیل در دوره شده است. برخی از گروهتائیداعتبار آن 
کنند.دکتري مدرك کارشناسی ارشد را درخواست می

المللی که معادل مدرك کارشناسی آمریکا از یک کالج یا دانشگاهی که داشتن مدرك بین
رسمیت دارد.

فرم درخواست آنالین
اي براي معدل در نظر همه مقاطع تحصیلی پیشین و معدل: هیچ حداقل نمرهریزنمرات

شود.نمیگرفته
مون آزمون توانایی شناختی: داوطلبین الزم است که آزGRE یاGMAT .را داده باشند

1- Medical College Admission test
2- regional accrediting association
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هاي برتر و ایرانالزامات ورود سیستم پذیرش در دانشگاه.5جدول ادامه 
الزامات وروددانشگاه

، نمره آزمون تخصصی GREهاي آموزشی عالوه بر نمره آزمون عمومی برخی از گروه
GREآزمون هاي آموزشی حداقل نمره برايکنند. گروهرا نیز درخواست میGRE یا

GMATکند؛ اما متقاضیان با نمره باالتر براي پذیرش در دوره دکتري را تعیین نمی
سال از تاریخ برگزاري آزمون 5شانس بهتري براي پذیرش دارند. نباید بیش از 

استفاده هاآزموناز سایر GREها ممکن است بجاي باشد. برخی از گروهشدهسپري
را به همراه LSATنمره آزمون خواهدمیکده حقوق از داوطلب کنند. براي مثال، دانش

فرم درخواست ارسال کنند.
انگلیسی نیست یا در کالج یا هاآنآزمون زبان انگلیسی: داوطلبانی که زبان مادري

باشد، بایستی اند که زبان آموزش آنجا انگلیسی نمیدانشگاهی مدرك خود را اخذ کرده
هاي آموزشی، عالوه بر تافل، نمره آزمون ارائه کنند. برخی از گروهنمره آزمون تافل را

کنند. تسلط به زبان انگلیسی معیار بسیار مهمی در انگلیسی گفتاري را درخواست می
شوند که تسلط کامل بر زبان باشد و تنها افرادي پذیرفته میدانشگاه استنفورد می

باشد و نباید میPBT600و براي IBT100انگلیسی دارند. حداقل نمره براي تافل 
باشد.شدهسپريماه از تاریخ آزمون 18بیش از 

نامه بایستی به همراه فرم درخواست ارسال شود. حداقل یکی از : سه توصیهنامهتوصیه
ویژهبهدر آخرین مقطع تحصیلی داوطلب علمیهیئتها بایستی توسط عضو نامهتوصیه

تواند از همکاران خود داوطلب شاغل است میکهدرصورتیشود. استاد راهنما نوشته 
توانند درباره نامه را بنویسند. معرفان باید کسانی باشند که میدرخواست کند توصیه

ظرفیت علمی داوطلب براي آن دوره، ظرفیت داوطلب براي انجام پژوهش خالق و 
بري و خالقیت اطالعاتی هاي رههاي شخصی، مهارتهاي فکري، ویژگیبدیع، توانایی

ارائه کنند.
 بیان هدف: بیان هدف که نباید از دو صفحه تجاوز کند، بایستی به همراه فرم درخواست

آنالین ارسال شود. داوطلب بایستی در بیان هدف اطالعاتی درباره پیشینه صورتبه
ن درخواست اش، دالیلش براي داداش، برنامه شغلی آیندهپژوهشیاش، عالیقپژوهشی

موجز ارائه دهد.صورتبهبراي آن رشته را 
ها، افتخارات، تواند همه کارهاي انتشاراتی خود، صالحیترزومه: در رزومه داوطلب می

هاي تحصیلی و عالیق خود را لیست نماید.ها، موفقیتجوایز و پاداش
به مصاحبه، به شوند، دعوتمصاحبه: داوطلبانی که توسط کمیته پذیرش انتخاب می

توانند براي شوند. داوطلبان شایسته دیگر کشورها که نمیهزینه گروه آموزشی، می
مصاحبه حضوري حاضر شوند، ممکن است دعوت به مصاحبه تلفنی شوند.

هاي آموزشی ممکن است با توجه به نیاز خود از عالوه بر معیارها مشترك فوق، گروه
رم درخواست آنالین اسناد دیگري را ارسال نمایند. در داوطلبان بخواهند تا به همراه ف

شود.دانشگاه استنفورد به معیارهاي ورود وزن خاصی داده نمی
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هاي برتر و ایرانالزامات ورود سیستم پذیرش در دانشگاه.5جدول ادامه 
الزامات وروددانشگاه
هاي مطلوب مورد نجش ویژگیسمنظوربهدر دانشگاه کمبریج طیفی از معیارهاي پذیرش کمبریج

از:اندعبارتگیرد. این معیارهاي پذیرش استفاده قرار می
الزام آکادمیک: شواهد در خصوص تکمیل یا اتمام مدرکی که حداقل الزامات دانشگاه را .1

سازد. دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاه کمبریج سخت و نیازمند توان برآورده می
دانشگاه الزامات آکادمیک باالیی دارد. الزامات آکادمیک از روازاینفکري باالیی است و 

و متقاضی باید الزامات ورود آن دوره را چک یک دوره دکتري به دوره دیگر متغیر است
هاي رود که متقاضی داراي مدرك کارشناسی از یکی از دانشگاهانتظار میکنید. معموالً

هاي خارجی باشدبریتانیا یا معادل آن از یکی از دانشگاه
براي آن دوره موردنیازفاند تأمینالزام مالی: شواهد در خصوص اینکه داوطلب توانایی .2

این مبلغ را دارد.تأمینهایی براي تحصیلی را دارد و برنامه
بخشی از عنوانبه: داوطلب باید براي عضویت در دانشکده 1عضویت در دانشکده.3

درخواست بدهد.،فرآیند درخواست
زبانانگلیسیآزمون زبان: اگر زبان مادري داوطلب انگلیسی نباشد یا در کشوري .4

هاي را نشان دهد. آزمون2مدرك خود را اخذ نکرده باشد، باید تسلط بر زبان انگلیسی
باشند. البته آزمون مرجح آیلتس است. همه میCPEو CAEمورد قبول آیلتس، تافل، 

هاي مختلف ممکن است آزمون شود و گروهاست نمیها درخوها توسط دورهاین آزمون
زبان متفاوتی با حداقل نمره متفاوتی را درخواست نمایند.

شود تا عالوه بر الزامات فوق، در هنگام تکمیل فرم درخواست، از داوطلب خواسته می.5
از:اندعبارترا نیز آپلود کند. این اسناد و مدارك 3اسناد و مدارك پشتیبان

نامه معرفی کند. معرفان باید نامه: داوطلب باید دو معرف را براي نوشتن توصیههتوصی
توانند درباره توانایی آکادمیک داطلب، اساتید راهنما و کارفرماي داوطلب باشند که می

تناسب آکادمیک داوطلب و سطح زبان انگلیسی وي اظهارنظر کنند.
شرکت کرده است. در هاآنداوطلب درهایی است که : لیست تمام کالس4ریزنمرات

باشد.شدهمشخصریزنمرات معدل فرد باید 
تواند : داوطلبان متقاضی کمک مالی از دانشگاه باید یک معرف که می5نامه شخصیتوصیه

نامه شخصی را بنویسد، معرفی کنند. این معرف باید کسی باشد که داوطلب را از توصیه
هاي شخصی داوطلب ها و تواناییتواند درباره موفقیتمیشناسد ومیخوبیبهنزدیک 

هاي آکادمیک وي نظر بدهد. همچون توانایی رهبري و تعهد به بهبود زندگی دیگران و ویژگی
دانشگاهی یاتواند یک فردمعرف شخصی نباید از دوستان یا خویشاوندان باشد بلکه می

1- college membership
2- competence in the English language
3- supporting document
4- transcript
5- personal reference
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هاي برتر و ایراندانشگاهالزامات ورود سیستم پذیرش در.5جدول ادامه 
الزامات وروددانشگاه

کارفرماي داوطلب باشد.
 نمراتGRE/GMAT
خواهند که رزومه خود هاي آموزشی از داوطلب میها و گروهرزومه: برخی از دانشکده

را نیز به همراه فرم درخواست ارسال نمایند.
هاي آموزشی ممکن است از داوطلب ها و گروه: برخی از دانشکده1نمونه نوشتاري

بخواهند نمونه نوشتاري را به همراه فرم درخواست تحویل نماید. از نمونه نوشتاري 
شود.ارزیابی سطح دانش داوطلب استفاده میمنظوربه
آورندعملهاي آموزشی ممکن است با داوطلبان مصاحبه به مصاحبه: برخی گروه.

عیارها اطالعاتی در تارگاه دانشگاه کمبریج یافت نشد.در خصوص ضرایب داده شده به م
شود:هاي مطلوب از چندین معیار استفاده میسنجش شایستگیمنظوربهدر ایران، ایران

 آزمون اختصاصی: این آزمون با آزمون تخصصی متفاوت است، به این معنا که آزمون
است و شدهیطراحمایشی هاي آزآزمون دروس پایه براي گروهعنوانبهاختصاصی 

شود.ها ارائه نمیاز رشتهیکیچهسؤاالت تخصصی براي 
باشد.هاي توانایی شناختی میآزمون استعداد تحصیلی: این آزمون مشابه آزمون
آزمون زبان انگلیسی
شود.مصاحبه: در مصاحبه سوابق پژوهشی، تحصیلی و علمی داوطلب ارزیابی می

هاي پذیرش در زمینه الزامات ورود چیست؟افتراق سیستموجه اشتراك و.6

هاي پذیرش در زمینه الزامات وروداشتراکات و افتراقات سیستم.6جدول 
افتراقاتاشتراکات

هاي پذیرش فوق از معیارهاي در همه سیستم
غیر پذیرش یا الزامات ورود متعدد شناختی و 

ود شجهت سنجش داوطلبان استفاده میشناختی
شود ارزیابی جامعی از و از این طریق سعی می

داوطلبان به عمل آید.

پذیرش دانشگاه هاروارد به هریک از سیستم
دهد، اما در دانشگاه معیارها وزن خاصی می

استنفورد به معیارهاي پذیرش وزن یا ضریب 
متمرکز شود. سیستم پذیرش نیمهخاصی داده نمی

پذیرش دانشگاه دکتري ایران نیز همانند سیستم
هاروارد به هر یک از معیارهاي ورود ضریب یا 

دهد.وزن خاصی می
هاي برتر با تفاوت سیستم پذیرش دکتري دانشگاه

متمرکز دکتري در ایران سیستم پذیرش نیمه
غیر و تنوع الزامات ورود یتکم) 1معطوف به: 

) کیفیت الزامات ورود است.2و شناختی

1- written work
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متمرکز از معیارهاي متعددي جهت سنجش داوطلبان دکتري رش نیمهدر ایران، سیستم پذی
متمرکز دکتري در ایران که قبالً گفته شد، سیستم پذیرش نیمهطورهمانکند، اما استفاده می

هاي برتر، از الزامات در مقایسه با دانشگاهتبعبهدارد و غیر شناختیهاي توجه اندکی به ویژگی
مورد غیر شناختیالزام ورود ترینمهمکند. در واقع، ی استفاده نمیچندانغیر شناختیورود 

استفاده در سیستم پذیرش دکتري در ایران همان مصاحبه است. تفاوت دیگر، کیفیت معیارهاي 
ها و الزامات ، روایی و پایایی مقیاسدیگرعبارتبهپذیرش (روایی و پایایی معیارها) است. 

شده است (نگاه کنید تائیدیشوبکمهاي برتر در مطالعات مختلف هورود مورد استفاده دانشگا
)، اما شواهدي دال بر روایی و پایایی آزمون کتبی (آزمون استعداد 2001به سالواتوري، 

بنابراین ؛ و آزمون اختصاصی) در ایران در دست نیستتحصیلی، آزمون زبان انگلیسی
در دوره شدهیرفتهپذعملکرد تحصیلی داوطلب تواندتوان ادعا کرد که آزمون کتبی مینمی

بینی کند.دکتري را پیش

گیريبحث و نتیجه
–هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی سیستم پذیرش دکتري ایران و سه دانشگاه برتر دنیا 

ها ها یا سنجهو مقیاسهاي مطلوباز سه منظر هدف، ویژگی-و کمبریجهاروارد، استنفورد
که گفته شد طورهمانشود. نیز حول این سه بعد ارائه میهاآنو بحث دربارهها بود. یافته

؛ 2006ترین افراد است (نگاه کنید به فاوبر، هدف سیستم پذیرش شناسایی و انتخاب شایسته
؛ 2001وري، ؛ سالوات1988؛ دروزا، 2014؛ برمیستر و همکاران، 2003کراسباي و همکاران، 

؛ آژانس تضمین کیفیت در 2012؛ فو، 2003، و همکاراننلسون؛ 1991، و همکارانساتی
هاي برتر نیز نشان ). بررسی سیستم پذیرش دانشگاه2004؛ شوارتز، 2013آموزش عالی، 

هدف است و سایر ابعاد سیستم ترینمهمکه انتخاب داوطلبان شایسته و بااستعداد دهدیم
امات ورود نیز همسو با این هدف تعیین هاي مطلوب مورد توجه و الزپذیرش همچون ویژگی

هاي هاروارد و استنفورد حفظ تنوع در بدنه ، در دانشگاهعالوهبهشوند. و ساماندهی می
هدف مهم دیگر در هنگام اتخاذ تصمیمات پذیرش مورد توجه عنوانبهدانشجویان دکتري نیز 

گیرد.قرار می
هاي برتر از طیف وسیعی از ی دانشگاههاي آموزشجذب بهترین داوطلبان، گروهمنظوربه

/غیرشناختیو - همچون سطح باال دانش و مهارت–هاي شناختی/آکادمیک ویژگی
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کنند. از نظر سیستم استفاده می- همچون شخصیت، عالیق، انگیزش و ...–غیرآکادمیک
نایی شناختی ها، واژه بهترین فقط در نمرات امتحانی و نمرات آزمون تواپذیرش این دانشگاه

شناسایی بهترین داوطلبان، عالوه بر این منظوربهکند، بلکه یا نمره زبان انگلیسی نمود پیدا نمی
هاي شخصیتی و رفتاري نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه در ها و معیارها، ویژگیویژگی

اختی، آکادمیک یا ادبیات این اجماع وجود دارد که در فرآیند پذیرش عالوه بر متغیرهاي شن
غیر ، غیر شناختیباید به متغیرهاي - سطح دانش، پیشرفت تحصیلی، معدل، نمرات–سنتی 

همچون انگیزه، شخصیت، عالقه، اخالقیات، توانایی نوشتاري، توان –غیر سنتییا آکادمیک
تلینگمایر، ؛ بی2005، و همکاراننیز توجه کرد (نگاه کنید به کیلونن- برقراري رابطه، تعهد و ...

). در واقع، 2003، و همکاران؛ نلسون1991، و همکاران؛ ساتی2001؛ سالواتوري، 1977
هاي سنتی را هاي مقیاسدر فرآیند پذیرش نه تنها محدودیتغیر شناختیگنجاندن عوامل 
و دهد (کیلوننسازد بلکه انصاف و روایی در فرآیند پذیرش را افزایش میتقریباً برطرف می

آورد و به هدف تنوع در هاي برابري را براي داوطلبان فراهم می)، فرصت2005اران،همک
؛ داج و دروین، 2005، و همکاران؛ کیلونن2007کند (کانسل و هزلت، آموزش عالی کمک می

؛ کانسل و هزلت، 2007دهد (کانسل و هزلت، بینی را افزایش می) و در نهایت دقت پیش2008
که از جمله تحقیقات بارز در زمینه ) در تحقیق خود1989(1گیتومر). انرایت و 2010

مورد توجه در زمان و شایستگیهاي مورد توجه در زمان پذیرش است، هفت مهارتویژگی
از: تبیین، ترکیب، خالقیت، اندعبارتها ها یا شایستگیپذیرش را شناسایی کردند. این ویژگی

دو جزبهشود که مالحظه میطورهمانگرایی. ايریزي، حرفههبرقراري ارتباط، انگیزش، برنام
و (کیلونناندغیر شناختییتاًماهها که شناختی هستند، مابقی شایستگییا سه شایستگی اول

) نیز در تحقیق خود به چهار دسته شایستگی 2003). کراسباي و همکاران (2005، همکاران
طورهماناشاره کردند. - مهارت بالینی و تجربه بالینیاي، شایستگی فردي، شایستگی حرفه–

هاي هاي شناختی و هم شایستگیشود این چهار نوع شایستگی هم شایستگیکه مالحظه می
. از نظر آنان در فرآیند پذیرش بایستی به این چهار دسته گیردبرمیرا در غیر شناختی

.انتخاب بهترین داوطلبان توجه کردمنظوربهشایستگی 
از غیر شناختیهاي شناختی و سنجش طیف وسیع ویژگیمنظوربههاي برتر در دانشگاه

1- Enright & Gitomer
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از: بیان هدف، اندعبارتها ، این تکنیکدرمجموعشود. هاي ارزیابی متنوعی استفاده میتکنیک
هاي استاندارد توانایی شناختی، آزمون استاندارد زبان نامه، آزمونریزنمرات، رزومه، توصیه

–هاي شناختی لیسی و مصاحبه. در ادبیات از این ابزارهاي سنجش با دو عنوان کلی مقیاسانگ
هاي و مقیاس- معدل (ریزنمرات)، نمره آزمون توانایی شناختی و نمره آزمون زبان انگلیسی

شود و در مطالعات مختلف میبردهنام- نامه، بیان هدفمصاحبه، رزومه، توصیه–غیر شناختی
).2001شده است (نگاه کنید به سالواتوري، تائیدیشوبکمهاآنو پایایینیز روایی

انتخاب "هاآنکند که یکی ازدر ایران نیز، سیستم پذیرش شش هدف را دنبال می
ایجاد "دکتري سعی دارد از طریق متمرکزیمهناست. در واقع، سیستم پذیرش "داوطلبان مستعد

و "ایجاد فضاي شفاف در پذیرش دانشجو"، "انسنجش علمی داوطلب"، "وحدت رویه
ها در امر پذیرش دانشجویان مستعد کمک کند.به دانشگاه"استفاده کارا از منابع"

اي از براي تحقق هدف فوق الزم است تا یک سیستم پذیرش که ارزیابی جامع و منصفانه
ه کنید به ود (نگاآورد، طراحی شداوطلبان به عمل میغیر شناختیهاي شناختی و ویژگی
، و همکاران؛ نلسون1977یر، ؛ بیتلینگما1991، و همکاران؛ ساتی2003، و همکارانکیلونن
هاي برتر، سیستم پذیرش دانشگاهبرخالفرسد که ). به نظر می2001؛ سالواتوري، 2003

رسیدن به هدف خود توجه اندکی به منظوربهمتمرکز دکتري در ایران سیستم پذیرش نیمه
هاي مورد توجه اي دارد چرا که ویژگیهاي رابطهو همچنین ویژگیغیر شناختیهاي ویژگی

متمرکز دکتري همچون مدرك کارشناسی ارشد، صالحیت علمی و مهارت سیستم پذیرش نیمه
منظوربهکه در باال گفته شد، طورهمانهاي شناختی هستند. ویژگیعمدتاًدر زبان خارجی 

بینی الزم ، افزایش انصاف و روایی در فرآیند پذیرش و افزایش دقت پیشایجاد فرصت برابر
هاي نیز توجه شود. مقیاسغیر شناختیهاي هاي شناختی به ویژگیاست عالوه بر ویژگی

شناختی بوده عمدتاً-مصاحبهیرازغبه–متمرکز دکتري نیز مورد استفاده در سیستم پذیرش نیمه
سنجند (نگاه کنید به خدایی، حاتمی و محمدي را میو سوابق علمی و تحصیلی فرد

ها ) و شواهدي نیز در خصوص روایی و پایایی آزمون35-34: صص. 1392روزبهانی، 
همچون آزمون زبان انگلیسی، آزمون اختصاصی و آزمون استعداد تحصیلی در دست نیست. 

کتري در ایران در جهت متمرکز دتوان ادعا کرد که سیستم پذیرش نیمهبا این اوصاف، نمی
، "هاي برابرایجاد فرصت"و "سنجش علمی داوطلبان"دو هدف ویژهبهتحقق اهداف خود، 

دارد.گام بر می
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متمرکز دکتري در ایران به همانند سیستم پذیرش دانشگاه هاروارد، سیستم پذیرش نیمه
رود به کاهش دهد. دادن وزن یا ضریب به معیارهاي ومعیارهاي ورود ضرایب خاصی می

ایجاد ") و تحقق هدف 2003سوگیري در فرآیند پذیرش (نگاه کنید به نلسون و همکاران، 
کند.کمک می"فضاي شفاف در پذیرش دانشجوي دکتري

پیشنهادات
شناسایی دانشجویان مستعد، الزم است منظوربه: غیر شناختیهاي ضرورت توجه به ویژگی

داشته باشد. غیر شناختیهاي ان توجه بیشتري به ویژگیکه سیستم پذیرش دکتري در ایر
هاي برابر، تنوع و ها به سیستم پذیرش در ایجاد فرصتکه گفته شد این ویژگیطورهمان

توان هاي برتر میکند. بدین منظور، همانند سیستم پذیرش دانشگاهانصاف کمک می
خصی را در فرآیند پذیرش هاي شها و اظهارنامهنامهالزامات ورودي همچون توصیه

گنجاند.
اي: اطمینان از اینکه دانشجویان پذیرفته شده با دوره هاي رابطهضرورت توجه به ویژگی

شود تا رابطه و همکاري تحصیلی و اهداف آن و همچنین اساتید تناسب دارند سبب می
اي میان استاد و دانشجو شکل گیرد.سازنده

هاي برتر که در بررسی سیستم پذیرش دانشگاهطورهمانیسی: ضرورت توجه به زبان انگل
بنابراین، الزم ؛ نشان داده شد، تسلط به زبان انگلیسی یکی از معیارهاي مهم پذیرش است

است که سیستم پذیرش دکتري در ایران از توجه سطحی به زبان انگلیسی اجتناب نماید و 
مچون تافل یا آیلتس اقدام به سنجش سطح هاي استاندارد زبان انگلیسی هاز طریق آزمون

زبان انگلیسی داوطلبان نماید.
نقطه ترینمهمرسد که ضرورت استفاده از معیارهاي پذیرش روا و پایا و مرتبط: به نظر می

به هاآنضعف سیستم پذیرش دکتري کنونی استفاده از معیارهایی است که روایی و پایایی
ین، الزم است که از معیارهاي پذیرشی استفاده کرد که روایی و بنابرا؛ اثبات نرسیده است

که در طورهمان، عالوهبهدر مطالعات مختلف نشان داده شده است. هاآنپایایی
کنند که هاي آموزشی از معیارهاي پذیرشی استفاده میهاي برتر مرسوم است، گروهدانشگاه

هاي تحصیلی تکمیلی براي مثال، دانشکدهبا اهداف و نیازهاي آنان مرتبط و همسو است. 
کند. با توجه استفاده میLSATیا دانشکده حقوق از آزمون MCATپزشکی از آزمون 
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هاي آموزشی، در ایران نیز الزم است در فرآیند پذیرش به اهداف و نیازهاي گوناگون گروه
به این مهم توجه شود.

که بیان شد، سیستم پذیرش طورهمان: ضرورت استفاده از معیارهاي پذیرش متعدد
هاي کند که سنجه ویژگیاز معیارهایی استفاده میعمدتاًمتمرکز دکتري در ایران نیمه

ارزیابی جامع و منصفانه، الزم است معیارهاي دیگري، همچون منظوربهشناختی هستند. 
هستند نیز در غیر شناختیهاي که سنجه ویژگیهاي شخصیها و اظهارنامهنامهتوصیه

فرآیند پذیرش گنجانده شود.
هاي برتر مسئولیت اصلی اتخاذ تصمیمات هاي آموزشی: در دانشگاهدادن استقالل به گروه

ها با توجه به نیازها و اهداف خود هاي آموزشی است و این گروهپذیرش بر عهده گروه
را تعیین هاآنن هر یک ازکنند، معیارهاي پذیرش و وزهاي مطلوب را شناسایی میویژگی

نمایند.کنند و از این طریق اقدام به غربال داوطلبان میمی

منابع
. تهران: سمت.آموزش و پرورش تطبیقی).1386آقازاده، احمد (

اي دانشجوي دکتري آزمون متمرکز دکتري مانع از انتخاب گزینشی و سلیقه). 1391ایسنا (
شود.می
هاي کشور در حمایت از آزمون نیمه متمرکز یانیه جمعی از رؤساي دانشگاهب). 1391ایسنا (

دکتري.
؟چرا آزمون دکتري نیمه متمرکز شد. )1391ایسنا (
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نگاهی به آزمون ). 1392خدایی، ابراهیم؛ حاتمی، جواد و محمدي روزبهانی، کیانوش (
شور.تهران: سازمان سنجش آموزش کمتمرکز دکتري تخصصی در ایران.نیمه

. سایت جمعیت توسعه علمی هاي آزمون دکتراي متمرکزآسیب).1390عزلتی مقدم، فاطمه (
ایران.

. متمرکز کردن آنآزمون دکتري و تصمیم وزارت علوم در نیمه).1389مینایی، کامبیز (
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