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 مقدمه -2

ی یك جامعه، نیروی متخصص انسانی آن است که دانشگاه را مهمتـرین   کارآمدترین سرمایه

ی تربیـت ایـن افـراد     ی دکتـری را بـاالترین مرحلـه    جایگاه تربیت ایـن متخصصـان و دوره  

تـوانیم   ی دکتری اهداف متنوّعی را مـی  ی زبان و ادبیات فارسی در دوره برای رشته. دانیم می

ی دانش عمومی در حوزه: چون هایی هم آموختگانی با ویژگی ریم از جمله تربیت دانشبرشما

های آن،  در یکی از گرایش( 6) 6ی زبان و ادبیات فارسی و  نگرش تخصصی و خردگسترده

ی مطالعاتی و پژوهشی مـورد عالقـه بـرای دوران پـس از دکتـری،       شناسایی و پیشبرد زمینه

های تدریس زبان و ادبیات فارسی؛ توانایی تحلیل نیازهای و روشها آشنایی عملی با مهارت

 (.2)ها  شان و رفع آن جامعه بر اساس دانش

ی تحصیلی بدانیم؛ زیرا در این دوره ترین دورهتوانیم مهمی دکتری را میبر این اساس، دوره

ان یکـی  به عنو 2شود و تفکر انتقادیمیجویان مشخص عمالً تخصص و راه پژوهشی دانش

(. 9)گـردد  یابد و نهادینه مـی از اهداف پایه و پایانی هر رویکرد آموزشی، در ایشان رشد می

جویان دیگـر  آموختگان این دوره نیز استادانی خواهند بود که به آموزش و تربیت دانشدانش

هـم  از این رو، بسـیار م . برای خود و دیگران را دارند 9خواهند پرداخت و توانایی کارآفرینی

ترین افراد باشند کـه بتواننـد در   ترین و آمادهشوند شایستهاست افرادی که وارد این دوره می

 .ی دکتری گام بردارندمسیر اهداف اصیل و مطلوب دوره

-ی دکتـری مـی  جویان دورهروشن است عاملی که به وضع معیار، تشخیص و انتخاب دانش

س با توجه به اهمیت و حساسیت این آزمون، بر این اسا. ی دکتری استپردازد، آزمون دوره

 . ی این آزمون بررسی شوددهندهالزم است تاریخچه و مبانی شکل

 های تحقیق تعریف مسأله و پرسش -1

-ی زبان و ادبیات فارسی تا کنون پژوهشی مدوّن درباره رغم اهمیت آزمون دکتری رشتهعلی

است و استانداردهای علمی و اجرایی برای ی مبانی و اهداف و انوا  این آزمون انجام نشده 

ی آزمون دکتـری   آن تبیین نشده است؛ در این مسیر سه پرسش اصلی که در این مقاله درباره

                                                           
1  Wisdom 
2 Critical Thinking 
3  Entrepreneurship 
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 :ی زبان و ادبیات فارسی بر آن هستیم به آن پاسخ دهیم عبارتند از رشته

 انوا  این آزمون به چند دوره قابل تقسیم است؟

 دکتری چیست؟ی  مبانی علمی و اهداف دوره

 آزمون استاندارد دکتری دارای چه معیارهایی است؟

 روش تحقیق -9

ای و بر اساس منابع و مستندات تـاریخی،   خانه برای پاسخ به پرسش نخست در فضای کتاب

بنـدی   ی زبان و ادبیات فارسی را از آغـاز تـا زمـان حاضـر دوره     ی دکتری رشته آزمون دوره

پرسش دوم تحقیق بـر اسـاس منـابع مهـم و اصـلی آموزشـی،        در راستای پاسخ به. ایم کرده

در پاسـخ بـه پرسـش سـوم بـر      . ایم برده  ی دکتری و چهار اصل آن را نام اهداف اصیل دوره

های این آزمون اسـتانداردهایی را بـرای آزمـون دکتـری     اساس مبانی آزمون دکتری و آسیب

 . ایمبرشمرده

 ی تحقیق پیشینه -4

ی مستقلی نوشته نشده اسـت امـا مقـاالتی بـه     این پژوهش، تاکنون مقالهی  ی مسأله در حوزه

اند که برخـی  های غیر از زبان و ادبیات فارسی پرداختهبررسی میدانی آزمون دکتری در رشته

تأثیر برگزاری آزمون عمومی زبان بر گزینش علمـی داوطلبـان ورود بـه    »: ها عبارتند ازاز آن

بررسـی  ». نـژاد  از حسین عباسی« سنجی در قالب مدل اقتصاد( اندانشگاه تهر)ی دکتری  دوره

. الـه عزیـزی و محمـدفائق محمـدی    از نعمـت « های آزمون دکتری از منظر داوطلبان مصاحبه

هـای زبـان    مهـارت به  سازی تجانس بین نیاز دانشجویان مقطع دکتری بررسی مثلثی»ی  مقاله

از شـیال  « یر بخش زبان عمومی آزمون دکترگیری شده د های زبانی اندازه انگلیسی و مهارت

بررسی وضعیت علمی داوطلبان آزمون نیمه متمرکـز ورودی  »ی  مقاله. خیرزاده و همکارانش

 .زاده و همکارانش از سیما نقی« التحصیلی بر اساس دانشگاه فارغ 6936ی دکتری سال  دوره

 ی زبان و ادبیات فارسی ی آزمون دکتری رشته پیشینه -1

الملل به اوایل قرن نوزدهم در دانشگاه فردریش ویلهلـم  ی آزمون دکتری در سطح بینبرگزار

در  6361در دانشگاه یل در آمریکا و در سـال   6216گردد و پس از آن، در سال  برلین بازمی

از همان آغـاز هـدف اساسـی از    . در انگلستان این آزمون برگزار شد 6367کانادا  و در سال 
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هــای پژوهشــی داوطلبــان و رشــد و پــرورش  ری شناســایی توانــاییبرگــزاری آزمــون دکتــ

هـا آزمـون    ی ایـن دانشـگاه   در کلیـه (. 53: 6933عزیـزی،  )استعدادهای پژوهشی ایشان بود 

شد و هر دانشگاه بر اساس معیارها و آزمـون مـورد    دکتری به صورت غیرمتمرکز برگزار می

 .کرد نظر خود به انتخاب دانشجویان اقدام می

ی زبان و ادبیات فارسـی اختصـاص داشـت کـه در      یران نخستین آزمون دکتری به رشتهدر ا

 زبـان و  دکتـری  ی دورههمـان سـال   مهرمـاه   در دانشگاه تهران برگزار شـد و در  6961سال 

 ی قرراتـی کـه بـرای دوره   م. دتأسـیس شـ  آن دانشـگاه  ادبیات  ی در دانشکده فارسی ادبیات

 ادبیـات و  ی سـرای عـالی و دانشـکده    لم رئیس دانـش دکتری از طرف دکتر عیسی صدیق اع

برای گرفتن درجه دکتـری کسـی کـه لیسـانس در زبـان و      »: علوم وضع شد از این قرار بود

 :کندادبیات فارسی دارد باید دروس ذیل را تحصیل 

 ؛ یك زبان خارجه غیر از زبانی که برای گرفتن لیسانس آموخته است 

 ن؛تاریخ مفصل ایرا شناسی زبان های ایران پیش از اسالم و زبان 

 ب؛عالی ادبیات عر ی دوره 

  ر؛های نظم و نث روش ی هشناسی و مقایسبیان زبان فارسی و سبكو معانی 

 ؛های مختلف و روش تاریخ ادبیات سنجش ادبیات زبان 

 ـ   ی و به اضافه پس از بررسی کامل، در موضو  معینی رساله ت أبدیعی بنویسد و نـزد هی

دکتـری دارنـد و    ی و نیز کسانی حق تحصیل و گرفتن درجـه ... وت برسانداستادان به ثب

ها را  شوند که استعداد فطری داشته باشند و استادان توفیق آن داوطلب این رشته قبول می

 (.3( )2/7/6961مورخ  9219روزنامه اطالعات شماره ) «در پیشرفت کار تصدیق نمایند

ی زبان و ادبیات فارسی را از آغاز تـا   مون دکتری رشتهتوانیم انوا  آز بندی می در یك تقسیم

 :به امروز به دو نو  تقسیم کنیم

ی زبان و ادبیات فارسـی ایـن نـو      اولین نو  آزمون دکتری رشته: آزمون غیرمتمرکز -1-2

ادامه یافت و مقصود آزمونی است که هر دانشگاه  6931تا سال  6961آزمون بود که از سال 

آموزشی مورد نظرش به طـرح سـؤاالت آزمـون و پـذیرش      اردهای علمی ـ  بر اساس استاند
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های فردوسی مشـهد، تبریـز و دیگـر     پس از دانشگاه تهران، دانشگاه. نماید داوطلبان اقدام می

ایـن  . های مورد نظرشان اقدام کردنـد  ها به برگزاری چنین آزمونی بر اساس شاخصه دانشگاه

 .های غربی بود آزمون دکتری در دانشگاهی برگزاری آزمون تحت تأثیر  شیوه

ی نخست  در مرحله  شود؛ آزمونی است که در دو مرحله انجام می: متمرکز آزمون نیمه -1-1

های زبان  چون سازمان سنجش به صورت عمومی آزمون کتبی را در بخش نهادی مرکزی هم

ای برگـزار   نـه انگلیسی، عربی، استعداد تحصیلی و دانش عمومی ادبـی بـه صـورت چهارگزی   

هـا بـرای گـرفتن آزمـون      ی دوم دو تا چند برابر ظرفیـت را بـه دانشـگاه    کند و در مرحله می

 6931این نو  آزمون از سـال  . کند پژوهشی معرفی می ی آموزشی ـ   شفاهی و بررسی پیشینه

هـا قابـل مشـاهده     تغییری که در این نو  آزمون در طی این سـال . تا کنون در حال اجراست

پژوهشی داوطلبان بـوده   –ی علمی  تغییر درصد آزمون کتبی، شفاهی و بررسی پیشینه است،

درصد شفاهی و پـس از آن   91درصد کتبی،  71به این ترتیب که ابتدا مساوی، سپس . است

ها این اختیار داده شد که سهم آزمون شفاهی و یا کتبی تشریحی مورد نظر گـروه را   به گروه

درصد افزایش دهند و هیچ تأثیری بـرای آزمـون مرحلـه اول قائـل      611ی دوم تا  در مرحله

درصـد و   91درصد، مصاحبه  51مجدداً برای آزمون مرحله اول  6935و از سال ( 5)نشوند 

 . درصد سهم قائل شدند 21پژوهشی   ی علمی ـ پیشینه

 ی دکتری اهداف و مبانی اصیل دوره -1

ی زبـان و ادبیـات فارسـی بـه تعریـف      رشـته  شناسی آزمون دکتریالزم است قبل از آسیب

ی ی آن پرداخـت تـا از رهگـذر مقایسـه    دهندهاهداف اصیل و علمی این دوره و مبانی شکل

های آزمـون قابـل   های آن آزمون با اهداف حقیقی دوره و مبانی آن، آسیبرویکردها و بنیان

 .تشخیص باشند

 های آموزشی هدف -1-2

منسجم به زبان و ادبیات فارسی و اطالعات تخصصـی در  کسب اطالعات جامع و  -1-6-6

 گرایشی خاص؛

 آشنایی با متون مهم و جدید ادبیات فارسی و توانایی تبیین محتوایی انوا  متون؛ -1-6-2

های ادبـی و توانـایی کـاربردی و تحلیلـی آن در     تر با انوا  دانشآگاهی تخصصی -1-6-9
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 متون فارسی؛

ی زبان عربی و توانایی خوانـدن و فهـم متـون مهـمّ      چهارگانه های تسلط به مهارت -1-6-3

و تحلیـل صـرفی و نحـوی آن و    ( فارسی ـ عربـی  )ی دو سویه ادب عرب و توانایی ترجمه

 کشف روابط ادبیات عربی و فارسی؛

ی دو ی زبان انگلیسی و توانایی خوانـدن و ترجمـه   های چهارگانه تسلط به مهارت -1-6-5

 ی ادبیات؛های انگلیسی در حوزهالت و کتابی انوا  مقاسویه

 . های تدریس دانشگاهیآگاهی نظری با روش -1-6-1

 های پژوهشیهدف -1-2

برد عملیاتی یك پـژوهش  و توانایی پیش 6های ادبیشناسی پژوهشآگاهی از روش -1-2-6

 از آغاز تا پایان؛...( مقاله، رساله، کتاب، طرح پژوهشی و )

ی زبـان و ادبیـات   یشـان در گسـتره  های مورد عالقـه جویان به حوزهنشهدایت دا -1-2-2

 های ادبی مرتبط با توجه به دانش روز و نیازهای جامعه؛فارسی و دانش

ای در گرایشی خاص از زبان و ادبیات فارسـی و   رشته مطالعات تخصصی و یا میان -1-2-9

ی دکتـری و   ر چهـارچوب رسـاله  ها و نتایج علمـی در آن حـوزه د  ی جدیدترین نظریهارائه

 .مقاالت علمی ـ پژوهشی

 های مهارتی هدف -1-9

ترین توانایی عملی تدریس زبان و ادبیات فارسی و توانایی کاربرد بهترین و مناسب -1-9-6

 جویان مقاطع مختلف؛روش تدریس برای دانش

ان یکـی از  آموختگـان دکتـری بـه عنـو     نهادینه شدن تفکر انتقادی در نگرش دانش -1-9-2

-جویان خـود در سـال  مند آن به دانشاهداف اصلی هر نو  آموزش و توانایی آموزش روش

 های بعد؛

توانایی برقراری ارتباط میان دانش تخصصی و نیازهای جامعه و کـارآفرینی بـرای    -1-9-9

                                                           
1 Literary Research Methodology 
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 (.1)خود و دیگران 

 ی دکتریگیری اهداف اصیل دورهمبانی شکل -1-4

شود کـه ایـن   ی زبان و ادبیات فارسی روشن میی دکتری رشتهدورهبا تحلیل اهداف اصیل 

-، تفکـر انتقـادی، روش  6اطالعات ادبی: اهداف مبتنی بر چهار اصل اساسی قابل تحقق است

 .شناسی علمی و کارآفرینی

 اطالعات ادبی -1-4-2

اطالعـات  . اطالعات ادبی در دو ساحت اطالعـات عمـومی و تخصصـی مـورد نظـر اسـت      

آورد جو پدید میگرش صحیح و منسجم به کلّیّت زبان و ادبیات فارسی برای دانشعمومی ن

ی اطالعـات و دانـش مطـرح شـده در     جو با کلیـه و اطالعات تخصصی باعث آشنایی دانش

پـردازی  پـردازی، تحلیـل و نظریـه   نیـاز فرضـیه  اطالعات ادبی پـیش . شودگرایشی خاص می

یکـی از مراحـل تأثیرگـذار و بسـیار مهـم در       .استای ی هر موضو  و مسألهصحیح درباره

ی تحقیق اسـت کـه ایـن مرحلـه در واقـع      ی موضو  و مسألهفرایند تحقیق آشنایی با پیشینه

 (. 7)ی موضو  است همان کسب اطالعات تخصصی درباره

گیـرد، بلکـه هـر چـه     مند نه تنها در برابر رشد تفکر انتقادی قرار نمـی کسب اطالعات هدف

: 6333، 2کیس)رود تر باشد امکان رشد تفکر انتقادی وی باالتر میاطالعاتی فرد وسیع یپایه

است، پس  «ییدانا عصر»ثروت اکنون  عصر و شکار عصر پس از تافلرالوین  یهبه گفت(. 36

 گمـان منظـور  بـی  ؛ البتّـه دست کسی است که اطالعات بیشتری دارد در قدرت این عصر در

و  بلینگـر ) .گیری از اطالعات داشـته باشـد  پردازش و بهره دری یشترکسی است که توانایی ب

 . (2: 9،2116اسمیت

 تفکر انتقادی -1-4-1

ی مهارت کاربرد آن در حیطهای از دانش، نگرش و آمیزه را تفکر انتقادی 6واتسون و گلیزر

 2؛ 2ستنباطا -6 :دانندمهارت می این پنج تفکرانتقادی را توانایی در کنند وتعریف می عمل

                                                           
1 Literary Information 
2 Case 

3 Bollinger , A. S. Smit 
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 1های منطقیارزشیابی استدالل -5 ؛5تعبیر و تفسیر -3 ؛3استنتاج -9؛ 9شناسایی مفروضات –

  (.2) (616-611: 6331 و همکاران، 7هاون اشتاین)

تـوان اطالعـات را   توان اکسیر اطالعات نامید؛ زیرا با تفکـر انتقـادی مـی   تفکر انتقادی را می

رفـت آن  یابی کرد و زمینـه را بـرای ارتقـاء و پـیش    ارزش بندی، مقایسه ودهی، طبقهسازمان

جو از منظـر آن بـه   ای است که دانشتفکر انتقادی دریچه(. 93: 6333، 2فورست)فراهم کرد 

پـردازد و  ها میی آننگرد و به تحلیل، ارزیابی و مقایسهساحت اطالعات و دانش موجود می

هـای جدیـد و پاسـخ    ست پیشین و با طرح سؤالها و نتایج نادراز این رهگذر با ردّ قضاوت

. آوردرفـت دانـش ادبـی را در ابعـاد گونـاگون فـراهم مـی       ی پـیش ها زمینـه مند به آنروش

یابی به نگرش در جایگاه یکی از عوامل اصلی برونداد نهـایی در یـك نظـام آموزشـی      دست

دانشـجویان دکتـری    های شـناختی  ویژگی(. 73: 6929بازرگان، )ی تفکر انتقادی است  نتیجه

های پیشرفت تحصیلی نیز در راسـتای تفکـر    های هوش و استعداد و نیز آزمون شامل آزمون

 (.3( )675-673: همان)انتقادی است 

 شناسیروش -1-4-9

آید ترین بخش این دوره به شمار میکه مهم -ی زبان و ادبیات فارسی ی دکتری رشته رساله

شناسـی  روش. یابـد ا و مفهوم حقیقی و علمی خود را میشناسی، معندر چهارچوب روش  -

-گیـری و فرضـیه  فرایند علمی هدایت و انجام یك پژوهش علمی از طرح سـؤال تـا نتیجـه   

تواند مبتنـی بـر اطالعـات تخصصـی و     گر میشناسی پژوهشبر اساس روش. پردازی است

پذیر و ، دقیق، آزمونشده ساختار و طرحی علمیهای علمی مطرحتفکر انتقادیش برای سؤال

-ای از روشبرد تحقیق از آغاز تا پایان را با یك یا مجموعهمنظم تعریف کند و توانایی پیش

ی تحقیق اسـت و تفکـر انتقـادی    پردازی و آشنایی با پیشینه اطالعات اساس فرضیه. ها بیابد

                                                                                                                                     
1 Watson , Glaser 
2  Inference 
3 Recognition of Assumptions  
4
 Deduction 

5 Interpretation 
6 Evaluation of Argument 
7 Hownstein 

2 Forst 
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  . کنددهی و هدایت میجو نسبت به فرایند تحقیق را شکلنگرش تحلیلی دانش

 کارآفرینی -1-4-4

آموزشی، : های نسل اول شوند، دانشگاه ها به سه نسل تقسیم می در نظام علمی جهان دانشگاه

بر این اساس . های نسل سوم کارآفرین پژوهشی و دانشگاه: های نسل دوم دانشگاه

های الزم در کارآفرینی  ها و مهارت ی دکتری الزم است از توانمندی دانشجویان دوره

ی دکتری زبان و ادبیات فارسی نباید در انتظار فراهم  ی دوره آموخته دانش. دار باشندبرخور

شده در  های کسب آوردن شغل برایش باشد؛ بلکه خود باید بتواند بر اساس دانش و مهارت

های شغلی فراهم  ی دکتری به سرعت جذب بازار کار شود و برای خود و دیگران زمینه دوره

ی دکتری نیز تأکید بر اصل کارآفرینی و اقتصادمحوری  المللی دوره د بینیکی از ابعا. سازد

آموختگان این مقطع در هر نهادی در جایگاه ارزش افزوده  ی دکتری است که دانش دوره

شده را از  های کسب بازرگان سطح دانش و مهارت(. 51: 6933عزیزی، )شوند  قلمداد می

 (.73: 6929)داند  وزشی میعوامل اصلی برونداد نهایی یك نظام آم

دیگر هستند و برای تحقق اهداف گونه که اشاره شد هر یك از این چهار مؤلفه مکمّل یك آن

ندادن هر یك به معنای انحراف و  توجهی و آموزش ی دکتری اهمیت بنیادین دارند و بیدوره

تواند پایه ی مذکور میروشن است چهار مؤلفه. ی دکتری استخلل در تحقق اهداف دوره

ی و معیار مناسبی برای طراحی آزمون کتبی و شفاهی و تشخیص افراد شایسته برای ادامه

 (. 61)تحصیل دانشگاهی باشد 

 ی دکتری و آزمون آن ی دوره شده اهداف تعریف -1

ی زبان و ادبیات فارسی بر اساس ی دکتری رشته ی دورهشدهبا نگاهی به اهداف تعریف

 .های آزمون دکتری قابل شناسایی است های برخی از آسیب ریشههای آن  نامه درس

 ی دکتری اهداف اساسی دوره -1-2

گونـه   ی دکتـری هـدف اساسـی، ایـن    ی زبان و ادبیات فارسـی در دوره ی رشتهنامهدر درس

های درسی و پژوهشی دکتری زبان و ادبیات هدف مهم در تدوین برنامه»: تعریف شده است

هـای ادبـی و بالغـی و    ی علمی در سطح اجتهاد در زمینـه های بایستهتفارسی حصول مهار

ی کامل به  متون اصیل ادب فارسی از نظـم و نثـر و   دستور تاریخی زبان فارسی و نیز احاطه
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: 6915ی زبان و ادبیـات فارسـی،   کمیته)« ی عرفانی استمتون تفسیری عربی و متون ارزنده

ی دکتری تعریف شـده اسـت    هایی برای دوره که گرایشهای جدیدتری هم  نامه در درس(. 9

ی مشـخص، بـدون    هدف اساسی تسلط، نقد و تحلیل آثار زبان و ادب فارسی در یك حوزه

باشـد   های دیگر مـی  های کالن زبان و ادبیات و دانش در نظر داشتن ارتباط آن با دیگر حوزه

ی دکتـری  ی درسـی دوره مـه گونه اهـداف برنا  روشن است بر اساس این(. 3: 6931همان، )

ی عمـومی و   ی دکتـری آزمـون آن در دو مرحلـه   هـای دوره تدوین شده و متناسب بـا درس 

 .و در دو بخش کتبی و شفاهی تعریف شده است( 66)تخصصی 

 مبانی آزمون کتبی  -1-1

فهم و احاطه به انـوا  متـون نظـم و نثـر ادب فارسـی بـه صـورت عمـومی و در          -7-2-6

و توانایی شرح و بازنویسی آن به زبـان  ( آزمون عمومی)ای  های چهارگزینه چهارچوب پاسخ

 ؛(آزمون تخصصی)گویی به سؤاالت مربوط در گرایشی خاص فارسی معیار امروز و پاسخ

 های ادبی و رویکردهای آن؛اطال  از انوا  دانش -7-2-2

های هر یك ان ویژگیهای ادب فارسی و توانایی تعریف و بیآگاهی از انوا  جریان -7-2-9

 به صورت عمومی و در گرایشی خاص؛

 های صرفی و نحوی؛ی انوا  متون عربی و تحلیلفهم و ترجمه -7-2-3

ی متـون مهـمّ انگلیسـی در    آشنایی با دستور زبان انگلیسی و توانایی فهم و ترجمه -7-2-5

 ی ادبیات؛حوزه

 .صیلیها و استعدادهای شناختی و تح تشخیص توانایی -7-2-1

 مبانی آزمون شفاهی -1-9

بیان شفاهی اطالعات عمومی و یـا تخصصـی زبـان و ادبیـات فارسـی مبتنـی بـر         -7-9-6

 گر؛تخصص و عالیق استاد پرسش

هـای  وری صحیح و بیان دالیل منطقی و علمی در اثبات یا ردّ دیدگاهتوانایی سخن -7-9-2

 گوناگون؛

 .وطلبپرسش از سوابق علمی ـ پژوهشی دا -7-9-9
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 آزمون دکتری استاندارد  -8

های سطح اول جهان و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و  با بررسی آزمون دکتری در دانشگاه

ی کنونی آزمون که به صورت نیمه متمرکز است به  رسد شیوه دانشگاهی کشور به نظر می

بته الزم است تر است که ال ی زبان و ادبیات فارسی نزدیك آزمون استاندارد دکتری رشته

بر این اساس این آزمون به دو بخش آزمون . اصالحاتی در فرایند آن در نظر گرفته شود

 .شود و شفاهی تقسیم می( شامل آزمون عمومی و تخصصی)کتبی 

 آزمون عمومی -8-2

بخش اول آزمون عمومی زبان و ادبیات فارسی است که شامل همان موضوعات استعدادهای 

تواند پایشگرهای مناسبی برای داوطلبان  باشد و می یسی عمومی میتحصیلی و زبان انگل

یابیم که هدف از برگزاری این آزمون  با بررسی سؤاالت استعداد تحصیلی در می. باشد

های تفکر انتقادی از جمله استنتاج، استنباط و شناسایی مفروضات است؛  سنجش مهارت

این . انش تجزیه و تحلیل داوطلبان داردسؤاالت ریاضی و آمار نیز نقش مهمی در سنجش تو

های مختلف از داوطلبان ورود به دانشگاه  های طراز اول جهان با نام نو  آزمون در دانشگاه

پیشنهاد این است که سؤاالت این آزمون بر اساس الگوهای عمومی سنجش . شود گرفته می

ده طراحی شود تا چون واتسون و گلیزر مطرح ش تفکر انتقادی که توسط متخصصانی هم

های تفکر انتقادی داوطلبان را سنجید و بر اساس  بتوان به صورت تفکیکی سطح مهارت

های زبان و ادبیات فارسی در راستای   ی ایشان و گزارش آن به گروه نمرات به دست آمده

ریزی کرد و به دانشجویان پذیرفته  اند برنامه تری گرفته ی کم هایی که نمره افزایش مهارت

چنین الزم است  هم. ی پژوهشی و آموزشی داد ترشان مشاوره های قوی شده بر اساس مهارت

ی توانش و نگرش کارآفرینی  داوطلبان در این بخش طراحی  سؤاالت استانداردی درباره

 .تواند اختصاص یابد می درصد آزمون بخش کتبی به این بخش  611درصد از کل  21. شود

واند مال  و معیار استانداردی برای شناسایی داوطلبان واجد ت آزمون زبان انگلیسی می

از سه بخش دستور زبان، واژگان و در  مطلب  6935این آزمون در سال . شرایط باشد

الزم است محتوا و روش این آزمون نیز به استانداردهای سنجش زبان . تشکیل شده بود

به سه مهارت مهم شنیدن، گفتن و  انگلیسی روز نزدیك شود؛ به عنوان نمونه در این آزمون

که جدیدترین نو  آزمون تافل  IBTنوشتن توجهی نشده است در حالی که در آزمون تافل 
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است به صورت تفکیکی چهار مهارت زبانی شنیدن، خواندن، گفتن و نوشتن ارزیابی 

 ی آزمون کتبی را درصد از کل نمره 21توان  به آزمون زبان انگلیسی نیز می. شود می

 .اختصاص داد

 آزمون تخصصی زبان و ادبیات فارسی -2-2

شود، به  در آزمون تخصصی زبان و ادبیات فارسی که به صورت غیر متمرکز برگزار می

به نظر نگارندگان این مقاله الزم است در . ای استفاده کرد ناچار باید از سؤاالت چهار گزینه

کلیات ادبیات فارسی به صورت چهار ی زبان و ادبیات عربی و  این بخش تنها دو ماده

در بخش زبان و ادبیات عرب نیز الزم است سؤاالت به . ای مورد سؤال قرار گیرند گزینه

استانداردهای طراحی سؤال زبان خارجی نزدیك شود؛ به عنوان نمونه بر اساس الگوها و 

نه صرفاً  آموزی سؤاالت طرح شود اهداف در  مطلب زبان خارجی یا استانداردهای واژه

ی زبان عربی  ی کارشناسی که درباره های سؤاالت آزمون سراسری از دوره بر اساس کلیشه

چنین سؤاالت ادبیات عرب در راستای ادبیات تطبیقی فارسی و عربی باشد  هم. مرسوم است

 21توان ارزش  به این بخش نیز می. و کارکردی که ادبیات عرب در ادبیات فارسی دارد

 .آزمون را در این مرحله اختصاص داد درصد از کلّ

های مهم و متعدد آن شامل دستور زبان، بالغت،  ی کلیات ادبی با توجه به بخش در حوزه

درصد از آزمون کتبی  31شناسی، تاریخ ادبیات و نقد ادبی الزم است ارزش آن به  سبك

کر انتقادی و تا افزایش یابد و سؤاالت در راستای ارزیابی اطالعات تخصصی با رویکرد تف

الزم است در این بخش از ورود به سؤاالت . شناسی دانشجویان متمرکز شود حدّی روش

های ادبی سؤال  توان از گزاره نظم و نثر پرهیز شود و بنا به ضرورت در صورتی می

های  ی بالغت و یا دستور زبان مطرح کرد که نسبیت میان گزینه ای مثالً در حوزه چهارگزینه

 .ی ادبی باشد ها شناسی گزاره ا حدّ امکان کم باشد و یا در بخش واژه و اصطالحپاسخ ت

 آزمون شفاهی -2-9

چون سازمان سنجش سه برابر ظرفیت  پس از برگزاری آزمون کتبی توسط نهادی مرکزی هم

ی آزمون  در این مرحله کل نمره. شود ها اعالم می شده از سوی این سازمان به گروه اعالم

الزم است هدف اصلی از . گردد ی نهایی داوطبان می درصد از نمره 51دیل به کتبی تب

 . برگزاری این بخش از آزمون تحقّق اهداف اصیل نامبرده شده در بخش آزمون شفاهی باشد
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توانند نگرش تحلیلی و کیفی داوطلبان را به متون  ی دکتری ارزیابان می بر اساس مصاحبه

ی  نامه ی دانشجو و متناسب با پایان ی مورد عالقه زمینه نظم و نثر فارسی با توجه به

نامه و  ی دکتری ارزیابی کنند و بر اساس آن پایان ی رساله ی آماده  کارشناسی ارشد و پیشنهاده

ی مطالعاتی و پژوهشی، تسلط وی به  پیشنهاده، میزان اطالعات تخصصی، عالقه، پیشینه

 .ی داوطلب را بسنجند شناسی پژوهشی و نگرش کارآفرینانه روش

ی پذیرش داوطلب را به خود  درصد از کل نمره 91شود این بخش از آزمون  پیشنهاد می

ی برگزاری مصاحبه نیز به صورت گروهی باشد به این صورت که  شیوه. اختصاص دهد

داوطلب در مقابل مجمو  ارزیابان حاضر شود تا از سؤاالت تکراری پرهیز شود و هر 

ی نهایی که  ای را مطرح کند و نمره اش سؤاالت سنجیده ی تخصصی ه به زمینهارزیاب با توج

دهد بر اساس ارزیابی  شده به داوطلب می های از پیش تعریف هر ارزیاب بر اساس گویه

 .هایی که داوطلب به او داده و نیز ارزیابی توانش عمومی علمی داوطلب باشد پاسخ

 ی علمی داوطلب بررسی پیشینه -2-3

ون دکتری مطلوب به نظر نگارندگان این مقاله آزمون فرایندی است به این معنا که فرایند آزم

ی کارشناسی ارشد باید لحاظ  ی کارشناسی تا دوره آموزشی ـ پژوهشی دانشجو از دوره

ی کارشناسی و کارشناسی ارشد در  بر این اساس در بخش آموزشی معدل دوره  شود؛

البته معدل مقطع کارشناسی ارشد از ضریب تأثیر باالتری که  ی مربوط مؤثر است  رشته

ی کارشناسی و کارشناسی ارشد که در  همچنین برخی از دروس دوره. باشد برخوردار می

در بخش . راستای گرایش دکتری داوطلب است الزم است دارای ضریب تأثیر باالتری باشد

ی  ی ارشد و گرایش و پیشنهاده نامه یانراستایی موضو  پا نامه با هم ی پایان پژوهشی نیز نمره

های پژوهشی مانند مقاالت  ی فعالیت دکتری باید از لحاظ ضریب نمره لحاظ شود و کلیه

ی سخنرانی علمی،  ها، ارائه پژوهشی، مقاالت علمی ترویجی، شرکت در همایش  علمی ـ

نو  دانشگاه . کنند ی کلّ این بخش را تعیین می نیز نمره... های علمی و  شرکت در کارگاه

های گروه الف،  مقصود از دانشگاه)تواند به سطح الف، ب، پ  محلّ تحصیل دانشجو نیز می

های گروه ب  دانشگاه برتر ایران از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، دانشگاه 61

( گیرد یها در گروه پ جای ممی شود و مابقی دانشگاه 611ی  ها تا رتبه شامل سایر دانشگاه

ی علمی دانشگاه و گروه آموزشی مربوط ضریبی برای آن قائل  تقسیم شود و بر اساس مرتبه
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تواند در  ی مقطع کارشناسی ارشد داوطلب می نامه ی علمی استاد راهنمای پایان مرتبه. شد

ی وی تأثیرگذار باشد؛ بدیهی است میان تخصص اصلی استاد راهنما  نامه گذاری پایان ارزش

ی  ی کارآفرینی بر اساس رشته تجربه. و  انتخابی دانشجو باید هماهنگی مشاهده شودو موض

آموزشی داوطلب  ی علمی ـ پژوهشی ـ دهی پیشینه ای در نمره داوطلب نیز سهم قابل مالحظه

های  ی دکتری به گروه ی دوره نامه ی پایان این پیشینه همراه با پیشنهاده. خواهد داشت

ی  شده میان همه ها بر اساس استانداردهای مشخص و تعریف د و گروهشو آموزشی ارائه می

درصد  21مجمو  این بخش . کنند دهی می ها را بررسی و نمره های آموزشی کشور آن گروه

 .کند ی نهایی داوطلب را تعیین می ی پایانی از نمره نمره

 ی اول آزمون کتبی مرحله

 

 درصد 51 درصد 21 استعدادهای تحصیلی

 درصد 21 ون زبان انگلیسیآزم

آزمون زبان و ادبیات 

 عربی

 درصد 21

 درصد 31 کلیات و دانش ادبی

 درصد 91 آزمون شفاهی و مصاحبه

 درصد 21 آموزشی  ی علمی ـ پژوهشی ـ پیشینه

 گیری نتیجه -3

ر رغم تغییرات و اصطالحاتی که دی زبان و ادبیات فارسی علی  آزمون دکتری کنونی رشته

چنان از توانش ارزیابی و پایش داوطلبان دارای صالحیت برای  آن صورت گرفته است هم

ی دکتری ناتوان است؛ این مسأله را از نو  سؤاالت آزمون کتبی و شفاهی و   تحصیل در دوره

با در نظر . توان مشاهده کرد های اخیر می شدگان این آزمون در سالنیز از عموم پذیرفته

های دیگری همچون نظام آموزش و  بخش مهمی از این مسأله به مؤلفه گرفتن این که

گردد، اما الزم است بر بنیان اصول اطالعات تخصصی،  بازمی... پرورش، نظام اجتماعی و 

شناسی و کارآفرینی اصالحاتی در آزمون دکتری این رشته انجام شود تا  تفکر انتقادی، روش

آزمون . ترین اشخاص انتخاب شوند بهترین و مناسبکنندگان در این آزمون  از بین شرکت
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ی آزمون عمومی، تخصصی، استاندارد دکتری پیشنهادی در این مقاله دارای چهار مرحله

 .شودی علمی داوطلب میشفاهی و بررسی پیشینه

 

 هایادداشت

ل صطالح خرد برگرفته از فرایند تولید دانش از نظر الوین تافلر است که پس از مراحا -1

خرد ابزاری است . داند داده، اطالعات و دانش، خرد را مرحله نهایی و غایی این فرایند می

 .)(Abbott, 1993: 75شود  می استفاده از آن تبدیل داده به اطالعات و دانش که همواره در

ای سه تا پنج ساله است که ی آموزشی زبان و ادبیات فارسی دورهی دکتری رشتهدوره -2

-ی آموزشی سه تا چهار ونیمدوره. شود آموزشی و پژوهشی تقسیم می یش دورهبه دو بخ

گذر از ره. گذرانندواحد آموزشی را می 23تا  61سال تحصیلی است و طیّ آن دانشجویان 

شان و نیز انوا   تر ادبی با توجه به گرایشاین دروس دانشجویان متون دشوارتر و تخصصی

دهند؛ به عنوان نمونه در درس  مورد مطالعه و بررسی قرار می های ادبی و فرامتنی رادانش

و در درس بالغت با متون مهمّ  تاریخ وصّافزیدری و  متون نثر فارسی با

ی هدف از این دوره ارائه. شوند تر آن آشنا میکردهای تحلیلی و تخصصیبالغی و روی

آزمون . های فرامتنی ادبی استارسی و دانشی زبان و ادبیات فتر در پهنهاطالعات تخصصی

ی دوره. پردازدی جامع در پایان این دوره نیز به ارزیابی میزان تحقّق همین هدف میدوره

ی آن در شورای علمی ی دکتری و تصویب پیشنهادهپژوهشی عمالً با انتخاب موضو  رساله

ی دکتری سال اول دورهنیم تواند در هماناین انتخاب و تصویب می. شودگروه شرو  می

سال تحصیلی زمان ی دکتری معموالً بیش از چهار و نیمتألیف و نگارش رساله. انجام شود

جویان به مطالعه، تحقیق و بررسی کامالً تخصصی ی دکتری دانشی رساله به واسطه. بردمی

پایان این پردازند و هدف این است که در در یك بخش محدود زبان و ادبیات فارسی می

ها و کاویی ژرفدوره ایشان به نگرش تخصصی در بخش مورد نظر دست یابند و آماده

 .های پیش رویشان باشندهای نو در سالپژوهش

 انتقادی نه تنها باید یکی از که تفکر دارند تعلیم و تربیت اتفاق نظر نظرانصاحبامروزه  -9

 مقطع هر آموزش در ناپذیرجداییخش بلکه باید ب هر نو  آموزشی، های بنیادینهدف

گزینش و کاربرد  ،تفکری است که تحلیل، ارزشیابی ،انتقادی زیرا تفکر ؛باشد تحصیلی
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 فورست،)امروز است  جهان که نیازاصلی همان  آورد، پدید میانسان برای بهترین راه حل را 

6337: 52). 

پرویز صفا،  ذبیح اهلل بیات فارسیی زبان و اد رشته دکتری شدگان نخستین آزمون پذیرفته -3

دکتر و  ی این رشته آموخته نخستین دانش معین محمد که بودند معین محمد و خانلریناتل 

 .تغیر پزشکی دانشگاه تهران اس

با هدف عدالت  6931گردد که در سال  ها بازمی های دولت این تغییرات به تغییر سیاست -5

ها گرفته شد و آزمون به  ها و گروه ت از دانشگاهآموزشی و افزایش قدرت مرکزی اختیارا

های دولت در راستای  سیاستبه بعد  6939متمرکز برگزار شد؛ اما از سال صورت نیمه

تغییر یافت؛  6931های قبل  های آموزشی مانند سال تمرکززدایی و تفویض انتخاب به گروه

 .درصد افزایش یافت 611ظر تا ها برای انتخاب داوطلبان مورد ن بنابراین سهم تشخیص گروه

شود که بنا بر بعضی ی دکتری به روشنی آشکار میبا بررسی ساختار و محتوای دوره -1

ی آن، های نادرست دربارهفرضاشکاالت از جمله تعریف نادرست از گرایشی شدن و پیش

ایل عمالً این مسیر آموزشی، پژوهشی و مهارتی به سوی اهداف غیر مهم و انحرافی متم

ی بعضی متون ی آموزشی کسب اطالعات دربارهبه طور خالصه هدف دوره. استشده

های ادبی چون دستور و بالغت تر و نیز نگاهی اجمالی به بعضی دانششهرتدشوارتر و کم

ای متراکم و حجیم از ی تودهی پژوهشی ارائههای ادبی است و هدف دورهو مکتب

توجه به است؛ بی( های کلّیعموماً موضو )ضو  ادبی ی یك مواطالعات پیشین درباره

:  . ن)نامه شناسی علمی پایانو روش (Problem Oriented Thesis) محوریمساله

 (.653 -629: 6925فرامرز قراملکی، احد، 

شناختی نو از موضو  و : های تحقیقی زیادی دارد؛ از جملهی پژوهش فایدهپیشینه -7

ی موضو ، آگاهی از های تحقیق به کار رفته دربارهتبیین انوا  روشمفهوم و ساختار آن، 

ها و مباحث تحقیق بندی سؤالهای قبلی متخصصان، کمك در طبقهها و پژوهشدیدگاه

 (. 52: 2113گری، )

ماهیت تفکّر انتقادی را مورد بررسی  نیمکمیچگونه فکر در کتاب  )(Dewey ییدیو -2

اول آن حالت  یمرحله: ه او تفکّر منطقی شامل دو مرحله استبه عقید .قرار داده است

رود و عمل آغاز تفکّر به کار می پیچیدگی و مشکل دماغی است که در تردید، شك،

کنجکاوی، تحقیق و پیدا کردن مطالب و مواد جهت بیرون آمدن از آن حالت شك و تردید 
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پیشنهاد  بارهمسأله را در این حلّ یهباشد که مراحل پنجگاندوم آن می یمرحله ،پیچیدگی و

 .(65: 6973 مایرز،) کندوی ماهیت تفکرانتقادی را تردید سالم معرفی می .کندمی

قبول و :  .ی زبان و ادبیات فارسی ن ی اهمیت آموزش تفکر انتقادی در رشته درباره -3

و ادبیات فارسی  ی زبان بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته(: 6935)همکاران 

 (.دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: مورد مطالعه)

توجه به مبانی مذکور در آزمون دکتری به دو صورت ترکیبی و تفکیکی قابل تصوّر  -61

ی مهارت  شود که به ارزیابی همهای طرّاحی میدر بخش ترکیبی سؤاالت به گونه. است

بندی و تحلیل موالنا و تقاضای طبقه مثنویابیاتی از  یپردازد؛ به عنوان نمونه ارائهمبنایی می

در بخش تفکیکی . مفاهیم آن در ساختار متنی علمی و بررسی آن در کلیت عرفان اسالمی

گیرد؛ به عنوان نمونه سؤاالت تعریفی و هر مهارت به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می

ی تفکر انتقادی و یك متن در حوزه ی اطالعات، تحلیل و استنتاج ازاصطالحی در حوزه

شود مبانی مذکور طیفی یادآور می. شناسیی روشی علمی پژوهشی در حوزهنگارش مقاله

ها تصوّر کرد، بلکه بحث نمود بیشتر یك توان تفکیك صد در صدی میان آنهستند، لذا نمی

 .اصل نسبت به موارد دیگر است

گیرد و چند برابر  ن سنجش از داوطلبان میآزمون عمومی، آزمونی است که سازما -66

دید  در صورت صالح)شدگان را برای مصاحبه و آزمون کتبی تخصصی  ظرفیت پذیرفته

 .کند ها معرفی می به گروه( های آموزشی گروه
 

*** 

 نامهکتاب

 .انتشارات سمت: تهران. ارزشیابی آموزشی (.6929)بازرگان، عباس   .6

سازی تجانس بین نیاز  بررسی مثلثی»(. 6933)منصور   سوسن؛ توکلی،خیرزاده، شیال؛ مرندی، سیده  .2

گیری شده در بخش  های زبانی اندازه های زبان انگلیسی و مهارت مهارتبه  دانشجویان مقطع دکتری

. سال پنجم. گیری و ارزشیابی آموزشی مطالعات اندازهی  نامه فصل. «یزبان عمومی آزمون دکتر

 . 31-17 :صص. پاییز. 66ی  شماره

تأثیر برگزاری آزمون عمومی زبان بر گزینش علمی داوطلبان ورود به »(. 6921)نژاد، حسین  عباسی .9

های زبان  پژوهشی  نامه دوفصل. «سنجی در قالب مدل اقتصاد( دانشگاه تهران)ی دکتری  دوره

 .23-3: صص. بهار و تابستان. خارجی



 ومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسید

 مشهد -2931تیرماه  12

 

071 

. «های دکتری از منظر داوطلبان بررسی مصاحبه»(. 6933)اهلل؛ محمدی، محمدفائق  نعمت  عزیزی، .3

 .13-56: صص. 3ی  شماره. 26ی  دوره. ریزی در آموزش عالی پژوهش و برنامه ی نامه فصل

. «های زبان و ادبیات فارسی نامه شناسی پایان آسیب»(. 6921)نژاد، محمدعلی؛ قبول، احسان  غالمی .5

 .632-626: صص. تابستان. 6 شماره. 6سال . گوهر گویاپژوهشی  –ی علمی  مجله

چاپ . دانشگاه علوم رضوی: مشهد. شناسی مطالعات دینیروش(. 6925)فرامرز قراملکی، احد  .1

 .اوّل

بررسی میزان رشد تفکر انتقادی »(. 6935)محمدیاری، اشرف  قبول، احسان؛ یاحقی، محمدجعفر؛ .7

. «(دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان: مورد مطالعه)ی زبان و ادبیات فارسی  دانشجویان رشته

 .215-677: صص. بهار. 99شماره . 3سال . نقد ادبیپژوهشی  –ی علمی  نامه فصل

مشخصات کلّی، برنامه و سرفصل (. 6915)ی زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی کمیته .2

ش شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموز: تهران. دروس دکتری زبان و ادبیات فارسی

 .عالی

برنامه و سرفصل مشخصات کلّی، (. 6931)ی زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی کمیته .3

شورای عالی برنامه ریزی : تهران. (گرایش ادبیات عرفانی)دروس دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 .انتشارات سمت .تهران. یخدایار ابیل یهترجم .آموزش تفکر انتقادی .(6973)مایرز، چت  .61

 چاپ اول

بررسی وضعیت علمی داوطلبان »(. 6939)شادمهر، عبدالکریم؛ فراهانی، الهه   زاده، سیما؛ نقی .66

  ی فصلنامه. «التحصیلی بر اساس دانشگاه فارغ 6936ی دکتری سال  متمرکز ورودی دوره آزمون نیمه

 .696-617صص . تابستان. 1ی  شماره. سال چهارم. گیری و ارزشیابی آموزشی مطالعات اندازه

1. Abbott, J. (1993). "Quantitative Critical Thinking". College Teaching. 
Vol. 41. p.92. 

2. Bollinger , A. S.Smit.R.D (2001). Association for information 
management. Journal of knowledge management , Vol 5 , No1 , 2001.  

3. Case, B. (1994). Walking around the elephant. A critical thinking 
strategy for decision making. The journal of continuing education in 
nursing. 

4. Forst , Peter.J (1997). Building bridges between critical theory and 
management  education. Journal of management education, Aug 97, vol 
21, P.361. 

5. Gray, E. David (2004). Doing research in the real world, London: SAGE 
publication. 


