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 چکیده

 عنصرهای از  یکی، به ویژه دانشجویان دکتری، یلیتحصیلات تکم و دانشجویان هیئت علمی اعضای دقیقصحیح و انتخاب 

 دارد. شیوه بستگی مستقیم آموزش عالی و پژوهشی است و سایر فرایندهای دانشگاهی به کیفیت این انتخاب های مؤسسهموفقیت 

های در دانشکده های تشریحینامهبر اساس پرسش ارزیابی بنا شده است. بررسی میدانی مصاحبه بر پایه این افرادمرسوم انتخاب 

ی استاندارد برای اهنامهشیوه و نقدهایی بر روند فعلی مصاحبه دارند شوندگانمصاحبهکشاورزی نشان داد که اعضای هیئت علمی و 

از  و پژوهشی ارزیابی علمی در مراکز آموزش عالی فعلی مصاحبه شیوهشناسی آسیب با هدف. این نوشتار مصاحبه وجود ندارد فرایند

 برای افزایش مهارتگام بهگام اینامهعملی به صورت شیوه یراهکار سعی در فراهم آوردن ،شوندگانکنندگان و مصاحبهدیدگاه مصاحبه

 .دارد های علوم کشاورزیرشته اعضای هیئت علمی ارزیابی مصاحبه
 

 .یدانشگاهمحیط قضاوت، سنجش، ارزیابی، : یواژگان کلید

   

 مهمقد

رد اهب. راستهای کشور بحث فعلی مدیران دانشگاه مهمترین به احتمالعمده و  بهبود کیفیت فرایندهای دانشگاهی دغدغه

هایی علمی، های آموزش، پژوهش و حتی مدیریت دانشگاهی گزینش صحیح و به کارگیری شیوهاصلی برای افزایش کیفیت در زمینه

خام بسیاری از این فرایندها منابع انسانی از جمله اعضای هیئت علمی و دانشجویان  ادهخلاق و دقیق برای این فرایندهاست. م

 ای محکم برای سایر فرایندهای دانشگاهی مثل آموزش و پژوهش باشدتواند پایهتحصیلات تکمیلی است. انتخاب درست این افراد می

ها و مراکز آموزش عالی و دارند. اعضای هیئت علمی دانشگاه بخش اعظم این انتخاب را اعضای هیئت علمی به عهده تیمسئول. (1)

میدانی و پرسشگری از اعضای هیئت علمی  ارزیابی شرکت کنند. مشاهده مصاحبه هایجلسهبه صورت مداوم باید در پژوهشی 

شود و افراد اغلب موزش داده نمیآ ،تحصیلی سطوح یک ازهیچدر  ارزیابی نشان داده که مهارت انجام مصاحبههای علوم کشاورزی رشته

واختی در یکن نبودکنند. ها برگزار شده است، اقدام به مصاحبه میی که در مورد خود آنهایجلسهیا با الگوگیری از  واهدلخای شیوهبه 

نوعی خطا در قضاوت که ) 4ایذهنی و اثر هاله زمینهمانند خستگی، پیش[انسانی  هایعاملبرگزاری مصاحبه و امتیازدهی، تأثیرپذیری از 

ویی دقیق خگمصاحبه و دشواری پاس امکان ارزیابی از شیوه نبود، ]افراد (آیدکننده از موضوع یا فرد به وجود میتأثیر ذهنیت قبلی قضاوت زیر

ارزیابی  مصاحبهفعلی  شیوهشناسی آسیببا  کوشدنوشتار می. این (2) هایی استچنین مصاحبه هایایراداز جمله  هااعتراضدر برابر 
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 به منظور انجام یراهکار ایجاد برای یازمینه آمدنفراهم موجب  و مراکز پژوهشی کشور مراکز آموزش عالی ،هاعلمی در دانشگاه

 گردد.  اعضای هیئت علمی های سنجشارزیابی خلاق، بخشی از مهارت مصاحبه

 

 شناسی مصاحبه ارزیابیآسیب

جذب اعضای هیئت  هایجلسهمانند ارزیابی  مصاحبه جلسهندین چآموزش عالی و پژوهشی  های سسهؤمهای در روند برنامه

. در وجود داردعلمی، آزمون ورودی دکتری، آزمون ممتازان دکتری، آزمون جامع دکتری، آزمون ممتازان کارشناسی ارشد و مانند آن 

های مرسوم سنجش نیست. بررسی میدانی نشان داده که اعضای هیئت ر روشمندی از این نوع ارزیابی مانند سایاغلب موارد رضایت

نظرسنجی اعضای هیئت علمی به دست آمده از  هایمدرکبا توجه به شوندگان نقدهایی بر این نوع ارزیابی دارند. علمی و مصاحبه

کننده و همچنین اعضای مصاحبه در جایگاه شگاهو برخی مدیران این دان دانشگاه شیراز کشاورزی دانشکده باسابقه و دارای تجربه در

که از طریق مصاحبه پذیرفته شده یا بخشی از فرایند ) هیئت علمی تازه استخدام شده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

کلی  بخشتوان در چهار میهای عنوان شده را ایرادو پرتکرارترین  مهمترین (ارزیابی بود مصاحبهبه  وابستهها آنیا تحصیل پذیرش 

 قرار داد:

 شوندگانمصاحبه

های داوطلب به علت های مختلف تواناییکنندگان و کمبود فرصت کافی برای بررسی وضعیت جنبهشرکت تعداد زیاد

کافی برای  مناسب وهای تدارکنبود  و شوندگان از روند مصاحبهاطلاع نداشتن مصاحبه ،های ورودیمتمرکز آزمون شیوهبرگزاری 

بود. از طرفی کنندگان مطرح شده توسط مصاحبه هایمسئلهاز جمله  ،کنندهای دور در مصاحبه شرکت میشوندگانی که از راهمصاحبه

زمانی کوتاه و نابرابر بودن زمان مصاحبه برای  بازهتراکم چندین مصاحبه در یک ی از قبیل هایمسئلهشوندگان مصاحبه

 را مطرح کردند. لفشوندگان مختمصاحبه

 کنندگانمصاحبه

 پرسشطرح  ،های کیفی به کمیکنندگان در تبدیل شاخصناآزموده بودن مصاحبه ،فردی در فرایند مصاحبه سلیقهدخالت 

حال علمی و  شرحنداشتن اطلاع از  ،کنندگان )بدون هماهنگی قبلی( و سکوت یا غیرفعال بودن برخی دیگرفقط توسط برخی مصاحبه

یک یا چند نفر بر  چیرگی  ،شوندگانداوری در مورد برخی مصاحبهوجود پیش ،هاپرونده مطالعه نبودناشی از  شوندگانمصاحبه دهپرون

در این  کنندگانتوسط مصاحبه موارد مطرح شده، کنندگانمصاحبهدهی به مصاحبه توسط برخی مصاحبه و جهت جلسهجو حاکم بر 

های کنندگان در جلسهشوندگان شامل تفاوت تعداد مصاحبهتوسط مصاحبه در این قسمت های عنوان شدهادایربخش بود. پرتکرارترین 

کنندگان به توجه مصاحبه نبود ،کنندگان و نرسیدن نوبت به سایرینرعایت نکردن زمان توسط برخی مصاحبه ،ارزیابی مختلف

دیگر کنندگان با یکصحبت کردن مصاحبه و است پرسش را مطرح کرده دیگری کنندهمصاحبههنگامی که  ویژههای افراد، به صحبت

 شونده، بود.  مصاحبه هایتوضیح ارائههنگام 

 مصاحبه شیوه

ای بودن و سلیقه ،نبود استانداردهای لازم برای مصاحبه .موارد را مطرح کردنداین کنندگان مصاحبه ،مصاحبه شیوهدر مورد 

شونده آموزش به مصاحبه ارائه ،شده )هماهنگی( برای اجرای مصاحبهای مشخص و حسابجود برنامهو نبود ،روشمند نبودن مصاحبه

ایجاد جو روانی  ،شوندگانمصاحبه در بین مصاحبه یکنواخت نبودنها از قبل و به وجود آمدن پرسشطراحی نشدن  ،هنگام مصاحبه

وشانی مپه ،نامناسب بودن فضا برای مصاحبه ،بودن زمان مصاحبهنواخت یکننامناسب بودن و  ،ای شدن مصاحبهنامناسب و محاکمه

های علمی هایی با قصد و هدفی غیر از ارزیابی تواناییپرسشپرسیدن  ،در هنگام مصاحبه های کتبیهای شفاهی با ارزیابیپرسش

کننده هم مشخص رای مصاحبههایی معماگونه که پاسخ آن بپرسشپرسیدن  ،های گنگ و نامفهومپرسشپرسیدن  ،شوندهمصاحبه



ارهااهکها و رشناسی مصاحبه ارزیابی علمی در علوم کشاورزی: چالشآسیب  

87 

 

واختی نبود یکنمانند مطالبی  از طرفی مصاحبه شوندگان در این بخش شفاهی. پرسشجزئی هنگام طرح  هایموضوعتوجه به نیست و 

های پرسشبی ارتباط بودن برخی  ،نامههای کلی، جزئی یا از پایانپرسشدر طرح  مختلف مصاحبه از افراد شیوهها و پرسشسطح در 

هایی که به جای طرح پرسش ،جزئی و بسیار تخصصی هایمسئلههای علمی در مورد طرح پرسش ،شوندهعلمی با تخصص فرد مصاحبه

شونده که دانش کافی فرد مصاحبه تلقین کردن به ،زای مصاحبهجو جدی، خشک و تنش ،سنجندفرد را می حافظهقدرت تحلیل، 

اظهار نظر در مورد  ،برای مثالعنوان کردن مطالبی که ارتباطی به جلسه مصاحبه ندارد ) ،ردنبازجویی کردن به جای مصاحبه ک ،ندارد

را مطرح  کنندهنخستین مصاحبه پرسش واسطهبه  مصاحبه جلسههای پرسشگیری جهتاستاد راهنما یا دانشگاه افراد( و  مقاله،

 .کردند

 امتیازدهی

 ،آمدهفارغ از امتیاز به دست مصاحبه نهایی نتیجهاعمال نفوذ برخی افراد در   ،مشخص نبودن معیار دقیق نمره و امتیازدهی 

 نتیجهشونده در مانند موقعیت شغلی، وضعیت معیشتی یا جنسیت مصاحبه هاعاملدخالت دادن سایر  ،مصاحبه نتیجهعمل نکردن به 

گیری برای که تصمیم پرسشها از پاسخ اطلاع آن نبودکنندگان یا برای سایر مصاحبه پرسشمعلوم نبودن درستی پاسخ  ،مصاحبه

گرایش برای و  های مختلف امتیازدهیکنندگان از روشمصاحبه امتیازدهی و استفاده شیوهاستاندارد نبودن  ،کنددهی را دشوار مینمره

عضو هیئت  در حکمآموزش عالی  آموختگان یک مؤسسهبه مفهوم انتخاب دانش ) 1آکادمیک آمیزیخویشجذب و گزینش افرادی که 

کنندگان بود. از مطرح شده توسط مصاحبه هایمسئله، از جمله پرتکرارترین شوندگان دارندبا مصاحبه (علمی در همان مؤسسه است

 تکیه بر  ،های شخصی افرادو توانایی هاتجربهتوجه به  نبود .موارد اشاره کردنداین شوندگان در بخش امتیازدهی به مصاحبه سویی

توجه به  ،شی به جای امتیاز حاصل از مصاحبهتوجه به امتیازهای پژوه ،های پیشینتحصیلی قبلی و نتایج آزمون هایمقطع هاینمره

 مصاحبه.  جلسهنهایی مصاحبه در  نتیجه و اظهار نظر در مورد های فرددانشگاه محل تحصیل افراد به جای توانمندی

های ها، موجب اتخاذ تصمیمعلمی آن جایگاهشوندگان، فارغ از کنندگان و مصاحبههای مصاحبهو دیدگاه هانظرتوجه به 

 ریزی بهتر برای افزایش کیفیت روششناسی شرایط موجود نیز موجب برنامهاطلاع از آسیب تردیدبیشود. تری میتر و دقیقآگاهانه

 خواهد شد.  آموزش عالی و پژوهشی های مؤسسهها و جه بهبود کارکرد دانشگاهارزیابی، بهبود فرایند انتخاب و در نتی مصاحبهسنجش 

 

 مصاحبه ارزیابی هایی برایراهکار

های مرتبط با گزینش جذب اعضای هیئت علمی و مصاحبه مصاحبهاصلی  دستهدر دو  به طور معمول علمی ارزیابی مصاحبه

گاه در برخی از فرایندهای دانشگاهی مانند آزمون جامع دکتری چنین این، وجود گیرد. با قرار می ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ی گام به گام ارائه اهایی برای هر دو نوع مصاحبه در قالب شیوهراهکارجا در مورد بنابراین در این .(4، 3) شودهایی نیز انجام میمصاحبه

 شود. می

 اعضای هیئت علمی جذب مصاحبهگام بهروش گام

مثبت و منفی  هاینکتهمصاحبه شونده و شرح حال علمی او به دقت بررسی شود.  پرونده ،پیش از مصاحبه شوداد میپیشنه 

های اگر در یکی از دوره ،برای مثالمصاحبه یادداشت شود.  جلسهیا ابهامی وجود دارد برای طرح در  پرسشآن استخراج گردد و اگر 

 وجود دارد باید دلیل این مسئله روشن شود.  پایینی هاینمرهبط های مرتقبلی در درس یا گروهی از درس

تا مدیریت جلسه را به عهده داشته باشد. زمان و مکان دقیق جلسه  شودمصاحبه مشخص  کنندههماهنگ ،قبل از مصاحبه 

سخنرانی کوتاه و  ارائهرونده تقاضا، اوست )مانند خلاصه کردن پ خاصی به عهده وظیفهرسانده شود و اگر باید به اطلاع مصاحبه شونده 

 دو هفته قبل از مصاحبه به اطلاع فرد رسانده شود. کمدستمانند آن( باید 

 

1. Academic inbreeding 
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مکان مصاحبه باید جایی آرام و به دور از رفت و آمد باشد و مصاحبه تا حد امکان پشت یک میز گرد انجام شود. هنگام  

 اخلاقشونده نباید فراموش شود. کنندگان، فرد مصاحبهصورت پذیرایی از مصاحبه. در باشندباید خاموش های همراه مصاحبه تلفن

ها به کار نوشتن نام افراد جلوی آن ،کننده را هنگام مصاحبه بداند. بنابراینشونده نام افراد مصاحبهکند که مصاحبهدانشگاهی حکم می

قه قبل از مصاحبه در جلسه حضور داشته باشند و در مورد هدف از کنندگان باید پانزده دقیدهد. مصاحبهتر میایای حرفهجنبه

مشخص از قبل ها پرسشدر صورت امکان، محور  .های مورد نیاز این موقعیت شغلی توجیه کامل صورت گیرداستخدام فرد و توانایی

 شغل مورد نظر باشد.  ویژهشود. این محورها باید بر اساس نیاز 

رین مرحله در زمان گزینش افراد است. هنگام مصاحبه، تناسب فرد با موقعیت شغلی سنجیده تو حساس مهمترینمصاحبه 

شوند. شونده از نزدیک مشاهده میهای رفتاری مصاحبهشود و واکنشفرد ارزیابی می پروندهشود، اطلاعات به دست آمده از طریق می

توان در هفت گام را می اعضای هیئت علمی جذب مصاحبهانجام شود. داوری و در فضایی دوستانه مصاحبه باید منصفانه، بدون پیش

 اجرا کرد:

های معرفی را کند. جملهاو را در یکی دو جمله معرفی می گفته،آمد شونده خوشجلسه به فرد مصاحبه کنندهدر ابتدا هماهنگ -1گام 

جا بهتر است شود. در ایناو می یهاتحصیلنام فرد، تخصص و  شامل هاجملهتوان پیش از مصاحبه با خود فرد در میان گذاشت. این می

دهد که با محیط اطراف کرد. شروع مصاحبه با معرفی فرد به او اجازه می بیانقوت فرد را )بر اساس شرح حال او(  هاینقطهیکی از 

ونده یا دستاوردهای خاص او باعث ایجاد جو شمصاحبه ویژههای یکی از توانایی بیانخود آشنا شود و آرامش خود را به دست آورد. 

  شود.مثبت می

در ده دقیقه ارائه دهد. این سخنرانی  در کمتر ازرا که سخنرانی کوتاه خود  خواسته شوددر صورتی که لازم است، از فرد  -2گام 

شی باشد. هدف از این بخش ارزیابی نامه یا رساله، یا بخشی از یک کارگاه آموزتواند بخشی از یک درس فرضی، قسمتی از پایانمی

 توانایی تدریس متقاضی است. 

ها باید کلی باشد و عمق دانش تخصصی فرد، پرسش. شودعلمی مطرح  پرسشچند  متقاضی برای ارزیابی دانش تخصصی -3گام 

 تنهاهایی که پرسشمطرح کردن  شونده را بسنجد. ازقضاوت مصاحبه تحلیل(، توانایی ترکیب )خلاقیت( و قوهوقدرت واکاوی )تجزیه

در صورتی که نیاز به سنجش . شوندمحدود به مطالب سخنرانی نباید ها پرسشسنجند باید خودداری کرد. همچنین فرد را می حافظه

     ها را با زبان مورد نظر مطرح کرد.پرسشتوان توان زبان دوم وجود داشته باشد در همین مرحله می

توان می ،برای مثالیا  پرسیده شودهای او های علمی یا اجتماعی فرد یا سرگرمیاد آرامش مجدد، در مورد علاقهبرای ایج -4گام 

تر آماده های مهمپرسشرا برای پاسخ به  متقاضیها پرسشاست. این  تأثیر چه کسی بودهزیرر یشتپرسید که در دوران تحصیل ب

 کند. می

ها وجود انگیزه، این نوع پرسش. رفت( 1جدول کلیدی ) هایپرسشبه سراغ توان می ،متقاضیحال بر اساس هدف از جذب  -5گام 

او جویا  از بدون وارد آوردن اتهامباید شونده ابهامی وجود دارد مسئله را مصاحبه پروندهاگر در مورد  گیرد.را نشانه میهدف و برنامه 

 شد. 

که پرسیده شود کننده دارد؟ همچنین از او ا مطلبی خاص برای گفتن و اطلاع گروه مصاحبهکه آی باید پرسیدشونده از مصاحبه -6گام 

 .دادبه آن پاسخ باید  تا حد امکان یپرسشی دارد؟ و در صورت وجود چنین پرسشآیا 

 (.1جدول  ) مصاحبه را اعلام کند جلسهشونده تشکر و پایان کننده باید از مصاحبههماهنگ -7گام 
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 مصاحبهدر اعضای هیئت علمی های کلیدی برای سنجش موارد غیر از دانش تخصصی متقاضیان جذب هایی از پرسشنمونه -1جدول 

 .ارزیابی

 هدف پرسش

 چرا مایلید در این دانشگاه، دانشکده یا بخش استخدام شوید؟ 

 

 .فرد انگیزهسنجش  -

های دانشگاه، ها و هدفاطلاع از میزان آگاهی متقاضی در مورد ویژگی -

 .دانشکده یا گروه آموزشی مورد نظر

های یک عضو هیئت های مختلف فعالیتمیزان آشنایی فرد با جنبه -

 هایمتعلمی )آموزش، مشاوره، پژوهش، کشف، ابداع، اختراع، خد

     هایتخصصی، مدیریت علمی، کارآفرینی، ارتباط با صنعت، ارتباط

 یزان گرایش او به هریک از این موارد.المللی و مانند آن( و مبین

 ،نقدی مثبت از خود و سایر رقبا شونده در ارائهسنجش توانایی مصاحبه - کند؟چه چیزی شما را از سایر متقاضیان متمایز می

 .شوندهاطلاع از میزان اعتماد به نفس مصاحبه -

منحصر به  هایتجربهها و ها، مهارتتوانایی در موردسنجش آگاهی فرد  -

 فرد خود.

مدت یک ساله، پنج ساله و ده ساله( برای مدت و درازای )کوتاهآیا برنامه

 پژوهش خود دارید؟

 

شونده و های آتی مصاحبهای از پژوهشدر دست قرار دادن نقشه -

های راهبردخوانی آن با او و میزان هم وهشی مورد علاقهخطوط پژ

 .شگاه، دانشکده و گروه آموزشی(پژوهشی مؤسسه )دان

 مشخص کردن میزان تمرکز علمی مصاحبه شونده. -

 هایی را تدریس کنید؟مایلید چه درس در جمع

 

 .پذیری آموزشی فردتعیین میزان انعطاف -

های موجود هنگام تدریس متقاضی و چالش اطلاع از عمق تجربه -

 .تدریس او

به مقوله تدریس  هشوندمصاحبهایجاد دید کلی در مورد نگرش  -

 دانشگاهی.

 گروه آموزشی مورد نظر خود همکاری کنید؟ توانید در ادارهچگونه می

 

آموزش عالی  آگاهی از میزان تمایل فرد به همکاری در مدیریت مؤسسه -

 .مورد نظر

مدیریتی او و  پذیری متقاضی، تجربهمشخص کردن میزان مسئولیت -

 .مرتبط با آنهای آموزش

های فردی نشان دادن دیدگاه متقاضی در مورد میزان توجه به پیشرفت -

مرتبط  یا اعتلای گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه، در حکم یک مجموعه

 به هم.

 ی برای آموزش تخصصی و عمومی خود دارید؟اچه برنامه

 

ده ناشی از محیط اطلاع از انعطاف متقاضی در برابر نیازهای پدیده آم -

 .در حال تغییر همیشهعلمی 

یکی از  منزلهبه  1پیوستهآموزش  متقاضی در زمینه آشنایی با روحیه -

 های اصلی پیشرفت علمی. پایه

 

 گام مصاحبه ارزیابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهروش گام

 )مانند آزمون ورودی ممتازان( گزینش بر اساس مصاحبههای کارشناسی ارشد به جز در موارد خاص جا که در دورهاز آن 

روش ارائه شده را با تغییر  ،گیرد، تأکید اصلی مطلب حاضر روی گزینش دانشجوی دکتری خواهد بود. با این حالارزیابی صورت نمی
 

1  . Lifelong learning 
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شود، چالش اصلی حال حاضر اجرا میهای گزینش دانشجویان دکتری که در توان به کار برد. در آزموناندکی در سایر موارد نیز می

   شونده و اطلاعات مصاحبه ،مصاحبه شوند. بنابراین بهتر است که پیش از مصاحبه فرادی است که باید در زمانی اندکتعداد زیاد ا

اصه قبل از آزمون باید مصاحبه بتوان از آن به خوبی استفاده کرد. این خل حال علمی او به دقت بررسی و خلاصه شود تا در جلسهشرح

گذشته به  هایمقطعهای درس هایآزمون ورودی )در صورت وجود(، معدل و نمره کنندگان قرار گیرد. نمرهمصاحبه در اختیار کلیه

های گرایش کارشناسی ارشد با دورههای انجام شده در های محل تحصیل، ارتباط پژوهشکارشناسی، دانشگاه دورههای درس ویژه

های زبان و نمره هامدرکمهارتی )مانند  هایمدرکهای قبلی، وجود نامه یا پروژهدکتری در گروه آموزشی، موضوع و کیفیت پایان

 نامه کارشناسی ارشد، چکیدهمتقاضیان هستند. اگر پایان پروندهسازی های خوبی برای خلاصهخارجی، رایانه و از این دست(، شاخص

پرونده نوشته شود. همچنین اگر  از آن طرح و در خلاصه پرسشدو  یا های متقاضی وجود دارد یکای بر اساس پژوهشمقاله آن یا

های کتبی، آزمون مصاحبه مطرح شود. همانند  جلسهپرونده یادداشت و در  ی پیش آمد باید در خلاصهپرسش ،بررسی پرونده ضمن

 .    اندیشیدها و در مورد دقیق و واضح بودن آن کرد احیهای علمی را باید از قبل طرپرسش

آیند بود و تا حد امکان وسایل آسایش و پذیرایی از های دور برای مصاحبه میهنگام مصاحبه باید مراقب متقاضیانی که از راه

ها در پشت در اتاق مصاحبه جلوگیری آن تجمعهریک از افراد مشخص گردد تا از  مصاحبهها را فراهم کرد. بهتر است زمان تقریبی آن

 توان در پنج گام اجرا کرد:ارزیابی دانشجویان دکتری را می مصاحبهشود. 

نام و  بیان ،کند. برای معرفیمیمعرفی  خود او را به همکاران گفته،آمد شونده خوشبه مصاحبهکننده هماهنگابتدا  -1گام 

 .کافی استتحصیلی  و رشتهخانوادگی، دانشگاه محل تحصیل قبلی نام

چون  به طور معمولکارشناسی ارشد دانشجو باشد.  نامهپایان ،برای مثالقبلی های فعالیتتواند در مورد می پرسشنخستین  -2گام  

آورد. می کند و آرامش خود را به دستخود دارد، به راحتی در مورد آن صحبت می نامهپایان شونده اطلاعات زیادی در زمینهمصاحبه

پیشنهاد . شود پرسشاند که از او آموختهمطالبی . در مورد استاد راهنما و کردنامه شروع توان با عنوان و هدف پایانها را میپرسش

 نامهپایانکیفیت کلی  به طور حتممصاحبه،  ضمن. در شود پرسشهای قبلی های کسب شده در دورهدر مورد موفقیت شودمی

 تواند معیاری برای ارزیابی دقت دانشجو باشد.نامه نیز می. ساختار پایانشودارزیابی تقاضی مکارشناسی ارشد 

های علمی کلی را مطرح پرسش برای سنجش دانش تخصصی تواناولیه و ایجاد آرامش در متقاضی، حال می پرسشپس از دو  -3گام 

و فهم، کاربرد عملی،  تر باید بر درکها بیششوند و تمرکز آنمتمرکز جزئیات بر ها نباید پرسشتوجه داشت که این باید . ردک

 در صورتی که یقضاوت هایپرسش به مرحله تر شدنبا نزدیکعلمی باشند.  هایموضوعوتحلیل، ارزیابی و قضاوت در مورد تجزیه

در دانشجو وجود  هایی از خلاقیتالبته اگر رگهبالاتر خواهد بود.  اوقانع کند، امتیاز بخش علمی  کننده را بیشترمصاحبهبتواند  متقاضی

 ترین امتیاز را کسب خواهد کرد.داشته باشد، بیش

های بخش ویژهاز مقاله و به  پرسشکرده است، چند  بیانای را در شرح حال علمی خود نگارش مقاله متقاضیدر صورتی که  

ها را به عهده داشته و کار اصلی توسط استاد راهنما داده کننده. مواردی وجود دارد که دانشجو فقط نقش جمعشودتحلیلی آن مطرح 

 آن راخود را بخواند و  مقالهبتواند  آسانیخود را به زبانی بیگانه نوشته است باید به  مقالهانجام گرفته است. همچنین دانشجویی که 

معیار دقیقی برای موفقیت دانشجو نیست. انتشار مقاله تابعی از نوع پروژه، گروه همکاران، زماِن در  ،توضیح دهد. صرف انتشار مقاله

بهتر است ، داشتخود تسلط ن مقالههای استاد راهنما و مقداری بخت و اقبال است. با این حال اگر دانشجو بر اختیار، سیاست

 . کندوجو پرسمنتهی به مقاله  ه او تذکر ندهد، فقط در مورد نقش او در پروژههیچ اتهامی وارد نکند و در این مورد بکننده مصاحبه

دهند. ها را پاسخ میپرسشاطلاعی، بدون دانستن جواب، دقت داشت که برخی افراد به جای اظهار بیباید هنگام مصاحبه 

 کنندهمصاحبه ،درست در نظر گرفت. با این حال به نسبتتوان پاسخی توجیهی منطقی و بر اساس شواهد و قراین را می ارائهالبته 

باید شنونده و  کنندهمصاحبهآزمون است و  جلسهمصاحبه مانند  جلسه. کندها را بیان پرسشبه هیچ عنوان پاسخ درست  نباید

 کننده باشد. ارزیابی
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از  توان. برای این کار میرفتدانشجو  ریزیهو توان برنام هاهدف ،هابه دنبال ارزیابی انگیزهباید های علمی پرسشپس از  -4گام 

دانشجو باید از خود شور و شوق و علاقه نشان دهد. انتخاب افرادی که با  ،. هنگام مصاحبهرداستفاده ک 2های کلیدی جدول پرسش

 پروژه نگ خطری برای آینده، زکشید ها بیروناز آنها را به سختی و باید جوابدهند وجود معدل بالا هیچ اشتیاقی از خود نشان نمی

 .مورد نظر استپژوهشی 

 .شودشونده تشکر و برای او آرزوی موفقیت ی ساده ختم شود. پس از شنیدن جواب از مصاحبهپرسشبهتر است مصاحبه با  -5گام  

 

 هاها و توجه به پاسخپرسشدهی سازمان

(. 5، 2) دهی شوندها بر اساس محورهای مشخصی سازمانشپرسکه مصاحبه از مسیر اصلی خود خارج نشود باید برای این

انتخاب شغل هیئت علمی(، توان علمی  هایدلیلتواند شامل انگیزه )این چارچوب می ،هیئت علمی جذب مصاحبهدر مورد  ،برای مثال

های ها )مهارتها و آموزششی(، مهارتهای پژوهشی و آموزها )برنامه(، برنامههامانند این)عمق دانش تخصصی، سوابق پژوهشی و 

 کاری و تعامل با همکاران و دانشجویان(،  هایمسئلهبرخورد با  شیوههای آموزشی شرکت کرده(، روابط کاری )تخصصی و عمومی، برنامه

یلات تکمیلی در های تحصهای کلیدی برای سنجش موارد غیر از دانش تخصصی متقاضیان دورههایی از پرسشنمونه -2جدول 

 .ارزیابی مصاحبه

 هدف پرسش

 دکتری این دانشگاه شرکت کنید؟ دورهچرا مایلید در 

  

 

 ،ندی و مصمم بودن فردفمهد مقدارسنجش  -

قوت و  هاینقطهها، آگاهی متقاضی در مورد ویژگی مقداراطلاع از  -

تمایز، مقتضیات و فرهنگ خاص پژوهشی دانشگاه، دانشکده یا گروه 

 وزشی مورد نظر.آم

 مشخص شغلی دارید؟ آیا هدف یا برنامه

 

 های تحصیلات تکمیلی.فرد برای شرکت در دوره آگاهی از عمق انگیزه -

 ( خود دارید؟نامه)پایان رساله ای برای پروژهاندیشهچه 

 

 ،اطلاع از میزان خلاقیت و نوآوری علمی متقاضی -

 تخصصی. شجو در زمینهدان آگاهی از عمق مطالعه -

ی هایموضوعدانید که در گروه آموزشی )یا گرایش( ما روی چه آیا می

 شود؟کار می

 ،اطلاع از میزان آگاهی قبلی در انتخاب دانشگاه -

 فرد به زمینه یا گرایش مورد نظر. سنجش میزان علاقه -

 های خود دارید؟ای برای افزایش مهارتچه برنامه

 

های عمومی و متقاضی در ارتقای مهارت انگیزهبه میزان پی بردن  -

 ،اختصاصی خود

ضعف و قوت خود و  هاینقطهمشخص شدن میزان اطلاع متقاضی از  -

 پذیری او در مورد آموزش شخصی.تیمسئول

نامه کارشناسی ارشد )درمورد متقاضیان دکتری( در آیا به جز پایان

 اید ؟تههای پژوهشی دیگر شرکت داشفعالیت

 

هایی شرکت در فعالیت نتیجههای متقاضی در اطلاع از سایر توانمندی -

های پژوهشی، کمک در تدوین، ترجمه یا تألیف مانند همکاری در طرح

های علمی و های انجمنهای کارآفرینی یا طرحکتاب، همکاری در طرح

 مانند آن پدید آمده است.

های علوم تجربی( علاقه دارید و رشتهآیا به کار در آزمایشگاه )در مورد 

هایی در شما وجود دارد که به کار در آزمایشگاه کمک چه ویژگی

 کند؟می

 

های نخست در انتخاب اطلاع از علاقه به کارهای عملی که از اولویت -

 ،های علوم تجربی استدانشجو در رشته

آزمایشگاهی  هایهای لازم متقاضی برای کار در محیطآگاهی از ویژگی -

ها و مانند: دقت، نظم، توان همکاری با دیگران، آشنایی با دستگاه

ها و های آزمایشگاهی، آگاهی از اصول ایمنی و بهداشتی آزمایشگاهروش

 مانند آن.
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این شغل( و  با ناهمسوسو با شغل دانشگاهی و یافتن همهای مثبت های خارج از دانشگاه )یافتن نکتههای شخصی و اشتغالمندیعلاقه

ارزیابی دانشجویان  های مصاحبهپرسششود( باشد. می )مواردی که باعث ایجاد موانع در کار دانشگاهی شرایط خانوادگی و فردی 

مومی های ععمق دانش و توان علمی، مهارت در سه محور اصلی قرار دارند. این سه محور در برگیرنده به طور معمولتحصیلات تکمیلی 

مصاحبه در همین چارچوب قرار  روندمصاحبه باید دقت کند که  کنندههماهنگشونده هستند. و تخصصی، انگیزه و شخصیت مصاحبه

 بگیرد. 

. شودخودداری باید ارتباط با مصاحبه های بیپرسشدار یا های جهتپرسشهایی که جواب بلی یا خیر دارند، پرسشاز طرح  

به این شکل  "مندید؟کار در دانشگاه علاقه به کدام جنبه" باید پرسیده شود، "به تدریس علاقه دارید؟" پرسیدنه جای ب برای مثال

و به  قرار داد پرسشی است که پاسخ آن از قبل مشخص یا در خود پرسشدار جهت پرسشگیرد. تری در اختیار قرار میاطلاعات بیش

 رو بودن فلان نظریهشما به پیش" یا "!دارید؟که به تدریس علاقه  ممطمئن"مثال  برایگذارد. میاصطلاح جواب را در دهان گوینده 

دار ناآشنای فرد و پرسیدن در مورد بچه اظهار نظر در مورد لهجه ،ارتباطهای بیپرسشاز  اینمونه. "جدید و نوآورانه اعتقاد دارید؟

 شدن است. 

 . حاشیهشودخودداری  باید پرسشباشند. از مطرح کردن چند موضوع در یک  مفهومدارای و  شخصم ،ها باید کوتاهپرسش 

. با استدر حال فخر فروختن به او کننده مصاحبهکه  انگیزدمیشونده این احساس را مصاحبه به مصاحبه ضمنرفتن و صحبت طولانی 

ها با وعده و وعید یا پرسشکه  توجه داشتباید . کرددیگری مطرح های های طرف مقابل پرسشبر اساس پاسخ توانمیاین حال 

تا  دادها ادامه پرسشبه  توانکند، میکه طرف مقابل موضوعی را پنهان می شدتهدید همراه نباشد. اگر هنگام مصاحبه احساس 

کننده متوجه نقصی ، مصاحبهاگر هنگام مصاحبه دست به گزینش افراد زد.نباید گاه با اطلاعات ناقص حقیقت روشن شود. بنابراین هیچ

. از شودبعد از مصاحبه موکول  به مرحله باید . این کارش بازگو کندشونده این موضوع را برای همکارانجلوی فرد مصاحبه نباید، شود

نادرست  به طور کاملپاسخی شونده، حتی اگر عنوان هنگام شنیدن پاسخ مصاحبه مصاحبه کلاس درس نیست، به هیچ طرفی جلسه

علمی  مصاحبهشود. هنگام غیردوستانه می یمحیطشونده و ایجاد . این کار، گاه موجب تحقیر مصاحبهنباید به او آموزش دادداده است، 

ت، مذهب، سن، در مورد ملیت، قومیارزیابی  مصاحبهدر اما  ،آمده استفاده کرددر مورد فرد به دست از قبل توان از اطلاعاتی که می

هستند. در صورت نیاز به دانستن موضوعی  برانگیزحساسیت هایموضوع. این کرد پرسشنباید های اجتماعی وضعیت تأهل و گرایش

  .شودمراجعه  مرتبطهای به فرم

و گاه سر خود  دهدش ها گوفعالانه به پاسخکننده باید مصاحبههای مناسب اهمیت دارد. پرسشطرح  مهارت شنیدن به اندازه

مطالب گفته شده را برای تأیید  تواندنباشد میاز درک درست پاسخ مطمئن کننده مصاحبهرا به علامت تأیید تکان دهد. اگر 

بعدی  پرسشها در فکر طراحی تجربه به جای گوش دادن به پاسخشونده به صورت بسیار خلاصه بازگو کند. بسیاری از افراد کممصاحبه

سایر  دهدپاسخ می کنندگانمصاحبهشونده به یکی از دهند. زمانی که مصاحبهند و بدین ترتیب اطلاعات مهمی را از دست میهست

 شوندگان از این که افراد حاضر در مصاحبه بیشتر. ندهای او را زیر نظر بگیرو واکنش های او گوش دهندبه حرف افراد موظفند که

ارزیابی  مصاحبه هایجلسهدر  کنند.وگوی دو نفری، مشغول باشند احساس ناراحتی میگفت برای مثالدیگری، مصاحبه به کار  جلسه

ها کننده باید فعالانه به پاسخها کوتاه باشند و هر بار یک مطلب پرسیده شود. مصاحبهپرسشتحصیلات تکمیلی باید سعی شود که 

 کند، در صورت امکان گاهی لبخند بزند و گاه سر خود را به نشانه تأیید تکان دهد.  شونده را نگاهگوش دهد، با علاقه مصاحبه

 

 و گزینش نهایی امتیازدهی

داشته  یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی جذب اعضای هیئت علمی مصاحبهای برای امتیازدهی ها برگهممکن است دانشگاه 

شخصی  داوریبر اساس  تواندکننده میمصاحبهنهایی است. بنابراین  مل یک نمرهباشند، اما در این مورد امتیازدهی مصاحبه فقط شا
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پژوهشی  ، انگیزه، برنامهحال علمی، عمق دانش و توان علمی، قدرت واکاوی، مهارتشرح ؛برای مثالدر محورهای مختلف ارزیابی ) خود

       ،1 ،قبول، قابل2 ،، متوسط3 ،، بالاتر از متوسط4 ،راتر از انتظار، ف5مقیاس پیشنهادی )ای را بر اساس (  نمرههامانند اینو 

وزن هریک از محورهای مصاحبه با دیگری  کنندهگروه مصاحبه. البته اگر از نظر (4، 3) دهدشونده اختصاص قبول( به مصاحبهغیرقابل

بدیل یاز مورد نظر ضرب کرد. با جمع امتیازهای به دست آمده و تها وزنی را نیز در نظر گرفت و در امتتوان برای آنمتفاوت است می

 تجربهباید توجه داشت که شونده به دست آورد. توان دید کلی از امتیاز مصاحبهخواه دیگر، میها به درصد یا هر عدد دلآن

  (.6) گرفتشونده در نظر حبهمصا "تأثیر کلی"هم برای  را شود که بتوان امتیازیموجب می در مصاحبه کنندهمصاحبه

رسمی موقعیت  گام بر اساس شناسنامهبهگاماگر مصاحبه در مسیر اصلی خود حرکت کرده باشد، یعنی مصاحبه به صورت  

و منصفانه انجام شده باشد، حال باید  متقاضیهای علمی و شخصیتی ، با توجه به ویژگییا معیارهای لازم برای تحصیلات تکمیلی شغلی

 مقدارها و های آنتوانایی توان بر اساس شوندگان را میاعلام شود. مصاحبه رسمی هایراهاز  شوندهاظهارنظر نهایی در مورد مصاحبه

 اینبر  افزونخوانی داشته باشد و ای با تمام معیارهای مورد نظر همشوندهبندی کرد. اگر مصاحبهکرده در مصاحبه دستهموفقیت کسب

است. باید توجه داشت که این  انتخاببرای  "عالی"دیگر داشته باشد، نامزدی  بینی نشدهشخصیتی یا توانمندی پیش دو ویژگی یا یک

فردی با  "بسیار خوب". نامزد نظر باشندموقعیت شغلی یا تحصیلی موردهای در جهت تحقق هدف به طور حتمهای اضافی باید ویژگی

شونده و معیارهای گزینش وجود داشته باشد، او نامزدی های اندکی میان مصاحبه. هنگامی که تفاوتاستهای مورد نظر تمام ویژگی

یک هیچ به تقریبهای مورد نظر تطابق نداشته باشد یا شود. در صورتی که متقاضی در موارد مهمی با ویژگیدر نظر گرفته می "خوب"

 خواهد بود. "ضعیف"و  "متوسط"باشد، به ترتیب نامزدی  ها را نداشتهاز این ویژگی

های شخصیتی ، ویژگیتردیددر صورت های علمی ملاک اصلی گزینش افراد هستند. با وجود این ها و توانمندیموفقیت

بر اساس  تنهاخاب را نباید انتگاه شا باشد. با این حال هیچاهگتواند راو می در مورد کنندهمصاحبهشونده و احساس شخص مصاحبه

دانشجویان و کارمندان  ،گیر دانشگاه، سایر اعضای هیئت علمیگریبان کنندهمصاحبهبر  افزونآن  هاینتیجه، زیرا انجام داداحساسات 

 خرد و منطق و براساس معیارهای دقیق باشد انتخاب ما بهترین خواهد بود.   پایه خواهد شد. اگر انتخاب افراد بر

 

 انداز آتیچشم و بحث

های خود را مدیون نیروی انسانی ماهر است. در یابی به پیشرفتها و دستتحقق هدف ،دانشگاه مانند هر سازمان دیگر 

تر است. از عضو هیئت علمی انتظار ها مهممهارت به نوعی از سایر شغل عضویت در هیئت علمی، مسئله ویژههای دانشگاهی، به شغل

مان با داشتن همزدیگری نیز برخوردار باشد. او  های چندجانبهتخصصی خود، از مهارت بر دانش کافی در رشته افزونرود که می

ها در این زمینه کمدستهای آموزش، پژوهش و مدیریت داشته باشد یا کافی در زمینه باید تجربه ،های تخصصی و گاه فنیمهارت

های میدانی بخش که مهارت ،های وابسته به علوم کشاورزیرشته ویژهها به در برخی از رشته این موضوع آموزش دیده باشد.

گرایش آموزش عالی به سمت  ،همچنین کند.تر نمود پیدا میوجود برای جذب افراد است، بیشنیازهای ماز پیش چشمگیری

های سنتی سنجش های خاص است که با روشرخی توانمندیب وجود نیازمند کارآفرینبه تربیت افراد  الزامهای نسل سوم و دانشگاه

 دارد. نیاز ارزیابی سامانمند  مصاحبهای از و به شیوه نیست پذیرارزیابی

  صورت  2نور رضوی و سامانه 1مرکز جذب اعضای هیئت علمی سامانه راهاعضای هیئت علمی از  گزینشدر حال حاضر   

یا  هاها به دانشگاهشامل سوابق آموزشی و پژوهشی افراد است. پس از آن پرونده به طور کلیشده  های بارگذاریگیرد و پروندهمی

در مورد همخوانی گرایش فرد با تقاضای دانشگاه،  ،برای مثالشود و پس از بررسی اولیه، ی مورد نظر ارسال میپژوهش مرکزهای

با حضور  های مصاحبهآید. جلسهبرای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل میاز او  ،مختلف و مانند آن هایمقطع معدل قابل قبول
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 پرسش یک یا دونامه یا تخصص فرد و گاه های علمی از پایانپرسشها شود. به طور کلی در این جلسهکارگروه علمی برگزار می

  های ها و حتی برنامهها، مهارتتوانایی هایی اساسی ازشود که جنبهاین شیوه موجب می شوربختانهشود. آموزشی مطرح می

 شونده ارزیابی نشوند.مصاحبه

مصاحبه  جلسهوجود استاندارد در برگزاری  نبوددهد که ارزیابی علمی نشان می مصاحبه فعلی شیوهشناسی آسیب به نگاهی 

نقدهایی بر کنندگان نیز مصاحبه بلکه دیدهگر شوندگانمصاحبهموجب نارضایتی در میان  فقطو مشخص نبودن محورهای ارزیابی نه 

توان به توصیفی می نظرهای با توجه بههای دقیق آماری دارد، این شیوه دارند. گرچه برآورد صحیح میزان رضایتمندی نیاز به آزمون

  . ریزی کردبرد و برای رفع آن برنامهموجود پی هایایرادابعاد 

عضو هیئت "ها و وظایف شغل دانشگاهی است. عبارت انتخاب، تعریف دقیق ویژگی مؤثر در هایعامل مهمتریناز یکی  

ها از نسل با تغییر رویکرد دانشگاه ،همچنینهای این شغل نیست. گویای تمام ویژگی آشکارارسد، گرچه به نظر روشن می "علمی

ها دیگر این که امروزه دانشگاه کند. نکتهتغییر میاعضای هیئت علمی به صورت خودکار  هاییفهپژوهشی به نسل کارآفرین، شرح وظ

ها( استخدام کنند پژوهشی در پژوهشکده-اعضای هیئت علمی ،برای مثالهای خاصی )ممکن است اعضای هیئت علمی را برای هدف

ای رسمی برای موقعیت امهشناسن ،. بنابراین بهتر است برای جذب و انتخاب صحیح فردخواهد بودها متفاوت آن یفهکه باز هم شرح وظ

این  ها باید بر پایههای مرتبط با آنپرسششغلی نوشته شود و انتخاب بر این اساس صورت گیرد. همچنین، معیارهای انتخاب و 

کند که دیدی درست و بر کمک در مورد انتخاب فرد مناسب، به متقاضی کمک می افزونشناسنامه طراحی شوند. وجود شناسنامه 

 های آتی خود داشته باشد و با دانش کافی و آگاهانه شغل خود را بپذیرد.و مسئولیت یفهوظ دقیق از

های تحصیلات تکمیلی قرار دارند. آموزش عالی زیر فشار روزافزون درخواست برای دوره های مؤسسهامروزه دیگر  سویاز  

، 3، 1) آموزشی بسیار زیاد است ب تحصیلات تکمیلی برای مؤسسهتجربه نشان داده که خسارت مالی ناشی از انتخاب دانشجوی نامناس

 پژوهشی عضو هیئت علمی و در نهایت به نتیجه کاره ماندن پروژهانتخاب فرد نامناسب ممکن است موجب شکست یا نیمه .(6، 4

در اند، ویانی که به دقت انتخاب نشدهبرای دانشج به طور معمولاو شود.  هایتعهد به عقب افتادنهای پژوهشی یا نرسیدن هدف

های انتخاب درست از نخستین اولویت تری صرف شود. بنابراین مسئلهبیش هایندانشجویان باید انرژی، زمان و امکا مقایسه با دیگر

 تحصیلات تکمیلی یا اجازه. در بسیاری موارد انتخاب دانشجوی خواهد بودهای دکتری، های تحصیلات تکمیلی، به ویژه برنامهبرنامه

همراه با این نوع ارزیابی است. این  کمدستارزیابی یا  ورود او به بخش پژوهشی تحصیل بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه

ناسی ارشد و هایی مانند ورودی دکتری، ممتازان دکتری، ممتازان کارشکند. آزمونهای دکتری صدق میدر مورد دوره ویژهموضوع به 

ارزیابی از این گروه متقاضیان نیز باید به صورتی برگزار شود که  مصاحبه بنابراین همچنین آزمون جامع دکتری، از این دست هستند.

  ها گردد. موجب انتخاب بهترین گزینه

 شدنیمشاهدهای سنتی هدهد که در آزمونرا هدف قرار می متقاضیهای های ارزیابی بخشی از ویژگیمصاحبهدر کل،  

 و فناورانه های میدانیو مهارت قضاوت شیوهواکاوی، های علمی مانند توانایی استدلال، قدرت نیست. این بخش شامل برخی توانمندی

 از استفاده حل مسئله است. های شخصیتی فرد مانند انگیزه، استعداد تحصیلی، خلاقیت، استقلال و غریزهو قسمتی شامل ویژگی

 مصاحبهافزایش مهارت موجب  توانداست، می ارائه شدهطراحی و  گامبهگام یانامهشیوهبر اساس  این نوشتار، که ی عملیهاراهکار

ای توسعه  های امروزه به علت سیاستشوندگان گردد. بهبود فرایند قضاوت آنان در مورد مصاحبهو  ارزیابی اعضای هیئت علمی

بالای تحصیلات  هایمقطعتحصیل در دیگر، افراد زیادی داوطلب  سویآموختگان از و مواجه شدن با سیل دانش سوها از یک دانشگاه

های بر اساس توانمندی هاداری این نیروو نگه (استخدام) جذبانتخاب صحیح، ها هستند. عضویت در هیئت علمی دانشگاهتکمیلی یا 

 یافترهیبا شده و  ریزیای برنامهه دقت، هوشمندی و درایت فراوان دارد و باید به شیوهنیاز ب های شخصیتی آنانعلمی و ویژگی

  صورت گیرد. مبتنی بر روابط انسانی
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Pathology of Academic Interview in Agricultural Sciences: Challenges 

and Solutions 

R. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 1, 2 

 

 The careful selection of academic staff and graduate students, especially Ph.D. candidates, is 

one of the elements of achievement in higher education and research institutes, and other academic 

processes are directly rely on the quality of these selections. The most common way to select these 

individuals is based on academic interview. Field work based on written questioners in schools of 

agriculture revealed that academic staff and interviewees express some criticisms of the current 

interview process, and there are no standard protocols for the interview process. In order to 

understand the pathology of the current procedure of scientific interview in higher education and 

research institutes from the viewpoint of interviewers and interviewees, this review attempts to 

provide a practical approach as a step-by-step protocol  to enhance the proficiency of the scientific 

interview for academic staff in fields of Agricultural Sciences. 

    

Key words: Academia, Evaluation, Judgment, Testing.  
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