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دگان همـان   ش هاي كارشناسي ارشد فراگير با پذيرفته      شدگان دوره  به منظور مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته     
، )سن، جنسيت و وضعيت تأهل(مقطع از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور با توجه به عوامل فردي 

 توصيفي از نوع زمينه يـابي،  با استفاده از روش تحقيق    ) وضعيت اشتغال (و شغلي   ) رشته تحصيلي (تحصيلي  
 پرسش تهيه و اطالعات مـورد نيـاز بـر اسـاس پرونـده تحـصيلي                 15اي مشتمل بر     پرسشنامه محقق ساخته  

جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نـور           . آوري شده است    دانشجويان جمع 
 نفـر بـراي     253اي پذيرفته شدگان آزمـون سراسـري و          نفر بر  1172مراكز  تهران، اصفهان و تبريز به تعداد         

 نفـر بـراي   233هاي فراگير است و نمونه آماري نيز به شيوه تصادفي مـنظم بـه ميـزان       پذيرفته شدگان دوره  
 نفر براي پذيرفتـه شـدگان دوره هـاي فراگيـر تعيـين و در نهايـت،         115پذيرفته شدگان آزمون سراسري و      

 SPSSاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي و با به كارگيري نرم افزار       اطالعات گردآوري شده با استف    
هاي اين پژوهش نشان داده است كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد  يافته. تجزيه و تحليل شد 

هـاي   ارشد رشـته   فراگير بيشتر از دانشجويان كارشناسي ارشد آزمون سراسري است و دانشجويان كارشناسي           
ارشد شاغل پذيرفتـه     ارشد متأهل و نيز دانشجويان كارشناسي      وم انساني و همچنين، دانشجويان كارشناسي     عل

هاي فراگير نسبت به دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري در همـين مقطـع پذيرفتـه                  شده از طريق دوره   
يـق نـشان داده اسـت كـه بـين           عالوه بر اين، نتايج تحق    . اند تحصيلي موفقيت بيشتري داشته    اند، از نظر   شده

دار و   ارشد بيكار و خانه    ارشد علوم پايه و نيز دانشجويان كارشناسي       پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي   
داري  ارشد مجرد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و فراگير تفاوت معني همچنين، دانشجويان كارشناسي

ارشـد پذيرفتـه شـده از طريـق آزمـون            نشجويان كارشناسي همچنين، بين پيشرفت تحصيلي دا    . وجود ندارد 
 .داري وجود ندارد سراسري و فراگير با توجه به متغيرهاي سن و جنسيت تفاوت معني

 ارشـد و دانـشگاه    هاي فراگير، پيـشرفت تحـصيلي، دوره كارشناسـي       آزمون سراسري، دوره   :كليدواژگان  
 .نور پيام 



 
 مقدمه 
تـاريخ  . عالي ايـران در طـول قـرون متمـادي فـراز و نـشيبهاي بـسياري داشـته اسـت                     آموزش
عـالي در   آموزش. شود عالي ايران به سه دوره باستاني، مياني و اخير يا معاصر تقسيم مي        آموزش

 پس از انقالب اسالمي از نظر توسعه كمي و ارتقاي كيفي پيشرفتهاي چشمگيري              سالهاي كوتاه 
 ).1381سمنانيان، (داشته كه در تاريخ ايران بي نظير بوده است 

عالي ايران به دو بخش اصلي دولتـي و غيـر دولتـي تقـسيم                   جريانهاي فعال در نظام آموزش    
ش ديده و متخصص مورد نيـاز كـشور بـر           در بخش دولتي تأمين نيروي انساني آموز      . شوند مي

هـا و   عهده وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـت، ولـي در عـين حـال سـاير وزارتخانـه                   
در بخـش   . دستگاههاي اجرايي نيز به نحوي در تربيت نيروي انساني متخصص مشاركت دارند           

اعي بـه عنـوان     عالي غيردولتي و غيرانتف    غيردولتي نيز دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش       
عالي در ايران    هاي آموزش  دوره. كنند هاي عالي تحصيلي در كشور فعاليت مي       متوليان ارائه دوره  

آمـوزش  . شـود  برگزار مـي  ) آموزش باز و از راه دور     (به دو صورت حضوري و نيمه حضوري        
هاي روزانه و    عالي در كشور را تشكيل مي دهد و در قالب دوره           حضوري بخش اصلي آموزش   

آمـوزش نيمـه حـضوري شـكل        ). 1381عالي ايـران،     گزارش ملي آموزش  (شود   بانه اجرا مي  ش
عالي در جهان به شمار مي رود كه امروزه، به دليل ويژگيهاي خـاص خـود                 جديدي از آموزش  

گيـري از روشـهاي      در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان نيز به مرحله اجرا درآمده است و با بهـره              
عالي را از محدوده كالس و دانشگاه محلـي فراتـر            رساني آموزش  تجديد آموزشي شعاع خدم   

برده و با استفاده از تكنولوژي پيشرفته مرزهاي كـشور را درنورديـده و در داخـل كـشور نيـز                     
صـديقي  (دورترين نقاط حتي شهرهاي كوچك با حداقل نفرات را زير پوشش قرار داده است               

 ).1371و همت،
اي در دانـشگاه    آموزش از راه دور به صـورت مكاتبـه  1350 در سال     در ايران براي اولين بار    

ابوريحان بيروني شكل گرفت و يك سال بعد دانشگاه آزاد ايـران بـا هـدف افـزايش ظرفيـت                    
عالي به منظـور تربيـت نيـروي انـساني متخـصص و كارآمـد                پذيرش دانشجو در نظام آموزش    

). 1371ظهور،(شد   از راه دور ارائه مي    تأسيس شد كه در آن خدمات آموزشي از طريق آموزش           
، دانشگاه پيام نور با برخورداري از ساختار ويـژه و متفـاوت بـا نظـام آموزشـي                   1366در سال   



عالي  دانشگاههاي حضوري، به منظور ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جامعه و گسترش آموزش            
عـالي و همگـاني      آمـوزش در اقصي نقاط كشور، راهيابي تعداد بيشتري از داوطلبان مستعد بـه             

دار و افـراد     كردن اين آموزش و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيل براي داوطلبان شاغل و خانه             
مند كه قادر به ادامه تحصيل در نظام آموزش حضوري نيستند، تأسيس شـد و شـروع بـه                 عالقه

پـذيرفت،   و مي اين دانشگاه تا سه سال از طريق كنكور ويژه دانشج         ). 1381ظهور،  (فعاليت كرد   
خـداداد كاشـي و     ( به بعد اين امر از طريق كنكور سراسري صورت گرفـت             1370ولي از سال    

 ).1380فراهاني، 
   گزينش دانشجو براي ورود به دانشگاه در كشورهايي مانند كشور ما كه با انفجار جمعيـت و        

عـالي از سـوي     تشكيل هرم سني نامتعادل از يك سو و محدوديت تعداد دانشگاهها و مدارس              
). 1381كـاردان،   (ديگر روبه روست، به صورت مشكل اجتمـاعي بزرگـي بـروز كـرده اسـت                 

ــوزش    ــام آم ــي نظ ــشجو در بخــش دولت ــزينش دان ــي و    گ ــاطع كارشناس ــران در مق ــالي اي ع
ارشد به صورت متمركز، در قالب آزمونهـاي سراسـري و توسـط سـازمان سـنجش                  كارشناسي

شـود و طـي آن       آزمونها هر سـال يـك بـار برگـزار مـي           اين  . آموزش كشور صورت مي پذيرد    
عالي كشور با يكديگر بـه رقابـت     داوطلبان و متقاضيان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش        

نگاهي به آمار بسيار باالي داوطلبان ورود به دانـشگاهها در كنـار ظرفيـت محـدود                 . پردازند مي
ز عمق معضل موجـود در امـر پـذيرش          عالي به خوبي ا    پذيرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش    

 .كند عالي كشور حكايت مي دانشجو در نظام آموزش
گيري، تجربه ساير كشورها، نظرهاي متخصصان تعليم و تربيت             مباني نظري سنجش و اندازه    

كشور و قشرهاي گوناگون جامعه دالّ بر اين است كه پـذيرش دانـشجو از طريـق كنكـور بـه                     
انـد بـه دانـشگاه راه        هر سال نه تنها به جوانان زيادي كه نتوانسته         روش كنوني مناسب نيست و    

شدگان نيز از رشـته و محـل تحـصيل           شود، بلكه بسياري از پذيرفته     يابند لطمه روحي وارد مي    
 ).1381حج فروش، (خود راضي نيستند 

 شـود، كـشورها،    گـذاري محـسوب مـي         با توجه به اينكه تربيت نيروي انساني نوعي سرمايه        
انـد كـه بايـد بـه تكميـل كيفيـت             ويژه كـشورهاي درحـال توسـعه، بـيش از پـيش دريافتـه              به

تـرين عامـل     اگر بپذيريم كه نيروي انـساني كارآمـد و مـاهر مهـم            . انساني خود بپردازند   سرمايه
وري  موفقيت در تحقق هدفهاي گوناگون يك كشور است، يكي از راههاي مطمئن افزايش بهره             



سـاز اصـلي بـراي       در ايـن خـصوص، زمينـه      . موزش مؤثر و سازنده آنهاست    و كارآمدي افراد آ   
عالي آن   دستيابي به توسعه پايدار در ابتدا آموزش و پرورش هر كشور و در مرحله بعد آموزش               

عوامل متعددي از جمله محدوديت ظرفيت دانشگاهها و مراكـز          ). 1380سرمدي،  (كشور است   
شـود تـا امكـان ادامـه         ات و رشد جمعيت مانع از آن مي       عالي، عدم توزيع عادالنه امكان     آموزش

 ).1380ظهور، (تحصيل در مقاطع عالي تحصيلي در اختيار همگان قرار گيرد 
   تقاضاي بسيار براي ورود به عرصه تحصيل در مقاطع عالي همـواره باعـث شـده اسـت تـا                    

نتي، همـواره ذهـن     عالي جديد با ساختاري متفاوت با نظام آموزشي س         تدوين يك نظام آموزش   
شـايد همـين داليـل باعـث شـد تـا            . عالي كشور را به خود معطوف سازد       متوليان نظام آموزش  

 در سراسـر كـشور در دسـتور كـار           1بررسي، تصويب و گسترش نظام آموزش باز و از راه دور          
 اما  .عالي كشور قرار گيرد و در نهايت، به تأسيس دانشگاه پيام نور بينجامد             متوليان نظام آموزش  

متأسفانه، توسعه نظام آموزش باز و از راه دور در كشور در قالب دانشگاه پيام نور نيز نتوانست                  
پاسخگوي تقاضاي فزاينده مشتاقان تحصيل در دانشگاهها باشد، چرا كـه بـاز هـم بـسياري از                  
داوطلبان با هـوش و مـستعد پـس از شـركت در آزمونهـاي سراسـري از دور رقابـت خـارج                       

بنـابراين، يكـي    . دادنـد  امكان ادامه تحصيل در مقاطع عالي تحصيلي را از دست مي          شدند و    مي
اي بود   هاي متوليان نظام آموزش عالي كشور از دست رفتن استعدادهاي نورسته           ديگر از دغدغه  

كردند و امكان  كه صاحبان اين استعدادها شانس عبور از سد آهنين كنكور سراسري را پيدا نمي          
ايـن معنـا بـه وضـوح        . عالي تحصيلي و رشد و شكوفايي آنها ميسر نمـي شـد           ورود به مقاطع    

دهنده اين مطلب بود كه شيوه پذيرش دانشجو در دانشگاههاي دولتي كـشور نارسـاييهاي            نشان
ال براي پذيرش و جذب داوطلبان مشتاق ادامه         زيادي دارد و قطعاً كنكور سراسري روشي ايده       

نـور در    ين ميان، ارائه طـرح ابتكـاري و بـديع دانـشگاه پيـام             در ا . تحصيل در دانشگاهها نيست   
منظور جذب داوطلبان مستعد ورود به دانشگاهها كه بـه   هاي فراگير به اندازي دوره خصوص راه 

اي در   هر دليل نتوانسته بودند از ميدان رقابت آزمونهاي سراسري پيروز خارج شوند، روح تازه             
  .عالي كشور دميد كالبد نظام آموزش

                                           
١. Open and Distance Learning 



   به منظور رفع برخي از مشكالت ناشي از عملكرد نظام گزينش دانـشجو در ايـران، دانـشگاه     
هـاي    با ارائه ايده پذيرش دانشجو از طريق دوره        1372نور در اين امر پيشتاز شد و در سال           پيام

عالي وقت بر آن شد تـا زمينـه تحـصيل داوطلبـان مـستعد                فراگير به وزارت فرهنگ و آموزش     
عالي را فراهم كند و بـه آرزوي ديـرين دسـت انـدركاران               هاي آموزش  مند ورود به دوره    عالقه

در . عالي كشور در خصوص همگاني ساختن تحـصيالت عـالي جامـه عمـل بپوشـاند                آموزش
هاي فراگير توانايي علمي داوطلبان مالك است و رقابـت           روش پذيرش دانشجو از طريق دوره     

در ايـن شـيوة گـزينش دانـشجو،         ). 1381ظهـور،   (كنـد     نمي در امر پذيرش دانشجو نقشي ايفا     
داوطلب بر خالف شيوة معمول در گزينش دانشجو از طريق آزمونهـاي سراسـري، بـر اسـاس                  
عالقه و استعداد خويش رشته تحصيلي و نيز محل تحصيل مورد نظر خود را از پيش انتخـاب                  

تحصيلي تعدادي از دروس عمـومي      در اين روش داوطلب بايد به عنوان اولين نيمسال          . كند مي
و تخصصي را اخذ و در آزمونهاي پايان نيمـسال آن شـركت كنـد و در صـورت كـسب حـد                       

 ).1381ظهور، (نصابهاي الزم به عنوان دانشجوي رسمي دانشگاه به تحصيل ادامه دهد 
            پذيرش دانشجو بـه شـيوه فراگيـر ايـن سـؤال را بـراي محققـان مطـرح كـرد كـه آيـا بـين                     

در  4 فراگيـر و آزمـون سراسـري       3ارشـد  هاي كارشناسي   شدگان دوره   پذيرفته 2پيشرفت تحصيلي 
نور تفاوتي وجود دارد؟ بر اين اساس، در ايـن پـژوهش ضـمن مقايـسه پيـشرفت                   دانشگاه پيام 

شدگان همان مقطع از طريق  ارشد فراگير با پذيرفته هاي كارشناسي شدگان دوره تحصيلي پذيرفته
، عوامل تحـصيلي    )7 و وضعيت تأهل   6، جنسيت 5سن(مون سراسري با توجه به عوامل فردي        آز
هـاي   ، اين مسئله بررسي شـده كـه دوره         )9وضعيت اشتغال (و عوامل شغلي    ) 8رشته تحصيلي (

 .نور تا چه حد در پذيرش دانشجويان شايسته موفق بوده است فراگير دانشگاه پيام
 

                                           
٢ . Academic Achievement 
٣ . Post - Graduates 
۴ . National Entrance Examination 
۵ . Age 
۶ . Gender 
٧ . Marital Status 
٨ . Academic course 
٩ . Occupation Marital Staus 



 روش پژوهش
ارشد  يابي و جامعه آماري آن شامل دانشجويان كارشناسي        از نوع زمينه  پژوهش حاضر توصيفي    

شـدگان دوره    اين مراكز هم داراي پذيرفتـه     . نور مراكز تهران، اصفهان و تبريز است       دانشگاه پيام 
شدگان همين مقطـع تحـصيلي از    ارشد از طريق آزمون سراسري و هم داراي پذيرفته      كارشناسي

ارشد پذيرفته شده از طريق آزمـون        تعداد دانشجويان كارشناسي  . ندهاي فراگير هست   طريق دوره 
 نفر و تعداد دانشجويان كارشناسي ارشـد پذيرفتـه          1172سراسري در اين سه مركز در مجموع        

تعداد نمونه ها .  نفر بوده است253شده از طريق دوره هاي فراگير در اين سه مركز در مجموع            
 نفـر بـراي   233 بـه ميـزان      10ظم و بر اساس فرمـول كـوكران       نيز با استفاده از روش تصادفي من      

هاي فراگيـر تعيـين شـده        شدگان دوره   نفر براي پذيرفته   115شدگان آزمون سراسري و      پذيرفته
 پرسـش بـوده     15ابزار گردآوري اطالعات نيز يك پرسشنامه محقق ساخته مـشتمل بـر             . است

ضعيت تأهل، اطالعات تحـصيلي     است كه اطالعات گوناگون فردي از جمله سن، جنسيت و و          
هاي مورد نظر بـا اسـتفاده از ايـن           از جمله معدل و رشته تحصيلي و نيز اطالعات شغلي نمونه          

 .آوري شده است پرسشنامه و بر اساس پرونده تحصيلي دانشجويان جمع
 

 ها  يافته
ي و بـا    اطالعات گردآوري شده در اين پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و اسـتنباط              

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استSPSSبه كارگيري نرم افزار 
 . ارائه شده است1ها در جدول   توصيف داده:ها توصيف داده. الف

دهد كه درگروه نمونه پيشرفت تحصيلي اكثر دانشجويان آزمـون            نشان مي  1هاي جدول       داده
انساني به تحصيل اشـتغال      هاي علوم   رشته  است، بيشتر آنها در    18 تا   16سراسري و فراگير بين     

اند و بيشتر دانشجويان آزمون سراسري مرد و اكثـر دانـشجويان             دارند، اكثر آنها متأهل و شاغل     
 .فراگير زن هستند

                                           
١٠ . Cochran 



 
  توصيف گروه نمونه بر حسب متغير مورد مطالعه به تفكيك نوع پذيرش-1جدول 

 نوع پذيرش
 متغير جمع فراگير آزمون سراسري

 رصدد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

پيشرفت 
تحصيلي دوره 
 كارشناسي ارشد

 10زير 
12-10 
14-12 
16-14 
18-16 
20-18 

3 
10 
27 
80 
94 
19 

3/1 
3/4 
6/11 
3/34 
3/40 
2/8 

0 
0 
8 
51 
55 
1 

0 
0 
7 

3/44 
8/47 
9/0 

3 
10 
35 
131 
149 
20 

9/0 
9/2 
1/10 
6/37 
8/42 
7/5 

رشته تحصيلي 
دوره كارشناسي 

 ارشد
 علوم انساني
 علوم پايه

183 
50 

5/78 
5/21 

93 
22 

9/80 
1/19 

276 
72 

3/79 
7/20 

 مرد جنسيت
 زن

121 
112 

9/51 
1/48 

26 
89 

6/22 
4/77 

147 
201 

2/42 
8/57 

 دامنه سني
30-21 
40-31 
50-41 

155 
64 
10 

7/67 
9/27 
4/4 

22 
61 
31 

3/19 
5/53 
2/27 

177 
125 
41 

6/51 
4/36 

12 
 مجرد وضعيت تأهل

 متأهل
92 
141 

5/39 
5/60 

17 
98 

8/14 
2/85 

109 
239 

3/31 
7/68 

 وضعيت اشتغال
 شاغل
 خانه دار

 غير شاغل 

171 
23 
39 

4/73 
9/9 
7/16 

83 
27 
5 

2/72 
5/23 
3/4 

254 
50 
44 

73 
4/14 
6/12 

 

 . ارائه شده است5 و 4، 3، 2ها در جداول  تحليل داده: ها  تحليل داده. ب   

 مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد به تفكيك نوع پذيرش  -2جدول 
 N x s df t P نوع پذيرش

 آزمون سراسري
 فراگير

233 
115 

61/15 
02/16 

89/1 
06/1 340 55/2- 011/0 

 348 = , N 05/0P< 
ارشد  دهد كه در گروه نمونه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي  نشان مي2   جدول 

 . ر بيشتر از دانشجويان آزمون سراسري استفراگي
 

 ارشد آزمون سراسري و فراگير  مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي-3جدول 



  بر اساس متغير مورد مطالعه
N x s df t P نوع پذيرش متغير

 

 آزمون سراسري 30-21
 فراگير

155 
22 

55/15 
82/15 

86/1 
09/1 175 65/0- 512/0 

 آزمون سراسري 40-31
 فراگير

64 
61 

76/15 
10/16 

91/1 
 دامنه سني 216/0 -24/1 101 09/1

 آزمون سراسري 50-41
 فراگير

10 
31 

76/15 
02/16 

27/2 
1 10 37/0- 713/0 

 121 آزمون سراسري فراگير مرد
26 

31/15 
63/15 

81/1 
20/1 145 86/0- 388/0 

 جنسيت
 112 آزمون سراسري فراگير زن

89 
94/15 
13/16 

92/1 
1 173 90/0- 368/0 

 آزمون سراسري مجرد
 فراگير

92 
17 

75/15 
51/15 

50/1 
وضعيت  536/0 62/0 107 10/1

 تأهل
 آزمون سراسري متأهل

 فراگير
141 
98 

53/15 
11/16 

10/2 
03/1 216 81/2- *005/0 

علوم 
 انساني

 آزمون سراسري
 فراگير

183 
93 

52/15 
16 

88/1 
شته ر 008/0* -69/2 271 06/1

تحصيلي 
دوره 

كارشناسي 
 ارشد

 آزمون سراسري علوم پايه
 فراگير

50 
22 

96/15 
12/16 

88/1 
08/1 64 43/0- 666/0 

 آزمون سراسري شاغل
 فراگير

171 
83 

47/15 
99/15 

05/2 
10/1 249 59/2- **010/0 

 آزمون سراسري نه دارخا
 فراگير

23 
27 

92/16 
06/16 

01/1 
98/0 48 78/0 438/0 

وضعيت 
 اشتغال

 آزمون سراسري غير شاغل 
 فراگير

39 
5 

84/15 
35/16 

40/1 
95/0 42 78/0- 439/0 

* P < 01/0    ** P < 05/0  

ارشـد   دهد كه در گروه نمونه پيـشرفت تحـصيلي دانـشجويان كارشناسـي        نشان مي  3دول     ج
جويان ارشـد متأهـل و نيـز دانـش         هاي علوم انـساني و همچنـين، دانـشجويان كارشناسـي           رشته

دانشجوياني اسـت كـه از   هاي فراگير بيشتر از  ارشد شاغل پذيرفته شده از طريق دوره     كارشناسي
د  طريق آزمون سراسـري پذيرفتـه شـده       شجويان        . اـن داـن ين پيـشرفت تحـصيلي  ن، ـب ر اـي الوه ـب ـع

كارشناسـي          كارشناسي شجويان  داـن ز  ه       ارشد علوم پايه و نـي ين،      ارشـد غيرشـاغل و خاـن دار و همچـن



داري  ارشد مجرد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و فراگير تفاوت معني ويان كارشناسيدانشج
دانشجويان كارشناسي   . وجود ندارد  ارشـد پذيرفتـه شـده از طريـق      همچنين، بين پيشرفت تحصيلي 

  .داري وجود ندارد  معني آزمون سراسري و فراگير با توجه به متغيرهاي سن و جنسيت تفاوت
 

 مقايسه ميانگين معدل دوره كارشناسي دانشجويان كارشناسي ارشد -4جدول 
  به تفكيك نوع پذيرش

 N x s df t P نوع پذيرش

 آزمون سراسري
 فراگير

233 
112 

68/15 
44/16 

57/1 
06/1 305 26/5- 000/0 

01/0 P < 

يان دهد كه در گروه نمونه ميانگين معدل دوره كارشناسي دانـشجو            نشان مي  4   جدول شماره   

 .ارشد فراگير بيشتر از دانشجويان آزمون سراسري است كارشناسي

 
  مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد آزمون سراسري و فراگير-5جدول 

  بر حسب معدل ترم اول
   N x s df t نوع پذيرش
 آزمون سراسري 

 فراگير
232 
113 

69/15 
32/15 

06/2 
89/0 

339 34/2 019/0 

 05/0P < 
ارشد ترم  دهد كه در گروه نمونه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي  نشان مي5جدول    

 .استفراگير دانشجويان اول آزمون سراسري بيشتر از 
 

 گيري  بحث و نتيجه
كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان  دهد ال اصلي تحقيق نتايج نشان ميؤدر پاسخ به س

داري  هاي فراگير تفاوت معني طريق آزمون سراسري و دورهارشد پذيرفته شده از  كارشناسي



ارشد پذيرفته شده از طريق  پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي  به نحوي كه،وجود دارد
 ارشد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري دانشجويان كارشناسينسبت به هاي فراگير  دوره

مقايسه « عنوان بادر تحقيقي كه ) 1378(رزايي ها با نتايج تحقيقات مي اين يافته. بيشتر است
 و معادل )آزمون سراسري(هاي فراگير با دانشجويان رسمي  پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره

 مركز انتخاب شده از بين مراكز دانشگاه پيام 31 مركز از 23كند در   بيان ميكه» نور دانشگاه پيام
 اين ، همچنين. مطابقت دارد بوده است،راگيرهاي ف نور برتري تحصيلي با دانشجويان دوره

بررسي « عنوان باكه در پژوهش ديگري ) 1383(يارمطقلو  هاي نعمتي خجسته و نتايج با يافته
 و فراگير دانشگاه پيام نور )آزمون سراسري(و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان رسمي 

د عملكرد تحصيلي دانشجويان نكن گيري مي نتيجهكه  »1382-83مركز همدان در سال تحصيلي 
 پيشرفت بيشتري دارند،) آزمون سراسري( و نسبت به دانشجويان رسمي  استفراگير بهتر
 .مطابقت دارد

 شايد دانشجويان پذيرفته شده از طريق  كهتوان گفت در توضيح اين يافته پژوهش مي   
راسري از سطح انگيزش هاي فراگير نسبت به دانشجويان پذيرفته شده از طريق آزمون س دوره

خويش را انتخاب  با اختيار خود رشته تحصيلي  آنها چرا كه،باشند تحصيلي باالتري برخوردار
ش او اين موضوع درخور توجه است و بايد از طريق پژوهش مورد ك،البته.  كند و تعيين مي

 :استده شدر پاسخ به سؤاالت فرعي تحقيق نتايج زير حاصل ، همچنين. علمي قرار گيرد
دهد كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان  در پاسخ به سؤال اول تحقيق نتايج نشان مي   

ارشد پذيرفته  ارشد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و دانشجويان كارشناسي كارشناسي
اين يافته با  . وجود ندارديدار هاي فراگير با توجه به جنسيت تفاوت معني شده از طريق دوره

 يتدارد پيشرفت تحصيلي با متغير جنس كه بيان مي )1380(از تحقيقات شريفيان  حاصلنتايج 
 دهد كه بين ال اول تحقيق نتايج نشان ميؤ در پاسخ به س،همچنين. مطابقت ندارد، رابطه دارد

آزمون سراسري و ارشد پذيرفته شده از طريق  دانشجويان كارشناسي  پيشرفت تحصيلي 
، 21-30هاي سني  هاي فراگير در دامنه دورهرشد پذيرفته شده از طريق ا دانشجويان كارشناسي

اين يافته با نتايج حاصل از تحقيقات .  وجود ندارديدار ل تفاوت معني سا41-50 و 40-31
 ،اي و جود ندارد افراد و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد بين سن كه  بيان مي) 1372(غروي 

دارد   كه بيان مي)1375( بختياري با نتايج حاصل از تحقيقات افته اين ي، همچنين.مطابقت دارد



  در،اين  عالوه بر. وجود ندارد نيز مطابقت دارداي سن آنها رابطه بين نمرات دانشگاهي افراد و
دهد كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجرد  پاسخ به سؤال اول تحقيق نتايج نشان مي

ارشد  سراسري و دانشجويان مجرد كارشناسي طريق آزمونارشد پذيرفته شده از  كارشناسي
 نتايج نشان ، همچنين.داري وجود ندارد يهاي فراگير تفاوت معن پذيرفته شده از طريق دوره

ارشد پذيرفته شده از طريق  دهد كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان متأهل كارشناسي مي
فراگير هاي  ذيرفته شده از طريق دورهپ ارشد هل كارشناسيأآزمون سراسري و دانشجويان مت

هل فراگير از أطوري كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان مته ب، داري وجود دارد تفاوت معني
 هاي حاصل از تحقيقات  اين نتايج با يافته.دانشجويان متأهل آزمون سراسري بيشتر است

ابطه مثبتي وجود هل با موفقيت تحصيلي رأدارد بين وضعيت ت  كه بيان مي)1375(بختياري 
 .دارد، مطابقت دارد

 دهـد كـه بـين پيـشرفت تحـصيلي دانـشجويان       در پاسخ به سؤال دوم تحقيق نتايج نشان مي      
ــه شــده از ارشــد كارشناســي ــساني  پذيرفت ــوم ان ــشجويان طريــق   عل ــون سراســري و دان آزم
داري وجـود    نـي هاي فراگير تفـاوت مع      انساني پذيرفته شده از طريق دوره      ارشد علوم  كارشناسي

انساني پذيرفتـه شـده از       ارشد علوم  دارد، به نحوي كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي       
انساني پذيرفته شده از طريـق       علومارشد   هاي فراگير بيشتر از دانشجويان كارشناسي      طريق دوره 

حاكي از آن است كـه بـين پيـشرفت تحـصيلي            تحقيق   نتايج   ،همچنين.  استآزمون سراسري   
پايه پذيرفته شـده  از طريـق آزمـون سراسـري و دانـشجويان                ارشد علوم  دانشجويان كارشناسي 

 .داري وجود ندارد ير تفاوت معنيگهاي فرا پايه پذيرفته شده از طريق دوره   ارشد علوم  كارشناسي
دارد پيـشرفت   كـه بيـان مـي     ) 1380(فيان  يهاي اين تحقيق با نتايج حاصل از تحقيقات شر         يافته

هاي ايـن پـژوهش بـا         يافته ،اين  عالوه بر  .ددار مطابقت   ،ي با رشته تحصيلي رابطه دارد     تحصيل
دارد بين رشته تحـصيلي و پيـشرفت         كه بيان مي  ) 1375-76(يئنتايج حاصل از تحقيقات بطحا    
 .ددارمطابقت  نيز دارد داري وجود تحصيلي دانشجويان رابطه معني

تحصيلي دانشجويان   دهد كه بين پيشرفت ن ميدر پاسخ به سؤال سوم تحقيق نتايج نشا   
ارشد  پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري با دانشجويان كارشناسي ارشد غيرشاغل كارشناسي
 ،همچنين. داري وجود ندارد تفاوت معني هاي فراگير پذيرفته شده از طريق دوره غيرشاغل

دار پذيرفته شده  ارشد خانه شناسيدهد كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان كار نتايج  نشان مي



دار پذيرفته شده از طريق  ارشد خانه از طريق آزمون سراسري  با دانشجويان كارشناسي
هد  د  نشان مي تحقيق نتايج،اين  عالوه بر.داري وجود ندارد تفاوت معنينيز هاي فراگير  دوره

ده از طريق آزمون ارشد شاغل پذيرفته ش كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي
تفاوت  هاي فراگير پذيرفته شده از طريق دوره ارشد شاغل سراسري  با دانشجويان كارشناسي

ارشد شاغل   به نحوي كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي،داري وجود دارد معني
شده  پذيرفته  شاغلارشد دانشجويان كارشناسي هاي فراگير بيشتر از طريق دوره از پذيرفته شده

 كه بيان )1375( بختيارياين يافته با نتايج حاصل از تحقيقات. استطريق آزمون سراسري  از
وجود  و رابطه مستقيمي بين آن دو استثر بر موفقيت تحصيلي ؤدارد اشتغال از عوامل م مي
  بختياري  اين يافته با نتايج حاصل از پژوهش انجام شده توسط،همچنين. ، مطابقت دارددارد

و بين است ثر بر موفقيت تحصيلي ؤدارد وضعيت اشتغال از عوامل م كه بيان مي) 1375(
 .دارد مطابقت ،دارد متغيرهاي اشتغال و تأهل با موفقيت تحصيلي رابطه مثبتي وجود

دهد كه بين معدل دوره    به عنوان يك يافته جانبي نتايج تحقيق نشان مي،اين عالوه بر   
ارشد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري با معدل دوره  اسيكارشن كارشناسي دانشجويان

هاي فراگير تفاوت  ارشد پذيرفته شده از طريق دوره كارشناسي دانشجويان كارشناسي
ارشد   به نحوي كه ميانگين معدل دوره كارشناسي دانشجويان كارشناسي،داري وجود دارد معني

ز ميانگين معدل دوره كارشناسي دانشجويان هاي فراگير بيشتر ا پذيرفته شده از طريق دوره
اين يافته با نتايج حاصل از   .استارشد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري  كارشناسي

عنوان متغير مستقل و معدل ه  بكارشناسيدارد بين معدل  كه بيان مي) 1375(تحقيقات كريمي 
 اين يافته .ددار مطابقت ،دارد جودداري و  عنوان متغير وابسته رابطه معنيه  بارشد كارشناسي

 شيوه پذيرش دانشجويان ، آن باشد كه در نظام گزينش دانشجو دهندهتواند نشان مي
  در دوره كارشناسي،معدل باالتر براساس داشتن هاي فراگير ارشد از طريق دوره كارشناسي

تر بوده  موفقارشد از طريق آزمون سراسري  نسبت به شيوه پذيرش دانشجويان كارشناسي
دهد كه بين پيشرفت   به عنوان يك يافته جانبي ديگر نتايج تحقيق نشان مي،همچنين. است

ارشد آزمون سراسري و فراگير بر حسب معدل ترم اول آنها  تحصيلي دانشجويان كارشناسي
  ترم اول به نحوي كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان،داري وجود دارد تفاوت معني

سراسريته شده پذيرفارشد كارشناسي ارشد   كارشناسي ترم اولبيشتر از دانشجويان  از طريق آزمون 



دو شيوه  يد اين نكته باشد كه درؤتواند م اين يافته مي. استهاي فراگير  پذيرفته شده از طريق دوره
دانشپذيري دوره،هاي فراگير  يعني آزمون سراسري و دوره؛دانشجو گزينش امتحانات نيمسال  هاي    
دانشجويان پذيرفته شده كارشناسيفراگير  نيمسال اول   از طريق آزمون ارشد نسبت به امتحانات 
امتحانات   شايد يكي از داليل مشكل.استتر   و مشكلدارد درجه سختي بيشتري سراسري تر بودن 

داوطلبان دوره كارشناسي نيمسال دانشپذيري  امتحانات نيمسال اول  هاي فراگير  ارشد نسبت به 
دانشپذيري نوعي  ارشد گان آزمون سراسري كارشناسيشد پذيرفته امتحانات نيمسال  اين باشد كه 

 .شود آزمون ورودي نيز  محسوب مي
ارشد فراگير مشغول بـه تحـصيل  در بيـشتر               شايان ذكر است كه نبودن دانشجوي كارشناسي      

اين پـژوهش   ترين محدوديت موجود در      توان به عنوان مهم    ارشد را مي   مراكز مجري كارشناسي  
 .عنوان كرد

 
 پيشنهادها 

 :دشو بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي
دانشگاه پيام نور در كليه رشته.1 كارشناسي    سراسري  ارشد كه براي آن رشته هاي  آزمون  ها از طريق 

دوره،پذيرد دانشجو مي پذيرش دانشجو داشته باشد  از طريق  فراگير نيز    .هاي 
گذاري بيشتري  نور سرمايه انساني در دانشگاه پيام هاي علوم  در خصوص توسعه رشته.2

 .ي برداشته شودترگامهاي بلند و ديعمل آ هب
ارشد  هاي فراگير كارشناسي با توجه به اينكه امتحانات نيمسال دانشپذيري داوطلبان دوره. 3

يمسال تحصيلي دانشجويان ، به منظور جبران پايين بودن معدل اولين نبسيار مشكل است
 نسبت به معدل اولين نيمسال  فراگيرهاي طريق دوره پذيرفته شده از ارشد كارشناسي

ارشد پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري، براي  تحصيلي دانشجويان كارشناسي
ارشد فراگير متقاضي شركت در دوره دكتري دانشگاه  هاي كارشناسي آموختگان دوره دانش

 .ارشد در نظر گرفته شود ضريبي براي معدل دوره كارشناسيپيام نور 
هاي فراگير در ساير دانشگاههاي  ارشد از طريق دوره  شيوه گزينش دانشجوي كارشناسي.4

 .دشوارشد نيز اجرا  هاي كارشناسي مجري دوره



 پس از شود كه  پيشنهاد مي، از آنجا كه پذيرش دانشجو به شيوه فراگير حركتي نوپاست.5
گيري قطعي در خصوص  گاه نتيجه  و آنشود انجام شت چند سال اين پژوهش مجدداًگذ

 .موضوع پژوهش به عمل آيد
 

 منابع
ارشـد دانـشگاههاي     بررسي نظرات دانشجويان ايثـارگر كارشناسـي       ؛)1375( بختياري ، حسن      .١

  پايـان نامـه    ؛تهران و علوم پزشكي تهـران دربـاره چگـونگي بهبـود پيـشرفت تحـصيلي آنـان                 
 .ارشد ، دانشگاه تهران كارشناسي

ــسادات   .٢ ــه ال ــشجويان  ؛ )1375-76( بطحــائي، طيب ــصيلي دان ــشرفت تح ــسه پي ــي و مقاي بررس
؛ پايان  هاي شهر تهران   التحصيل از مدارس استعدادهاي درخشان و ساير دانشجويان دانشگاه         فارغ

 .ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي نامه كارشناسي

آسيب            آسيب؛  )1381(، احمد    حج فروش  .٣ پيشنهاد براي رفع  دوره متوسطه و ارائه  هدفهاي  ؛ ها  هاي كنكور بر 
اصفهان ماه،  دانشگاه ها، آذر  آزمون هاي ورودي  مسائل  مقاالت سمينار بررسي روشها و   .مجموعه 

ـ  هبررسي نحوه توزيع مراكز، دانشجويان و رشـت        ؛)1380( فراهاني وكاشي  دادخدا  .٤ اي تحـصيلي   ه
 مجموعـه مقـاالت دومـين كنفـرانس آمـوزش بـاز و از راه دور،                 ؛نور در سطح كشور    شگاه پيام دان

 . دانشگاه پيام نور:ارديبهشت ماه، تهران

 مجموعـه   ؛راه دور در قـرن بيـست و يكـم          دورنماي آموزش از  ؛  )1380(سرمدي ، محمد رضا       .٥
 .نور  دانشگاه پيام:رانمقاالت دومين كنفرانس آموزش باز و از راه دور، ارديبهشت ماه، ته

 مجموعـه مقـاالت چهـل و        ؛در ايران  عالي نگرشي بر تاريخچه آموزش    ؛)1381(انيان، سـعيد    نسم  .٦
 .  دانشگاه صنعتي اصفهان،  بهمن ماه،هفتمين  نشست رؤساي دانشگاهها

دانـشجويان دانـشگاه شـاهد          «؛  )1380( شريفيان، اكبر    .٧ فـصلنامه  ؛  »عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي 
 .16 و 15، شماره وم اجتماعيعل

راه دور  در اوضاع سياسي، اقتصادي و         نقش آموزش از   ؛)1371( همت    كمال صديقي، حسين و    .٨
 ،مـاه   مجموعه مقاالت اولـين سـمينار تخصـصي آمـوزش از راه دور، ارديبهـشت               ؛اجتماعي كشور 

 . دانشگاه پيام نور:تهران

 مجموعـه مقـاالت     ؛عالي كـشور   يني در آموزش  نور،  نظام نو    پيام دانشگاه ؛)1371(ظهور، حسن     .٩
 .نور  دانشگاه پيام: تهران،اولين سمينار تخصصي آموزش از راه دور، ارديبهشت ماه



مجموعـه مقـاالت دومـين كنفـرانس آمـوزش بـاز و از راه دور،                 ديباچه؛   ؛)1380(ظهور، حسن    .١٠
 .دانشگاه پيام نور: ارديبهشت ماه، تهران

 مجموعـه مقـاالت  چهـل و هفتمـين         ؛نـور  ي فراگير دانشگاه پيام   ها دوره ؛)1381( حسن   ،ظهور .١١
 . دانشگاه صنعتي اصفهان، بهمن ماه،ساي دانشگاههاؤنشست ر

بررسي رابطه برخي از خصوصيات فردي، سوابق تحصيلي و اشتغال بـا          ؛  )1372(غروي، بهيه    .١٢
 بـه بعـد مقطـع     1368پيشرفت تحصيلي دانـشجويان تـرم آخـر و فـارغ التحـصيالن سـال                

ارشـد، دانـشگاه علـوم     نامـه كارشناسـي   ؛ پايـان رسـاني  ارشد رشته كتابداري و اطالع    كارشناسي
 .پزشكي ايران

؛ مجموعه مقاالت سمينار بررسـي روشـها و          مباني گزينش دانشجو   ؛)1381(كاردان، علي محمد     .١٣
 .مسائل آزمونهاي ورودي دانشگاهها، آذر ماه، اصفهان

ه متغيرهـاي       بين پيش؛ )1375(كريمي، محمد حسن     .١٤ ا توجـه ـب دانـشجويان ـب تحـصيلي  ي پيشرفت 
ت       ؛ پايان نامه كارشناسـي    هاي خانوادگي  تحصيلي، ويژگيهاي شخصي و زمينه     شگاه تربـي داـن ارشـد، 

 .مدرس

 .عالي زي  آموزشير  انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه؛)1381 (گزارش ملي  آموزش عالي ايران .١٥

هاي فراگير بـا دانـشجويان       فت تحصيلي دانشجويان دوره   مقايسة پيشر «؛  )1378(ميرزائي، اردوان    .١٦
 .دانشگاه پيام نور: ؛ طرح پژوهشي، تهران»و معادل دانشگاه پيام نور)  آزمون سراسري(رسمي 

بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانـشجويان       «؛  )1383(نعمتي خجسته، بهناز و ليال يارمطاقلو        .١٧
؛ »1382-83نور مركـز همـدان درسـال تحـصيلي        يامو فراگير دانشگاه پ   ) آزمون سراسري (رسمي  

 .پروژه تحقيقاتي، دانشگاه پيام نور مركز همدان
 
 


