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  چکیده

هاي سراسري مانند آزمون کارشناسی ارشد که سنجش داوطلبـان توسـط یـک معیـار واحـد      در آزمون

هاي مختلفی متفاوت بودن آموزش مقطع کارشناسی از جنبه گیرد، به دالیل مختلفی از جملهصورت می

گذاري، امکانات آموزشی و بسیاري از عوامل دیگر و در نتیجـه عـدم یکسـانی    مانند استاد، شیوه ارزش

هاي ادامه تحصیل دانشجویان پسر و دختر که معدل کارشناسی داوطلبان و همچنین یکسان نبودن انگیزه

توانـد در  مـی  تحصیلی در میان دختران و پسران ایجاد گـردد و بـه نـوعی   متفاوت  سطح شودیمباعث 

ي مختلـف آموزشـی   ها گروهموضوع در  این .نتیجه نمره در آزمون کارشناسی ارشد افراد اثرگذار باشد

هش بررسی فوق به صورت مـوردي بـراي گـروه علـوم     نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود، در این پژو

که هر دو عامـل متفـاوت بـودن عوامـل      کندیمنتایج بیان . ررسی قرار گرفته استمورد نقد و بانسانی

آموزشی در مقطع کارشناسی که باعث عـدم یکسـانی معـدل کارشناسـی داوطلبـان و همچنـین سـطح        

آموزش متفاوت تحصیلی در میان دختران و پسران، در نتیجه نمره در آزمـون کارشناسـی ارشـد افـراد     

هاي چند متغیره گسسته براي جداول پیشایندي سه طرفه انجام تایج بر اساس روشن. اثرگذار بوده است

  .گرفته است

  .ینیگزریمتغخطی،  افتهیمیتعمنظام آموزشی، الگوگزینی، جداول پیشایندي، الگوهاي :واژگان کلیدي
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  مقدمه

بـه  هـاي آمـوزش عـالی و    هاي پیشرفت هر کشوري، میزان ورود به دورهیکی از مالك

در کشـور  . تحصیالت تکمیلی آن کشور و کیفیت این مقطـع آموزشـی اسـت    وصخص

و  شـده  برداشـته گام بلندي در ایـن جهـت    اتخاذشدهيها استیباسایران از سالیان پیش 

ي آموزشـی  هـا گـروه تشکیل مقـاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري در سـطح وسـیع در       

در  به خصـوص ن پیشرفت ای. و مراکز آموزش عالی گویاي این مطلب است هادانشگاه

هـاي متمرکـز بـراي    با توجه به برگزاري آزمون. ي اخیر بسیار مشهود بوده استهاسال

ورود به مقطع کارشناسی ارشـد، سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـه عنـوان متـولی         

در ایـن مقطـع    هـا دانشـگاه ها از اطالعات غنی داوطلبـان ورود بـه   برگزاري این آزمون

هـاي  تواند سرچشمه بسـیاري از پـژوهش  ت که این اطالعات میتحصیلی برخوردار اس

دانیم براي ورود به مقطع کارشناسـی ارشـد، داوطلبـان بـه     می. علمی در این زمینه باشد

دهند که به لحاظ یکسان مشترك با توجه به رشته امتحانی خود پاسخ می سؤالتعدادي 

بـراي آنهـا،    سـؤاالت سـختی   براي تمام داوطلبان و یکسان بـودن میـزان   سؤاالتبودن 

و بسـیاري   التحصیلی فارغسن، نوع دانشگاه  ،عوامل دیگري چون جنسیت تأثیرتوان می

  . عوامل اجتماعی و آموزشی دیگر را بر موفقیت داوطلبان موثر دانست

-توان از اطالعات داوطلبان در آزمون و یا تهیه پرسشنامهبررسی کامل این عوامل را می

در اینجـا مرجـع مـورد    . العات موجود در دانشگاه آنهـا اسـتخراج کـرد   هاي دقیق و اط

که ایـن اطالعـات    بوده 1389استفاده اطالعات موجود در آزمون کارشناسی ارشد سال 

  .از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ گردیده است

مواردي چون جنسـیت داوطلبـان، سـال تولـد آنهـا، معـدل دوره        اخذشدهدر اطالعات 

و  التحصـیلی  فارغو نام دانشگاه  التحصیلی فارغنمره کل آزمون، نوع دانشگاه کارشناسی، 

توان هر یـک از ایـن مـوارد را مـورد بررسـی      لذا می. بسیاري موارد دیگر موجود است

میزان عالقـه یـا توانـایی     ،توان با در نظر گرفتن جنسیت افرادبه عنوان مثال می. قرارداد
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اضر با توجه به مسائلی چـون وضـعیت اشـتغال پـس از     در حال ح. کرد را بررسی افراد

 ،هـاي تخصصـی و یـا غیرتخصصـی    و میزان درآمدهاي حاصل از شـغل  التحصیلی فارغ

گرایش زنان و مردان براي ادامـه تحصـیل در مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی از یکـدیگر       

این مسـئله   کنند کهمتفاوتی به این مسئله توجه می يها زهیباانگمتفاوت بوده و دو گروه

هاي آینـده در خصـوص آمـوزش   گیريي براي تصمیمزیر برنامهو  تأملو قابل بررسی 

همچنین با نگاهی به پیشینه تحصیلی داوطلبان ورود به مقـاطع تحصـیالت   . عالی است

ي مجـري مقـاطع کارشناسـی و    هـا دانشـگاه توان نگرشی نسبت به وضعیت تکمیلی می

کنند در ادامه تحصیل یـا  تربیت می هادانشگاهگانی که آموختکاردانی داشت که آیا دانش

نظام آموزش عالی کشور به دلیـل تنـوع   در باید توجه نمود . اشتغال موفق هستند یا خیر

ها در مقاطع مختلف آموزشـی بررسـی رفتـار آموزشـی داوطلبـان کـار آسـانی        آموزش

امعـه آمـاري مـورد    اي در جهمچنین به دلیل عدم همگنی واحدهاي نمونه. نخواهد بود

مطالعه، تعیین یک نمونه مناسب که بتواند نماینده اعضاي جامعـه آمـاري باشـد، بـراي     

در . باشـد  تأثیرگـذار آوردن نتیجه مناسب  به دستتواند در مطالعه روند آموزشی نیز می

کنـد تـا    اي فـراهم مـی   گیري مناسبی باشد زمینه واقع یک آزمایش که داراي طرح نمونه

 بنـابراین  .تفسیر مناسبی را براي جامعه ارائـه داد  یبه خوبشده کسبنتایجی که بتوان از 

به نتایج درستی از فعالیتی که انجام گرفتـه اسـت    رسیدندر هر مسئله آماري براي آنکه 

از ایـن  . تهیـه نمـود   مناسـب  يا مرحلهگیري چند  الزم است که از آغاز یک طرح نمونه

ـ    ادین و اساسـی آمـار در هـر چـه بهتـر انجـام دادن       جهت در این مقاله نیـز اصـول بنی

الزم است بـراي انجـام یـک     باره نیدرا. محاسبات و گرفتن نتایج بکار گرفته شده است

  :انجام پذیرد یدرست به گیري تحلیل خوب نکات زیر در نمونه

مناسب براي صفاتی کـه مـورد مطالعـه     يا مرحلهگیري چند  تهیه یک روش نمونه) الف

  .یردگقرار می

هاي آمـاري مـورد نظـر را در    تهیه یک روش آماري مناسب براي آنکه بتوان فرض) ب

  .مراحل مختلف آزمون نمود
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استفاده از ابزاري چون تهیه نمودارها و جداول آمـاري بـراي آنکـه بتـوان توصـیف      ) ج

  .وضعیت موجود را هر چه بهتر ارائه داد

عالی انجـام بنـدهاي فـوق     شم آموزموضوع در سیست تیبااهمرسد با توجه به نظر می

. تواند در رسیدن به یک نتیجه درست و نزدیک به واقعیت بسیار داراي اهمیت باشـد می

  .میپردازیمیشینه تحقیق در ایران در ادامه به پ

  پیشینه تحقیق

قبل از ورود به دانشـگاه انجـام شـده اسـت اشـاره       که یقیتحقتوان به نتایج در ابتدا می

در  و علمـی  یک راهبـرد مناسـب   منظور ارائه به چگونگی حقیق در رابطه بااین ت. نمود

 فرضیه پنج با این موضوع در رابطه).1370،شاهی(روند ارزشیابی آموزشی کشور است 

،  شخصـیتی  يهـا ویژگـی از  ارزشـیابی  اسـت  شـده  فرض آن بر اساس و است گردیده

 بـه  بـازخورد و دادن و فیزیکـی  محیطـی  ، عوامـل  ر سـازمانی ، رفتا اي حرفه هايمهارت

ها از  فرضیه آزمایش براي. خواهد داشت تأثیرآنان ییو کارآ کیفیت شیدر افزامدرسین

،  مدرسـین  بـین  کـه  اسـت  سـؤال و سه پنجاه حاوي که شده استاستفاده اي پرسشنامه

در  مـورد اسـتفاده   تحقیق روش. است دهیگردتوزیع ستاندبیر شانزده و معاونان مدیران

از  ، ترکیبـی  نمونـه  جامعـه  انتخـاب  و بـراي  بـوده اسـت   یشـ یمایپ، روش تحقیـق  این

 نتـایج  بـر اسـاس  بکـار رفتـه اسـت   و تصادفی ، سهمی اي خوشه گیري نمونه يهاروش

 شخصیتی يهاویژگی: به ترتیب را به و اهمیت اولویت بیشترین دهندگان پاسخ،  حاصله

و  محیطـی  عوامل به ، توجه دبیران بازخورد به ، دادن دبیران اي حرفه هايمهارت، دبیران

 ابعـاد را امـري   ایـن  در نظر داشتن کلی طور بهو  اند داده رانیدبو رفتار سازمانیفیزیکی

 ارزشـیابی  طـرح  یک اند، بنابراین دانسته دبیران ییکارآ و تیفیکو موثر در افزایش الزم

  .باشد ابعاد را در برداشته این کلیه که است ، طرحی و مناسب جامع

بـه مقایسـه آمـوزش در دو دانشـگاه     انجـام گرفـت  2004سال در تحقیقی دیگر که در 

. پرداختـه اسـت   ساله 3.5و دانشگاه شهید بهشتی پرداخته در یک دوره  ییطباطباعالمه 

نتیجـه معـدل دانشـجویان در کـل      برتأثیرگذاردر این مطالعه سعی شده است تا عوامل 
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که نتایج نشان داده است در طول زمـان  . دوره کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد

در تغییـر وضـعیت    توانـد یمـ عواملی مانند نوع آموزش افراد و وسایل کمک آموزشـی  

در تحقیقی دیگر به صـورت   ).2004اسکندري و مشکانی، (باشد ذاررگیتأثنتیجه دوره 

موردي به بررسی وضعیت موجود و مطلـوب برنامـه درسـی کارشناسـی ارشـد رشـته       

ابزارهــاي فناورانــه و  تکنولــوژي آموزشــی در کــاربرد روش هــاي مشــارکتی تــدریس،

کـه در ایـن    همـان طـور    ).1373رحیمی، (آموزشی اشاره شده است  نوین راهبردهاي

مطلـوب برنامـه درسـی    پژوهش بیان شـده اسـت هـدف بررسـی وضـعیت موجـود و      

ـ     هـاي  دگاه اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه   کارشناسی ارشـد تکنولـوژي آموزشـی از دی

تهران به منظور ارائـه یـک برنامـه درسـی      معلم تربیتو  طباطباییعالمه  اراك،  اصفهان، 

سؤاالت این پـژوهش در  . باشد میانه امروز جهان و متناسب با شرایط فناور شده اصالح

روش هاي تدریس مشارکتی، ابزارهـاي فناورانـه و راهبردهـاي نـوین     : سه زمینه شامل

ایـن پـژوهش از نـوع توصـیفی ـ       . باشد آموزشی از جمله فنون آموزش الکترونیکی می

اسـی و  جامعه آماري این پژوهش شامل دانشجویان ترم آخردوره کارشن. استپیمایشی 

 معلـم  تربیـت و  طباطباییي اصفهان، اراك، عالمه هادانشگاهدانشجویان کارشناسی ارشد 

. باشـند  مـی ي مـذکور  هـا دانشگاهرشته تکنولوژي آموزشی  علمی هیئتتهران و اعضاي 

متناسـب بـا    اي طبقـه تصادفی از نـوع   گیري نمونهدانشجویان از روش  گیري نمونهبراي 

دانشـجوي کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد      نفـر 150شامل  نمونه شد کهحجم استفاده 

هدفمند از نـوع مـوارد مطلـوب     گیري نمونهدر مورد اساتید نیز از روش . انتخاب شدند

در ایـن پـژوهش از سـه ابـزار     . استفاده شد که با ده نفر از اساتید مصاحبه به عمل آمـد 

 48محقق ساخته کـه شـامل   ابتدا، پرسشنامه . مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد مشاهده،

 بـود،  سؤال  8با  افتهیسازمانبوده و سپس مصاحبه نیمه % 92سؤال بسته پاسخ با پایایی 

. ي مزبور مشاهده بـه عمـل آمـد   هادانشگاهضمناً از کلیه امکانات و تجهیزات  . اجرا شد

بـه  . استفاده شـد  SPSSافزار نرمي حاصل از پرسشنامه از هادادهبراي تجزیه و تحلیل 

و بـراي   بندي مقولهي حاصل از مصاحبه نیز از روش هادادهعالوه براي تجزیه و تحلیل 
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ي هـا یافتـه . ي حاصل از مشـاهده نیـز از اسـتدالل اسـتفاده شـد     هادادهتجزیه و تحلیل 

پژوهش نشان داد که میـانگین وضـع موجـود برنامـه درسـی کارشناسـی ارشـد رشـته         

. فوق از نظر پاسخگویان کمتر از سطح متوسط بـود تکنولوژي آموزشی در هر سه زمینه 

وضع مطلوب برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژي آموزشی نیـز از   که درحالی

هـاي حاصـل از مصـاحبه،    یافتـه همچنین . استنظر پاسخگویان بیشتر از سطح متوسط 

زشـی بـه   رشـته تکنولـوژي آمو   براي بهبود برنامه درسی کارشناسی ارشـد  نشان داد که 

همچنـین سـاختار فیزیکـی    . و طراحی آموزشی مناسب نیاز است بلندمدتریزي برنامه

  .اي اجرا شودهاي تدریس مشارکتی به نحو شایستهتغییر است تا روشنیازمند

ــدوین دروس و دوره    ــاي ت ــی معیاره ــه بررس ــر ب ــی دیگ ــازي در  در تحقیق ــاي مج ه

. )1386خسـروي،  (ران اشاره شده است ي ایران از دیدگاه متخصصان و فراگیهادانشگاه

هاي مجـازي در   در پژوهش حاضر به بررسی معیارهاي تدوین و طراحی دروس و دوره

ي ایران از دیدگاه صاحبنظران آموزش مجازي و میزان تحقق این معیارهـا در  هادانشگاه

ي فنـی دوره،  هـا ویژگـی ي دروس، هاویژگیي دانشجویان، هاویژگیهاي رعایت  حیطه

در ایـن  . هبردهاي تـدریس و ارزشـیابی دوره از دیـدگاه دانشـجویان پرداختـه اسـت      را

آماري پـژوهش   ۀجامع. پژوهش، از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است 

انجـام   یافتـه  سـازمان اند که با آنها مصاحبۀ نیمـه   شامل صاحبنظران آموزش مجازي بوده

هاي فنی و مهندسی  ی و کارشناسی ارشد رشتهدانشجویان کاردانی، کارشناس. شده است

بخـش   86-87نصیر در سـال تحصـیلی    ي شیراز و خواجههادانشگاهو علوم انسانی در 

بـراي مصـاحبه   . اند اند، که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده آماري بوده دیگري از جامعه

روش گیــري هدفمنــد و بــراي انتخــاب دانشــجویان از  بــا متخصصــان از روش نمونــه

اطالعـات از دو روش   آوري جمـع بـراي  . اي نسبتی استفاده شده است گیري طبقه نمونه

محقـق سـاخته شـامل     ۀدر بخـش کمـی از پرسشـنام   . کیفی و کمی استفاده شده اسـت 

سؤاالت بسـته پاسـخ بـا مقیـاس طیـف لیکـرت و در بخـش کیفـی از مصـاحبۀ نیمـه           

د روایی سـؤاالت مصـاحبه و پرسشـنامه    به منظور برآور. استفاده شده است یافته سازمان
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بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل اطالعـات      . روایی محتوایی مورد استفاده قرار گرفته اسـت 

و بـراي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات حاصـل از       بندي مقولهحاصل از مصاحبه از روش 

نتـایج  . استفاده شده اسـت  SPSS  افزار نرمپرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی و از 

پژوهش در بخش مصاحبه نشان داد که آموزش مجازي براي مقاطع تحصیالت تکمیلی 

هـاي بـزرگ بـه صـورت     دانشـگاه در تمـام   تقریبـاً باشـد در صـورتی کـه     تر می مناسب

هـاي مجـازي بـه مـواردي      براي بهبود کیفیـت دوره . پذیردمجازي آموزش انجام میغیر

محتـواي دروس و   فیتـأل ، نظارت بر ها با فضاي مجازي مانند آشنا شدن مدرسان دوره

از عوامـل مهـم بـرانگیختن مشـارکت فعـال دانشـجویان       . کرد اشارهتوان  موارد دیگر می

تـوان بـه جـذاب بـودن محتـوا و منطبـق بـودن بـا          هنگام طراحی دروس مجـازي مـی  

 صـورت بههاي مجازي باید  ارزشیابی دانشجویان در دوره. کرد اشارهاستانداردهاي روز 

و دانشـجویان از آمـوزش    هـا دانشـگاه بـراي اسـتقبال بیشـتر    . بی حضوري باشدارزشیا

رسانی صـحیح از طریـق برگـزاري     مجازي باید بر افزایش کیفیت سیستم مجازي، اطالع

ي رعایـت   در هـر پـنج حیطـه   . هاي آموزشی و موارد دیگر تأکید کرد سمینارها و کارگاه

ي فنی دوره، راهبردهـاي تـدریس   هایویژگي دروس، هاویژگیي دانشجویان، هاویژگی

بزرگتـر  ) p≥05/0(از مقدار بحرانی جـدول در سـطح    شده مشاهدهtو ارزشیابی دوره، 

هـا در هـر پـنج حیطـه بـاالتر از معیـار        بـه عبـارت دیگـر، تمـام میـانگین     . بوده اسـت 

ي هـا ویژگـی توان گفت که از نظر دانشجویان  بنابراین، می. بوده است) 3(شده مشخص

.ها مورد توجه قرار گرفته است بیش از حد متوسط در طراحی دروس و دوره شدهذکر

منـابعی اسـت کـه    ترین فرهنگی یکی از ارزشمند -دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی

اي کـه   کنندهجامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد این نهاد به جهت نقش تعیین

هـاي  دارد به عنوان یکی از شـاخص ) آموزش(انش و انتقال د)پژوهش(در تولید دانش 

در دانـیم جوانـان   مـی  همانطورکه. تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است

کنند و شاید بتوان گفت که تالش زیادي براي ورود به دانشگاه می یدانشگاه شیپمقطع 

بـا  ورود جوانانی که با .استیکی از آمال و آرزوهاي جوانان امروزي ورود به دانشگاه 
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تـازه  اگر تالش کنیم که رضایتمندي این دانشـجویان  اند افتهیراهامید و آرزو به دانشگاه 

فراغت توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از می ،نسبی فراهم کنیم طور بهوارد را 

ا زیـر ؛داشـته باشـند   نـده یدر آاز تحصیل تعهد بیشتري نسبت به شغل زندگی دیگـران  

گویی براي رسـیدن  ریاکاري دروغ ي،خوار رشوهافراد تعهد داشته باشند دیگر  که یزمان

وجـود نخواهـد    کـرده  لیتحصـ جوانان  يسوادیبو فقر فرهنگی ،به اهداف خوب یا بد

هـاي دیگـر زنـدگی    بخشرضایت از یک بخش از زندگی بر رضایت ازاصوالً.داشت

از تحصـیل راضـی باشـند از    دانشـجویان  کـه یزمـان در ایـن تحقیـق    مـثالً . موثر است

. خواهنـد بـود  هاي دیگر زندگی اقتصادي اجتماعی فرهنگی سیاسـی نیـز راضـی    حوزه

کثیري باشد و هر ساله جمع دانشگاه مکانی فرهنگی و اجتماعی می که مسئلهاین  طرح

بـا  نشوند و هر یک از این جوانـا  از جوانان براي گذراندن تحصیالت عالیه وارد آن می

سطح علمی کسـب شـغل بهتـر رنـدگی بهتـر       ءارتقا(در نظر داشتن اهداف خاص خود 

اکنون با ورود این جوانان با نشاط . گذارند به این مکان مقدس قدم می...)مدركگرفتن

ولینئولیت سنگینی به عهـده مسـ  ئامیدوار به آینده و همچنین عالقمند به تحصیل مسو

محتـرم بایـد از پرسـنل و اسـاتید متعهـد و      دیرانین ماز این جهت که ا استدانشگاه 

سـازان  نـده یآکارآمد بهره گیرند زیرا این دو قشر تماس بیشـتري را بـا دانشـجویان کـه     

آنچـه از   .جامعه هستند دارند که توجه بیشتر این تحقیق به نقش اسـاتید متمرکـز اسـت   

 يهـا یناکـام وشـد از  رود این اسـت کـه بک   و شایسته انتظار می شناس فهیوظاستاد یک

پـژوهش  و مطالعـه  ، دانشجویانش جلوگیري کند و آنها را عالقمند بـه تحصـیل  درسی

پردازنـد و   دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی بـه تحصـیل مـی    می همانطورکه. سازد

هاي شخصیتی افراد در ایـن دوران شـکل    باشد زیرا پایه میدوران جوانی بسیار حساس

ز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو بـا رضـایت   جغله ذهنیگیرد فردي که مش می

نسبت بـه   يتر شده نیتضمتر خواهد بود و آینده  موفقباشد البته که این فرد در تحصیل

در آینده فرد مفیـد و   مسلماًبرد و این دانشجویان  میدیگران دارد زیرا در آرامش به سر

در مصاحبه اکتشـافی  در این تحقیق . د بودخواهن و جامعهاي براي خود خانواده شایسته
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رسید که مقداري نارضایتی  به نظر می گرفت که با چند تن از اساتید و دانشجویان انجام

همچون عـدم وجـود امکانـات مختلـف عـدم      در بین دانشجویان وجود دارد به دالیلی

تید دانشـگاه آزاد عـدم وجـود اسـا    هـاي سـنگین   وجود کارکنان دلسوز و متعهد هزینـه 

بـه  .وجود مقررات آموزشی نامناسبتبعیض اساتید بین دانشجویان زهیانگباو  باتجربه

نارضـایتی دانشـجویان را فـراهم    که موجبـات  مدیرانعدم نظارت و دقت کافی  خاطر

فاصله کم  به خاطراست که بنابراین رضایت عبارت است از حالت خوشایندي. کند می

هـاي   هدف در موقعیـت به یابیدستشود و  حاصل می انتظارات با واقعیت ارضاي نیاز

االي وکسـب سـعادت در زنـدگی بـه عنـوان هـدف      . شود مختلف براي فرد حاصل می

شـود و  وجود انسانی تلقی شده است که باعث رشد و شکوفایی و پیشرفت انسان مـی 

بالعکس عدم کسب سعادت اغلب بـه عنـوان مـانعی در راه انجـام وظـایف فـرد تلقـی        

  .دشو می

که ذکر شد رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهاي فـرد و وضـعیت    گونه همان

فاصله بین سطح آرزوهاي فرد و وضعیت فعلی وي به عبارتی هر چه. باشد میفعلی او

بالعکس هر چه فاصله بـین سـطح آرزوهـاي    یابد و بیشتر گردد رضایتمندي کاهش می

بنـابراین در ایـن   . یابـد  افـزایش مـی  یتمنديفرد و وضعیت فعلی وي کمتر گـردد رضـا  

واحـد   -دانشـگاه آزاد اسـالمی  درپی سنجش میـزان رضـایت دانشـجویان    اوالًپژوهش 

اهمیـت و ضـرورت تحقیـق    . بیـابیم کوشیم که عوامل موثر بر این امر را می اًیثانقوچان 

هـاي   در موقعیـت یـابی بـه هـدف    دسـت  به خـاطر رضایت حالت خوشایندي است که 

رضـایت از  از انـد  عبـارت رضایت انواع مختلفی دارد که . دهد ف به فرد دست میمختل

زندگی خانوادگی رضایت از زندگی زناشویی رضایت از وضعیت اقتصادي رضـایت از 

رضایت از محل زنـدگی رضـایت    کارفرماخود رضایت مشتري رضایت کارگر رضایت 

رضایت )تلفن و گاز ،آب ،رقاز شرکت ب(هاي اداري رضایت مشترکین سازمانمردم از

آمـدیم   درآمد و رضایت از تحصیل که ما بنا به دالیل زیر درصدد بررضایت از ،از شغل

واحد قوچان از تحصـیل   -رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیتا تحقیقی در مورد
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مشهود است عده زیادي از جمعیت کشـور را جوانـان تشـکیل     همانطورکه.انجام دهیم

ایـن  دهنـد و  جوانان ایرانـی را دانشـجویان تشـکیل مـی    زیادي از نسبتاًتعداد  ؛ندده می

کنـد   به آنها سپرد و این امر زمانی تحقق پیدا مـی جوانان هستند که باید فرداي کشور را

راضی باشند که این رضـایت از تحصـیل هـم    که دانشجویان از وضعیت تحصیلی خود

اگر رضایت در ایـن سـن جـوانی و    اما؛ دارد براي دانشجو و هم براي جامعه ضرورت

فراوانی در سطح خرد میانـه کـالن   دوران دانشجویی براي دانشجو فراهم نشود آثار سو

ناامیـدي اضـطراب   در سـطح خـرد افـزایش تـنش مشـکالت رفتـاري      . خواهد داشـت 

که عنوان مثال فردي به. باشد از جمله آثار منفی نارضایتی از تحصیل می... افسردگی و 

درس بخوانـد و  تصمیم دارد تمام سعی و تالش خود را در دانشگاه بکار گیرد و سخت

به درس کمتـر  کند افرادي که دارد بعد مشاهده می در راستاي همین هدف نیز گام بر می

دوسـتی بـا اسـتاد    با اسـتفاده از طـرح  ... و  اند حاضرشدهاند کمتر در کالس  توجه کرده

از نظـر روحـی   اگر آن دانشجو صورت نیاشود در  د فرد اول میشان باالتر یا مانن نمره

شیهـا  زحمـت حساس باشد ممکن است که افسرده و ناامید از عدم پاداش در مقابـل  

جـویی  در سطح میانـه نیـز پیامـدهایی چـون کـاهش روحیـه مشـارکت       . سرکوب شود

ز وضـعیت  دانشـجویی کـه ا   مـثالً . را در پـی دارد ... عـدم اعتمـاد و   همکاري و تعاون

شـود بعضـی    مشاهده مـی  همانطورکهاي ندارد  دیگر انگیزهباشد یخود ناراضتحصیلی 

در نهایـت فـردي کـه     و کننـد یمـ تحقیـق را انتخـاب   اوقات چند دانشجو با هـم یـک  

ممکن بیشتر کار تحقیق را انجام دهد و بقیـه فقـط   از بقیه است تر زهیباانگعالقمندتر و 

صورت دانشگاه که یک مکان اجتماعی شدن است در ایندر نمره گرفتن شریک باشند 

آموزنـد پـس یـک مشـکل کـاهش روحیـه         نمیدانشجویان مشارکت را در کار گروهی

نیـز پیامـدهایی چـون انـواع     کـالن  در سـطح . شود به جامعه تحمیل می ییجو مشارکت

به . ودخواهد ب در جامعهمشکالت ساز نهیزمتیدر نهاو ) بزهکاري(انحرافات مفاسد و

آن صورت مشـاهده  خود ناراضی باشند در لیاز تحصدانشجویان  که یزمانعنوان مثال 

از (خـود بعضی از دانشجویان یک تحقیق مشـابه تحقیـق   مثالًشود که گاهی اوقات  می
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این عمل دهند کنند و به استاد تحویل می کپی می ...)ي دیگر هادانشگاهدانشجویان دیگر 

در یابی عواملی کـه  بنابراین شناسایی و ریشه. شود محسوب میدانشجو یک نوع تقلب 

مـدت  گذارد ما را در جهت پیشبرد اهداف کوتاه می) مثبت و منفی(یرتأثمتغیر رضایت 

  .و درازمدت یاري خواهد کرد

  هادادهمدل آماري لگ خطی براي تحلیل  

حذف شـده اسـت،    یندي با سه متغیر که در آن اثر سه طرفه از مدلشادر یک جدول پی

  عبارت است از يا رستهمدل لگ خطی پیشنهادي براي داده هی 
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بررسـی خـود را    تـوان یمو یا پواسون باشد  يا چندجملهيا نمونهبراي وقتی که توزیع 

بـه   و براي پواسون میینمایمبررسی  يا چندجملهدر اینجا موضوع را براي . انجام دهیم

  .       میینمایمخواننده واگذار 

  .زیر پاسخ دهیم يها پرسشبه  میخواهیم1در مورد مدل  اصوالً

؟ندیآیمبه دستپارامترها در  مدل چگونه  برآوردمعادالت مربوط به . 1

برآورد مقدار مورد انتظار هر خانه از چه طریقی قابل محاسبه است؟. 2

و یا پواسون چیست؟ يا دجملهچنبا یک مدل  1هم ارزي مدل . 3

؟شودیمدر جه آزادي مدل چگونه محاسبه . 4

مقدار آماره آزمون چقدر است؟. 5

تفسیر مدل چیست؟ .6

براي نوشتن یک مدل آمـاري از دو روش سلسـله مراتبـی و یـا غیرسلسـله      معموالً

از  تـر  ادهسـ ي سلسله مراتبی به مراتب بیشـتر و  هاروشکاربرد .  شودیممراتبی استفاده 

ي سلسله مراتبی نیز  به دو صورت  پیشرو هاروش. ي سلسله غیر مراتبی استهاروش

اگر در یک مدل آماري یک عامل کمکی یـا متغیـر کمکـی    . شوندیمتعریف  سروپو یا 

متغیرهـاي   بـا  ریمتغاصلی که در مدل سلسله مراتبی وجود دارد، کلیه ترکیبات دیگر آن 

وجود داشته باشـد، در آن صـورت گـوییم یـک مـدل آمـاري       کمکی دیگر نیز در مدل 



1395زمستان / 35شماره / آموزشی يها نظامپژوهش در     240

. سلسله مراتبی پیشرو داریم

پارامترها،  از آنجایی که فضاي پارامتر بـه   برآوردآوردن معادالت مربوط  به دستبراي 

در نتیجه داریم  در یـک  . از قاعده الگرانژ استفاده نماییم میتوانیمهم وابسته است، پس 

 پارامترهـا براي  )1(ي معادالت بیشینه درست نمایی در جدول مدل لگ خطی سه متغیر

     :عبارت است از

  طرفهسهخطی در جداول  ي لگها مدلمقادیر برازش شده براي .  1جدول 

  مدل  هاي هر خانهاحتمال  مقدار برازش شده

2
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 ACAB,  

  هاي تکراراز طریق روش  هاي تکرارياز طریق روش BCACAB ,,  

ijkijk ypN ˆ   مشاهداتنسبت فراوانی   ABC  

ijkpNهــاي صــریحی بــرايهــایی کــه فرمــولدر مــدل دارنــد، برآوردهــا مســتقیم  ˆ

در ایـن  . خطی برآوردهـاي مسـتقیم ندارنـد    لگ يها مدلبسیاري از . هستند محاسبه قابل

. نمـاییم  ي تکراري اسـتفاده هاروشصورت براي تعیین برآورد هاي مورد نیاز است از  

اي که شـامل تمـام پیونـدهاي دو عـاملی      شده راشباعیغيها مدلبرآوردهاي مستقیم در 

هـا، برآوردهـاي مسـتقیم    در عمل دانستن اینکه کـدامیک از مـدل  . هستند، وجود ندارند

هایی که برآوردهاي مسـتقیم ندارنـد   ي تکراري براي مدلهاروش. دارند ضروري نیست

افزارهـاي   در نرم. روند برآوردهاي مستقیم هم دارند، بکار می که يها مدلو همچنین در 

. شـود  ي تکراري در تمام موارد اسـتفاده مـی  هاروشخطی از  لگ يها مدلآماري براي 

تکـراري   يها تمیالگورتوان با  خطی برآوردهاي مستقیم ندارد، می یک مدل لگ که یزمان

. کردنمایی را حل  رافسون معادالت درست -مانند نیوتن
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لگ خطی الگوریتم بـرازش تکـراري اسـت کـه      يها مدلي تکراري در هاروشیکی از 

اي براي محاسبه روش ساده ijkpNˆ  ایـن روش داراي  . خطـی اسـت   لـگ  يهـا  مـدل در

  :ي زیر استهاگام

با ) الف )0(ˆ ijkpN ه نیست، تر از مقدار برازش شد کند و پیچیده که در مدل صدق می

  . آغاز کنید

در عوامل مقتضی، ضرب کردنبا  )ب
  0
i متوالی تعدیل نمایید تـا هـر    طور بهرا

.هاي بسنده مینیمال جور سازد اي را در مجموعه آماره جدول حاشیه

کافی  طور بهها و مقادیر برازش شده آنها  تا زمانی که ماکسیمم اختالف بین آماره )ج

.ه صفر شود، ادامه دهیدنزدیک ب

ــا توجــه بــه اینکــه بــراي مــدل      ),,(ب BCACAB ــورد نیــاز    آمــاره هــاي م

     ijkijk yyy   هستند پس اولین چرخه الگوریتم برازش تکراري عبارت است  ,,

1ˆ)0 )0(  ijkpN  
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نشان داد  توانیمبراي این مدل .  دیآیمبه دستجواب نهایی بعد از انجام مرحله سوم 

. شرطی بین دو متغیر در هر طبقه از متغیر سوم مستقل هستند يها بختکه نسبت 

بـه  درجـه آزادي مربوطـه را    تـوان یمـ آوردن مقادیر مورد انتظار در هر خانه  به دستبعد از 

  :که  عبارت است از ردیپذیمانجام   برآوردهار مبناي معادالت این کار ب. آورد دست

یـا  درجـه آزادي =)برآورد پارامتر ها تحت مدل -برآورد پارامتر ها تحت فرض کلی(

  :داریم رهایمتغسطوح  بر اساس
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مقدار آماره آزمون  توانیمبعد از تعیین درجه آزادي 
2 رت آوررد که عبـا  به دسترا

  :است از
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pNy

ˆ

)ˆ( 2
2

داراي توزیع  يا نمونهبزرگ  به صورتاین آماره 
2  آمـده در   به دسـت با درجه آزادي

براي تفسیر مدل باید توجه نمـود کـه  اگـر مقـدار محاسـباتی از مقـدار       . باشد می6بند 

متناظرش در جدول توزیع
2  توانـد یم1مدل کوچکتر باشد این به مفهوم آن است که 

مورد انتظار در هر خانه ناشـی از عـدم    يهایفراوانیعنی آنکه . مورد پذیرش قرار بگیرد

امـا اگـر مقـدار محاسـباتی از مقـدار      ؛ باشـد  مـی هر سه متغیر با یکدیگر  توأموابستگی 

متناظرش در جدول توزیع
2      بزرگتر باشد در آن صورت باید همـان مـدل قبـل را بـه

الزم به ذکر اسـت  . رسدیمدر این حالت مطالعه به پایان . عنوان یک مدل نهایی بپذیریم

و باید پارامتر دیگري را از مـدل خـارج    ابدی یمادامه  مطالعه 1در صورت پذیرش مدل 

  :آورده شده است درجات آزادي در جدول زیرسایر.  نماییم

طرفهسهخطی در جداول  ي لگها مدلمانده براي  درجات آزادي باقی. 2جدول 

  مدل  درجات آزادي

2 KJIIJK   CBA ,,  

  11  IJK   CAB,  

  11  IKJ   BAC,  

  11  JKI   ABC,  

  11  KIJ   BCAB,  

  11  JIK   BCAC,  

  11  KJI   ACAB,  

   111  KJI   BCACAB ,,  

0   ABC  
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  :آورده شده است3همچنین سایر مدل ها در جدول 

بعدي خطی در جداول سه ي لگها مدل. 3جدول 

  خطی مدل لگ  نماد

 CBA ,,  

 CAB,  

 BCAB,  

 BCACAB ,,
  

 ABC  
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  ها یافته

مطرح شده است و اهمیـت موضـوع    شده اشارهدر منابعکه  شده گفتهبا توجه به مطالب 

در رابطه با اثر عوامل مهمی مانند جنسیت و معدل کارشناسی بر نمره  میخواهیماکنون 

در .  انجـام دهـیم  مطالعه موردي در گروه علوم انسـانی شناسی ارشد یک بررسی و کار

توان فقط به اثر جنسیت و معدل کارشناسـی بـر   بیان کنیم که نمی میخواهیماین رابطه 

ي مختلـف  هـا سـال نمره کارشناسی ارشد استناد نمود و نیاز اسـت بـه عـواملی کـه در     

ي هـا دادهه همین منظور در ایـن تحقیـق  ب. ستتحصیل مانند شیوه آموزش و مانند آن ا

آموزش کشـور در سـال   ارشد را که توسط سازمان سنجش یآزمون کارشناسمربوط به 

عوامـل   تأثیرشده انجامتوسط تحلیل هاي  دهیم و توجه قرار می موردردیگیمانجام  89

ـ  .میینمایممختلفی را بر نتیجه آزمون اعالم  ، ) الـف (دهاي در این پژوهش، بر اساس بن

ابتدا ابزار مورد نیاز را براي هر بخش از تحلیل معرفـی، سـپس محاسـبات    ) ج(و ) ب(

در ایـن مسـیر   . ي انجام گرفته استهادادهدر  شده مطرحهاي مربوطه را بر اساس تئوري

  .چهار گام اصولی زیر را مورد توجه قرار خواهیم داد

خـواهیم   بـه دسـت  از وضـعیت موجـود    گیري پیشنهادي ترسـیمی  بر اساس طرح نمونه. 1

  .آورد

ي تحلیلی مناسب به تحلیل محاسبات پرداختـه تـا بـر اسـاس آن     هاروشوسیله ه ب. 2
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.مطرح شود شده نییتعشناسی الگو  آسیب

توسط الگوهاي پیشنهادي به بررسی تأثیرپذیري عوامـل مختلـف بـر نتیجـه نهـایی      . 3

ختلف از جملـه جنسـیت  در منـاطق و    آزمون کارشناسی ارشد و همچنین اثر عوامل م

.شهر هاي مختلف پرداخته شود

پیشنهادات علمـی مناسـب جهـت بهبـود وضـعیت       ارائهبندي مناسب،  در یک جمع. 4

.آموزش عالی کشور مورد توجه قرار بگیرد

ایـن پـژوهش    فوق را سرلوحۀ مطالعۀ چهار گاماکنون با ذکر این توضیح که قصد داریم 

  . پردازیم ها می هاي آماري دادهدامه به تحلیلقرار دهیم، در ا

گروه  6در  که (B)، معدل کارشناس افراد) A(براي این منظور سه متغیر جنسیت افراد

 18، بین18و  17، بین 17و  16، بین  16و  15، بین 15کمتر از (بندي شده است تقسیم

گـروه   5کـه در  )C(د نمـره حاصـل از آزمـون کارشناسـی افـرا      و) 19، بـاالتر از  19و 

  و% 60، بـین  %60  و% 40، بـین  %40  و% 20، بین  %20کمتر از (شده است  يبند میتقس

  .%)80، باالتر از 80%

هاي مورد انتظار در هر سـلول را مسـتقل از   توان فراوانیدهد که نمیها نشان میبررسی 

جنسـیت و معـدل   در واقـع هـر دو متغیـر    . عدم ارتباط سه متغیـر بـر یکـدیگر دانسـت    

امـا  ؛ بر نمره حاصل از آزمون کارشناسی افراد دارا هسـتند  يداریمعناثر کارشناسی افراد

یکی از عواملی که در این مطالعه در نظر گرفته نشده است نـوع آموزشـی اسـت کـه در     

  . دوران تحصیالت پایین تر براي داوطلبان انجام شده است و متفاوت از یکدیگر است

کلیه الگوهاي ممکن را در نظر گرفته و بر اساس الگـوي   هادادهبراي این در هر صورت 

يهـا  آمـاره برآورد پارامترها، درجه آزادي، فوق معادالت درست نمایی،
2G و

2  و در

 )4(سـبات در جـدول   کـه ایـن محا   میآوردیمبه دستمقدار را براي الگو Pنهایت

شده اشباعگفت که بهترین الگو همان الگو  توانیمبر اساس این نتایج . آورده شده است

مختلـف نمـره    يهـا  ردهو  یکارشناسـ در واقع هر سه متغیر جنسـیت ، معـدل   . باشد می
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بر نتایج مربوط به نتیجه آزمون کارشناسی  تواندیمحاصل از آزمون کارشناسی داوطلبان 

  .است ثیرگذارتأارشد 

  يریگ جهینتبحث و 

 يها دورهبه آن اشاره نمود این است که آموزش هاي  توانمیماي که در این مقاله نتیجه

یک الگوي مناسب  را براي مطالعه و شناخت  تواندیمپایین تر و بررسی روند آموزش 

ایجـاد  بر نتایج آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور   تأثیرگذارعوامل 

با همکاري سازمان سنجش آمـوزش کشـور و وزارت    شودیمپیشنهاد  باره نیدرا. نماید

در چنـد مرحلـه    ییهـا  نمونـه آموزش و پرورش طرحی مورد اجرا قرار گیرد که در آن 

و بررسـی قـرار   نتایج آنها مـورد نقـد   توأمطور بهمورد انتخاب و به همراه نمره آزمون 

  . گیرد

خطی الگوهاي لگ اساسبرمربوط به برازش مدل هاي آزمون .4جدول 

Pدرجه آزاديمقدار
22Gالگو

001/0204/14110/128 CBA ,,
001/0256/2052/234 CBA,
001/0242/1246/139 ABC,
001/0299/2548/243 ACB,
001/0308/884/97 ABAC,
001/0258/800/92 CBAC,
001/0246/1778/187 CBAB,

54/0204/04/0 CBABAC ,,
-00/00/0 ABC
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