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  مقدمه

. مواجه بوده اسـت  يا دهیعدو مسائل  ها چالشگذشته با  ۀدهدر طول دو  یعالآموزش 

بـدون توجـه بـه     یعـال آموزش  مؤسساتورود به  انیمتقاضو  انیدانشجوندهیفزارشد 

 ادیزتعداد  رشیپذبرايیفرهنگو  یاجتماع، ياقتصادموجود و توان بافت  يها تیظرف

بـراي یعمـوم افکـار و فشـار ازطـرف    یمـال ، کاهش منابع یدانشگاهالنیالتحصفارغ

آمـوزش  . شـود یممحسوب  ها چالشنیااز جمله  شتریبيریپذ تیلسئومو  ییپاسخگو

بـا اتکـاء بـر     تیـ فیکيارتقابه حفظ بهبود و  ها چالشنیاضمن توجه به  یستیبایعال

رمزدن، (د بپرداز یعالآموزش  طیمحدر یدگرگونو  یثباتیبطیشرادر  تیریمدعامل 
1

مرنسا). 25ص ، 1992
2

ـ تولدر  یمهمـ رسـالت   یعالآموزش  کهاظهار داشته ) 1993(  دی

، یرقابتيایدندر  تیلئومسو  يرهبريتصديبراالنیالتحصساختن فارغدانش و آماده 

 یلیتکمالتیتحصرشد  ریاخسال  25یط.را برعهده دارد رییتغدر حال  و مرتباً دهیچیپ

ةویشـ . شـود یمـ محسـوب   کشـور ها از نقاط قوت آموزش  دوره نیاتیاهمبا توجه به 

ـ ایعـال دانشجو در آمـوزش   رشیپذ  يسراسـر آزمـون   يبرگـزار وهیشـ بـا چهـار    رانی

 يهـا  دورهنور، آزمون  امیپریفراگيها دوره، آزمون یعالآموزش  مؤسساتها و  دانشگاه

 یتخصصي دکترادوره  رمتمرکزیغيها آزمونو  یپودمانيکاربردـیعلمیعالآموزش 

.ردیپذیمصورت 

ـ ادر  انیدانشـجو و جـذب   رشیپـذ ةویشکهدهدیمنشان  هایبررس در طـول   رانی

آزمـون  ة اول،ویشـ :نـد از اصـورت گرفتـه کـه عبـارت     یاصلوهیشگذشته با دو  انیسال

 .شـود یمـ گـزار  بر به صورت متمرکز که یعالآموزش  مؤسساتها و  دانشگاه يسراسر

ـ ، چـه در بخـش   یعالآموزش  مؤسساتها و ورود دانشجو به دانشگاه و چـه در   یدولت

ارشـد   یکارشناس، وستهیناپو  وستهیپی، کارشناسیکاردانيها دورهدر ، یدولتریغبخش 

 يسراسـر آزمـون   قیـ طربـه صـورت متمرکـز از     يا حرفهي دکتراو  وستهیناپو  وستهیپ

 يسـو جداگانـه از   به صـورت که  ردیگیمصورت  یعالزش آمو مؤسساتها و  دانشگاه

و  انیـ قورچ(د شـو یمـ برگزار  یاسالمسازمان سنجش و آموزش کشور و دانشگاه آزاد 

                                                                                                                
1. Ramsdon 
2. Ransom
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داوطلبـان  ). 1388، یفرهنگـ انقـالب   يشـورا رخانـه یدب، و 2:897ج ، 1383، همکاران

ـ متوسطه و  پلمیدمدرك  دیباها دورهنیاورود به  يبرا شیپـ دوره  یلیتحصـ مـدرك   ای

ـ بازینوستهیناپارشد  یکارشناسو داوطلبان  یدانشگاه  یکارشناسـ یلیتحصـ مـدرك دی

  .  داشته باشند

 رسـد یمبه نظر  .است یتخصصي دکترايها دورهمتمرکز  ریغيها آزموندوم،  ةویش

ةامـا نحـو  . مـا باشـد  در کشـور  یلیتحصـ يارتقايها آزمونحلقه  نیآخردکتراآزمون 

اسـت کـه اگـر جـزء اصـل       یموضـوع داوطلبان هم  يها هیگالو  ها زمونآنیايبرگزار

بـه   یتخصصـ ي دکتـرا يهـا  دورهدانشـجو در   رشیپـذ . آن اسـت  ۀیحاشآزمون نباشد 

 يورودآزمون  يبرگزارو هر دانشگاه خود مبادرت به  شودیمانجام  رمتمرکزیغصورت 

ـ نمـره   عالوه بر یتخصصدکترايها آزموندر . کندیمدانشجو  نشیگزو  آزمـون،   یکتب

 انیدانشـجو . مالك عمل است زینداوطلبان  یپژوهشو  یعلمسوابق  یبررسمصاحبه و 

 یلیتحصـ ۀبا توجـه بـه تناسـب رشـت     توانندیميا حرفهي دکتراخر دوره ارشد و آسال 

  ).2، 1383، همکارانو  انیقورچ(د آزمون شرکت کنن نیامورد نظر در  ۀخود با رشت

هـا آزمـون    حفظ استقالل عمل دانشگاه يبراکنونتا 1358-1357یلیتحصاز سال 

برابـر  دو شـدگان  رفتـه یپذآزمون مستقل در هـر دانشـگاه و مصـاحبه بـا      قیطراز دکترا

ـ فعالگـر یدمقاالت چاپ شده و  زانیمبا توجه به نمره و  تیظرف از  یپژوهشـ يهـا  تی

 گرفتـه یمقرار  تأییدو سپس مورد یبررسو متخصصان هر دانشگاه مورد  ستاداناقیطر

در حـال حاضـر    رسـد یمـ اما به نظـر  ). 1388، یفرهنگانقالب  يشورارخانهیدب(ت اس

بـه صـورت  آزمـون   يبرگـزار معتقدند که  یعلمتئیهياعضااز متخصصان و اي عده

ـ اورود به  يبرامتمرکز با توجه به حجم تقاضا ریغ  یمشـکالت نـواقص و   يدارادوره  نی

در دانشـگاه مـورد عالقـه خـود      تواننـد ینمـ کـه   انیدانشجواکثر ،گریديسواز  ؛است

توسـط   نشیگـز ةناموفق بـودن خـود را نـا عادالنـه بـودن نحـو       لیدل،شوند رفتهیریپذ

 يبـرا انیدانشـجو زینو  و متخصصان تاداناساز  يا عده،رو نیاو از  دانندیمها  دانشگاه

ـ ابهامـات موجـود در   دادن بـه ا  انیپانیهمچنو  مشکالتنیاکاهشایرفع   نـه یزمنی

برتـر و   انیدانشـجو لهیوسـ نیبدتا  اند شدهمتمرکز  به صورتآزمون  يبرگزارخواهان 

خـود شـوند و    ۀمعتبـر و مـورد عالقـ    يهـا  دانشـگاه در  لیتحصۀقادر به ادام تر ستهیشا
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کـه موفـق بـه     یکسانتا  شودیمدوبار در سال، باعث  به صورتآزمون  ياجرانیهمچن

شـانس  دکتـرا ورود به دوره  يبراو  نندباز هم تالش ک اند نشدهیقبلر آزمون د رشیپذ

  . دوباره داشته باشند

 یاجتمـاع و  ياقتصاد، یعلمدادن به سرنوشت  شکلدر  یلیتکمالتیتحصتیاهم

 یلـ یتکمالتیتحصیفیکو  یکمتیوضعو  ستیندهیپوشیکسبر  کشورهایفرهنگو 

و آمـوزش   رشیپـذ . اسـت  کشـور ه جانبـه در هـر   هم ۀتوسع يها شاخصنیتر مهماز 

 یعـال آموزش  مراکزقیطراز ي دکترادوره  ژهیبه ویلیتکمالتیتحصدانشجو در مقطع 

ـ نالزم و یعلمو  ياقتصادوامکاناتها نهیزممستلزم وجود  ه آزمـود  کـار یانسـان يروی

ـ ر برنامـه ها سـال   آنها به ده تداركوهیتهکهاست، ) مدرسان ومحققان( تیـ حماويزی

).1381:4، ملک(ت اس ازمندینیواجتماعیاسیسينهادها

ـ کشوردر  یلیتکمالتیتحصيها دورهکهشودیممشاهده  ،در حال حاضر ـ دله ب  لی

مـدون در   نامـه  نییآوفقدان دستورالعمل  نیهمچنو  قیدقيزیر برنامهو  تیریمدفقدان 

 گـر یديسـو و از  انیجودانشـ یسـردرگم سو باعـث   کیدوره از  نیادر  رشیپذمورد 

ـ درا. ها شده است و دانشگاه اندتااسيبرااریبسيها چالشجادیاباعث  ةنحـو  انیـ منی

بـا  . اسـت  کـرده را بـه خـود مشـغول     تاداناسو  انیدانشجوذهن دکترادر دوره  رشیپذ

مـه یناست و اعالم دکتراةآزمون دور کردنمتمرکزمهینبر سر  ماتیتصمنکهیاتوجه به 

مختلف اعـم از   يها بخشانیمدر  دیتردو  شکجادیاآزمون موجب  نیاردنکمتمرکز

 ياجـرا ها شـده اسـت، ابهامـات در ابعـاد مختلـف       و دانشگاه انیدانشجو، یعلمتئیه

ـ او  دهـد  شیافزاالذکرطبقات فوق  انیمرا در  دیتردو  شکتواندیممتمرکزآزمون   نی

ی بررسـ ،نیبنـابرا است؛رانیای عالی انجمن آموزشپژوهشي ها تیاولواز  زینموضوع 

متمرکـز  مـه ین) یفرهنگـ ـ  یاجتمـاع ی و آموزشـ ـ   یعلمي، فردی ـ  روان(ف ابعاد مختل

 ،بنـابراین ؛راهگشا باشـد  یعالآموزش  زانیرو برنامه رانیمديبراتواندیمآزمون  کردن

ـ اهمبا توجه بـه   ا، هـ  دانشـگاه  یآموزشـ آن بـر ابعـاد    یاحتمـال اتتـأثیر موضـوع و   تی

وزارت علـوم،   یآموزشـ و عـزم معاونـت    یلـ یتکمالتیتحصـ انیدانشجويریپذتأثیر

صـورت  بـه دوسـال   يبـرا کهدکترامتمرکز مهینآزمون  يبرگزاردر  يفناورو  قاتیتحق

بـه ورودیانمتقاضـ يبـرا برابرفرصتویآموزشعدالتيبرقراربا اهداف یشیآزما
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یهمـاهنگ ویـه رووحدتیجاد، ارادکتدورههبورودداوطلبانیعلم، سنجشدکتراةدور

یرشپـذ يبـرا دانشـگاه بهدانشجو، کمکیرشپذدرعلوموزارتهاي یاستسبادانشگاه

یانمتقاضیابیارزبرايهاوزارتخانهومؤسساتبه، کمکرادکتدورهدرمستعدیاندانشجو

یتـاً نهاو  منـابع اتـالف ازیريجلـوگ ويمـواز يهـا  آزمـون ياجـرا ینههزکاهشاستخدام

ـ پـژوهش در   نیانجام شود، ا مختلفيها آزموندرانداوطلبمتعددشرکتازیريجلوگ ی پ

یآموزشـ  یدر ابعاد علمدکتراکردن آزمون  متمرکز مهین یاحتمال اتتأثیریبه بررسآن است تا 

ابـر  بر يهـا  فرصـت  جادیانند ا(یفرهنگـ   ی، اجتماع)رادکتةی دورآموزشتیفیکبهبود انند (

براساس نقطه نظـرات  ) داوطلبان نیدر ب دیام هیروح شیانند افزا(يفردـ   یو روان) یآموزش

اسـت   لیدلنیای آورده شده به احتمالي امدهایپپژوهش عنوان  نیادر  نکهیا .پردازدبتاداناس

 ؛ی کـرد نیب شیپطور قطع  ي آن را بهامدهایپتوانینمبار اجرا شده و  نیاولي براطرح  نیاکه 

  ی هستنداحتمالی نیب شیپنوع  کپژوهش ی نیاي عنوان شده در امدهایپپس 

سـال   يبار بـرا  نیاول يتوسط سازمان سنجش، برادکترامتمرکز کردن آزمون نیمه طرح 

دانشـجو دغدغـه    نشیکـه موضـوع گـز    رسـد یمطرح شده و به نظر م 1389- 90یلیتحص

دانشجو همـواره   نشیگز ةویبحث ش بهر حال. قبل بوده است يهامحققان در دوره یپژوهش

  .بوده است یبررسمورد نقد و

 تئـ یه ياعضـا  دگاهیـ د ۀسیتحت عنوان، مقا یوهشپژدر ) 1381(یو اسدالله يافشار

ـ دانشجو بـه ا  نشیگز ةدر خصوص نحوی اهواز دانشگاه علوم پزشک انیو دانشجو یعلم  نی

ورود ) متمرکـز (یکنـون  ةویشـ انیدانشـجو  درصد 40و  تاداناس درصد 26که  دندیرس جهینت

 ایـ موجـود در دن  يها وهیش ریبودن سا یعمل ریو علت آن را غ دانندیبه دانشگاه را مناسب م

در  يریـ گ براساس عالقه و سـخت رشیپذ تادانو اس انیدانشجو درصد 5/53.دندکرقلمداد 

 ،اندتااسـ درصـد   5/13و  انیدانشـجو  درصد 3. دانندیمرا علت موفق شدن لیمراحل تحص

و  انیدانشـجو  درصـد  13،لیدر مراحل تحصـ  يریگ آسان و سختآزمون براساس رشیپذ

 5/6، لیتحصـ  یدر طـ  يریـ گ براساس آزمون مشکل و سـخت رشیپذ تاداناس درصد 5/23

 درصـد  3و رسـتان یدببـه شـرط معـدل     نشیگـز  ،انداستادرصد 5/36و  انیدانشجو درصد

در هر دانشـگاه   یبه صورت محل یحیتحان تشرام يبرگزار تاداناس درصد 20و انیدانشجو

  .دانستندیمدانشجو نشیگز وهیش نیرا به عنوان بهتر
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دانشـجو بـه منظـور     نشیگزةویشاصالح تحت عنوان  یپژوهشدر ) 1388(ر درودگ

تیوضـع بـه   دنیرسـ يبـرا یعملـ يهـا  گامافتنییپدر  يمعمارآموزش  تیفیکارتقا 

به  يمعماريدانشجونشیگزةویشيرومطالعه بر مقاله،  نیاهدف . بوده است مطلوب

است تـا   یمطلوبيالگونیتدوووهیشنیاجهت اصالح  یعمليراهکارهاهئارامنظور 

 یعمـوم ةدیـ عق. فراهم آورد يمعمارآموزش  تیفیکيارتقايبرايدیکلیحلبتواند راه

در . دانـد یميهنريها گروهرشته را در زمره  نیا، یآموزشيکارهاومتخصصان و ساز

. شـوند یمـ انتخاب  یعلمدروس  يها آزمونقیطررشته از  نیاشدگان رفتهیپذکهیحال

ـ توانـد ینمـ تناقض  نیا ـ ادر  لیتحصـ يهنـر يازهـا ینشیپ و  کنـد نیمأتـ رشـته را   نی

از  یناشـ دانشـجو،   نشیگـز موجـود در   طیشـرا . دینمارا روانه دانشگاه  ها نیتر ستهیشا

آن،  مشـکالت جبـران   يبـرا و  اسـت 1372رشته در سال  نیایاختصاصحذف آزمون 

قـات یتحقتـاکنون . شدلحاظ  یلیتحصسال اول  مینیدرسدر برنامه  يازینشیپدروس 

ضـمن   »راه حـل محـور   يکـرد یرو«با  قیتحقنیا. انجام شده است نهیزمنیادر  یاندک

بـه   »یسـتم یسکـرد یرو«و  يموردۀله و ضرورت حل آن، با استفاده از مطالعئطرح مس

ـ اراازینشیپدروس  کهدهدیمنشان  قیتحقنیايها افتهی. پردازدیمله ئمس نیا شـده   هئ

بـا   قیـ تحقنیا ،بنابراین؛ ندکنآمده را جبران  دیپديکمبودهاتوانندینمسال اول  میندر 

 ةویشـ بهبـود   يبرايکاربردیشنهاداتیپدانشجو،  نشیگزدر  دیجداتینظراز  يمندبهره

ـ احاصـل از   شـنهاد یپنیتر مهم. دهدیمهئارادانشجو انتخاب  انجـام آزمـون    قیـ تحقنی

کنکـور شـدگان  رفتـه یپذتیـ ظرفچند برابـر   يروبر  ییا نهیچندگزبه روش  یاختصاص

  .است يسراسر

بوومن
1

یلیتکمالتیتحصدر  رشیپذيها وهیشتحت عنوان  یپژوهشدر ) 2005(

ـ ابـه  . داوطلبـان پرداخـت   نشیگـز يریـ گمیتصمندیفرایبررسبه  ،پراگ کشوردر  نی

پرسشـنامه   193دولت فرسـتاده شـد و از    ندگانینمايبراینظرسنجپرسشنامه،منظور

ـ امباحـث موجـود در   . دشافتیدرپاسخ  157، یارسال : عبـارت بودنـد   ینظرسـنج نی

. رشیپـذ يریـ گمیتصمروند  ،شریپذيارهایمعاز  ینسباستفاده ،بانتخا يها استیس

                                                                                                                
1. Bowman ,Jemes 
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 یتـوجه قابل  ینگرانکییلیتکمالتیتحصيبراداوطلبان  نشیگزدادکهان نش جینتا

را به عنوان  یکارشناسنمرات مقطع  دهندگان پاسخاز  2/1از  شیبیکمنیهمچن. است

 کـرده انتخـاب   یلـ یتکمالتیتحصـ در  انیدانشجوتیموفقسنجش  اریمعنیبهترتنها 

ـ ارزرا به عنوان  یفیکو یکماریمعدو هر دهندگان پاسخاز  ياریبس. بودند دشـوار   یابی

مبنا ؛ و بودند استیسوابسته به  ها برنامهاز  ياریبس. دندیدیمرشیپذندیفراعناصر در 

ـ را  تیموفقکمتراما ، شاخص مهم است کی) یحیتشر(یکتبقرار داردن آزمون  -شیپ

  .وجود داشته است رشیپذنیقواندر  یتوجهانعطاف قابل . کندیمینیب

یموتیت
1

انیدانشـجو تیـ موفقو  رشیپـذ نیبرابطه یبررسبه یپژوهشدر ) 2007(

در  کننـده ینیبشیپیانتخابعوامل  نیبرابطه  ۀمقاله به مطالع نیا. پرداخته است یخارج

التیتحصـ دانشـکده ثبـت نـام شـده در     یخـارج يدانشـجو 857یدانشگاهتیموفق

 نیـ ايها افتهی. پرداخته است1947-1949يها سالدر طول  گانیشیمدانشگاه  یلیتکم

 یدانشـگاه تیـ موفقبـا  يمعنـادار رتبـاط  ، اجـنس و سـن ورود  :کـه پژوهش نشان داد 

ـ ، یلیتحصـ مـدارك يداراالفیانیدانشجو،هلأمت انیدانشجو،نداشتند ۀنـ یهزکمـک ه ب

آنان به  رشیپذاحتماال، بودند کردهافتیدردائم رشیپذکه یلیتحصبورس جیلیتحص

مـدرك بـدون   الـف  یانیدانشجو.نداشت یبستگآنان  مجرد بودنیعنیشان دآزا طیشرا

افـت یدرموقـت   رشیپـذ ، یلیتحصـ بورس جیلیتحصنهیهزکمکبدون  بیلیتحص

  .بودند کرده

همجدزاد
2

ـ  کیـ تحـت عنـوان    یپژوهشـ در ) 2010(همکـاران و   در  دیـ جدۀتجرب

 ۀدر سـه دهـ   یشکپزاصالحات آموزش  یبررس، به رانیادر  یپزشکيدانشجورشیپذ

وزارت بهداشـت، درمـان و    لیتشـک اصـالحات،   نیاازجمله . پرداختند رانیاگذشته در 

ـ اوضـع  . اسـت  یپزشـک يدانشـجو رشیپـذ در  یناگهانشیافزاو  یپزشکآموزش   نی

ـ فیکبهبـود  ) کشـور ازینمورد  پزشکانشتریبآموزش دادن (: اصالحات با دوهدف و  تی

: شـود یممحقق  یابیارزدو نوع  قیطردو هدف از  نیا. است بوده یپزشکآموزش  جینتا

ـ دانشـجو،   رشیپذةویشدر  رییتغو یپزشکآموزش  يها روشدر  رییتغ نـوع  دوهـر  ای

                                                                                                                
1. Peter Timothy 
2. Majdzadeh R
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ـ تغو  یپزشـک آمـوزش   يهـا  روشدر  رییتغ((يایارز ). دانشـجو  رشیپـذ وهیشـ در  ریی

 رییـ تغيسـو بـه   یگامیپزشکيها دانشکدهيبرا) هیپاعلوم ((ن الیالتحصفارغ  رشیپذ

 رشیپـذ شدند،  رفتهیپذدانشجو  21، در دانشگاه تهران 2008در سال . است رشیپذدر 

ـ ، امتحانـات  ازهـا ینشیپـ يسـر کیـ قیطراز  یپزشکدانشجو در علوم  دشـوار و   یکتب

ـ تقو: سه هـدف داشـته اسـت    ندیفرانیا. ردیگیمصورت  افتهیساختاريها مصاحبه  تی

از ضـوابط   يتریکليها مالكاب دانشجو براساس انتخ و ینیبالو  هیپاعلوم  نیبارتباط 

بـا   کـه داوطلبان  يبرافرصت  کردنفراهم  و )دهست یعلمکامالکهیضوابطنسبت به (

  . کنندرشته را انتخاب  نیاشتریبیآگاه

  :از اند عبارتپژوهش يهاالؤس

تـرا دکمتمرکـز  مهینآزمون  یآموزش یعلمیاحتماليامدهایپبا  ادانتاستا چه حد  .1

  ؟اند  موافق

متمرکـز  مـه ینآزمـون   یفرهنگـ   یاجتماعیاحتماليامدهایپبا  تاداناستا چه حد  .2

  اند؟ موافقدکترا

دکتـرا متمرکـز  مـه ینآزمـون   يفرد یروانیاحتماليامدهایپبا  تاداناسحد تا چه .3

  اند؟ موافق

  روش

 یشـ یمایپ. اسـت  یشیامیپـ   یفیتوص،و از نظر روش يکاربردپژوهش از نظر نوع،  نیا

و مـنظم   یواقعـ ، ینیعفیتوصپژوهش،  نیاهدف محقق از انجام  کهلیدلنیابه است 

  .)1378:72، ینراقفیسو  ينادر(ت موضوع اس کیایتیموقعکیاتیخصوص

در سـال   کـه بودنـد دانشگاه اصـفهان   تاداناسهیکلشامل  پژوهشنیايآمارۀجامع

، علـوم  یانسـان علـوم   یآموزشرگروهیه زدر س شگاهداننیادر  1389-1390یلیتحص

یتصـادف يریـ گ نمونـه از روش  ،پژوهش نیادر . کردندیمسیتدریمهندسیفنو  هیپا

يهـا  گـروه ۀمنظـور از طبقـ  ). 380: 1386گـال،  (شـد  متناسب با حجم استفاده  يا طبقه

بـرآورد   يبـرا . دشعیتوزیآموزشو نمونه به نسبت حجم جامعه هرگروه  بودیآموزش

ـ ايآمارۀنمون  30ابتـدا   ،بـود در دسـت ن  يآمـار جامعـه   انسیـ وارپـژوهش، چـون    نی

 قیـ طرسـپس از   ،دشـ عیـ توزيآمارۀافراد جامع نیبدر  یمقدماتپرسشنامه به صورت 
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  . شد نییتعنفر  128که  حجم نمونه محاسبه شد کوکرانفرمول 

وجـود   يا شـده سـتاندارد  پژوهش، پرسشنامه ا نیادرمورد موضوع  نکهیابا توجه به 

به اطالعات  يبرمبناکهساخته استفاده کرده است محقق ۀنداشت، پژوهشگر از پرسشنام

ـ ا. اسـت شـده  هیتهو اسناد موجود  مداركآمده از تجربه محقق و  دست پرسشـنامه   نی

مثبـت   هیگو 11يدارااستاداندگاهیداز  کههیگو 16(یآموزشـ   یعلمۀطیحشامل سه 

و )یمنفـ هیگو 1و مثبت  هیگو15کههیگو 16( یفرهنگـ   یاجتماع، )ینفمهیگو 5و 

اسیـ مقيمبنـا بودکه بر  هیگو41با جمعا  که) مثبت یهمگکههیگو9(يفردـ   یروان

  .ندکناعالم  ها هیگواز  کیهرموافقت خود را با  زانیمخواسته شد تا  تاداناساز  کرتیل

  ها افتهی

آزمـون   یآموزشـ ـ   یعلمـ یاحتمـال يامدهایپبا  تاداناستا چه حد: ال اول پژوهشسؤ

  اند؟ موافقدکترامتمرکز مهین

ی ـ  علمـ یاحتمـال يامـدها یپدر خصـوص   اندتااسموافقت  زانیمیبررسبه منظور 

ـ داز  کهشد  یطراحهیگو16دکترامتمرکز مهینآزمون  یآموزش  11يداراتاداناسـ دگاهی

ـ ماز آنـان خواسـته شـد تـا      کـرت یلاسیمقو براساس یمنفهیگو5مثبت و  هیگو  زانی

  . اعالم کنند هاهیگواز  کیهرموافقت خود را با 

مـه ینبه آزمـون   تاداناستیاکثرلیتماکهپژوهش نشان داده است  جینتالیدلدوبه 

 یآموزشـ ـ   یعلمـ یاحتمـال يامـدها یپبـا   تاداناسدرصد  6/65اوالً. بوده است متمرکز

درصـد از   4/34در حـد متوسـط بـه بـاال موافـق بودنـد و       تـرا دکمتمرکـز  مـه ینآزمون 

 ایـ مخـالف   کـامالً دکتـرا متمرکـز  مهینآزمون  یآموزشـ   یعلميامدهایپباانیپاسخگو

. بـوده اسـت   2/31نیمخـالف و  نیمـوافق گرچه تفـاوت درصـد نظـرات     .بودندمخالف 

 یعلمـ یاحتماليدهاامیپبا  تاداناسکه  دهدیمنشان  5از  9/3یوزننیانگیم،درمجموع

ـ ادر . هسـتند تا در حد متوسط به باال دکترامتمرکز مهینآزمون  یآموزشـ  رابطـه بـه    نی

اشـاره شـده   یآموزشـ ـ   یعلمـ يامدهایپدر ارتباط با مقوله  ها پاسخنیثرترؤماز  یبرخ

  :است
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  یآموزشـ  یعلميامدهایپها در ارتباط با مقوله  پاسخ نیموثرتراز  یبرخنوع و درصد  )2(لجدو

  دیموافقریزي ها هیگوتاچه حد با 

  ...را به دنبالد داردکه امدیپنیانوع آزمون  نیا
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ي همــه داوطلبــان بــرای امتحــانمــواد .1

  شودیمکسانی

  94/3  22  45  20  2  1  یفراوان

  4/24  50  2/22  2/2  4/1  درصد

ي همــه داوطلبــان بــرامنــابع آزمــون . 2

  شودیمکسانی

  94/3  19  52  15  3  1  یفراوان

  1/21  8/57  7/16  3/3  1/1  درصد

ــته در  انداتاســنقــش .3 متخصــص رش

  شودیمدانشجو کم رنگ  نشیگز

  86/3  30  33  13  12  2  یفراوان

  3/33  7/36  4/14  3/13  2/2  درصد

توجه  انیدانشجوی تخصصبه دانش . 4

  شودیم

  96/1  1  5  21  25  38  یفروان

  1/1  6/5  3/23  8/27  2/42  درصد

ــان. 5 ــوا کس ــه از ت ــی ک ــاال ن علم ی ب

  شوندیمرشیپذبرخوردارند 

  54/2  3  16  25  29  17  یفراوان

  3/3  8/17  8/27  2/32  9/18  درصد

ال اول مربوط به سـؤ  )تاداناسدگاهیدی از منفهیگو1مثبت و  هیگو 4(ر ثۀ مؤیگو5

 1هیگومربوط به ) 94/3(ن یانگیمنیشتریب. آمده است کیتفکبه  باال ر جدولدپژوهش 

داوطلبـان   ۀهمـ  يبـرا نابع آزمـون  م(، )شودیمکسانیداوطلبان  يبرایامتحانمواد (2و 

 ۀهمـ  يبـرا و مـواد ازمـون   ع بمناشدن  کسانیتاداناسدگاهیداز . است) شودیمکسانی

، 1هیـ گودر خصـوص  . اسـت دکترامتمرکزمهینآزمون  يت برامثب امدیپکیداوطلبان 

در حـد   تاداناسـ درصـد   6/96،یعبـارت و بـه   اسـت 5از  94/3تاداناسـ پاسخ  نیانگیم

 96/3تاداناسـ پاسـخ   نیانگیم2هیگودرخصوص . بودند هیگونیامتوسط به باال موافق 

معناست کـه   بدان نیا. بودند هیگونیاموافق  تاداناسدرصد  6/95یعبارتبود و به  5از 

 ۀهمـ  يبـرا مـواد و منـابع آزمـون    دکتـرا کـردن آزمـون    متمرکز مهینمعتقدند با  تاداناس

موافـق   شـتر یبهیگونیابا  لیدلنیابه  تاداناسرسدیمه نظر ب. دشویمکسانیداوطلبان 

ـ نمتمرکز شدن آزمون به تبـع آن منـابع آزمـون     مهینبودند که معتقدند با   ۀهمـ  يبـرا زی
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و  متمرکـز  مـه ینيهـا  آزمـون در  يشـتر یبۀتجرب تاداناسچون. شودیمسانکیداوطلبان 

رونـد را   نیاگذشته  يها سالارشد در  یکارشناسزمون آ. دان داشته رمتمرکزیغمتمرکز و 

ه شـد یمـ برگـزار   یدانشگاهصورت  ابتدا به زینآزمون ارشد  ،یعبارتبه  ؛کرده است یط

از دو اجرا شده و به مرور بعـد  متمرکز مهینت صور به یسالو بعد چند ) 1368تا سال (

ـ تغدر  یاجتمـاع عوامـل   یبرخـ نـده یآدر  نکهیا. اجرا شدصورت متمرکز  سه سال به  ریی

  .ستینینیبشیپنه قابل  ایباشد  گذارتأثیرتاداناسنگرش 

 نشیگزمتخصص رشته در  تاداناسقش ن(3هیگومربوط به ) 86/3(ن یانگیمنیسوم

از  86/3تاداناسـ پاسـخ   نیانگیمهیگونیادر خصوص . است) شودیمرنگ  دانشجو کم

 کمتاداناسدگاهیداز . هستندهیگونیاموافق  تاداناسدرصد  4/84،یعبارتو به  است5

متمرکـز مـه ینآزمـون  يبرایمنفامدیپکیدانشجو  نشیگزدر  تاداناسنقشرنگ شدن 

ـ ابا لیدلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر . استدکترا موافـق بودنـد کـه     شـتر یبهیـ گونی

 نشیگـز در  رمتمرکـز یغةویشـ ماننـد   گـر یددکتراکـردن آزمـون    متمرکز مهینمعتقدند با 

  دانشجو نقش ندارند

ـ (16هیـ گومربـوط بـه    نیانگیـ منیتر نییپا توجـه   انیدانشـجو یتخصصـ ه دانـش  ب

بـه   .اسـت 5از  96/1تاداناسـ پاسـخ   نیانگیـ مهیـ گونیادر خصوص . است )دشوینم

ـ ابه  تاداناسرسدیممخالف بودند به نظر  هیگونیابا  تاداناستیاکثر، یعبارت لیـ دلنی

یتخصصـ دانـش  دکتـرا کـردن آزمـون    متمرکـز  مهینمخالف بودند که معتقدند با  شتریب

ةویشـ بـر خـالف   دکتـرا کـردن آزمـون    متمرکـز  مـه ینبا و  شودینمیابیارزانیدانشجو

یتخصصـ بـه دانـش    آنان بود یتخصصدانش  انیانشجودنشیگزيمبناکه  رمتمرکزیغ

ـ داز . ردیگیمصورت  یعموماساس دانش بر نشیگزو  شودینمتوجه  انیدانشجو دگاهی

متمرکـز مـه ینآزمون يبرامثبت امدیپکیانیدانشجویتخصصتوجه به دانش  تاداناس

یتخصصـ دانش  زمتمرکمهینآزمون  تادانت اسیاکثردگاهیداز  یولباشد، تواندیمدکترا

  ردیگیمی قرار توجهی بو مورد ردیگیمقرار  یابیارزمورد  کمترانیدانشجو

نشیگـز باال برخوردارنـد   یعلمکه از توان  یکسان(8هیگومربوط به  54/2نیانگیم

 9/48،یعبارتبود و به  5از  54/2تاداناسپاسخ  هیگونیادر خصوص . است )دشونیم

ییتوانـا افـراد بـا    نشیگـز تاداناسـ دگاهیـ دز ا. دبودن هیگونیاموافق  تاداناسدرصد از 
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ـ اکثررسدیمبه نظر . استدکتراتمرکزممهینآزمون  يبرامثبت  امدیپکیباال  یعلم تی

چـون   متمرکـز  مـه ینوهیشمخالف بودند که معتقدند در  هیگونیابا  لیدلنیابه  تاداناس

 یتخصصـ که از دروس  یدانشگاههویشاست بر خالف  یعموماز دروس  یامتحانمواد 

 یتخصصـ و بـه دانـش    ردیگیمداوطلبان مورد سنجش قرار  یعمومدانش  ،نیبنابرابود 

  .شوندیمرشیپذکمترباال  ییتواناافراد با  ،جهینتدر . شودینمیتوجهآنان 

  )m=3(یفرضنیانگیمبا  نیانگیمسهیمقا، رهیمتغتکtآزمون  )3(جدول 

)Sig(يسطح معنادارtdfاریانحراف معنیانگیمیفرض نیانگیم

309/3431/0002/289048/0

مقـدار سـطح    یاسـتنباط لیـ تحلبـر اسـاس   :دهـد یمـ جدول نشـان   جینتاها و داده

ـ ااسـت و چـون    048/0برابر ) pمقدار  ایارزش (يداریمعن  05/0از  کمتـر مقـدار   نی

مشـاهده شـده از نظـر     نیانگیـ و م یرضـ ف نیانگیم نیتفاوت مشاهده شده ب،بنابرایناست، 

ي امـدها یبـا پ  انی، پاسـخگو گریبه عبارت د. درصد معنادار است 95نانیدر سطح اطم يآمار

  .هستندموافق  يتاحدوددکترامتمرکز مهیآزمون ن یآموزشـ  یعلم یاحتمال

ـ   یاجتمـاع  یاحتمـال  يامدهایدانشگاه اصفهان با پ تادانچه حد اس تا :ال دوم پژوهشؤس

  اند؟ موافقدکترامتمرکز مهیآزمون ن یرهنگف

ی آزمـون  فرهنگـ ـ   یاجتماعی احتمالي امدهایپبا  تاداناسموافقت  زانیمی بررسبه منظور 

اسیـ مقی شد و براسـاس  طراح یمنفهیگو 1و مثبت  هیگو15با  هیگو16دکترامتمرکز مهین

  .کننداعالم  ها هیگواز  کیهرموافقت خود را با  زانیماز آنان خواسته شد تا  کرتیل

متمرکـز  مـه یبه آزمـون ن  انیپاسخگو تیاکثر لیاست که تمانشان داده جی، نتالیدل دوبه 

ــا  تاداناســدرصــد  9/85اوالً. اســتبــودهدکترا آزمــون  یفرهنگـــ   یاجتمــاعي امــدهایپب

يامـدها یپبـا   انیپاسـخگو درصد از / 41در حد متوسط به باال موافق بودند دکترامتمرکز مهین

در . بودنـد مخـالف   ایـ کـامال مخـالف   دکترامتمرکز مهینآزمون  یفرهنگـ   یاجتماعی احتمال

ی اجتمـاع یاحتمـال ي امدهایپبا  انیپاسخگو، دهدیمنشان  5از  90/2یوزننیانگیم،مجموع

ـ ادر  .بودنـد موافـق   يتاحـدود دکترامتمرکـز  مـه ینآزمون  یفرهنگـ  ی ازبرخـ رابطـه بـه    نی

  .میکرداره اش ها هیگونیموثرتر
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 یاحتماليامدهایپها در ارتباط با مقولۀ پاسخ نیثرترؤماز  یبرخنوع و درصد ) 4(جدول 

  یفرهنگـ  یاجتماع

  دیاموافقریزي ها هیگوتاچه حد با 

  ...را به دنبالد داردکه امدیپنیانوع آزمون  نیا
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 لیدلبازار مراکز اموزش آزاد به .1

ي ها دورهي برگزارحرکت به سمت 

ي آزمون رونق برای آمادگی و تیتقو

  ابدی یم

  43  26  12  5  4  یفراوان

10/4  

  8/47  9/28  3/13  6/5  4/4  درصد

ي همه برای آموزشي برابر ها فرصت.2

  شودیمجادیاطیشراداوطلبان واجد 

  12  24  27  19  8  یفراوان

14/3  

  3/13  7/26  30  1/21  9/8  درصد

  شودیمتیتقوها  استقالل دانشگاه.3

  1  5  4  43  37  یفراوان

78/1  

  1/1  6/5  4/4  8/47  1/4  درصد

ها در  به انتظارات خاص دانشگاه.4

  شودیمداوطلبان توجه  تیفیک

  1  3  11  39  36  یفراوان

82/1  

  1/1  3/3  2/12  3/43  40  درصد

 در جدولال دوم پژوهش ؤثر مربوط به سؤم )یمنفهیگو 1مثبت و هیگو3(ه یگو5

بازار مراکـز آمـوزش   (14هیمربوط به گو) 10/4(ن یانگیم نیشتریب. آمده است کیبه تفکباال

آزمـون رونـق    يبـرا  یو آمـادگ  یتیتقـو  يهـا  دوره يحرکت به سمت برگـزار  لیآزاد به دل

 90،یعبـارت به . است5از  10/4انتاداسپاسخ  نیانگیمهیگونیادر خصوص . است )ابدی یم

ـ   مراکزرونق بازار  دگاهیدز ا. دموافق بودن هیگونیابا  تاداناسدرصد امـد یپکآمـوزش آزاد ی

ـ ا. اسـت دکترامتمرکزمهینی آزمون منف ةویشـ معتقدنـد بـا    تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

و  یتیتقـو  يهـا  دوره يحرکت به سمت برگزار لیبازار مراکز آموزش آزاد به دلمتمرکز مهین

ـ ابـا   لیـ دلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر . ابدی یآزمون رونق م يبرا یآمادگ  شـتر یبهیـ گونی

ـ دلبـه  رمتمرکـز یغوهیشـ کردن آزمـون بـرخالف    متمرکز مهینموافق بودند که معتقدند با  لی

ـ  تستمهارت در (ن ی شدمهارتي شدن آزمون و ا نهیچهارگز ل بـ ي قهـا  دورهآن ماننـد  ) یزن

ي آزمـون بـه   بـرا ی آمـادگ ي هـا  کـالس کـه   شـود یمباعث ) ی ارشدکارشناسی و کارشناس(

  .شود دهیکشزیندکتراي ها دوره
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داوطلبان واجد  ۀهم يبرایآموزشبرابر  يها فرصت(2هیگومربوط به  14/3نیانگیم

5از  14/3تاداناسـ پاسـخ   نیانگیـ مهیگونیادر خصوص . است) شودیمجادیاطیشرا

ـ داز . بودنـد  هیـ گونیاموافق  دیاساتدرصد  70یعبارتبه . اشدبیم جـاد یادیاسـات دگاهی

آزمون  يبرامثبت  امدیپکیطیشراداوطلبان واجد  ۀهم يرابیآموزشبرابر  يها فرصت

ـ ا. باشد تواندیمدکترامتمرکزمهین ةویشـ معتقدنـد بـا    تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

رسـد یمـ بـه نظـر   . شودیمجادیاداوطلبان  ۀهم يبرایآموزشفرصت برابر  متمرکز مهین

کـردن   متمرکـز  مـه ینموافق بودند که معتقدنـد بـا    شتریبهیگونیابا  لیدلنیابه  تاداناس

دانشـجو   رشیپـذ افـراد در   یشخصـ قیسالاز اعمال  رمتمرکزیغةویشآزمون برخالف 

 کننـد یمانشجو اقدام د رشیپذدريانفرادها به صورت  دانشگاه یوقت. کندیميریجلوگ

انـد   شـده  لیالتحصـ ارشد از دانشگاه خودشان فارغ  یکارشناسکه در دوره  یداوطلبانبه 

دکتـرا از   ةدور انیدانشـجو ، دکتـرا متمرکـز  مهینآزمون  يبرگزاردارند، اما با  یخاصنظر 

بـا شـرکت در    انیدانشـجو . شـوند یممختلف انتخاب  يها دانشگاهالنیالتحصفارغ  نیب

بـا آن نمـره بـه     تواننـد یمـ و  کننـد یمـ را کسـب   يا نمـره دکتـرا   ةدور يسراسرآزمون

 يهـا  مصاحبهاند در  که کسب کرده يا نمرهکشور مراجعه کنند و بر حسب  يها دانشگاه

  .کنندیمدوره دکترا شرکت 

در . است) شودیمتیتقوها  استقالل دانشگاه(10هیگومربوط به  نیانگیمنیتر نییپا

درصـد   1/11تنهـا   ،یعبـارت بودنـد و بـه    5از  78/1تاداناسـ پاسخ  هیوگنیاخصوص 

 امـد یپکیـ هااهگدانشاستقالل  تیتقوتاداناسدگاهیدز ا. دبودن هیگونیاموافق  تاداناس

ةویشـ معتقدنـد بـا    تاداناسـ بدان معناست که  نیا. است دکترامتمرکزمهینمثبت آزمون 

ـ ابه  تاداناستیاکثررسدیمبه نظر . شودینمتیتقوها  استقالل دانشگاهز متمرک مهین نی

 رشیدرپـذ يانفرادها به صورت  دانشگاه یوقتبودند که معتقدند  هیگونیامخالف  لیدل

ارشـد از دانشـگاه خودشـان     یکارشناسکه در دوره  یداوطلبانبه  ،کنندیمدانشجو اقدام 

 انیدانشـجو خـود   يهااریمعبر حسب  یحتدارند و  یخاصنظر  ،اند شده لیالتحصفارغ 

امـا بـا    عمـل دارنـد   يآزاددانشـجو   نشیگـز در  ،جـه ینتدر  ؛را انتخاب کننددکتراةدور

ـ دکتـرا از   ةدور انیدانشـجو ، دکتـرا متمرکـز  مهینآزمون  يبرگزار النیالتحصـ فـارغ   نیب

  .شوندیممختلف انتخاب  يها دانشگاه
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داوطلبان توجـه   تیفیکدر ها  به انتظارات خاص دانشگاه(12هیگومربوط به  نیانگیم

 6/26ا تنهـ  ،یعبـارت بود و بـه   5از  82/1تاداناسپاسخ  هیگونیادر خصوص ). شودیم

ـ ا. دهسـتن هیگونیاموافق  تاداناسدرصد  معتقدنـد بـا    تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

 تیـ فیکهـا در خصـوص    بـه انتظـارات خـاص دانشـگاه    دکتراکردن آزمون  متمرکز مهین

بودند که  هیگونیامخالف  لیدلنیابه  اندتااسرسدیمبه نظر . شودینمداوطلبان توجه 

ها با توجه بـه   که دانشگاه رمتمرکزیغوهیشکردن آزمون برخالف  متمرکز مهینمعتقدند با 

 متمرکـز  مـه ینوهیشـ امـا بـا    کردنـد یمخود را انتخاب  انیدانشجوکه داشتند  ییارهایمع

ـ  اول نمره کسب کـرده  ۀکنند که در مرحل نشیگزینایدانشجونیباز  دیباها  دانشگاه د ان

کـه ممکـن   ) هـا  مصاحبه توسط دانشگاه(د ان افتهیراهدوم  ۀو به مرحل) يسراسرآزمون (

توجـه بـه    تاداناسـ بـه نظـر   . مورد نظر را نداشته باشـند  يارهایمعانیدانشجونیااست 

/ 70به نظر حـدود   کهستدکتراآزمون  يبرامثبت  امدیپکیها دانشگاهانتظارات خاص 

دانشجو به انتظارات خاص دانشگاها توجه  نشیگزدر دکترارکزممتمهینآزمون ستادان ا

ـ نبخواهد  یت دانشگاهاس ممکننکهیالیدله بممکن است، شود ینم متخصـص   يروی

هـا   امکان از دانشگاه نیاکردن آزمون  متمرکز مهینخاص جذب کند که با  يهاییتوانابا 

  .شودیمسلب 

؛اسـت  134/0برابـر  ) pمقدار  ایارزش (يمعنادارمقدار سطح داد نشان  جینتا،اًیثان

 يآمـار مشاهده شده از نظر  نیانگیمو  یفرضنیانگیمنیبتفاوت مشاهده شده  ،بنابراین

يامـدها یپبـا   انیپاسـخگو ، گـر یدبه عبارت . ستیندرصد معنادار  95نانیاطمدر سطح 

  .در حد متوسط به باالموافق بودنددکترامتمرکز مهینن آزمو یفرهنگـ  یاجتماع

  )m=3(یفرضنیانگیمبا  نیانگیمسهیمقا، رهیمتغتکtآزمون  جینتا)5(جدول

 نیانگیم

یفرض
نیانگیم

انحراف 

اریمع
tdfيسطح معنادار)Sig(

390/2632/0512/1-89134/0

يمعنادارمقدار سطح  یاستنباطلیلتحبر اساس :دهدیمجدول نشان  جینتاها و داده

 ،بنابراین؛است 05/0از  شتریبمقدار  نیااست و چون  134/0برابر ) pمقدار  ایارزش (

در سطح  يآمارمشاهده شده از نظر  نیانگیمو  یفرضنیانگیمنیبتفاوت مشاهده شده 



آموزشی يها نظامپژوهش در   222

ـ   یتمـاع اجيامـدها یپبا  انیپاسخگو، گریدبه عبارت  ؛ستیندرصد معنادار  95نانیاطم

  .دهستنموافق  يتاحدوددکترامتمرکز مهینآزمون  یفرهنگ

 یروانـ یاحتماليامدهایپدانشگاه اصفهان با  تاداناستا چه حد : ال سوم پژوهشؤس

  ؟اندموافق دکترامتمرکز مهینآزمون  يفردـ 

ـ   یروانـ یاحتمـال يامـدها یپدر خصـوص   تاداناسموافقت  زانیمیبررسبه منظور 

از  کـرت یلاسیـ مقشد و براساس  یطراحمثبت ه یگو9دکترامتمرکز مهینآزمون يفرد

  اعالم کنند  هاهیگواز  کیهرموافقت خود را با  زانیمآنان خواسته شد تا 

متمرکز مهینبه آزمون  انیپاسخگواکثر  لیتماپژوهش نشان داده که  جینتالیدلبه دو 

  بوده استدکترا

متمرکـز  مـه ینازمـون   يفـرد ـ   یروانیاحتماليمدهاایپبه  تاداناسدرصد  1/71اوالً

يامـدها یپبـا   انیپاسـخگو درصـد از   9/28در حد متوسط به باال موافق بودنـد و  دکترا

تفاوت مجمـوع  .بودندمخالف  ایمخالف  کامالًدکترامتمرکزمهینآزمون  يفردـ   یروان

نشان داد کـه   5از  31/3یوزننیانگیمدر مجموع . بوددرصد  2/43نیمخالفو  نیموافق

در . موافق بودنـد  يحدودتا دکترامتمرکز مهینآزمون  يفردـ    یروانيامدهایپبا  تاداناس

  میکرداشاره  ها هیگونیموثرتراز  یبرخرابطه به  نیا

  يفردـ   یرواندر ارتباط با مقوله  ها پاسخنیموثرتراز  یبرخنوع و درصد  )6(جدول 

  دیفقمواریزي ها هیگوتاچه حد با 

را بـه دنبالـد    امـد یپنیانوع آزمون  نیا
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از شــرکت داوطلبــان در   .1

  کاهدیمي متعدد ها آزمون

  00/4  22  55  5  7  1  یفراوان

  4/24  1/61  6/5  8/7  1/1  درصد

با استعداد باال  انیدانشجو.2

وجود  لیبدل(د نشویمجذب 

ــتعداد  ــوش و اس ــون ه ) آزم

  .است

  40/2  4  11  22  33  20  یفراوان

  4/4  2/12  4/24  7/36  2/22  درصد
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ـ تفکبه  باال در جدولال سوم پژوهش مؤثر مربوط به سؤ )هر دو مثبت(ه یگو2  کی

 يهـا  آزمـون ز شـرکت داوطلبـان در   ا(9هیـ گومربوط بـه   نیانگیمنیشتریب.تآمده اس

بـه  . اسـت 5از  4تاداناسـ پاسـخ   نیانگیمهیگونیادر خصوص . است) هدکایممتعدد 

 شـرکت کـاهش تادان اسـ دگاهیداز . استهیگونیاموافق  تاداناسدرصد  1/91،یعبارت

 نیا. استدکترامتمرکزمهینآزمون  يبرامثبت  امدیپکیمتعدد  يها آزمونداوطلبان در 

داوطلبـان مجبـور    گـر یدکردن آزمـون   تمرکزم مهینمعتقدند با  تاداناسبدان معناست که 

ـ ابا  لیدلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر . شرکت کنند آزموننیچنددر  ستندین هیـ گونی

رمتمرکـز یغوهیشـ آزمـون بـرخالف    متمرکزکردن مهینکه معتقدند با  هستندموافق  شتریب

کنند بلکه بـا  مختلف شرکت  يها دانشگاهيها آزموندر  ستندینمجبور  انیدانشجوگرید

مصاحبه به دانشگاه  يبرادوم و  ۀو کسب نمره در مرحل يسراسرآزمون  کیشرکت در 

  .کنندیممربوطه مراجعه 

)شـوند یمـ با استعداد باال جـذب   انیدانشجو(16هیگومربوط به  نیانگیمنیتر نییپا

ـ ادر خصـوص  . وجود آزمون هوش و اسـتعداد اسـت   لیبدل ـ مهیـ گونی پاسـخ   نیانگی

ـ داز . بودنـد  هیـ گونیاموافق  دیاساتدرصد  41،یعبارتبه  ؛بود 5از  40/3نتادااس دگاهی

مـه ینآزمـون   يبـرا مثبـت   امدیپکیباال  یلیتحصبا استعداد  انیدانشجوجذبتادان اس

 هیـ گونیامخالف  شتریبلیدلنیابه  تاداناستیاکثررسدیمبه نظر . استدکترامتمرکز

سـنجش   انیدانشـجو شدن آزمون فقـط محفوظـات    يا نهیزگبودند که معتقدند با چهار 

  .شوندیمرشیپذدارند  ییباالیزنکه مهارت تست  یکسانو  شودیم

) pمقدار  ایارزش (يمعنادارمقدار سطح :دادنشان  جینتایاستنباطلیتحلبر اساس 

ـ تفاوت مشـاهده شـده    ،بنابرایناست،  >005/0برابر   نیانگیـ مو  یفرضـ نیانگیـ منیب

، گـر یدبه عبـارت  . درصد معنادار است 99نانیاطمدر سطح  يآمارشاهده شده از نظر م

در حد متوسط بـه بـاال   دکترامتمرکز مهینآزمون  يفردـ   یروانيامدهایپبا  انیپاسخگو

  .موافق بودند
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  )m=3(یفرضنیانگیمبا  نیانگیمسهیمقا، رهیمتغتکtآزمون  جینتا)7(جدول 

)Sig(يسطح معنادارtdfاریانحراف معنیگانیمیفرض نیانگیم

331/3767/0820/389005/0<

) pمقدار  ایارزش (يمعنادارمقدار سطح ل جدو يها دادهیاستنباطلیتحلبر اساس 

تفـاوت مشـاهده    ،بنـابراین ؛است 01/0از  کمترمقدار  نیااست و چون  >005/0برابر 

 99نـان یاطمدر سـطح   يآمـار ده شده از نظـر  مشاه نیانگیمو  یفرضنیانگیمنیبشده 

آزمـون   يفـرد ـ  یروانـ يامـدها یپبا  انیپاسخگو، گریدبه عبارت . درصد معنادار است

  .هستندموافق  يتاحدوددکترامتمرکز مهین

پـژوهش بـر حسـب     يهـا  افتـه یپژوهش به بـررس   نیدرا: پژوهش يها افتهیریسا

 ریـ ز، یلیتحصـ مـدرك نیآخـر ذ سنوات خدمت، کشور محل اخـ (ک یدموگرافعوامل 

  . پرداخته شده است زین) یاموزشگروه 

، یآموزشـ ـ   یعلمـ (ر فوق الذک يامدهایپدر خصوص  تاداناسنظرات  نیبایآ: السؤ

سنوات خدمت، (ک یدموگرافيرهایمتغبر حسب ) يفردـ   یروانو  یفرهنگی ـ اجتماع

وجـود   يمعنـادار ت تفـاو ) یآموزشگروه  ریز، یلیتحصمدركنیآخرکشور محل اخذ 

  .     دارد؟

، فقـط بـه   سـؤال تیماهپژوهش و با توجه به  سؤالنیابه پاسخ  یابیدستبه منظور 

یاسـتنباط لیـ تحلبه منظور . پرداخته شده است میتعممطالب مربوط به استنباط و  هئارا

ـ توزنرمـال بـودن    رنفیاسمـ   کالموگروفپژوهش ابتدا با استفاده از آزمون  يها داده عی

از  شـتر یب(يآمارهرچند با توجه به تعداد جامعه . قرار گرفت تأییدنمرات حاصله مورد 

  . نمرات محتمل بود عیتوزنرمال بودن ) نفر 100

بـر  دکتـرا متمرکـز  مـه ینآزمون  يامدهایپدر خصوص تاداناسدگاهیدنیابیآ:1ال سؤ

  ؟داردنوجود يمعنادارتفاوت سنوات خدمت حسب
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  سنوات خدمت کیتفکپژوهش به  يهاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوان )8(جدول 

نیانگیمیفراوانسنوات خدمتسؤال
انحراف 

اریمع

دانشـگاه اصـفهان در    تاداناسدگاهید.1

ی آموزشـ ی ـ  علمـ ي امـدها یپخصوص 

چگونـه بـوده   دکترامتمرکز  مهینآزمون 

است؟

3216/3362/0سال 10تا  1

3907/3438/0سال 20تا  11

1902/3523/0سال 30تا  21

دانشـگاه اصـفهان در    تاداناسدگاهید.2

ی فرهنگـ   یاجتماعي امدهایپخصوص 

چگونـه بـوده   دکترامتمرکز  مهینآزمون 

است؟

3214/3655/0سال 10تا  1

3979/2501/0سال 20تا  11

1972/2735/0سال 30تا  21

ه اصـفهان در  دانشـگا  تاداناسدگاهید.3

ي فــردـ   یروانــي امــدهایپخصــوص 

چگونـه بـوده   دکترامتمرکز  مهینآزمون 

است؟

3258/3707/0سال 10تا  1

3921/3756/0سال 20تا  11

1905/3783/0سال 30تا  21

ـ تفکپژوهش را بـه   يهاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوانجدول باال  جینتا  کی

  .موده استسنوات خدمت مشخص ن

  سنوات خدمت ریمتغيبراآنوا  لیتحلجینتا)9(جدول 

  راتییتغمنبع 

سؤال

مجموع 

مجذورات
df

 نیانگیم

مجذورات
FSig

 یعلمي امدهایپ. 1

یآموزشـ 

257/02129/0یگروهنیب

688/0505/0 283/1687یگروهدرون
187/0

540/1689کل

ي امدهایپ.2

ـ  یاجتماع

یفرهنگ

951/22475/1یگروهنیب

943/3023/0 555/3287یگروهدرون 
374/0

505/3589کل

 یرواني امدهایپ. 3

يفردـ 

008/42004/2یگروهنیب
611/3031/0

282/4887555/0یگروهدرون 

ـ ، اخـتالف مشـاهده شـده    )یآموزشـ ـ   یعلميامدهایپ(ل ال اوؤدر س نیانگیـ منیب

ـ ی؛سـت ینبا سنوات خدمت مختلف، معنـادار   نایپاسخگو بـا سـنوات    انیپاسـخگو یعن

ال ؤدر سـ  ،حـال  نیعـ در .اندکردهن هئارایکسانیاول، نظرات  سؤالخدمت مختلف در 

، اخـتالف  )يفـرد ـ   یروانيامدهایپ(م سو سؤالو ) یفرهنگـ   یاجتماعيامدهایپ(م دو
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ـ ی. مختلف، معنـادار اسـت   با سنوات خدمت انیپاسخگونیانگیمنیبمشاهده شده  یعن

ـ ارایکسـان یدوم و سوم، نظرات  يها سؤالبا سنوات خدمت مختلف در  انیپاسخگو  هی

ی ـ  اجتمـاع يامـدها یپ(م دو سـؤال در جـدول   جینتـا اساس براست  ذکرقابل .انددهکرن

نظـرات   نیبـ يمعنـادار تفـاوت  ) يفـرد ـ   یروانـ يامـدها یپ(م ال سـو ؤو سـ ) یفرهنگ

 30تا  21سال با  10تا  1سال و  20تا  11سال با  10تا  1ات خدمت با سنو انیپاسخگو

  .شودیمدهیدسال 

متمرکـز  مـه ینآزمون  یاحتماليامدهایپدر خصوص تاداناسدگاهیدنیبایآ: 2ال ؤس

  ؟داردنوجود يمعنادارتفاوت یلیتحصمدرك  نیآخرکشور محل اخذ  بر حسبدکترا

بـه   کـه دو جامعـه   نیانگیـ مسـه یمقااز آزمون  ریمتغنیایارزشدو  تیماهتوجه به 

  .میکنیم، استفاده شودیممستقل انجام  یآزمونتکمک

مدرك  نیآخرکشور محل اخذ  کیتفکبه  هاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوان )10(جدول 

  یلیتحص

نیانگیمیفراوانکشورسؤال
انحراف 

اریمع

ـ یمعلي امدهایپدر خصوص  تاداناسدگاهید. 1

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز  مهینی آزمون آموزش

4814/3468/0رانیا

 ریسا

کشورها
4203/3382/0

ـ  یاجتماعي امدهایپدر خصوص  تاداناسدگاهید. 2

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز  مهینی آزمون فرهنگ

4802/3731/0رانیا

 ریسا

کشورها
4276/2467/0

ي فردـ  یرواني امدهایپدر خصوص  دانتااسدگاهید. 3

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز  مهینآزمون 

4844/3860/0رانیا

 ریسا

کشورها
4216/3622/0

ـ تفکپژوهش را بـه   يهاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوانجدول باال  جینتا  کی

  .ه استشدمشخص  یلیتحصمدرك  نیآخرکشور محل اخذ 
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  یلیتحصمدرك  نیآخرکشور محل اخذ  ریمتغيبرامستقل  tآزمون  جیتان)11(جدول 

  آزمون

سؤال

  نیلوآزمون 

ي تساو(

)ها انسیوار

  tآزمون 

)ها نیانگیمي تساو(

FSigtdfSig(2-
taild)

ـ  یعلمي امدهایپ.1

یآموزش

ي برابربا فرض 

ها انسیوار
324/1253/0264/188209/0

ی ـ اجتماعي امدهایپ.2

یرهنگف

با فرض برابر 

ها انسیوارنبودن 
657/9003/0972/188052/0

ـ  یرواني امدهایپ.3

يفرد

ي برابربا فرض 

ها انسیوار
520/3064/0692/188094/0

بـه   هـا  انسیـ واريتساوقسمت  کیدر .دهدیمدو آزمون را نشان  جینتاجدول باال 

دو  يبـرا ها نیانگیميتساوجدول و در قسمت دوم  شده استهیارانیلوآزمون  کمک

  . شودیمهئاراانسیواريتساوو عدم  يتساوحالت 

برقرار  ها انسیواريتساوسوم، فرض  سؤالاول و  سؤالجدول باال در  جینتامطابق 

 تـر  بزرگ) pمقدار  ایارزش (يمعناداراول و سوم مقدار سطح  يها سؤالدر  رایز. است

اطالعـات بـا    ،بنابراین؛برابر هستند ها انسیوارگفت  انتویم،جهینتاست و در  05/0از 

يتسـاو ال دوم، فـرض  ؤدر س ،حال نیعدر . نوشته شده است ها انسیواريبرابرفرض 

ـ ارزش (يمعناداردوم مقدار سطح  سؤالدر  رایز. ستینبرقرار  ها انسیوار ) pمقـدار   ای

 ،بنـابراین ؛ سـتند ینبرابـر   هـا  انسیوارگفت  توانیم،جهینتاست و در  05/0از  تر کوچک

  .نوشته شده است ها انسیواراطالعات با فرض برابر نبودن 

نیانگیمنیبها، اختالف مشاهده شده الؤجدول باال در تمام س جینتامطابق  نیهمچن

 رایـ ز؛سـت ینمعنـادار   یلیتحصـ مـدرك   نیآخربر حسب کشور محل اخذ  انیپاسخگو

بـر   انیپاسـخگو یعنی؛است 05/0از  تر بزرگ) pمقدار  ایارزش (يمعنادارمقدار سطح 

ـ ارایکسـان یها نظرات الؤدر تمام س یلیتحصمدرك  نیآخرحسب کشور محل اخذ  هئ

  .         را نشان داد جینتانیهمزینویـ  یتنیوـ  مان کیپارامترریغآزمون . اند دهکر
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مدرك  نیآخرشور محل اخذ ک ریمتغي براوی ـ یتنیوـ آزمون مان يها دادهخالصه ) 12(جدول 

  یلیتحص

 .Asympسؤال
SigZWilcoxon 

W
Mann-Whitney 

U

ـ  یعلمي امدهایپ

یآموزش
209/0255/1 -1756853

 یاجتماعي امدهایپ

یفرهنگـ 
068/0826/1 -5/16855/782

ـ یرواني امدهایپ

يفرد
056/0912/1 -1675772

بـر حسـب کشـور     انیپاسـخگو نیانگیمنیبها، اختالف مشاهده شده الؤدر تمام س

بـر حسـب کشـور     انیپاسـخگو یعنی؛ستینمعنادار  یلیتحصمدرك  نیآخرمحل اخذ 

  .انددهکرهئارایکسانیها نظرات الؤدر تمام س یلیتحصمدرك  نیآخرمحل اخذ 

بـر  دکتـرا متمرکز مهینآزمون  يامدهایپدر خصوص تاداناسدگاهیدنیبایآ: 3ال سؤ

  ؟داردنوجود يمعنادارتفاوت  یاموزشوه گر ریزحسب

ه چند جامعـ  نیانگیمسهیمقاای Fآزموناز  ریمتغنیایارزشچند  تیماهبا توجه به 

)ANOVA( ،استفاده شودیمگفته  زینعامله  کیایراهه  کیانسیوارلیتحلبه آن  که ،

  . میکنیم

  یآموزشگروه  ریزکیتفکبه  پژوهش يهاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوان) 13(جدول 

نیانگیمیفراوانیلیتحصمدرك سؤال
انحراف 

اریمع

دانشگاه اصفهان در  داناتاسدگاهید-1

ی آزمون آموزشـ یعلمي امدهایپخصوص 

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز  مهین

5323/3453/0یانسانعلوم 

2394/2356/0هیپاعلوم 

1483/2214/0یمهندسی و فن

دانشگاه اصفهان در  تاداناسدگاهید-2

ی آزمون فرهنگـ  یاجتماعي امدهایپخصوص 

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز  مهین

5300/3648/0یانسانعلوم 

2376/2653/0هیپاعلوم 

1473/2472/0یمهندسی و فن

دانشگاه اصفهان در  تاداناسدگاهید-3

 مهینزمون ي آفردـ  یرواني امدهایپخصوص 

چگونه بوده است؟دکترامتمرکز 

5331/3773/0یانسانعلوم 

2338/3756/0هیپاعلوم 

418/3797/0یمهندسی و فن
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ـ تفکپژوهش را بـه   يهاسؤالاریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوانجدول باال  جینتا کی

  مشخص نموده است            یآموزشگروه  ریز

  یآموزشگروه  ریزریمتغيبراآنوا  لیلتحجینتا)14(جدول 

  راتییتغمنبع 

سؤال

مجموع 

مجذورات
df

 نیانگیم

مجذورات
FSig

ـ یعلمي امدهایپ

یآموزش

465/22232/1یگروهنیب

618/7001/0 075/1487یگروهدرون 
162/0

540/1689کل

ـ  یاجتماعي امدهایپ

یفرهنگ

412/1706/0یگروهنیب

801/1171/0 094/3487یگروهدرون 
392/0

505/3589کل

ـ یرواني امدهایپ

يفرد

345/02173/0یگروهنیب

289/0750/0 945/5187یگروهدرون 
597/0

291/5289کل

ـ  يتفاوت معنـادار ) یآموزش ـ  یعلم يامدهایپ(اول  سؤالدر  در انینظـرات پاسـخگو   نیب

علـوم   یآموزشـ گـروه   ریـ و ز هیـ علوم پا یآموزشگروه  ریبا ز یعلوم انسان یآموزشگروه  ریز

ـ  ،حـال  نیدر عـ . شـود یمـ  دهیـ د یو مهندسـ  یفنـ  یآموزشـ گروه  ریبا ز یانسان نظـرات   نیب

ـ با ز هیعلوم پا یآموزشگروه  ریبا ز انیپاسخگو اخـتالف   یو مهندسـ  یفنـ  یآموزشـ گـروه   ری

 کسـان یگریکـد یمورد بـا   نیدر ا انیظرات پاسخگون ،گریبه عبارت د. ؛شوینم دهید يمعنادار

  . است

ـ  يامدهایپ(سوم  سؤالو ) یفرهنگـ   یاجتماع يامدهایپ(دوم  سؤالدر  ، )يفـرد ـ   یروان

؛سـت یمختلف، معنادار ن یآموزشگروه  ریبا ز انیپاسخگو نیانگیم نیاختالف مشاهده شده ب

 یکسـان یدوم و سـوم، نظـرات    يها الؤمختلف در س یآموزشگروه  ریبا ز انیپاسخگو یعنی

، اخـتالف مشـاهده   )یآموزشـ ـ   یعلمـ  يامدهایپ(اول  سؤالدر  ،حال نیدر ع.انددهکرهئارا

 انیپاسـخگو  یعنی؛مختلف، معنادار است یآموزشگروه  ریبا ز انیپاسخگو نیانگیم نیشده ب

 یانکسـ ینظـرات   )یآموزشـ ـ   یعلمـ ي امدهایپ(اول  سؤالمختلف در  یآموزشگروه  ریبا ز

  .انددهکرن هیارا
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  يریگ جهینت

متمرکـز  مـه ینآزمون  یآموزش یعلمیاحتماليامدهایپبا  تاداناستا چه حد : ال اول سؤ

ـ    تاداناسکه  دهدیمنشان ) 2(ل جدويها ؟دادهاند  موافقدکترا 16(ا دانشـگاه اصـفهان ب

ن شـده در  عنـوا دکتـرا متمرکـز  مـه ینآزمـون   یآموزشـ   یعلمیاحتماليامدهایپ) هیگو

 انیپاسـخگو درصـد از   6/65، 2ي جـدو ها دادهطبق. هستندموافق يحدودپرسشنامه تا 

در حد متوسـط بـه بـاال   دکترامتمرکز مهینآزمون  یآموزشـ   یعلمیاحتماليامدهایپبا 

 یآموزشـ ـ   یعلمـ یاحتمـال يامـدها یپبـا   انیپاسـخگو درصد از  4/34و  دهستنموافق 

گرچه تفـاوت درصـد نظـرات     ؛دهستنمخالف  ایمخالف  امالًکدکترامتمرکز مهینآزمون 

که  دهدیمنشان  5از  9/3یوزننیانگیمدرمجموع . بوده است 2/31نیمخالفو  نیموافق

 يحـدود تـا  دکتـرا متمرکـز  مـه ینآزمـون   یآموزشـ   یعلمیاحتماليامدهایپبا  تاداناس

مـواد  (2و  1هیگومربوط به  )94/3(ن یانگیمنیشتریب.... ) (ل طبق جدو. هستندموافق 

کسـان یداوطلبـان   ۀهمـ  يبـرا نـابع آزمـون   م(، )شودیمکسانیداوطلبان  يبرایامتحان

، 1هیـ گودر خصـوص  . مثبت آزمـون اسـت   امدیپکیتاداناسبه نظر  کهاست ) شودیم

در حـد   تاداناسـ درصـد 6/96،یعبـارت و بـه   باشدیم5از  94/3تاداناسپاسخ  نیانگیم

 96/3تاداناسـ پاسخ  نیانگیم2هیگودرخصوص . هستندهیگونیااال موافق متوسط به ب

ـ ا. دهستنهیگونیاموافق  تاداناسدرصد  6/95،یعبارتبود و به  5از  بـدان معناسـت    نی

همـه   يبـرا مـواد و منـابع آزمـون    دکتراکردن آزمون  متمرکز مهینمعتقدند با  تاداناسکه 

موافقنـد   شتریبهیگونیابا  لیدلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر .شودیمکسانیداوطلبان 

داوطلبـان   ۀهمـ  يبـرا زیـ نشدن آزمون  به تبع آن منابع آزمـون   يسراسرکه معتقدند با 

منـابع آزمـون   دکتـرا کردن آزمـون   متمرکز مهیندند که با کرانیبتاداناس. شودیمکسانی

کـه هـر    رمتمرکـز یغةویشـ و معتقدندکـه بـرخالف    شودیمکسانیداوطلبان  ۀهم يبرا

و  کـرد یمیمعرفدکترادوره  يورودآزمون  يبرامواد و منابع خاص خود را  یدانشگاه

 يهـا  دانشـگاه و منـابع آزمـون در    کردنـد یمـ یمعرفخود را  يها کتابتاداناسمعموالً

 يسراسرصورت  اول آزمون به ۀکه مرحل متمرکز مهینةویشدر  یولنبود  کسانیمختلف 

ـ ن، به تبع آن منابع آزمـون  شودیمسازمان سنجش برگزار و توسط  از طـرف سـازمان    زی

  . شودیمیمعرفکسانیهمه داوطلبان  يبراسنجش 
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ش نیگزمتخصص رشته در  تاداناسقش ن(3هیگومربوط به ) 86/3(ن یانگیمنیسوم

از  86/3تاداناسـ پاسـخ   نیانگیمهیگونیادر خصوص . است) شودیمرنگ  دانشجو کم

ـ اموافق  دیاساتدرصد  4/84،یعبارتو به  است5 رسـد یمـ بـه نظـر   . هسـتند هیـ گونی

کـردن آزمـون    متمرکـز  مهینموافقند که معتقدند با  شتریبهیگونیابا  لیدلنیابه تادان اس

 کـم تاداناسـ به نظـر  . دانشجو نقش ندارند نشیگزدر  رمتمرکزیغةویشمانند  گریددکترا

ـ به رایمنفامدیپکیدانشجو  نشیگزدر  آنانرنگ شدن نقش  ـ اسـت   آزمونی ـ دله ب لی

 متمرکـز  مهینمعتقدند با . دانشجو نقش ندارند نشیگزمثل گذشته در  تاداناسگریه دنکیا

خـود را   انیدانشـجو با شناخت  تاداناسکه  رمتمرکزیغةویشبرخالف دکتراکردن آزمون 

کـه شـناخت    یانیدانشـجو انتخاب  يبرايشتریبعمل  يآزدانتخاب و دکترادوره  يبرا

ـ باتاداناسرمتمرکزیغةویشدر  یولاز آنان داشتند،  يشتریب ـ ماز  دی انتخـاب   یکسـان انی

  .اند که سازمان سنجش برگزار کرده موفق شده یآزمونکنند که در 

 )دشویمتوجه  انیدانشجویتخصصه دانش ب(16هیگومربوط به  نیانگیمنیتر نییپا

تیاکثر، یعبارتبه . است5از  96/1تاداناسپاسخ  نینگایمهیگونیادر خصوص . است

ـ انیدانشـجو یتخصصتوجه به به دانش . مخالف بودند هیگونیابا  تاداناس  امـد یپکی

کـردن   متمرکـز  مـه یندنـد کـه بـا    کرانیبتاداناس یولشودیمآزمون حساب  يت برامثب

ـ ارزانیدانشـجو ی تخصصـ دانـش  دکتـرا آزمون  کـه بـا   قدندکـه  چـون معت ؛دشـو ینمـ ی ابی

دانش  انیدانشجونشیگزي مبناکه  رمتمرکزیغ ةویخالف شربدکتراکردن آزمون  متمرکز مهین

بر اسـاس دانـش    نشیو گز شودیتوجه نم انیدانشجو یبه دانش تخصص ی آنان بودتخصص

  .ردیگیصورت م یعموم

نشیزگـ ی بـاال برخوردارنـد   علمـ ی کـه از تـوان   کسان(8هیگومربوط به  54/2نیانگیم

 9/48،یعبـارت بـود و بـه    5از  54/2تاداناسـ پاسـخ   هیگونیادر خصوص . است )دشونیم

ی بـاال  علمیی تواناافراد با  نشیگزتاداناسگاهدیداز . بودند هیگونیاموافق  تاداناسدرصد از 

متمرکـز  مـه یندند که ازمون کرانیبتاداناس یولشودیمي آزمون حساب برامثبت  امدیپکی

آزمـون  دارد و معتقدند که  شمندیکارآزموده و اند انیدانشجویی شناسای در اندکقدرت دکترا

کنـد و باعـث    نشیو کـارآزموده را گـز   شـمند یاند انیدانشـجو  توانـد ینمدکترامتمرکز مهین

  .در رشته مورد نظر ندارند یکه دانش و اطالعات کاف شودیم یانیدانشجورشیپذ
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آزمـون   یفرهنگـ ـ   یاجتمـاع یاحتمـال يامـدها یپبـا  تاداناستا چه حد : ال دومؤس

  اند؟ موافقدکترامتمرکز مهین

یاحتمـال يامدهایپدانشگاه اصفهان با  تاداناسکه  دهدیمنشان ) 4(جدوليها داده

ي هـا  دادهطبـق  . ي موافـق بودنـد  حـدود تا دکترامتمرکز مهینآزمون  یفرهنگـ   یاجتماع

آزمـون   یفرهنگـ ـ  یاجتمـاع یاحتمـال يمـدها ایپبـا   تاداند اسـ درصـ  4،9/58جـدول  

بـا   انیپاسـخگو درصد از  1/41و  هستنددر حد متوسط به باال موافق دکترامتمرکز مهین

مخالف  ایمخالف  کامالًدکترامتمرکز مهینآزمون  یفرهنگـ   یاجتماعیاحتماليامدهایپ

درصـد بـوده    8/17تنها  نیمخالفو  نیموافقگرچه تفاوت مجموع درصد نظرات . هستند

يامـدها یپبـا   انیپاسـخگو ، دهـد یمـ نشـان   5از  90/2یوزننیانگیمدر مجموع . است

  .هستندموافق  يحدودتادکترامتمرکز مهینآزمون  یفرهنگـ  یاجتماعیاحتمال

 مراکـز بـازار  (14هیگومربوط به ) 10/4(نیانگیمنیشتریب) 4(ل جدو يها دادهطبق 

آزمـون   يبرایآمادگو  یتیتقويها دورهيبرگزارسمت  به حرکتلیدلآموزش آزاد به 

بـه  . اسـت 5از  10/4تاداناسپاسخ  نیانگیمهیگونیادر خصوص . است )ابدی یمرونق 

ـ ا. موافـق بودنـد   هیگونیابا  تاداناسدرصد 90یعبارت  تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

يبرگـزار به سمت  حرکتلیدلآموزش آزاد به  مراکزبازار متمرکز مهینوهیشمعتقدند با 

ـ داز . ابدی یمآزمون رونق  يبرایآمادگو  یتیتقويها دوره  افتنیـ رونـق   تاداناسـ دگاهی

بـه   تاداناسـ رسـد یمبه نظر . آزمون است يبرایمنفامدیپکیآموزش آزاد  مراکزبازار 

کـردن آزمـون    متمرکـز  مـه ینموافق بودنـد کـه معتقدنـد بـا      شتریبهیگونیابا  لیدلنیا

مهارت در (ن شد یمهارتشدن آزمون و  يا نهیچهارگزلیدله برمتمرکزیغوهیشرخالف ب

کـه   شـود یمـ باعـث  ) ارشد یکارشناسو  یکارشناس(قبل  يها دورهآن مانند ) یزن تست

  . شود دهیکشزیندکترايها دورهآزمون به  يبرایآمادگيها کالس

یآموزشبرابر  يها فرصت(2هیگومربوط به  14/3نیانگیم) 4(ل جدو يها دادهطبق 

 نیانگیـ مهیـ گونیادر خصوص . است) شودیمجادیاطیشراداوطلبان واجد  ۀهم يبرا

 نیا. هستندهیگونیاموافق  تاداناسدرصد  70،یعبارتبه . است5از  14/3دیاساتپاسخ 

ۀهمـ  يبـرا یآموزشفرصت برابر  متمرکز مهینوهیشمعتقدند با  تاداناسبدان معناست که 

ـ ابا  لیدلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر . شودیمجادیاداوطلبان  موافـق   شـتر یبهیـ گونی
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از اعمـال   رمتمرکـز یغةویشـ کـردن آزمـون بـرخالف     متمرکز مهینکه معتقدند با  هستند

ـ داز . کنـد یميریجلوگدانشجو  رشیپذافراد در  یشخصقیسال جـاد یاتادان اسـ دگاهی

ازمـون   يبرایمنفامدیپکیطیشراداوطلبان واجد  ۀمه يبرایآموزشبرابر  يها فرصت

دانشـجو اقـدام    رشیپـذ دريانفـراد هـا بـه صـورت     دانشگاه یه وقتنکیالیدله ب؛است

 لیالتحصـ ارشد از دانشگاه خودشـان فـارغ    یکارشناسةکه در دور یداوطلبانبه  کنندیم

 ةدور انیدانشـجو ، کتـرا دمتمرکـز  مـه ینآزمون  يبرگزاردارند، اما با  یخاصاند نظر  شده

بـا   انیدانشـجو . شـوند یمـ مختلـف انتخـاب    يها دانشگاهالنیالتحصفارغ  نیبدکترا از 

بـا آن نمـره    توانندیمو  کنندیمرا کسب  يا نمرهدکترا  ةدور يسراسرشرکت در آزمون 

انـد در   کـه کسـب کـرده    يا نمـره کشـور مراجعـه کننـد و بـر حسـب       يهـا  دانشگاهبه 

  .کنندیمه دکترا شرکت دور يها مصاحبه

در . است) شودیمتیتقوها  استقالل دانشگاه(10هیگومربوط به  نیانگیمنیتر نییپا

درصـد   1/11تنهـا   ،یعبـارت بودنـد و بـه    5از  78/1سـتادان اپاسخ  هیگونیاخصوص 

ـ اموافق  تاداناس ـ ا. بودنـد  هیـ گونی وهیشـ معتقدنـد بـا    تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

ـ ابه  تاداناستیاکثررسدیمبه نظر . شودینمتیتقوها  ستقالل دانشگاهاز متمرک مهین نی

 رشیپذدريانفرادها به صورت  دانشگاه یوقتبودند که معتقدند  هیگونیامخالف  لیدل

ارشـد از دانشـگاه خودشـان     یکارشناسـ که در دوره  یداوطلبانبه  کنندیمدانشجو اقدام 

 انیدانشـجو خـود   يارهـا یمعبر حسب  یحتارند و د یخاصنظر  ،اند شده لیالتحصفارغ

امـا بـا    عمـل دارنـد   يآزاددانشـجو   نشیگـز در  ،جـه ینتدر  ؛را انتخاب کننددکتراةدور

ـ دکتـرا از   ةدور انیدانشـجو ، دکتـرا متمرکـز  مهینآزمون  يبرگزار النیالتحصـ فـارغ   نیب

 ةدور ياسـر سربا شرکت در آزمـون   انیدانشجو. شوندیممختلف انتخاب  يها دانشگاه

کشور مراجعه کنند  يها دانشگاهبا آن نمره به  توانندیمو  کنندیمرا کسب  يا نمرهدکترا 

کـه   کننـد یمـ دکترا شرکت  ةدور يها مصاحبهاند در  که کسب کرده يا نمرهو بر حسب 

را خدشـه   هـا آنعمـل   يآزادها شده و استقالل و  انتخاب دانشگاه تیمحدودباعث  نیا

 دکتراآزمون  يبرامثبت  امدیپکیها دانشگاهاستقالل  تیتقوتاداناسنظر  به. کندیمدار 

  . است

داوطلبان توجـه   تیفیکها در  به انتظارات خاص دانشگاه(12هیگومربوط به  نیانگیم
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 6/26ا تنهـ  ،یعبـارت بود و بـه   5از  82/1استادانپاسخ  هیگونیادر خصوص ). شودیم

ـ ا. تندهسـ هیگونیاموافق  تاداناسدرصد  معتقدنـد بـا    تاداناسـ بـدان معناسـت کـه     نی

 تیـ فیکهـا در خصـوص    بـه انتظـارات خـاص دانشـگاه    دکتراکردن آزمون  متمرکز مهین

بودند که  هیگونیامخالف  لیدلنیابه  تاداناسرسدیمبه نظر . شودینمداوطلبان توجه 

ها با توجه بـه   شگاهکه دان رمتمرکزیغةویشکردن آزمون برخالف  متمرکز مهینمعتقدند با 

 متمرکـز  مـه ینةویشـ امـا بـا    کردنـد یمخود را انتخاب  انیدانشجوکه داشتند  ییارهایمع

ـ  اول نمره کسب کـرده  ۀکنند که در مرحل نشیگزیانیدانشجونیباز  دیباها  دانشگاه د ان

کـه ممکـن   ) هـا  مصاحبه توسط دانشگاه(د ان افتهیراهدوم  ۀو به مرحل) يسراسرآزمون (

توجـه بـه    تاداناسـ بـه نظـر   . مورد نظر را نداشته باشـند  يارهایمعانیدانشجونیااست

/ 70به نظر حـدود   کهدکتراستآزمون  يبرامثبت  امدیپکیها دانشگاهانتظارات خاص 

دانشجو به انتظارات خاص دانشگاها توجـه   نشیگزدر دکترامترکزمهینآزمون  تاداناس

ـ نبخواهد  یت دانشگاهاس ممکنهنکیالیدله بممکن است، شود ینم متخصـص   يروی

هـا   امکان از دانشگاه نیاکردن آزمون  متمرکز مهینخاص جذب کند که با  يهاییتوانابا 

  .شودیمسلب 

دکترامتمرکز مهینآزمون  يفرد یروانیاحتماليامدهایپبا  تاداناستا چه :ال سومسؤ

  اند؟ موافق

یاحتمـال يامـدها یپبـا   تاداناسـ درصـد   2/72که  دهدیمشان ن) 6(ل جدو يها داده

 9/28. هسـتند در حـد متوسـط بـه بـاال موافـق      دکترامتمرکز مهینآزمون  يفردی ـ  روان

 ایـ مخـالف   کـامالً دکتـرا متمرکـز  مهینآزمون  يفردـ    یروانيامدهایپبا  تاداناسدرصد 

،در مجمـوع . اسـت درصـد   2/43نیمخـالف و  نیمـوافق تفاوت مجموع . هستندمخالف 

آزمـون   يفـرد ـ   یروانـ يامـدها یپبا  تاداناسکه  دهدیمنشان  5از  31/3یوزننیانگیم

  .هستندموافق  يحدودتا دکترامتمرکز مهین

ز شـرکت داوطلبـان در   ا(9هیـ گومربـوط بـه    نیانگیـ منیشـتر یب) 6(ل طبق جـدو 

5از 4تاداناسـ پاسـخ   نیانگیمهیگونیادر خصوص . است) کاهدیممتعدد  يها آزمون

بـدان معناسـت کـه     نیا. استهیگونیاموافق  تاداناسدرصد  1/91،یعبارتبه . باشدیم

نیچنـد در  سـتند ینداوطلبـان مجبـور    گریدکردن آزمون  متمرکز مهینمعتقدند با  تاداناس
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ـ ابـه   دیاساترسدیمبه نظر . شرکت کنند آزمون ـ ابـا   لیـ دلنی موافـق   شـتر یبهیـ گونی

گـر یدرمتمرکـز یغةویشـ آزمـون بـرخالف    متمرکزکـردن  مـه ینکه معتقدند بـا   باشندیم

مختلـف شـرکت کننـد بلکـه بـا       يهـا  دانشگاهيها آزموندر  ستندینمجبور  انیدانشجو

مصاحبه به دانشگاه  يبراو کسب نمره در مرحله دوم و  يسراسرآزمون  کیشرکت در 

ـ آزمـون   نیچندداوطلبان در  شرکتکاهشتاداناسبه نظر . کنندیممربوطه مراجعه  کی

  . استدکترامتمرکزمهینازمون  يبرامثبت  امدیدپ

)شـوند یمـ با استعداد باال جـذب   انیدانشجو(16هیگومربوط به  نیانگیمنیتر نییپا

ـ ادر خصـوص  . وجود آزمون هوش و استعداد اسـت  لیدله ب ـ مهیـ گونی پاسـخ   نیانگی

ـ اموافـق تاداناسدرصد  41یعبارتبه  .دبو 5از  40/3تاداناس بودنـد بـه نظـر     هیـ گونی

دکتـرا متمرکـز مهینازمون  يبرامثبت  امدیپکیبا استعدا باال  انیدانشجوجذب  تاداناس

بودنـد کـه    هیـ گونیامخالف  شتریبلیدلنیابه  دیاساتتیاکثررسدیماما به نظر . است

و  شـود یمـ سـنجش   انیدانشجوشدن آزمون فقط محفوظات  يا نهیگزمعتقدند با چهار 

  .  شوندیمرشیپذدارند  ییباالیزنمهارت تست ه ک ینکسا

.  
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