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 چكيده

 درجه 360 بازخورد بر مبتني نوين الگويي ارائه پژوهش هدف
 كنكور بدون شده پذيرفته دانشجويان عملكرد ارزيابي جهت

 سراسري آزمون طريق از شده پذيرفته دانشجويان مقابل در
 از نفر 1507 شامل تحقيق آماري جامعه. است بوده

) ارشد كارشناسي( تكميلي تحصيالت مقاطع پذيرفتگان
 به نفر 306 آنها ميان از اساس، اين بر. بود سمنان دانشگاه

 آوري جمع جهت. شدند انتخاب اي طبقه نوع از تصادفي روش
 اين. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات

 ديدگاه دانشجويان، تحصيلي وضعيت( بعد 4 شامل پرسشنامه
 وضعيت دانشجويان، هاي توانايي و تحصيلي وضعيت از اساتيد

 دانشجويان، اشتغال و تحصيلي باالتر مقاطع به ورود
 پرسشنامه پايايي. است) آنان پژوهشي و تحقيقاتي هاي توانايي

 مورد استادان توسط نآ صوري روايي شده، محاسبه 85/0
 از توصيفي، آمار بر عالوه ها داده تحليل براي. گرفت قرار تأييد
 نماراستفاده مك استيودنت، تي آزمون شامل استنباطي آمار
 وضعيت داراي كنكور بدون دانشجويان كه داد نشان نتايج. شد

 توانايي پيرامون اساتيد نظرات تحصيلي، لحاظ از تر مطلوب
 اما. هستند باالتر تحصيلي مقطع به ورود در ندانشجويا علمي

 نمره تحقيقاتي، و پژوهشي هاي طرح در همكاري مورد در
 تحصيلي رشته تناسب و اشتغال وضعيت دانشجويان، نامه پايان

 مطالعه مورد دانشجويان گروه دو در شده تصدي شغل با
.نشد ديده معناداري تفاوت

 عملكرد درجه، 360 بازخورد عالي، آموزش: كليدي واژگان
اي سهميه دانشجويان تحصيلي،
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مقدمه
 ترين زيربنايي و مهمترين علم كسب شك، بدون

 زندگي در اساسي بسيار نقش كه است انسان هاي فعاليت
. دارد وي پيشرفت و تمدن و فرهنگ ايجاد همچنين و فرد

 ترين ضروري و ترين پيشرفته از معلومات كسب توانايي
 است انسان ذهن عالي و پيچيده هاي فعاليت و ها توانمندي

 موجب نموده، فراهم را وي علمي هاي پيشرفت اساس كه
 راستا، اين در. يابد دست اي پيشرفته تمدن به تا است شده

 در علم ترويج و اشاعه در مهم اركان از يكي عالي آموزش
 ). (( است جامعه

 اين در بسياري تأثيرگذاري و نقش از عالي آموزش
 سرمايه از مهمي نوع معرف زيرا است، برخوردار مقوله

 ارتقاي و آوردن فراهم با كه است انساني منابع در گذاري
 در كاركنان نياز مورد هاي مهارت و ها نگرش دانش،
 جايگاه و نقش. كند مي كمك توسعه به مختلف هاي زمينه

 پيش از بيش تواند مي زماني عرصه اين در عالي آموزش
 علمي ايبرآورده و ها بيني پيش بدانيم كه گردد روشن

 به و تكنولوژي حوزه در را سريعي هاي پيشرفت و تغييرات
 لذا.  كند مي ترسيم جامعه نهادهاي كاركردهاي در آن تبع

 و تكنيكي هاي مهارت با را افراد عالي آموزش كه آنجايي از
 عناصر از يكي نمايد، مي آماده و تربيت مناسب علمي

 براي آن كاربردهاي و علمي دانش بين پيوند در كليدي
 است گوناگون منظرهاي از جامعه هاي پيشرفت تحقق

 كاركردهاي توانند مي همچنين ها دانشگاه). ((
 متحد ملل فرهنگي علمي سازمان. باشند داشته نيز ديگري

 ارائه و پژوهش آموزش، را ها دانشگاه اصلي كاركرد 3
 ).(( داند مي خدمات

 همگاني آموزش گسترش معيت،ج افزايش ما كشور در 
 فراواني متوسط طبقه رشد با همراه متوسطه، و ابتدايي

 زده رقم تصاعدي نرخي با دانشگاه به ورود براي را تقاضا
 هاي زمينه در فناوري افزون روز گسترش ويژه به. است

 به رو جديدي نيازهاي با را جامعه رساني، اطالع و ارتباطات
 دانشگاه از مؤثري نقش ايط،شر اين در. است ساخته رو

(( رود مي انتظار نيازها اين به گويي پاسخ براي
 هاي نظام تمامي واقع در عالي آموزش نظام رفتار). 
 و تأثير تحت را سياسي و اجتماعي اقتصادي، فرهنگي،

 ريزيبرنامه هرگونه واقع، در. دهد مي قرار خود كنترل
 اقتصادي، هاي هزينه گرفتن نظر در بدون دانشگاه توسعه

 چه و ملّي مقياس در چه سياسي، و فرهنگي اجتماعي،
 و لغو كاري اي منطقه و جهاني هاي مقياس محلي،حتي

 هاي نظام چارچوب در هميشه دانشگاه زيرا است؛ بيهوده
 آن حركت و كند مي حركت است محيط آن بر كه فراتري

 شرايط به دنبخشي بهبود سوي به خاص شرايط از بايد
 بدون آموزش توسعه ديگر بيان به باشد همگاني زيستي

 به كشورها در را بسياري مشكالت برابر هاي فرصت به توجه
 منابع محدوديت اين). (( آورد مي وجود
 يكپارچگي عصر در ويژه به رقابتي شرايط افزايش با همراه
 ندازها هر به كه شود مي موجب شدن جهاني و بازارها

 وتوسعه اقتصاد زندگي، در كانوني اهميت »عالي آموزش«
 شديدي حساسيت نيز ميزان همان به كند، پيدا جوامع
 .شود احساس آن »كيفيت« به نسبت
 به ورود داوطلبان انتخاب ضرورت كه است منظر اين از

 شروع قبل دهه چندين كه است اي پديده عالي آموزش
 گوناگوني توجيهات و داليل خصوص، اين در. است شده

) الف به توان مي آنها جمله از كه دارد وجود نيز ديگري
 تعداد بين تعادل عدم دليل به گرايي نخبه نظريه تقويت

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه طبيعي ظرفيت و داوطلبان
 به اي پديده بروز و اجتماعي تقاضاي افزايش نتيجه در عالي

 و فضا) استاد( انساني نيروي كمبود) ب دانش انفجار نام
 استانداردهاي سطح احتمالي آمدن پايين) ج آزمايشگاه

 پايان مدرك كنندگان دريافت ميان در دانش و توانايي
 از عالي آموزش مؤسسات گرفتن قرار فشار تحت) د آموزش

. برد نام را غيره و جمعيت رشد اثر در داوطلبان ازدياد جانب
 به گزينش كه است آن بر سعي موارد همه در حال هر به

 همچنين ها دانشگاه به و شود منجر اصلح فرد انتخاب
 متعدد داوطلبان ميان از كه دهد را امكان اين عالي مدارس
 ).(( نمايند انتخاب را ها بهترين
 1317 سال را كنكور نخستين برگزاري تاريخ ايران در

 از بعضي به ودور داوطلبان تعداد كه زماني اند، كرده ذكر
 و حقوق پزشكي، مانند دانشگاهي تحصيلي هاي رشته

 در ها رشته اين پذيرش ظرفيت از بيشتر مهندسي
 1347 سال در ايران سازي آزمون مركز. شد ها دانشگاه



 1392 زمستان سال دهم، )،39  (پياپي 12  ريزي درسي، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /120

 آموزش به ورود شرايط ها دانشگاه همكاري با و تأسيس
 سال در بار اولين براي سراسري آزمون. شد تدوين عالي

 47772 تعداد با كوتاه پاسخ با سؤاالت صورت هب 1348
 شد برگزار عالي آموزش مؤسسه و دانشگاه 12 براي داوطلب

 شده آغاز تستي صورت به سؤاالت طرح 1348 سال از ولي
).(( است داشته ادامه تاكنون و

 عقالني كلي برآورد يك در دانشجو، گزينش روش اين
 اما آيد، نظر به ناپذير اجتناب البته، و خطر بي است ممكن

 تأييد را انتزاعي تصورات با همراه انضمامي مطالعات
 متعددي مطالعات و تحقيقات اخير، هاي سال در. كند نمي

 شده برگزار بسياري هاي كارگاه و سمينارها و گرفته صورت
 متنوع هاي موقعيت با حقوقي و حقيقي افراد و است

 و وجوب در گوناگون هاي شيوه به ايياجر اداري،آموزشي،
 و ترديد دانشجو گزينش سراسري آزمون رايج شيوه فايده

 و آشكار عواقب درباره كرده، تأكيد كنكور كاركردهاي كژ بر
 يك« شيوه كه معتقدند كارشناسان. اند داده هشدار آن نهان

 از اي عمده حجم »سرنوشت يك برآورد، يك تست،
 ناكارآمد شكل به را آموزشي و ادياقتص رواني، هاي ظرفيت
 ).(( است كرده اشغال

 در پذيرش فرآيند كه است معتقد) 2005( كالم مك
 و چشم اين و است شديد شدن رقابتي حال در ها دانشگاه

 ايجاد در ها دانشگاه تا است شده باعث شديد، چشمي هم
 تواننا دانشجويان در يادگيري فرآيند به عالقه و انگيزه
 رواني تأثيرات كلي، طور به). (( باشند
 ها آسيب بروز از نوع دو با دوره دو به توان مي را كنكور
 :نمود بندي بخش

 آمده پيش مخاطرات: آزمون پيش شناسي آسيب) الف
 آميز هراس و تنشي اضطرابي، هاي واكنش نوع از بيشتر
 همچون يمشكالت عوامل از دسته اين رو اين از. است

 خانوادگي، هاي ناهنجاري بلوغ، مشكالت رواني، فشارهاي
 و جسمي پيامدهاي و بيماري شخصيتي، هاي آسيب

 . آورد مي پديد را اجتماعي هاي بحران همچنين
 صورت به اثرات نوع: آزمون از پس هاي آسيب) ب
 احساس خود، به اعتمادي بي افسردگي، هاي واكنش

 هاي بيماري و مسائل ائلمس پريشاني، نوميدي، شكست،

 نمايان كشي خود شايد و اندوه پيرامونيان، سركوب بدني،
 ).  (( شود

 پيش هاي دشواري و مشكالت از اي گوشه فوق، موارد
 باالتر تحصيلي مقاطع و دانشگاه به ورود متقاضي افراد روي
 جز راهكارهايي پي در كشور در امر كارشناسان لذا. است

 در ويژه به كه شده ارائه راهكارهاي از يكي. هستند كنكور
 پذيرش است، گرفته قرار نظر مد تكميلي تحصيالت مقاطع

 افراد منظور اين براي. است سراسري آزمون بدون دانشجوي
 كارشناسي مقطع در كه هستند دانشجوياني شده پذيرفته

 معدل نظر از خود تحصيل محل دانشگاه برتر نفرات جزو
 هاي جشنواره و المللي بين مسابقات در يا هستند لك

 . اند كرده كسب مناسبي رتبه داخلي
 منزلتي و نقش داراي تكميلي تحصيالت كه اين به نظر

 از پذيرش ارزيابي است، آموزشي هاي دوره ديگر از واالتر
 آموزش زيرا. شود مي احساس ضروري راهكار اين طريق
 تربيت وظيفه تكميلي تتحصيال مقاطع در ويژه به عالي

 و پژوهش آموزش، عرصه در متخصص انساني نيروي
 اخير، هاي سال در ديگر، سوي از. دارد عهده بر را خدمات

 افزايش به رو روندي ايران در تكميلي تحصيالت كمي رشد
 و گذاران سياست توجه مورد آن كيفي بعد اكنون و داشته

 ). (( است عالي آموزش گيران تصميم
 كه جايي عالي، آموزش در ويژه به آموزش، كيفيت
 بر مستقيمي تأثير تواند مي سيستم) خروجي( محصوالت

. است يافته اهميت باشد، داشته ها سازمان كاركنان كيفيت
 دنبال را كيفيت كلي تعاريف »آموزرش در كيفيت« تعريف

 در برتري« عنوان به واژه اين كه گونه بدين. كند مي
 نتايج بودن مناسب« ،»آموزش در افزوده ارزش «،»آموزش

 در نقص از اجتناب« ،»گيري بهره براي تجربه و آموزشي
(( است شده تعريف غيره و »آموزشي فرآيند

.( 
 احتمال افزايش در كيفيت ارزيابي نقش به توجه با

 شآموز هاي نظام اكثر خويش، اهداف به برنامه دستيابي
: چون متعددي ارزيابي الگوهاي به توسل با جهان عالي

 گويانه پاسخ الگوي ،)(( گرا هدف الگوي
  ( (    آزاد هدف ارزيابي ،الگوي)((
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(( مدافعه بر مبتني ارزيابي الگوي ،)
(( خبرگي بر مبتني ارزيابي الگوي ،)

 تضمين و تعيين زمينه در را مستمري تالش...  و) 
 به. اند داشته خويش آموزشي هاي دوره و ها برنامه در كيفيت
 عدم كاهش مؤثر عوامل جمله از دانش كيفيت كه طوري

 از استفاده). (( است شده شناخته اطمينان
 عالي آموزش كيفيت درباره قضاوت براي دانشگاهي ارزيابي

 و شد آغاز ميالدي 1980 دهه از اروپايي كشورهاي در
 پذيرفته صورت زمينه اين در فراواني هاي پژوهش تاكنون

(( است
،،، ، .( 

 در آموزشي نظام ارزيابي كه است ذكر شايان       
 :داد انجام زير عناصر گرفتن نظر در با توان مي را ها دانشگاه
        ساماندهي و مديريت ـ 2درسي برنامه اهداف ـ1

 ـ 6 علمي هيأت اعضاي ـ 5 دانشجويان ـ 4 كاركنان ـ 3
 سرمايه ـ 8 امكانات و تجهيزات ـ 7 آموختگان دانش

       كتابخانه و رساني اطالع منابع ـ 9 مالي امور و گذاري
 يادگيري فرآيند ـ 10

 مهم عناصر از دانشجويان فوق، انهدهگ عناصر ميان در
 ارزيابي و هستند عالي آموزش مخاطبان ترين اصلي از و

(( كند مي ايفا را مهمي نقش آنها عملكرد كيفيت
.( 

 آموختگان دانش كه مختلفي هاي ويژگي و معيارها
 كار بازار به موفق ورود براي امروز، دنياي در عالي آموزش
 منابع در باشند، برخوردار آن از بايد ملليال بين و داخلي

 تأثير دهنده نشان كه. اند گرفته قرار بحث مورد مختلف
). (( است آنها زندگي بر افراد تحصيلي موفقيت

 سازمان صورت به كشورها از بعضي گذشته هاي دهه در
 آموزشي اهداف توضيح و تبيين راستاي در و يافته

 هاي مهارت پيرامون هاي پژوهش انجام به دست ها، دانشگاه
 در ها پژوهش اين از يك هر. زدند دانشجويان براي الزم كلي

 اندازه تا كه اند كرده اشاره ها شايستگي از فهرستي به نهايت
 تحقيقي نمونه، براي. دارند همپوشاني يكديگر با نيز زيادي

 شايستگي 8 كه گرفت صورت استراليا در 1993 سال در

 بر دانشگاه التحصيل فارغ يك ملزومات عنوان به را اساسي
 : شمرد مي

) ب اطالعات سازماندهي و تحليل آوري، جمع) الف
 با گروهي كار در شركت) ج اطالعات و ها ايده مبادله

 استفاده) ح ها فعاليت سازماندهي و ريزي برنامه) د ديگران
 از استفاده) ي مسأله حل) ط رياضي فنون و ايده از

 ).(( فرهنگي فهم ـ لوژيتكنو
 ارزيابي محور بر كه) 1388( آراي كشتي پژوهش

 شده تدوين تكميلي تحصيالت دانشجويان آموزش كيفيت
 منابع از اطالعات ذخيره و دستيابي وجو، جست نحوه است،

 اصفهان دانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجويان الكترونيكي
 داراي دانشجويان اين كه است اين از حاكي نتايج. داد نشان

 هاي بانك از وجو جست نحوه پيرامون خوبي هاي مهارت
 از استفاده مهارت همچنين. هستند الكترونيكي اطالعاتي

 از. گرديد ارزيابي متوسط حد در آنها تخصصي افزارهاي نرم
 بين معناداري و مثبت رابطه كه شد مشخص ديگر، سوي

 و الكترونيكي اطالعاتي هاي انكب از اطالعات بازيابي توانايي
 ).(( دارد وجود پژوهشي موفقيت

 بيني پيش جهت خود تحقيق در) 2012( پاپو و پيت
 و اقتصادي وضعيت افراد، شغلي و تحصيلي عملكرد

 نمرات و تحصيلي معدل تحصيالت، سطح اجتماعي،
 يهاي شاخص جمله از هوش و تحصيلي پيشرفت هاي آزمون

 استفاده آينده در فرد وضعيت بيني پيش جهت كه بود
).,,(( اند نموده

 چارچوب« نام با پژوهشي در) 2008( زاده قاسمي
 در مهندسي هاي رشته آموزش كيفيت سنجش نظري

 كيفيت بررسي به »يك منطقه اسالمي آزاد هاي دانشگاه
 نتايج. است پرداخته آن دهنده تشكيل چارچوب و آموزشي

 محتوا، افزار، سخت افزار، نرم ها، شايستگي كه داد نشان
 كيفيت بررسي در نظر مد الزامات از مسأله حل توانايي

 بعد دانشجويان، ديد از همچنين. هستند آموزشي
 كمترين ها شايستگي بعد و اهميت بيشترين افزار سخت
 ).(( دارد را اهميت

 و بررسي به خود تحقيق در) 2007( سبحاني
 به ابتدا پژوهش اين در. است پرداخته كنكور شناسي آسيب
 رواني، خانوادگي، مختلف ابعاد در كنكور شناسي آسيب
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 در گيري تصميم نظام سپس شده، پرداخته شغلي و علمي
 درباره همچنين. كند مي بررسي را دانشجو پذيرش
 كاركرد غييرت كنكور، متقاضيان تعداد كاستن هاي فرضيه
 كارداني به كارشناسي از عالي آموزش ظرفيت از هايي بخش

 سپس نموده، بحث عالي آموزش ظرفيت توسعه و
 نمايد  مي ارائه كنكور تدريجي حذف براي پيشنهاداتي

)).( 
 بررسي به خود تحقيق در) 2005( ترانتر و وارن

 هاي مؤلفه ،پرداخته عالي آموزش در كيفيت هاي مؤلفه
 حل و ها شايستگي درسي، برنامه محتوا، ها، نگرش منابع،
 ).(( نمودند ارائه را مسأله

 عنوان با خود تحقيق از) 2005( مطلق سليماني
 دانشگاهي، آموزش كيفيت بر مؤثر آموزشي عوامل بررسي

 درسي، برنامه محتواي بين كه آورد دست به را نتيجه اين
 و آشنايي تدريس، روش تحصيلي، پيشرفت ارزشيابي شيوه

 رابطه آموزشي كيفيت و آموزشي تكنولوژي كارگيري به
 ).(( دارد وجود معناداري
 عملكرد ارزيابي پيرامون تحقيق پيشينه بررسي از پس

 عملكرد ميزان سنجش مورد در اي مطالعه دانشجويان،
 تحصيالت مقاطع در شده پذيرفته دانشجويان تحصيلي
 دانشجويان تحصيلي عملكرد مقابل در كنكور بدون تكميلي
 تحقيقات نتايج و نشد يافت سراسري آزمون با شده پذيرفته

 آموزشي هاي دوره كيفيت بودن پايين گوياي نيز شده انجام
 براي پژوهشي انجام لذا). (( است بوده

 به روريض پيش از بيش گزينش نوع اين كارايي سنجش
 از استفاده با مقاله اين در اساس، اين بر. رسد مي نظر

 عملكرد بررسي به پيشنهادي درجه 360 بازخورد تكنيك
 تكميلي تحصيالت مقطع در شده پذيرفته دانشجويان

 .شد پرداخته
 1990 دهه هاي سال نخستين از درجه 360 بازخورد

 لفنت شركت مانند امريكايي هاي شركت و است يافته رواج
. اند بوده ارزيابي سيستم اين از استفاده آغازگر آمريكا

 فرآيند نوعي)  (( درجه 360 بازخورد
 آن در و گيرد مي انجام گروهي صورت به كه است ارزيابي
 مستقيم غير و مستقيم طور به سازمان در كه افرادي تمامي

 و همكاران كارمندان، رئيس، جمله از دارند، ارتباط فرد با

 از واقعي برداشتي تا كنند مي شركت مشتريان نيز
 يك فرايند اين حقيقت در. نمايند ارائه شخص عملكردهاي

. است مديريت كيفيت توسعه زمينه در مناسب روش
 فرايندهاي يافته توسعه هاي روش از درجه 360 بازخورد
 مشتري ارزيابي و سازماني هاي بررسي عملكرد، ارزيابي

. است شده استخراج) جامع كيفيت مديريت از بخشي(
 ساختارهاي رواج دليل به درجه 360 بازخورد هاي سيستم

 به واكنش در همچنين و هموارتر سازماني و تيمي
 وجود سنتي عملكرد مديريت هاي سيستم با كه مشكالتي

 يا درجه 360 بازخورد طوركلي به. است يافته توسعه داشته،
 كه است عملكرد ارزيابي رويكرد يك منبعي، چند ارزيابي

 همكاران، سرپرستان، از شده آوري جمع هاي داده بر
 دارد تكيه كنندگان عرضه و مشتريان زيردستان،

)).( 
 به كه عملكرد ارزيابي سيستم يك ايجاد و توسعه

 باشد، سازمان مختلف هاي اليه عملكرد نمايانگر درستي
 اول، چالش. است فراوان هاي شچال با همراه و دشوار كاري

 شناسايي براي مجزا شاخص چندين ساخت به گرايش
 رويكردي، چنين مشكل. است سازمان در ها بهترين

 سختي و دشواري نيز و آوري جمع قابل اطالعات محدوديت
 بعدي، چالش. است اطالعات اين بندي دسته و آوري جمع

 عجله لدلي به اغلب كه است قضاوت در تعجيل به گرايش
 به تنها كه است خاص طور به مديران و عام طور به سازمان

 در. هستند ارزيابي براي ها شاخص سري يك ايجاد دنبال
 تنها ها، شاخص توسعه و ايجاد كه داشت اشاره بايد اينجا

 امتيازي سيستم. كار انتهاي نه است كار تكميل براي ابزاري
 استراتژي وفقم و درست اجراي براي را اي پايه متوازن،
 كه آورد مي فراهم را چارچوبي و است كرده آماده سازمان

. كنند مي پيدا خود سازمان و كار به اي تازه ديد افراد،
 زمان هم تغيير مستلزم سيستم، اين موفق اجراي بنابراين

 فرآيند عناصر. است سازمان در افراد روحيات و افكار
 .است آمده 1 ارهشم نمودار در درجه 360 بازخورد بازخورد
 : پايين به باال ارزيابي

 زيردستان و مديران سرپرستان، كه ارزيابي سنتي شكل
 فرايند از مهمي بخش هم هنوز و كنند مي ارزيابي را

 براي اي آموزنده اطالعات تواند مي است، درجه 360 بازخورد
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 كه دارد وجود رئيس 4 ارزيابي، نوع اين در. كند ارائه افراد
 و ترين ساده. باشند ارزيابي براي معتبري منبع دتوانن مي

 مديران« و است »بالفصل مافوق« افراد به منبع ترين نزديك
 اين در نيز رؤسا ساير و »قبلي بالفصل مدير« ،»ماتريسي

 .دارند مشاركت ارزيابي
 : باال به پايين ارزيابي

 اين درجه 360 بازخورد فرايند اصلي ابتكارات از يكي
 ايجاد فرادستان به ارزيابي ارائه براي اي ينهزم كه است
 باال، به پايين ارزيابي يا زيردستان ارزيابي در. شود مي

 بعد چندين از را سرپرستان و مديران عملكرد زيردستان
 ارائه اصلي فرد به را ارزيابي نتايج و كنند مي ارزيابي

 از عنصري يك عنوان به باال به پايين ارزيابي. دهند مي
 فرايند همچنين و است درجه 360 بازخورد گسترده يندفرا

 كند مي كمك افراد و سازمان توسعه به كه است مهمي
ُُُُُُُُ.( 

 درجه 360 بازخورد از گرفتن الهام با حاضر پژوهش در
 الگوي ارائه به) منبعي چند ارزيابي( بهتر عبارت به يا

 مقابل در ورودي مونآز بدون دانشجويان عملكرد ارزيابي
 مقطع در سراسري آزمون توسط شده پذيرفته دانشجويان
. است شده پرداخته) ارشد كارشناسي(تكميلي تحصيالت

 مدل در تعديلي و جرح با منظور، اين به دستيابي براي
 ها سازمان كاركنان ارزيابي براي كه درجه 360 بازخورد
 عملكرد يارزياب براي را مدل توان مي است، شده طراحي

 كار به عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه دانشجويان تحصيلي
 .برد

 از ارزيابي به دستيابي براي اول مرحله در اساس، اين بر
 وضعيت از اساتيد ديدگاه كردن جايگزين با پايين به باال

 مديران ارزيابي جاي به دانشجويان هاي توانايي و تحصيلي
 براي مناسبي معيار سازمان در خود دستان زير از دست باال

 حكم در اساتيد كه پذيرفت توان مي زيرا. شد فراهم ارزيابي
 طي در كه هستند دانشجويان براي دستي باال مديران
 دانشجويان تحصيلي عملكرد كنترل وظيفه تحصيل دوران
 .دارند عهده بر را خود

 خود و همكاران ارزيابي به دستيابي براي دوم مرحله در
 شده پذيرفته دانشجويان تحصيلي وضعيت توان مي ارزيابي

 توسط شده پذيرفته دانشجويان مقابل در را كنكور بدون

 و ارزيابي در تواند مي عامل اين. سنجيد سراسري آزمون
 از ورودي آزمون توسط شده پذيرفته دانشجويان فكر طرز

 نقش اند شده پذيرفته آزمون بدون كه خود هاي همكالسي
 تحصيلي وضعيت شدن روشن همچنين. كند ايفا را مهمي

 ها مشروطي تعداد شده، گذرانده واحدهاي نمرات،(
 دانشجوي ارزيابي براي مهمي عامل تواند مي) تحصيلي
 در خود تحصيلي هاي توانايي از كنكور بدون شده پذيرفته

 دست در دليل به نهايت در. نمايد فراهم را ديگران مقابل
 اين دانشجو عملكرد براي باال به پايين از ارزيابي نبودن
 جايگزين ديگر پيشنهادي منبع دو و حذف ارزيابي منبع

 :از عبارتند منابع اين. گرديد
 تحقيقاتي هاي توانايي و پژوهشي وضعيت) الف

) ب. آزمون بدون و آزمون توسط شده پذيرش دانشجويان
 پذيرش تحصيلي باالتر مقاطع به ورود و اشتغال وضعيت

 .آزمون بدون و آزمون توسط شده
 عالي آموزش نظر مد هاي توانايي از يكي كه اين به نظر

 انجام توانايي تكميلي تحصيالت مقطع دانشجويان از
 از محقق يك عنوان به علمي هاي پژوهش و تحقيقات
 كيفيت معيارهاي از يكي عنوان به مقوله اين. است دانشجو
. گرفت قرار نظر مد الگو در دانشجو تحصيلي عملكرد

 به ورود براي دانشجويان از گروه دو اين توانايي همچنين
 شغلي ويژه به و كار بازار به ورود و باالتر تحصيلي مقاطع

 مورد ديگر اي جنبه عنوان به تحصيلي رشته با متناسب
 مختلف هاي جنبه ،2 شماره نمودار در. شد گرفته قرار توجه

 عملكرد جشسن جهت عملياتي معيارهاي همچنين ارزيابي
 .است شده ترسيم دانشجويان

  پژوهش روش
 لحاظ از و كاربردي هدف به توجه با حاضر پژوهش

 تحقيق آماري جامعه. است پيمايشي توصيفي نوع از روش
 ترم دانشجويان شامل گروه دو اين. است گروه دو شامل

 تكميلي تحصيالت 1391 ـ 1390 تحصيلي آخرسال
 آمارها. شود مي دانشجويان اين استادان و سمنان دانشگاه

. هستند دانشجو1507شامل اول گروه كه دهد مي نشان
 هر در كه شد استفاده اي طبقه روش از نمونه انتخاب براي
 اين بر. شدند انتخاب تصادفي صورت به دانشجويان طبقه

 بر نمونه عنوان به دانشجويان از نفر 306 مجموع در اساس،
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 و دختر% 58 شامل كه دشدن انتخاب مرگان جدول اساس
 را ما نمونه% 78 ديگر، سوي از. هستند پسر% 42

 سي باالي دانشجويان را مابقي و سال 30 زير دانشجويان
 انساني، علوم هاي رشته در آنها% 46 كه اند داده تشكيل سال
 علوم هاي رشته در مابقي% 22 و فني هاي رشته در% 42
 اساتيد عدادت همچنين. هستند تحصيل به مشغول پايه

 عنوان به نفر 92تعداد اين از كه بود نفر 118) دوم جامعه(
 جهت. شدند انتخاب ساده تصادفي روش به نمونه
 پرسشنامه و دانشگاه آماري منابع از نيز اطالعات آوري جمع

 پيرامون استادان نظرات كه شد استفاده ساخته محقق
 شامل( درسي مطالب فهم و گيرايي زمينه، 3 در دانشجويان

 5 شامل( پژوهشي كارهاي و تحقيق انجام توانايي ،)گويه 7
 شامل( كار بازار به ورود براي دانشجو توانايي ارزيابي و)گويه

 از اطمينان براي همچنين. گرفت قرار بررسي مورد) گويه 6
 رفع از پس و توزيع اساتيد از تعدادي بين پرسشنامه روايي،

 توزيع آماري نمونه بين حتوا،م روايي از اطمينان و ها ابهام
 كرونباخ آلفاي توسط نيز ابزار اين پايايي ارزيابي. گرديد
 براي همچنين. گرديد محاسبه 81/0 آن مقدار شدكه انجام

 به ورود و اشتغال وضعيت بعد در ها داده تحليل و تجزيه
 ودر نمار مك آزمون از دانشجويان تحصيلي باالتر مقاطع

 .است شده استفاده مستقل  آزمون از ابعاد ديگر
 پژوهش هاي يافته

 الگوي جنبه 4 از حاصل هاي داده تحليل به ادامه در
 :شد خواهد پرداخته پيشنهادي

 تحصيلي وضعيت از حاصل هاي داده تحليل) الف
 درسي، نمرات( عملياتي معيار 3 الگو از جنبه اين در
 دوران در شدن مشروط درسي، واحد گذراندن و انتخاب

 .گرفت قرار نظر مد) صيلتح
 در مندرج آمار از خصوص اين در اطالعات كسب براي

 اساس، اين بر. شد استفاده دانشگاه آموزش مركز
 3 و تفكيك آزمون با و آزمون بدون گروه دو به دانشجويان

 مقايسه مورد يكديگر با گروه دو اين مورد در مذكور معيار
 شده گذاشته نمايش به 1 شماره جدول در گرفته، قرار

 .است
 
 

 :نمرات
 محاسبه)  224/3( 11/16 شده بررسي گروه كل معدل

 كنكور بدون شده پذيرفته دانشجويان كل معدل. است شده
 آزمون توسط شده پذيرفته دانشجويان كل معدل و 85/15
 .است شده محاسبه 38/16

 از ،1 شماره جدول در موجود هاي داده به توجه با
 تفاوت دانشجويان گروه دو بين) كل معدل( نمرات لحاظ
 و) -265/1( پايين حد بودن منفي به توجه با و دارد وجود

 آزمون بدون دانشجويان معدل نتيجه در) -254/0( باال
 .است دانشجويان ديگر از كمتر

 :درسي واحد گذراندن و انتخاب
 6/32 متوسط طور به آزمون با دانشجويان ، مجموع در

 39/28 گذراندن به موفق ده،كر انتخاب را درسي واحد
 به نيز آزمون بدون شده پذيرفته دانشجويان. اند شده واحد
 آن واحد 10/23كرده، انتخاب را واحد 85/30 متوسط طور

 محاسبه 001/0 مقدار به توجه با.  اند گذرانده موفقيت با را
 و پايين حد براي -141/0 مقادير همچنين  براي شده

 واحد نسبت كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي -0,085
 پذيرفته دانشجويان يعني دوم گروه در شده گذرانده به اخذ
 .است دانشجويان ديگر از بهتر آزمون توسط شده

  تحصيل دوران در شدن مشروط تعداد
 مشروطي نيمسال 87/0 دانشجويان متوسط، طور به
 آزمون بدون دانشجويان براي مشروطي متوسط كه اند داشته
 216/1 ورودي آزمون با دانشجويان براي و نيمسال 524/0

 000/0 مقدار به توجه با بنابراين. است بوده نيمسال
 حد براي -234/0 مقادير همچنين  براي شده محاسبه

 كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي -127/0 و پايين
 از بيشتر كنكور بدون دانشجويان گروه در مشروطي ميزان
 .است دانشجويان ديگر

 تحصيلي وضعيت از اساتيد ديدگاه تحليل) ب
 دانشجويان

 فهم و گيرايي( عملياتي معيار 3 الگو از جنبه اين در
 پژوهشي كارهاي و تحقيق انجام توانايي درسي، مطالب
 به ورود براي دانشجو توانايي ارزيابي شده، محول كالسي

 اطالعات به بيدستيا جهت لذا .گرفت قرار نظر مد) كار بازار
 از پس كه شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از نياز مورد
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 نتايج كه گرفت قرا تحليل مورد استادان نظر آوري جمع
 .است شده بيان 2 شماره جدول در حاصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارزيابی باال به  
ا

ارزيابی باال به 
 ا

 

 
 

درجه 360 بازخورد فرآيند عناصر ـ 1 نمودار

ابي عملكرد يارز
 شده بافته ريان پذيدانشجو

در مقطع آزمون و بدون 
لييالت تكميتحص   

هاي ييلي و توانايت تحصيد از و ضعيدگاه اساتيد
نكوررفته شده با و بدون كيان پذيدانشجو  

 گيرايي و فهم مطالب درسي ارائه شده-1
توانايي انجام تحقيق و كارهاي پژوهشي كالسي -2

 محول شده

 ارزيابي توانايي دانشجو براي ورود به بازار كار-3

رفته شده با و يان پذيلي دانشجويحصتت يوضع
 بدون كنكور

 نمرات درسي-1
 راندن واحد درسيانتخاب و گذ -2

 تعداد مشروط شدن در دوران تحصيل -3
 

يت اشتغال و ورود به مقاطع باالتر تحصيلي ضعو
 دانشجويان پذيرفته شده با و بدون كنكور

 دانشجويان مشغول به كار (با و بدون كنكور) -1
دانشجويان (با و بدون كنكور) مشغول به كار متناسب بـا  -2

  رشته تحصيلي خود
ن (با و بدون كنكور) پذيرفتـه شـده در مقـاطع    دانشجويا-3

 باالتر تحصيلي

وضعيت پژوهشي و توانايي هاي تحقيقاتي 
   دانشجويان  پذيرفته شده با و بدون كنكور  

ميزان مقاالت پذيرفته شـده دانشـجويان ( بـا و بـدون     -1
 ور) در طول دوران تحصيلكنك

ميزان همكاري در طـرح هـاي پژوهشـي و تحقيقـاتي      -2
 دانشجويان (با و بدون كنكور) در طول دوران تحصل

 نامه ارائه شده (با و بدون كنكور)نمرات پايان-3

تكميلي تحصيالت دانشجويان عملكرد ارزيابي درجه 360 بازخورد الگوي ـ 2 نمودار
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  :شده ارائه درسي مطالب فهم و گيرايي
 364/5 دانشجويان كليه براي شده لحاظ نمره ميانگين

 مطالب فهم و گرايي نمره. است شده محاسبه)  681/0( و
 و 210/4كنكور بدون شده پذيرفته دانشجويان براي درسي

 آزمون توسط شده پذيرفته دانشجويان براي متغير اين نمره
 براي -0231/1 اديرمق توجه با. است شده محاسبه 518/6
 كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي -655/0 و پايين حد

 تحصيالت مقطع وارد آزمون طريق از كه دانشجويان
 بهتري درسي مطالب فهم و گيرايي داراي شوند، مي تكميلي
 .هستند

 محول كالسي پژوهشي كارهاي و تحقيق انجام توانايي
 ميزان به را 77/5 نمره اساتيد، ديد از مجموع در شده

 توانايي

 
. اند داده اختصاص تحقيقاتي امور انجام در دانشجويان

 بدون شده پذيرفته دانشجويان براي نمره اين همچنين
 329/6 دانشجويان ديگر براي و 214/5 با برابر آزمون

 024/0 مقدار به توجه با بنابراين. است شده محاسبه
 حد براي -247/1 مقادير همچنين  براي شده محاسبه

 كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي -927/0 و پايين
 آزمون توسط شده پذيرفته دانشجويان يعني دوم گروه

 .دارند دانشجويان ديگر به نسبت بهتر تحقيقاتي توانايي
 كار بازار به ورود براي دانشجو توانايي ارزيابي

 اكتسابي نمره ميانگين شود مي مالحظه كه طور همان
 ميانگين و 215/4 كنكور بدون شده پديرفته دانشجويان

 . است 698/4 زمينه اين در دانشجويان ديگر اكتسابي نمره

 و بدون كنكور كنكور با ه تحصيالت تكميليرفته شديان پذيلي دانشجويحصتت يوضعـ بررسي  1جدول 
 دل دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمونمقايسه مع

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
 000/0 304 639/12 232 265/3 85/15 بدون آزمون

 74 201/3 38/16 با آزمون
 

 306 224/3 11/16 مجموع
 ونمقايسه انتخاب و گذراندن واحد درسي دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزم

 
 گروه

 بدون آزمون
 با آزمون

نسبت واحد اخذ 
شده به گذرانده 

 شده
 t df sig تعداد انحراف معيار

749/0 052/0 232 201/11 304 001/0 
871/0 041/0 74 

 
 306 049/0 810/0 مجموع

 مقايسه تعداد مشروط شدن دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمون
 t df sig تعداد عيارانحراف م ميانگين گروه

 000/0 304 964/14 142 032/0 216/1 بدون آزمون
 44 012/0 524/0 با آزمون

 
 186 025/0 870/0 مجموع
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 -007/0 و پايين حد براي -224/0 مقادير همچنين
 طريق از دانشجوياني كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي

 توانايي داراي اند شده تكميلي تحصيالت مقطع وارد آزمون
 .دارند كار بازار به ورود براي تريبيش

 تحقيقاتي توانايي و پژوهشي وضعيت تحليل) ج
 دانشجويان

 مقاالت ميزان( عملياتي معيار 3 الگو از جنبه اين در
 هاي طرح در همكاري ميزان دانشجويان، شده پذيرفته

 كه گرفت قرار نظر مد) نامه پايان نمره تحقيقاتي، و پژوهشي
 آوري جمع دانشجويان خود از معيار ره با مرتبط اطالعات

جدول  در آنها تحليل از حاصل نتايج اساس، اين بر. شد
 .است شده بيان 3شماره 

 و كنكور با( دانشجويان شده پذيرفته مقاالت ميزان
 تحصيل دوران طول در) كنكور بدون

 مقاالت ميزان ميانگين شود، مي مشاهده كه گونه همان
 به آزمون بدون و با گروه دو رد دانشجويان شده پذيرفته
 ه كه اين به نظر همچنين. است 598/1 و 014/2 ترتيب

 در معناداري تفاوت لذا است، 05/0 از كمتر شده محاسبه
 براي -524/0 مقادير طبق همچنين. دارد وجود باره اين
 كه گرفت نتيجه توان مي باال حد براي -127/0 و پايين حد

 تحصيالت مقطع وارد زمونآ طريق از كه دانشجوياني
 .هستند بهتري وضعيت داراي اند، شده تكميلي

 تحقيقاتي و پژوهشي هاي طرح در همكاري ميزان
 دوران طول در) كنكور بدون و كنكور با( دانشجويان

 تحصيل
 ميزان ميانگين شود، مي مالحظه كه طور همان

 در تحقيقاتي و پژوهشي هاي طرح در دانشجويان همكاري
 214/3 و 221/3 ترتيب به آزمون بدون و آزمون با گروه دو

 .ندارد وجود دانشجويان گروه دو بين تفاوتي و است
 با( شده پذيرفته دانشجويان شده ارائه نامه پايان نمرات

 )كنكور بدون و كنكور
 محاسبه)  327/1(463/18 شده بررسي نامه پايان نمره

 شده پذيرفته دانشجويان نامه پايان نمره ميانگين. است شده
 شده پذيرفته دانشجويان كل معدل و 253/18 كنكور بدون

  خصوص، اين در. است شده محاسبه 674/18 آزمون توسط
 

 .ندارد وجود تفاوتي دانشجويان گروه دو نمرات بين
 وضعيت و باالتر مقاطع به ورود وضعيت تحليل) د

 دانشجويان اشتغال
 دانشجويان( عملياتي معيار 3 الگو از جنبه اين در
 با« دانشجويان ،»كنكور بدون و كنكور با« كار به مشغول
 رشته با متناسب كار به مشغول »كنكور بدون و كنكور

 »كنكور بدون و كنكور با« دانشجويان خود، تحصيلي
. گرفت قرار نظر مد) تحصيلي باالتر مقاطع در شده پذيرفته

 و آوري معج دانشجويان از نياز مورد اطالعات اساس، اين بر
 .است شده ذكر 4 شماره جدول در تحليل از حاصل نتايج

 بدون و كنكور با( كار به مشغول دانشجويان نسبت
 )كنكور

 شده محاسبه دو كاي شود مي مشاهده كه طور همان
 از گروه دو اشتغال بين تفاوتي اساس، اين بر. است 521/11

 .نشد ديده دانشجويان
 به مشغول) كنكور بدون و كنكور با( دانشجويان نسبت

 خود تحصيلي رشته با متناسب كار
 دو اساس، اين بر. است 578/10 شده محاسبه دو كاي

 در اشتغال و تصدي در موفقيت لحاظ از دانشجويان گروه
 .هستند يكسان تحصيلي رشته با متناسب هاي پست

 پذيرفته) كنكور بدون و كنكور با( دانشجويان نسبت
 تحصيلي باالتر مقاطع در شده

 ميزان بنابراين. است 036/31 شده محاسبه دو كاي
 ارزيابي متفاوت گروه دو در تحصيلي باالتر مقاطع به ورود
 .است شده

 ميان تفاوت شدن تر گويا چه هر جهت ادامه در
 دانشجويان ديگر با آزمون بدون شده پذيرفته دانشجويان

 ونبد دانشجويان نمره تقسيم( امتيازات راداري نمودار
 مورد ابعاد از يك هر در) آزمون با دانشجويان نمره بر آزمون
 .است شده ترسيم مطالعه
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 ورو بدون كنك كنكور رفته شده بايان پذيلي دانشجويحصتت يوضعـ بررسي نظر اساتيد پيرامون  2جدول 
 مقايسه نمره گيرايي و فهم مطالب درسي دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمون

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
 000/0 304 968/15 232 025/1 210/4 بدون آزمون

 74 236/1 518/6 با آزمون
 

 306 139/1 364/5 مجموع
 يق و كارهاي پژوهشي كالسي محول شده دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمونمقايسه ميانگين نمره توانايي انجام تحق

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
 024/0 304 211/10 232 965/0 214/5 بدون آزمون

 74 584/0 329/6 با آزمون
 

 306 681/0 77/5 مجموع
 ار دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمونارزيابي توانايي دانشجو براي ورود به بازار ك

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
 0,033 304 647/9 232 325/0 215/4 بدون آزمون

 74 289/0 698/4 با آزمون
 

 306 025/0 870/0 مجموع

 

 
 

  
دانشجويان شده كسب امتيازات و رادار ـ 3 نمودار
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 و بدون كنكور كنكور رفته شده بايپذ پژوهشي و توانايي تحقيقاتي دانشجويانت يوضعـ بررسي  3جدول 
 ده دانشجويان بدون آزمون و با آزمونمقايسه ميزان مقاالت پذيرفته ش

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
 000/0 304 257/18 232 014/0 598/1 بدون آزمون

 74 057/0 014/2 با آزمون
 

 306 224/3 806/1 مجموع

 ون آزمون و با آزمونهاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشجويان پذيرش شده بدمقايسه ميزان همكاري در طرح
 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه

بدون 
 آزمون

214/3 145/0 232 247/1 304 574/0 

 74 132/0 221/3 با آزمون
 

 306 214/1 216/3 مجموع
 نامه دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمونمقايسه نمره پايان

 t df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه
بدون 
 آزمون

253/18 254/1 232 036/1 304 893/0 

 74 412/1 674/18 با آزمون
 

 306 327/1 463/18 مجموع

 ـ مقايسه وضعيت ورود به مقاطع باالتر و اشتغال دانشجويان پذيرش شده بدون آزمون و با آزمون 4جدول 
 ون و با آزمونمقايسه تعداد دانشجويان مشغول به كار پذيرش شده بدون آزم

دانشجويان با كنكور و بدون 
 كنكور

 sig كاي اسكوير تعداد
306 521/11 556/0 

 مشغول به كار متناسب با رشته تحصيلي خود» با كنكور و بدون كنكور«مقايسه دانشجويان 
دانشجويان با كنكور و بدون 

 كنكور
 sig كاي اسكوير تعداد
306 578/10 639/0 

 پذيرفته شده در مقاطع باالتر تحصيلي» با كنكور و بدون كنكور«ان مقايسه دانشجوي
دانشجويان با كنكور و بدون 

 كنكور
 تعداد
306 

 كاي اسكوير
036/31 

sig 
024/0 
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 گيري نتيجه و بحث
 است، الزم عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در
 .گيرند قرار تأكيد مورد عالي آموزش كاركردهاي تمامي
 از و مهم عناصر از دانشجويان بين، اين در اما

      كيفيت ارزيابي  و هستند عالي آموزش مخاطبان ترين اصلي
 دليل به نبايد و كند مي ايفا را مهمي نقش آنها عملكرد

 و آن، انتظار مورد عملكرد بودن وجهي چند و پيچيدگي
 مورد همگان، قبول مورد استانداردهاي و ها مالك فقدان
 پيشنهاد مدلي پژوهش اين در بنابراين. گيرد قرار غفلت

 تحصيالت دانشجوي يك عملكردي كيفيت كه است دهش
. دهد مي قرار ارزيابي مورد مختلف جهات از را تكميلي
 با شده پذيرفته دانشجويان گروه دو روي بر مدل اين اجراي
 با شده پذيرفته دانشجويان داد، نشان آزمون بدون و آزمون
 بهتري عملكرد مراتب به 38/16 معدل با ورودي آزمون
 با پژوهش اين نتايج. اند داشته دانشجويان ديگر به نسبت

 مطابقت) 1993( جانسون و) 1995( دالميني تحقيقات
 بين از كه دادند نشان خود مطالعات در آنان. دارد

 دانشجويان شده كسب نمرات ميزان مختلف متغيرهاي
 با. است دانشجويان ديگر از بهتر مراتب به آزمون با ورودي
 نظر به دانشجويان، با آمده عمل به يها مصاحبه به توجه

 به عميق توجه و كارشناسي دوران دروس مرور كه رسد مي
 هاي آزمون همراه به درسي كتب در مندرج نكات تمامي

  با است توانسته  كنكور  از  پيش  آمده  عمل  به  آزمايشي
 و كارشناسي دوران در شده خوانده دروس مجدد يادآوري
 زيادي حدود تا درسي مباحث در دموجو هاي ضعف جبران

 ديگر، سوي از. باشد داشته تأثير دانشجويان معدل بر
 طريق از اغلب كه آزمون بدون شده پذيرفته دانشجويان

 از برخي حذف كه دارند اذعان اند، شده پذيرفته معدل شرط
 اين مطالعه عدم و كارشناسي دوران در درسي كتب مباحث
 و ضعف باعث امتحاني، لسؤا طرح عدم دليل به مباحث

 در تر پايين معدل نتيجه در و مباحث تمامي به تسلط عدم
 .است شده ارشد كارشناسي دوران

 دانشجويان گروه اين كه دهد مي نشان نتايج همچنين
 واحد گذراندن و انتخاب پيرامون 871/0 نسبت كسب با

 بهتر وضعيتي داراي 524/0 مشروطي ميانگين و درسي
. هستند آزمون بدون شده پذيرفته جوياندانش به نسبت

 يوسفي  ، )2009( فخاريان پژوهش با تحقيق اين نتايج 
 افراد اين. دارد مطابقت) 2003( اميدوار و آقاجاني ،)2000(

 وضعيت بر سهميه كه دادند نشان خود تحقيقات در
 سهميه بدون افراد و است گذار تأثير دانشجويان تحصيلي

 گذرانده واحدهاي تعداد و بهتر تحصيلي وضعيت داراي
 نظر به شد، بيان نيز پيشتر كه طور همان. هستند بيشتري

 مباحث تمامي به تسلط و تر قوي علمي پايه كه رسد مي
 دانشجويان از گروه اين موفقيت رمز است توانسته درسي
 .باشد

 دانشجويان توانايي از اساتيد ارزيابي ديگر، سوي از
 كسب با ورودي آزمون با شدگان هپذيرفت كه دهد مي نشان
 در 329/6 درسي، مطالب فهم پيرامون 518/6 نمره

 كالسي پژوهشي كارهاي و تحقيق انجام توانايي خصوص
 ورود و دانشجويان شده پذيرفته مقاالت ميزان شده، محول

 ديگر به نسبت بهتري وضعيت تحصيلي باالتر مقاطع به
 كه گفت توان مي نتايج اين مورد در. دارند دانشجويان

. نشد يافت ايران در موضوع اين پيرامون اي مطالعه تاكنون
 در تحصيل شرايط كه اين به توجه با كه رسد مي نظر به

 است، يكسان بيش و كم مختلف دانشجويان براي دانشگاه
 ورودي وضعيت با را شده مشاهده تفاوت توان مي

 برابري ديگر، عبارت به دانست؛ مرتبط دانشجويان
 است نتوانسته »فرايند« در آمده پديد آموزشي هاي فرصت

 صورت به »برونداد« و نمايد رفع را »درونداد« نابرابري
 .است يافته ظهور نابرابر

 هاي طرح در همكاري ميزان لحاظ از نهايت، در
 تعداد نامه، پايان نمره دانشجويان، تحقيقاتي و پژوهشي

 رشته با اسبمتن اشتغال و كار به مشغول دانشجويان
. نشد يافت مطالعه مورد گروه دو ميان تفاوتي تحصيلي

 مقايسه پيرامون پژوهشي كه دهد مي نشان ادبيات بررسي
 در پژوهشي هاي طرح در همكاري ميزان و نامه پايان نمره
. است نشده انجام كشور داخل در دانشجويان از گروه دو اين
 در همكاري جهت گروه دو هر انگيزه كه رسد مي نظر به

 روش به تسلط همچنين. است يكسان پژوهشي هاي طرح
 كه مشاور و راهنما استادان توانايي و افراد اين در تحقيق

 دليل هستند، مشترك دانشجويان گروه دو هر براي اغلب
 همچنين. است شده گروه دو نامه پايان نمرات تفاوت عدم
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 و ها ناييتوا به منوط كار بازار در دانشجويان جذب مورد در
 دوران طول در بايد آنهــا از بخشي كه است  هايي ويژگي

 راد قريشي تحقيقات نتايج. گردد ايجاد دانشگاه در تحصيل
 عدم كه داد نشان) 2004( الفت ،)2004( برزگر ،)2008(

 تحصيلي هاي رشته آموزشي مواد و فرايندها بين تناسب
 نياز مورد هاي توانايي و ها مهارت با ها دانشگاه در موجود

 التحصيالن فارغ نبـــودن موفق عامل مهمترين كار، بازار
 گروه دو هر مشكل اين لذا. است اشتغال و كاريابي در

 كه است دليل همين به. شود مي شامل را دانشجويان
 دانشجويان در اكتسابي شغل تناسب و تعداد بين تفاوتي

 تناسب معد مانند بيروني عوامل طرفي از. است نشده ديده
 نيازهاي و دانشگاه در دانشجو پذيرش فعلي ظرفيت بين
 با آموزش محتواي بين تناسب عدم كار، بازار آتي

 تقويت و ايجاد در ها دانشگاه توفيق عدم شغلي، هاي مهارت
 در جامعه به رساني خدمت انگيزه و علمي روحيه

 و علمي هاي قابليت حداقل نبودن مشخص دانشجويان،
 عدم ديگر داليل تواند مي شدن التحصيل ارغف براي عملي

 كرده فراهم را دانشجويان از گروه دو هر در مناسب اشتغال
 پژوهش هاي يافته مبناي بر زير پيشنهادات بنابراين. باشد
.شود مي ارائه

 پيشنهادات
 تكميلي تحصيالت مقطع به دانشجويان ورود شيوه درـ 

 جهت گريدي معيارهاي از تحصيلي معدل بر عالوه
 مقطع اين به ورود براي توانمند دانشجويان شناسايي
.شود استفاده

 پيرامون در پژوهشگران براي الزم هاي حمايت و فرصتـ 
 تحصيالت به ورود هاي شيوه تدوين زمينه در پژوهش
 هاي شيوه تر، دقيق مطالعات انجام با تا شود فراهم تكميلي

.شود ارائه كاراتر
 پيامدهاي پيرامون تري دقيق مطالعات تا شود مي توصيهـ 

 در پايين علمي صالحيت داراي التحصيالن فارغ اجتماعي
 .گيرد صورت كار بازار به ورود هنگام

 مورد گروه دو اشتغال در تفاوت عدم درباره نظر اظهارـ 
 زمان شدن سپري به احتياج و است زود بسيار مطالعه

 تفاوت ونچ كه رسد مي نظر به همچنين. دارد بيشتري
 فرصت بود كم علت به مطالعه مورد هاي گروه در معناداري

 تر دقيق چه هر گيري نتيجه جهت پس نشد، مشاهده شغلي
.رسد مي نظر به ضروري موضوع بيشتر بررسي
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