
 
یاف

در
خ 

اری
ت

 ت
اله

مق
 :

01/
10/

39
   

تار
اله

مق
ش 

یر
پذ

خ 
ی

 :
00/

10/
39

 

 Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه

 Vol. 4, No. 6, Summer 2014 170 -111 صص، 3131 تابستان، 6 شمارةچهارم،  سال

 
 دوره ورودي نيمه متمرکز آزمون داوطلبان علمي وضعيت بررسي

  1131 سال دکتري
 صيليالتح فارغ دانشگاه بر اساس

 * زاده نقي سيما دکتر
 ** شادمهر عبدالکریم

 *** فراهاني الهه

  چکيده
 ادامه برای افراد مستعدترين انتخاب منظور به 1131 سال در دكتری متمركز نیمه آزمون

 براساس داوطلبان پذيرش. شد برگزار عالی آموزش تحصیالت سطح باالترين در تحصیل
 توسط كه مصاحبه نمره و شد برگزار سنجش سازمان توسط متمركز طور هب كه آزمونة نمر

 . پذيرفت صورت ،مساوی نسبتبه  ،گرديد اعالم ها هدانشگا
 اين در شده پذيرفته و كنندهشركت داوطلبان علمی وضعیت بررسی تحقیق اين هدف

 توصیفی تحقیق شرو از استفاده با اين بنابر. باشدمی التحصیلیفارغ دانشگاه برحسب آزمون
 تحلیل و تجزيه ،بررسی به استنباطی و توصیفی آمار علمی مباحث از گیریبهره با، تحلیلی ـ

 تحقیق اين آماری جامعه عنوانه ب سنجش سازمان ایداده پايگاه در شده ثبت یها هداد
، قبولی دوره، جنسیت مانند یيهامتغیر براساس تحقیق اين نتايج و ها هيافت. است شده پرداخته
 در مصاحبه و آزمون كتبی های هنمر و ارشدكارشناسی، كارشناسی معدل، نمرات میانگین

 یها هدانشگا كه دهد می نشان نتايج. است گرفته قرار بررسی مورد، زمايشیآ گانه نه یها هگرو
 در آنها التحصیالن فارغبیشتر  و دارند ها هدانشگا ساير به نسبت باالتری قبولی درصد دولتی
 دكتری آزمون در شده كسب نمره میانگین اين بر عالوه. اند شده پذيرفته روزانه یها هدور

 ديگر یها هدانشگا از باالتر آزمايشی یها هگرو در دولتی یها هدانشگا التحصیالن فارغ توسط
 . است
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  مقدمه -1
 جربم و متخصص انسانی نیروی كیفیت و كمیت در كشور هر تعالی و توسعه نبض
 توسط انسانی یها هسرماي تربیت كاركرد در توانمی را آن اصلی نمود كه است نهفته

 منبع ترين مهم ،دكتری مقطع خصوصبه  و تکمیلی تحصیالت .يافت عالی آموزش
 نیازهای به پاسخگويی جهت در هاتوانايی باالترين با انسانی یها هسرماي أمینت

 هایپیشرفت ظهور(. 1131، جمالی و محمدی، خدايی) باشدمی كشور ایتوسعه
 یها هبرنام در راهبردی تحول ايجاد ضرورت، سومة هزار در علمی عظیم و روزافزون

 در لذا. نمايدمی قلمداد جانبه همه وسعهت جهت در حیاتی امری عنوانه ب را ایتوسعه
 تحول اين تحقق و تبیین در كلیدی نقش انديشه مولد نهادهای ايران ما كشور

 اهداف، ساله پنج توسعه یها هبرنام: قبیل از فرادستی اسناد از الهام با راهبردی
 اسناد مشابه و كشور علمی نقشه و ايران اسالمی جمهوری زانداچشم سند مدتبلند

 همسو كشور عالی آموزشة حوز ريزانبرنامه و متولیان اساس اين بر .داشت خواهند
 در آمده پیش هایفرصت از مندیبهره و كشور خواهی تحول نهضت با هماهنگ و

 مقررات و ضوابط، ها هنام آيین بازنگری لزوم، آموزشی و علمی كیفیت ارتقای راستای
 برای كه اندداده قرار خود كاری هایلويتاو در را دانشجو پذيرش نحوه و آموزشی

، نخست گام در، مقطع اين ورودی نظام در عدالت رعايت و مقصود اين به نیل
 ) دكتری دوره در دانشجو پذيرشة نام آيین

Ph.D)، بازنگری در كه ضرورتی لحاظ به 
 آموزش مؤسسات و ها هدانشگا هماهنگی و همکاری با، شدمی احساس آن اصالح و
 يکسان و مناسب شرايط ايجاد و علمی سنجش بهبود جهت در دانشجو پذيرنده یعال
 تدوين( سوابق بررسی و كتبی آزمون) مرحله دو قالب در و متمركز نیمه صورته ب

 مختلف یها هسلیق اعمال از جلوگیری و آموزشی عدالت رعايت منظور به سپس .شد
، علوم وزارت، كشور عالی زشآمو مراكز و ها هدانشگا دكتری دانشجوی پذيرش در

 سازمان عهدهه ب، نیز را مقطع اين در دانشجو پذيرش ساماندهی ،یفنّاور و تحقیقات
 شماره نامه طی 3/8/1183 تاريخ در و گذاشت مجری عنوانه ب كشور آموزش سنجش
ه ب دكتری آزمون برگزاری نامه آئین، یفنّاور و تحقیقات، علوم وزير امضاء با 10333/2
 . شد ابالغ كشور عالی آموزش مراكز و ها هدانشگا به متمركز نیمه صورت

                                                                                                                                      
1. Doctor of Philosophy  
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 عالی آموزش در دانشجو پذيرش و سنجش امر متولی عنوانه ب سنجش سازمان
 اولین متولی، زمینه اين در خود ارزشمند تجربیات و دهه چهار حدود سابقه با كشور
 و موانع رفع و آن دبازخور بررسی از پس كه بود 1137 سال در آزمون اين اجرای

 1131 سال در آزمون اين مرحله دومین برگزاری به اقدام، شده شناسائی مشکالت
 پايگاه از شده استخراج اطالعات براساسدر مقاله حاضر سعی شده است . نمود
 آزمون داوطلبان علمی وضعیت، كشور آموزش سنجش سازمان در موجود یها هداد

  .بررسی شود التحصیلیفارغ دانشگاه 1131 دكتری دورهنیمه متمركز 
 

 مسئله بيان و پژوهش موضوعي پيشينه - 2
 تحصیلی مدرك اعطای به كه است عالی آموزش تحصیلی دوره باالترين دكتری دوره
 و علم ،مختلف یها هزمین در نوآوری با كه است افرادی تربیت آن رسالت و انجامدمی

 افزايش با.  باشند مؤثر دانش مرزهای گسترش و كشور نیازهای رفع در یفنّاور
 به، عالی آموزش مراكز گستردگی و یدكتر مقطع در تحصیل داوطلبان روزافزون

 پذيرش در مختلف یها هسلیق اعمال از جلوگیری و آموزشی عدالت رعايت منظور
 و تحقیقات، علوم وزارت، كشور عالی آموزش مراكز و ها هدانشگا دكتری دانشجوی

 آموزش سنجش سازمان عهدهه ب را مقطع اين در دانشجو پذيرش ماندهیسا ،یفنّاور
 نیمه صورته ب دكتری آزمون برگزاری نامه آئین و گذاشت مجری عنوانه ب كشور
 رعايتبا هدف . نمود ابالغ كشور عالی آموزش مراكز و ها هدانشگا به را متمركز
 و عالی آموزش در یلتحص ادامه برای افراد مستعدترين انتخاب و آموزشی عدالت
 برگزاری، سراسری آزمون اجرای در سنجش سازمان ةده چهار های هتجرب براساس
 به توجه با. است گرديده انجام 1131 سال در متمركز نیمه دكتری آزمون دوره دومین
 از سال 07 حدود گذشت از پس كه واقعیت اين پذيرش و دكتری یها هدور اهمیت

 27 حدود و( تهران دانشگاه در فارسی ادبیات و زبان) دكتری دوره نخستین اندازیراه
 به بنا نیز ها هدور اين،  اسالمی انقالب از پس دكتری دوره اولین اندازیراه از سال

 به و جهانی تحوالت و یفنّاور و علمی هایپیشرفت و اقتصادی، اجتماعی شرايط
 بر كه است شده هائی نگریباز و تغییرات دچار، پويا ای جامعه نیازهای آن تبع

                                                                                                                                      
 دوره دكتری آموزشی  ةنامآيین.  
 832 ارديبهشت ماه  2 و  2  "های دكتری تخصصی در ايرانتأملی بر دوره"گزارش انتشاريافته از همايش .  
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 و اجرا نحوه، پذيرش نحوه، ريزی برنامه و طراحی شامل دوره اين مختلف یها هجنب
 به توجهصرفاً  تحقیق اين موضوع كهآنجا  از. است گذاشته تأثیر كیفیت ارزيابی نحوه
 و 1131 دكتری ورودی متمركز نیمه آزمون براساس هم آن دكتری دوره پذيرش نحوه

 اكتفا بخش اين به تنها، باشدمی یفنّاور و تحقیقات، علوم وزارت مصوبات داستنا به
 به و كارشناسان از برخی نظر به بنا كه است الزم نکته اين ذكر هرچند. شد خواهد
 دفترچه" قبیل از كشور آموزش سنجش سازمان در موجود های گزارش و اسناد استناد
 كارشناسی مقاطع در كشور خارج به عزاما و داخل ناپیوسته ارشد كارشناسی آزمون
 سازمان اطالعیه" همچنین و "(68-1160 تحصیلی سال) تخصصی دكترای و ارشد

 "1181 سال خارج به اعزام تخصصی دكتری های دوره آزمون درباره كشور سنجش
الزم به يادآوری است . نمود اشاره متمركز صورته ب آزمون اين برگزاری به توانمی
 مستقل آزمون صورته ب دكتری مقطع در دانشجو داخلی پذيرش اين پیش از كه

 . شد انجام می مربوط یها هدانشگا خود توسط
 عالی آموزش مؤسسات و ها هدانشگا هماهنگی با متمركز نیمه دكتری دوره آزمون
 يکسان و مناسب شرايط ايجاد و علمی سنجش بهبود جهت در دانشجو پذيرنده
 تدوين (سوابق بررسی و كتبی آزمون) مرحله دو قالب در و متمركز نیمه بصورت

 سازمان طريق از و طراحی زير اهداف تحقق راستای در آزمون اين . است شده
 :است درآمده اجرا مرحله به كشور آموزش سنجش
 دكتری دوره به ورود متقاضیان برای برابر فرصت و آموزشی عدالت 

 اختصاصی دروس اساس بر، دكتری دوره به ورود داوطلبان علمی سنجش 
 ارشدكارشناسی و كارشناسی مقاطع
 در علوم وزارت هایسیاست با دانشگاه هماهنگی و رويه وحدت ايجاد 

 دانشجو پذيرش

 دكتری دوره در مستعد دانشجويان پذيرش برای دانشگاه به كمك 

 منابع اتالف از جلوگیری و موازی هایآزمون اجرای هزينه كاهش 

 آنها استخدام متقاضیان ارزشیابی جهت در ها هوزارتخان و مؤسسات به كمك 

 مختلف هایآزمون در داوطلب متعدد شركت از جلوگیری 

                                                                                                                                      
   83 ( نیمه متمركز)دكتری  یراهنمای آزمون ورودی دوره ةدفترچ.  
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 مقطع باالترين عنوان به داوطلبان برای آن حساسیت به باتوجه دكتری آزمون
 در و تر پايین تحصیلی مقطع دو در آن داوطلبان اينکه به توجه با و تکمیلی تحصیالت

 و دارد تحلیل و تجزيه برای را مختلفی مسائل، اند كرده تحصیل مختلف یها هدانشگا
 وضعیت بررسی به توان می مثال عنوان به. انگیزد می بر ذهن در را زيادی های سؤال
 وضعیت میان ارتباط يا و پرداخت آنها تحصیلی سوابق به توجه با داوطلبان علمی
 اين در. داد قرار بررسی مورد خاص حانیامت های سدر از برخی با را داوطلبان علمی
 و ها هدانشگا و عالی آموزش نمسئوال توجه مورد بسیار كه مسائلی از يکی باره

 یها هدانشگا به توجه با داوطلبان علمی وضعیت بررسی، است دانشجويان همچنین
 ديگر عبارت به. است ارشد كارشناسی و كارشناسی مقاطع در آنها التحصیلی فارغ
 های آزمون در قوی های ورودی كه يیها هدانشگا شود بررسی كه است اين هدف

 و دارند هايی خروجی چه سال چند طی از پس، دارند ارشد كارشناسی و كارشناسی
 كه است بديهی البته. است بوده چگونه سال چند اين در دانشجويان یها هآموخت

 عوامل از بسیاری بلکه نیست خود های خروجی علمی وضعیت در عامل تنها دانشگاه
 به مهم یعامل صورت هر در اما، هستند دخیل مسئله اين در نیز اجتماعی و فردی
 . رود می شمار
 توجه با توان می يکبار را دكتری آزمون در داوطلبان علمی وضعیت باره همین در

 ها هگادانش بندی دسته به توجه با نیز يکبار و التحصیلی فارغ یها هدانشگا از يك هر به
 تعیین يا بندی دسته از منظور. داد انجام است موجود كشور در كه مختلف یها هگرو به

 مراكز و غیرانتفاعی و غیردولتی اتمؤسس، دولتی یها هدانشگا، دانشگاه نوع
 تحلیل است بديهی. است كاربردی علمی جامع و آزاداسالمی، نور پیام یها هدانشگا
 عملکرد از كه دهد می ها هدانشگا خود به بیخو اطالعات زمینه اين در درست
 و ها سیاست در و شوند باخبر باالتر مقطع آزمون در خود صیالنالتح فارغ
 . كنند توجه آن به خود های ريزی برنامه
 
 بررسی و 1137 سال از دكتری دوره متمركز نیمه آزمون پیشینه به توجه با

 در .است نشده نجاما مقاله اين موضوعی ديدگاه با پژوهشی، موجود مستندات
 از تکمیلی تحصیالت یها هدور به ورود داوطلبان موفقیت بررسی" عنوان با پژوهشی

 هایورودی علمی وضعیت بررسی به خاص طور به "التحصیلیفارغ دانشگاه منظر
 نمره و دبیرستان در آنها تحصیلی سوابق شامل، ارشد كارشناسی مقطع در ها هدانشگا
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 در و كارشناسی دوره پايان در آنها علمی وضعیت نیز و كارشناسی رهدو به ورودی
 به ورود نمره و كارشناسی معدل به توجه با ارشد كارشناسی دوره به ورود آستانه
 داوطلبان به نیز نگاهی و گرفته صورت حقوق رشته برای ارشد كارشناسی دوره
 سوابق و دكتری آزمون به ورود نمره گرفتن نظر در با حقوق رشته دكتری آزمون

 سازمان همچنین(. 1132، زادهنقی) است شده ارشد كارشناسی مقطع در آنها تحصیلی
 اولین گزارش" عنوان تحت مستندی گزارش ارائه به نسبت كشور آموزش سنجش
 كه نموده "1137 كشور عالی آموزش مراكز و ها هدانشگا متمركز نیمه دكتری آزمون
 و آزمون اجرای اقدامات، شدگان پذيرفته مالك و معیار ،دانشجو سنجش نحوه شامل
 عمله ب نظرسنجی كلی نتايج و كنندگانشركت وضعیت از آماریهای  ولجد ارائه
 كارنامه(. 1131، سنجش سازمان مستند گزارش) باشدمی آزمون اجرای زمان در آمده

 1131سال اهم مرداد در كه است كتابی عنوان1137 سال دكتری متمركز نیمه آزمون
 جلسه در حاضران آماری گزارش بردارنده در كه، رسیده چاپ به سازمان اين توسط

می آزمون اين در نیاز مورد های تفکیك به آنها مقايسه همچنین و شدگانپذيرفته و
 (. 1131، سنجش سازمان) باشد

 و شغلی تجارب و سن، هوش تأثیر خصوص در( 2717) همکاران و  شیپلی
 نتیجه تر باهوش آموزان دانش هرچند و دادند انجامپژوهشی  نشگاهیدا عملکرد
. ی میان آنها دست پیدا نکردنددار معنیبه رابطه  بودند داده نشان دانشگاه در را بهتری
 عملکرد و دانشگاه به ورود در علمی های ويژگی میان ارتباط( 2711)  گبور

. داد قرار بررسی مورد را جريهنی غرب شمال در لیسانس دانشجويان برای دانشگاهی
 77 دانشگاهی هر از) دانشگاه شش از دانشجوششصد  درخصوص را خود تحقیق او

 كه داد نشان او پژوهش نتیجه. داد انجام منطقه آن دولتی( شد انتخاب پسر 77 و دختر
 دانشگاه هر دانشجويان عملکرد و علمی سوابق میان یدار معنی و مستقیم ارتباط
 مشاهده را متغیر دو اين میان( 603/7) بااليی نسبتاً همبستگی همچنین. دارد وجود
 قرار بررسی مورد را دانشگاهی پیشرفت بر مؤثر عوامل( 2778)  دهان و 8اورتیز. نمود
 در تحصیلی سوابق، فردی عوامل، برزيل دانشگاه در آنها موردی مطالعهدر . دادند

 حاصل نتايج. گرفت قرار بررسی مورد را نهاآ اجتماعی ـ اقتصادی پیشینه و دبیرستان

                                                                                                                                      
1. shipley  
2. Gbore  
3. Ortiz 
4. Dehon 
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 شغلی موقعیت و مادر تحصیالت همانند آنها اجتماعی ـ اقتصادی پیشینه كه داد نشان
 تحصیلی سوابق كه دادند نشان همچنین. است بوده مؤثر دانشگاهی موفقیت در پدر

 گاهیدانش موفقیت در اند كرده تحصیل مدرسه كدام در كه لحاظ اين از دانشجويان
 عملکرد بر مؤثر متعدد عوامل( 2778) همکاران و  اوالداكان. است بوده مؤثر آنها

 عواملی. دادند قرار بررسی مورد مصنوعی عصبی یها هشبک از استفاده با را دانشگاهی
، والدين سوابق، پذيرش سن، آزمون يافته تركیب نمره و شده كسب های نمره چون
 با آنها. شد بررسی آنها جنس و كردند تحصیل آن در كه مدارسی موقعیت و نوع

 با را دانشجويان عملکرد توانستند عصبی یها هشبک كمك با و عوامل اين از استفاده
 . كنند بینی پیش درصد هفتاد از بیش دقت

 : است زير شرح به پژوهش اين در رفته كاره ب اصطالحات و موارد از برخی
 آنها تجانس به توجه با عالی آموزش لیتحصی مختلف یها هرشت: آزمایشي گروه

 علوم، هنر، كشاورزی، مهندسی و فنی، پايه علوم، انسانی علوم، گانهنه یها هگرو به
 . شودمی تقسیم بدنی تربیت و زبان، دامپزشکی، پزشکی

 یها هرشت يا رشته به خود مندیعالقه میزان اساس بر داوطلب هر: امتحاني رشته
 رشته كد يك در حداكثر تواندمی، عالی آموزش مؤسسات و ها هدانشگا تحصیلی
 عبارت به. نمايد شركت مربوط آزمون در و نامثبت آزمايشی گروه يك از امتحانی
 گیرد می قرار آزمايشی گروه يك در كه دانشگاهی تحصیلی های رشته از يکی ديگر

 . كند می شركت آن آزمون در داوطلب و
فارغ رسمی مدرك يا موقت گواهینامه در درجمن معدل از است عبارت: معدل
 . ایحرفه یدكتر يا و ارشد كارشناسی، كارشناسی مختلف یها هدور التحصیالن

 كارشناسی تحصیلی مدرك كه باشدمی دكتری آزمون در شركت متقاضی: داوطلب
 . دارد ارشد

 . است يافته حضور آزمون ةسرجلس كه داوطلبی: کننده شرکت
 در آن كه است دكتری دوره ورودی آزمون: دکتري ورودي رکزمتم نيمه آزمون

 داوطلبان از بخشی سپس، شود می انجام سنجش سازمان توسط متمركز یآزمون ابتدا
 معرفی ها هدانشگا به پژوهشیو  آموزشی سوابق بررسی برای رشته انتخاب به مجاز
 . دنشو می

                                                                                                                                      
1. Oladokun 
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، دولتی یها هدانشگا به ها هدانشگا بندی دسته: التحصيلي فارغ دانشگاه نوع
 جامع و نور پیام، اسالمی آزاد یها هدانشگا مراكز و غیرانتفاعی عالی آموزش اتمؤسس
 . است كاربردی ـ علمی
 

 : ها هفرضي -1
 در پذيرش میزان در ارشد كارشناسی مقطع صیلیالتح فارغ دانشگاه نوع - 
 . است مؤثر دكتری آزمون

 قبولی دوره نوع در ارشد كارشناسی و یكارشناس صیلیالتح فارغ دانشگاه نوع - 
 . است مؤثر

ة دور در( تحصیلی سوابق) داوطلبان ارشد كارشناسی و كارشناسی معدل -8
 . است مؤثر دكتری مقطع در قبولی

 صیلیالتح فارغ دانشگاه نوع با آزمايشی مختلف یها هگرو در پذيرش دوره - 
 . دارد ارتباط داوطلبان

 كارشناسی مقطع التحصیلی فارغ دانشگاه نوع، آزمايشی مختلف یها هگرو در -5
 مقطع ورودی آزمون در( شده كسب نمره) آنان علمی وضعیت در داوطلبان ارشد

 . است مؤثر دكتری

 
 پژوهش روش -3

 اطالعات شامل آن آماری جامعه و، است تحلیلی ـ توصیفی صورته ب پژوهش اين
 ورودی نیمه متمركز آزمون در انگكنندشركت همة به مربوط  داده پايگاه در شده ثبت
 و سنجش سازمان آمار و طرح دفتر از اطالعات اين. باشدمی 1131 سال دكتری دوره

 شده گرفته بهره ثبتی آمارهای روش از پژوهش اين در. است شده اخذ كشور آموزش
 هایروش خصوص در بحث به ینیاز رو اين از .هستند برخوردار باالئی اعتبار از كه

 طالعاتا ابتدا پژوهش اين در. نیست ها هداد گردآوری ابزار و نحوه و گیریهنمون
 كارگیریه ب با سپس. گرديد استخراج ها هداد پايگاه از اطالعاتی جداول قالب در اولیه
 ترسیم و ها ولجد تشکیل و توصیفی آمار هایروش از استفاده و SPSS افزار نرم

 آزمون در شدگانپذيرفته و داوطلبان العاتاط توصیف به مناسب آماری نمودارهای
 نیاز مورد آماریهای  جدول باره اين در. شد پرداخته 1131 سال دكتری متمركز نیمه

                                                                                                                                      
1. Database 
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 یها هگرو در داوطلبان نمره لحاظ هب پايان در .گرديد رسم الزم نمودارهای و ايجاد
 در نمره نظر از موفقیت میزان تحلیل به قبولی یها هدور به توجه با گانهنه آزمايشی

 آزمون كتبی های هنمر مقايسه برای .شد پرداخته يکديگر با آنها مقايسه و ها هگرو اين
 . است شده گرفته كمك واريانس تحلیل روش از شدگانپذيرفته

 
  نتایج و ها هیافت -7

 به آمار هایروش از جستن بهره با مطالعه مورد متغیرهای مقادير تحلیل و يهزتج برای
 بررسی نتايج كه است شده پرداخته تحقیق اين موضوع چهارچوب در نیاز مورد لتحلی
 . باشد می ذيل ترتیب به، واريانس تحلیل آزمون و آماری نمودارهای وها  ولجد

 
 مقطع دانشگاه نوع تفکيك به دکتري آزمون داوطلبان اطالعات بررسي -7-1

 ارشد کارشناسي
 در نفر 171212 تعداد ،آزمون اين در كنندهامنثبت داوطلب 108372 تعداد بین از
 كنندگانشركت وضعیت بررسی كه اندنموده شركت آزمون در جلسة برگزاری روز

 . گرددمی ارائه ادامه در مطالعه مورد متغیرهای براساس
 

 به باتوجه دکتري آزمون شدگانپذیرفته و کنندگانشرکت وضعيت( الف
 صيليالتح فارغ دانشگاه

 ميزان در ارشد کارشناسي مقطع صيليالتح فارغ دانشگاه نوع: اول فرضيه
 . است مؤثر دکتري آزمون در پذیرش
 ناحاضر كه اندنموده شركت داوطلب 171212 تعداد، 1131 سال دكتری آزمون در

 و( 1-1) شماره جدول در آنها اطالعات كه هستند آزمون كنندگانشركت همان يا
 ترتیب به مرد و زن انگكنندشركت آزمون اين در. است دهش داده نشان (1-1) نمودار

در  دانشگاه نوع به توجه با جنس درصد اختالف ترين كم. هستند درصد 67 و 37
 درصد 67/38 با نورپیام دانشگاه به مربوط كنندگانشركت میان، ارشدكارشناسی مقطع
 به كنندهشركت میزان بررسی در ديگر طرف از. باشدمی مرد درصد 37/71 و زن

 درصد بیشترين شودمی مالحظه، ارشدكارشناسی التحصیلیفارغ دانشگاه نوع تفکیك
 آزاد و دولتی یها هدانشگا به مربوط درصد 16 ودرصد  76 با ترتیب به ها هكنندشركت
 . باشد می اسالمی
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 1131 دکتري ورودي آزمون در کنندگان شرکت فراواني توزیع (1-1) جدول
 ارشد کارشناسي دانشگاه وعن براساس

 دانشگاه نوع
 ارشدکارشناسي

 جنس

 مرد زن کل درصد کل تعداد

 درصد افراد تعداد درصد افراد تعداد

 36 61737 4/65 36666 6/53 54353 دولتی

 35/4 6363 4/37 5333 6/46 5534 نور پیام

 55/6 5445 4/65 6765 6/56 7665 غیرانتفاعی

 56 33653 5/65 55355 1/53 66513 آزاد

 755 735656 65 37334 45 67656 كل

 

 
 1131 دکتري آزمون در کنندگانشرکت درصد توزیع (1-1) نمودار

 ارشد کارشناسي دانشگاه و جنسيت نوع براساس
 

( 1-2) آماری نمودار و جدول در صیلیالتح فارغ دانشگاه به توجه با قبولی درصد
 پذيرفته نفر 8312 تنها ،كنندهشركت نفر 171212 ادتعد از. است شده داده نشان
 در قبولی سهم بیشترين كه چند هر. باشدمی درصد 87/7معادل آن میزان كه، اند شده
 دانشگاه آن از پس و درصد 6/37 با دولتی یها هدانشگا به مربوط، شدگان پذيرفته كل
 به شدگانرفتهپذي تعداد نسبت بررسی در اما. باشدمی درصد 77/6 با آزاد

 مربوط قبولی درصد بیشترين، ارشد كارشناسی دانشگاه نوع تفکیك به كنندگان شركت
 7/1با غیرانتفاعی دانشگاه سپس و درصد 17/3با دولتی یها هدانشگا صیالنالتح فارغ به

 . است درصديك  میزان به آزاد دانشگاه به مربوط درصد ترين كم و، درصد
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 دکتري ورودي آزمون در شدگان پذیرفته و کنندگانشرکت نيفراوا توزیع (1-2) جدول
 ارشد کارشناسي دانشگاه نوع تفکيك به 1131

 دانشگاه نوع
 ارشد کارشناسي

 شدگان پذیرفته کل در قبولي سهم قبولي درصد شدگان پذیرفته کنندگان شرکت

 26/36 17/3 8733 80131 دولتی

  /26  /6  171 6383 نور پیام

  /6  66/8 171 1331 غیرانتفاعی

 56/2  /66 782 77673 آزاد

 177 87/7 8312 171212 كل 

 
 

 
 تفکيك به 1131دکتري ورودي آزمون در شدگان پذیرفته قبولي درصد (1-2) نمودار

 ارشد کارشناسي دانشگاه نوع
 

 1131 دکتري آزمون در شدگانپذیرفته و کنندگانشرکت اطالعات( ب
 ارشناسيک و ارشد کارشناسي مقطع دانشگاه نوع و قبولي دوره براساس

 نوع در ارشد کارشناسي و کارشناسي التحصيلي فارغ دانشگاه نوع: دوم فرضيه
 . است مؤثر قبولي دوره
 به توجه با رودمی انتظار كه گونه همان، دريافت توانمی( 1-1) جدول مالحظه با

 به شدگانپذيرفته كل تعداد يعتوز، دكتری مقطع در دانشجو پذيرنده یها هدور ظرفیت
 26/8) شبانه، (درصد 27/81) روزانه از ندعبارت ترين كم به بیشترين از قبولی دوره تفکیك
 اما (.درصد 62/1) لیلالمبین و (درصد 78/1) نورپیام، (درصد 67/1) غیرانتفاعی، (درصد
، ارشدكارشناسی نشگاهدا نوع تفکیك به قبولی دوره بررسی در نکهآ ديگر توجه قابل يافته
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 جايگاه و يابدمی تغییر غیرانتفاعی و نورپیام دانشجويان مورد در اخیر شده مشاهده ترتیب
. دارد اختصاص دانشگاه نوع همان به ها هدانشگا اين التحصیالن فارغ قبولی دوره ترتیب دوم
 كارشناسی لیتحصی مقطع دو براساس دكتری قبولی دوره بررسی در كه اين ترجالب يافته
 ساير، آزاددانشگاه و كاربردی -علمی جامع دانشگاه دو غیر از به، ارشد كارشناسی و

 اندبوده دانشگاه نوع يك در آنها ارشد كارشناسی و كارشناسی مقطع كه شدگان پذيرفته
 . اختصاص دارد خود نام هم دوره به آنها قبولی آمار بیشترين

 

     
        
          
    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

             

               

   
   

    
   

   
  

                    

                           

 
 1131 دکتري ورودي آزمون در کنندگان تشرک درصد توزیع: 1-1 نمودار

 ارشد کارشناسي دانشگاه و کارشناسي دانشگاه نوع براساس
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 نوع براساس 1131 دکتري ورودي آزمون در قبولي درصد توزیع (1-3) نمودار

 ارشد کارشناسي دانشگاه و کارشناسي دانشگاه
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 ورودي آزمون در نهایي شدگان پذیرفته و کنندگانشرکت فراواني توزیع (1-1) جدول
 ارشد کارشناسي و کارشناسي دانشگاه تفکيك به و قبولية دور اساس رب 1131 دکتري

            
          

            
         

      

تع     ل 
     
         

      قب        ی 

  ل              ب  ه      ه            ملل  ب ن

      

      71841 73 187 6286 515 182 7244 

         3590 4 21 61 16 5 107 

           1848 1 7 28 4 27 77 

     20108 21 14 172 53 45 305 

 7733 259 588 6547 229 99 97387  ل 

         

      4155 3 7 209 20 8 247 

         1848 1 11 10 1 2 25 

           191 0 0 2 0 0 2 

     5773 4 2 16 6 4 32 

 306 14 27 237 20 8 11967  ل 

           

      1335 0 0 45 5 9 59 

         97 0 0 0 0 0 0 

           641 0 0 8 1 9 18 

     1246 1 1 5 1 0 8 

 85 18 7 58 1 1 3319  ل 

  لم    ب  ی

      233 0 0 4 1 0 5 

         13 0 0 0 0 0 0 

           16 0 0 0 0 0 0 

     280 0 0 0 1 1 2 

 7 1 2 4 0 0 542  ل 

     

      9626 21 15 433 61 9 539 

         1441 1 4 11 3 2 21 

            747 0 0 2 2 1 6 

     28202 15 6 144 48 22 235 

 801 34 114 590 25 37 40016  ل 

  ل

      87191 97 209 *6977 602 208 8094 

 100/00 2/57 7/44 86/20 2/58 1/20   ب   ق     

         6989 6 *36 82 20 9 153 

 100/00 5/88 13/07 53/59 23/53 3/92        قب   

           3443 1 7 40 7 *37 103 

 100/00 35/92 6/80 38/83 6/80 0/97        قب   

     55609 41 23 337 109 72 582 

 100/00 12/37 18/73 57/90 3/95 7/04        قب     

 8932 326 738 7436 275 145 153232  ل

 100/00 3/65 8/26 83/25 3/08 1/62        قب   
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 آزمون داوطلبان ارشد کارشناسي و کارشناسي معدل ميانگين مقایسه( ج
  ارشد کارشناسي مقطع دانشگاه نوع تفکيك به1131 دکتري ورودي

( تحصيلي سوابق) داوطلبان ارشد کارشناسي و کارشناسي معدل: سوم فرضيه
 . است مؤثر دکتري مقطع در قبولية دور در

 معدل هایمیانگین مقدار بیشترين كه دريافت توانمی، (1-3) جدول براساس
 اخذ محل نوع كه است روزانه دوره شدگان پذيرفته به مربوط( 13/16) كارشناسی

 كارشناسی معدل میانگین مقدار بیشترين و باشدمی غیرانتفاعی آنها كارشناسی مدرك
 مدرك اخذ محل نوع كه است الملل بین دوره شدگانپذيرفته به مربوط( 18) ارشد

 اين در نفريك  تنها پذيرش به توجه با كه باشدمی غیرانتفاعی آنها ارشد كارشناسی
 كارشناسی معدل میانگین مقدار بیشترين رتبه در. باشدنمی استناد قابل مورد اين ،دوره
 غیرانتفاعی یها هدانشگا از روزانهة دور شدگان پذيرفته به مربوط( 37/10) ارشد
، (26/11) كارشناسیمعدل هایمیانگین در مقدار ترين كم ديگر طرف از. باشد می

 دانشگاه آنها ارشدكارشناسی مدرك اخذ محل نوع كه است شدگانیپذيرفته به مربوط
 معدل هایمیانگین مقدار ترين كم. اندشده پذيرفته الملل بین هایواحد در و بوده آزاد

 . باشدمی نورپیام ارشد دانشگاه نوع به مربوط( 73/16) ارشدكارشناسی
 

 دکتري ورودي آزمون در شدگان پذیرفته هايمعدل ميانگين بررسي (1-3) جدول
 دکتري قبولية دور نوع و التحصيليفارغ دانشگاه وعن تفکيك به 1131
            

               
          قب    

تع     ذي ف ه 
       

م     ن مع ل 
         

م     ن مع ل 
               

       

 16/74 14/61 97 بين المللي
 16/94 15/35 209 پيام نور
 17/17 15/60 6977 روزانه
 16/98 15/34 602 شبانه

 17/37 16/03 209 غير انتفاعي

          

 16/59 13/21 6 بين المللي
 16/71 14/71 36 پيام نور
 17/06 15/51 82 روزانه
 17/26 14/80 20 شبانه

 17/01 15/03 9 غير انتفاعي

            

 18/00 15/38 1 بين المللي
 17/72 16/10 7 پيام نور
 17/91 16/34 40 روزانه
 17/58 15/59 7 شبانه

 17/87 15/78 48 غير انتفاعي

     

 16/78 13/26 41 بين المللي
 17/65 15/31 23 پيام نور
 17/34 14/08 337 روزانه
 17/24 14/72 109 شبانه

 17/80 16/27 72 غير انتفاعي
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 آزمایشي گروهاي تفکيك به تريدک آزمون داوطلبان اطالعات بررسي -7-2
  گانه نه

 به و مطالعه مورد متغیرهای براساس داوطلبان وضعیت بررسی به بخش اين در
 زير ترتیب به آن یها هيافت ارائه و آزمون در موجود آزمايشی یها هگرو نوع تفکیك
 . شودمی هپرداخت
 

 طعمق دانشگاه نوع تفکيك به دکتري آزمون داوطلبان اطالعات( الف
 : آزمایشي گروه و ارشدشناسيکار

 دانشگاه نوع با آزمایشي مختلف يها هگرو در پذیرش دوره: چهارم فرضيه
 . دارد ارتباط داوطلبان التحصيلي فارغ

شركت جنسیت نسبت، شد بیان( 1-7) بخش( الف) قسمت در كه طور همان
 جنسیت نسبت بررسی به اينجا در. باشدمی درصد 67 به 37 برابر مرد به زن انگكنند
 گروه نوع تفکیك به نسبت اين بررسی در. پردازيممی آزمايشی یها هگرو در

 زن درصد 11/21 با مهندسی فنی آزمايشی گروه به مربوط اختالف بیشترين، آزمايشی
 آزمايشی یها هگرو مورد در نسبت اين شدن جابجا با .باشدمی مرد درصد 83/08 و

 زن درصد 21/78) پزشکیعلوم و( مرددرصد  31/31 به زن درصد 73/78) پايه علوم
 بررسی با همچنین. شويممی مواجه زن داوطلبان افزايش با( مرددرصد  03/31 به

 قبولی درصد بیشترين، آزمايشی گروه نوع تفکیك به كنندگانشركت قبولی درصد
 و یفن و، (درصد 3/8) پايه علوم، (درصد 1/16) دامپزشکی یها هگرو به مربوط

 در البته .باشدمی درصد 3/2 با هنر گروه قبولی درصد ترين كم و، (%3/8) مهندسی
 . شود توجه نیز ها هگرو اين در پذيرش ظرفیت میزان به الزم است نهايت
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 ورودي آزمون در شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت فراواني توزیع (2-1) جدول
 1131دکتري

 نام گروه آموزشي

تعداد کل 
ت شرک

 کنندگان 

تعداد  جنسيت
پذیرفته
 شدگان

درصد 
 قبولي

درصد 
سهم قبولي 

 هر گروه

 مرد زن

 درصد تعداد درصد تعداد

تربيت بدني و علوم 
 ورزشي

8533  836  2/83   63 5 /2   83 36/8 26/  

  /56 2 /6      5/22 2 3  35/8 55   83  دامپزشکي

 6/2  /86 588   /33 5 55 55/  2236 5 8   زبان

 8 /26 26/8 5     2 2 823 82 5 8    3 53 علوم انساني

 5 /36 36/3 2 8    /   6222  53/53 3  5  2 26  علوم پایه

 36  /36 23   /23 338 53/   838  822  علوم پزشکي

 5 /36 6/3  2 8  33/23 3 2     /     53 8 25  مهندسي فني و

منابع کشاورزي و 
 طبيعي

 5 33 285  52/   338    /53  635  6/2 86/   

  /6   /6  3    5/   385  5 /23 23   8  5 هنر

 66  36/5  338 26  33 3 6  83  2  8 58  کل

 
 آزمایشي گروه نوع تفکيك به

 ظرفیت به توجه با كه يافت دست نتیجه اين به توانمی( 2-2) جدول بررسی با
 یها هگرو در شدگان پذيرفته كل تعداد توزيع، مختلف یها هدور در ها هدانشگا پذيرش
 یها هگرو تمامی در. است ها هدور ساير از تربیش روزانه یها هدور در آزمايشی مختلف
 به نسبت را باالتری قبولی درصد دولتی یها هدانشگا التحصیالن فارغ ،آزمايشی

 شماره جدول بررسی با. اندداده اصاختص خود به ها هدانشگا ساير التحصیالن فارغ
 دوره در تنها پزشکی علوم گروه كه يافت دست نتیجه بدين توانمی همچنین( 2-2)

 و شبانه، روزانه یها هدور در دامپزشکی، شبانه و روزانه یها هدور در هنر، روزانه
 يرشپذ ها هدور تمامی در ی ديگرها هگرو ساير و اندداشته دانشجو پذيرش الملل بین

  .اندداشته دانشجو
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 نوع نظر از 1131 دکتري ورودي درآزمون شدگان پذیرفته فراواني توزیع(: 2-2) جدول
 دکتري قبولي ةدور تفکيك به آزمایشي هاي گروه و ارشدکارشناسي دانشگاه

 گروه نام
 دانشگاه نوع

 ارشدکارشناسي

 قبولي دوره نام

 انتفاعي غير شبانه روزانه ورن پيام المللي بين

 وعلوم بدنی تربیت
 ورزشی

 7 1 1 7 1 آزاد

 1 7 1 7 1 نور پیام

 0 22 37 7 7 دولتی

 7 7 1 1 7 عیغیرانتفا

 8 21 177 6 2 كل

 دامپزشکی

 7 7 31 7 6 آزاد

 7 7 1 7 1 نور پیام

 7 12 138 7 6 دولتی

 7 10 132 7 11 كل

 زبان

 1 3 27 1 6 آزاد

 7 1 8 7 7 نور پیام

 8 17 373 16 13 دولتی

 7 7 1 7 7 عیغیرانتفا

 11 32 331 10 27 كل

 انسانی علوم

 68 18 61 11 8 آزاد

 8 6 12 13 2 نور پیام

 187 111 1162 33 23 دولتی

 16 7 20 7 1 عیغیرانتفا

 230 167 1382 123 17 كل

 پايه علوم

 1 21 87 11 3 آزاد

 7 11 13 22 2 نور پیام

 3 117 1312 08 16 دولتی

 7 7 1 7 7 عیغیرانتفا

 7 133 2723 111 20 كل

 پزشکی علوم

 7 7 2 7 7 آزاد

 7 7 2 7 7 نور پیام

 7 7 63 7 7 دولتی

 7 7 1 7 7 عیغیرانتفا

 7 7 68 7 7 كل

 مهندسی و فنی

 7 11 03 7 6 آزاد

 7 7 2 7 7 نور پیام

 3 183 1373 6 20 دولتی

 1 2 0 1 7 عییرانتفاغ

 7 223 2730 0 11 كل
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 گروه نام
 دانشگاه نوع

 ارشدکارشناسي

 قبولي دوره نام

 انتفاعي غير شبانه روزانه ورن پيام المللي بين

 ومنابع كشاورزی
 طبیعی

 7 21 10 7 7 آزاد

 7 7 2 7 7 نور پیام

 7 31 322 7 17 دولتی

 7 113 361 7 17 كل

 هنر

 7 3 0 7 7 آزاد

 7 17 170 7 7 دولتی

 7 13 113 7 7 كل

 كل

 02 173 110 21 31 آزاد

 3 27 82 16 6 نور پیام

 278 672 6300 273 30 لتیدو

 10 0 30 0 1 عیغیرانتفا

 126 018 0316 207 137 كل

 
 1131 دکتري ورودي آزمون در شدگانپذیرفته کتبي هاي هنمر ميانگين مقایسه( ب

  واریانس تحليل روش از استفاده با آزمایشي گروه براساس
 مقطع صيليالتح غفار دانشگاه نوع، آزمایشي مختلف يها هگرو در: پنجم فرضيه
 آزمون در( شده کسب نمره) آنان علمي وضعيت در داوطلبان ارشد کارشناسي

 . است مؤثر دکتري مقطع ورودي
 نه آزمايشی یها هگرو از يك هر شدگان پذيرفته كتبی نمره میانگین قسمت اين در
 فنون از ادهاستف با، كنندهشركت التحصیلیفارغ ارشدكارشناسی دانشگاه نوع تفکیك به گانه
 مورد پنج درصد داریمعنی سطح در يکطرفه واريانس تحلیل عنوان با استنباطی آمار

 در كتبی های نمره میانگینة مقايس در اساسی مفروضات از يکی. گیرندمی قرار مقايسه
 در. بررسی شد نیز مورد اين كه است هاواريانس همگنی، آزمايشی مختلف یها هگرو

پنج درصد  مقدار از كمتر، مربوطهای  جدول در شده محاسبه تمالاح مقدار كه صورتی
 برای آزمون كتبی های نمره میانگین تفاوت بودن دارمعنی فرض توانمی، باشند
 درصد پنج سطح در را مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار صیالنالتح فارغ

 ساير با ارشد دانشگاه نوع چهار از يکی حداقل كه گفت توانمی ديگر عبارت به. پذيرفت
 برای صورت اين در. دارد داری معنی اختالف، تحلیل مورد آزمايشی گروه در ها هدانشگا

 نتايج رو اين از.  شد خواهد استفاده شفه دوگانه مقايسه آزمون از اختالف اين به بردن پی
 . باشدمی زير ترتیب به آزمايشی یها هگرو از يك هر واريانس تحلیل

                                                                                                                                      
همچنین به دلیل جلوگیری از . ف معنی دار، ديگر نیازی به انجام آزمون شفه نیستدر صورت نبود اختال.  

 . آزمون شفه خوداری شده است های های تکراری در جدولاز ارائه مقايسه ها طوالنی شدن جدول
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شدگان آزمون ورودي  هاي کتبي پذیرفته تحليل واریانس ميانگين نمره( 2-3)جدول 
 هاي آزمایشي به تفکيك گروه 1331دکتري 

 (sig)مق     ح م ل  (F)مق     م            م ي  

 0 56/73  ل     س   

 0 6/612  ل     يه

 0 13/046 ف     مه    

 0 16/014       ی   م  بع طب ع 

 0/524 0/409   ه

 0/789 0/35  ل    ز ك 

 0/004 5/758   مپز ك 

 0 18/005  ب  

 0/303 1/226 ت ب   ب   

 
هاي کتبي  مقایسه دوگانه شفه براي تعيين اختالف ميانگين نمره (2-4)جدول 

هاي آزمایشي به تفکيك نوع  در گروه 1331شدگان آزمون ورودي دکتري  پذیرفته
 ارشد دانشگاه کارشناسي

                                  م ي  
                     

     
 (sig)مق     ح م ل 

  ل     س   

      

         0/006 

           0 

     0 

         
           0/123 

     0/062 

                 1 

  ل     يه

      

         0/002 

           0/912 

     0/188 

         
           0/51 

     0/345 

                0/768 

 ف     مه    

      

         0/609 

           0/016 

     0 

         
           0/099 

     0/247 
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                                  م ي  
                     

     
 (sig)مق     ح م ل 

                 0/52 

      ی   م  بع 

 طب ع 

      
         0/816 

     0 

              0/927 

   مپز ك 
      

         0/877 

     0/004 

              0/974 

  ب  
      

         0/248 

     0 

              0/403 

 
 
 : انساني علوم آزمایشي گروه
 با گفت انتومی بنابراين. استدرصد  7 یدار معنی سطح از كمتر احتمال مقدار

 برای آزمون كتبی های نمره میانگین بین داریمعنی تفاوت، درصد 37 احتمال
 اين در. دارد وجود مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار التحصیالن فارغ

 كتبی نمرات میانگین كه دريافت توانمی( 2-3) جدول مشاهده با صورت
 اختالف ديگر دانشگاه نوع سه با دولتی یها هدانشگا از التحصیلفارغ شدگان پذيرفته
 از التحصیلفارغ كه شدگانپذيرفته كتبی های نمره میانگین ولی. دارد داریمعنی

 . ندارند یدار معنی اختالف يکديگر با آزاد يا نور پیام، انتفاعی غیر یها هدانشگا

 پایه علوم آزمایشي گروه
 گروه در توانمی اين بنابر. است ددرص 7 یدار معنی سطح از كمتر احتمال مقدار

 برای آزمون كتبی های نمره میانگین بین داریمعنی تفاوت، پايه علوم آزمايشی
 با لذا. دارد وجود مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار صیالنالتح فارغ

-تهپذيرف كتبی های نمره میانگین بین تنها كه دريافت توانمی( 2-3) جدول به مراجعه

 اختالف نور پیام دانشگاه با دولتی یها هدانشگا آنها ارشد كارشناسی مقطع كه شدگانی
 . دارد وجود داری معنی
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 مهندسي و فني آزمایشي گروه
 تفاوت، كه گفت توانمی سادگی به( 2-1) جدول در احتمال مقدار مشاهده با

 دانشگاه نوع چهار صیالنالتح فارغ برای آزمون كتبی های نمره میانگین بین داری معنی
 مراجعه با. دارد وجود مهندسی و فنی آزمايشی گروه در مطالعه مورد ارشد كارشناسی

 شدگانیپذيرفته كتبی های رهنم میانگین بین تنها كه دريافت توانمی( 2-3) جدول به
، آزاد و غیرانتفاعی دانشگاه با دولتی یها هدانشگا آنها ارشد كارشناسی مقطع كه

 . دارد وجود داریمعنی فاختال
 طبيعي منابع و کشاورزي آزمایشي گروه

 بین داریمعنی تفاوت، كه گفت توانمی( 2-1) جدول در احتمال مقدار مالحظه با
 ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار صیالنالتح فارغ برای آزمون كتبی های نمره میانگین
 جدول به مراجعه با. دارد وجود طبیعی منابع و كشاورزی آزمايشی گروه در مطالعه مورد

 مقطع كه شدگانی پذيرفته كتبی های نمره میانگین بین تنها كه دريافت توانمی( 3-2)
 . دارد وجود داریمعنی اختالف، آزاد دانشگاه با دولتی یها هدانشگا آنها ارشد كارشناسی

 هنر آزمایشي گروه
 زا 6/  5 احتمال مقدار بودن تر زرگب دلیله ب گفت توانمی( 2-1) جدول به توجه با

 آزمون كتبی های نمره میانگین بین داریمعنی تفاوت، پنج درصد داری معنی سطح
 گروه در مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار التحصیالن فارغ برای

 . ندارد وجود، هنر آزمايشی
  پزشکي علوم آزمایشي گروه
. استپنج درصد  داری معنی سطح از تر بزرگ 0837/7 احتمال مقدار( 2-1) جدول در
 التحصیالن فارغ برای آزمون كتبی های نمره میانگین بین داریمعنی تفاوت نتیجه در

، پزشکی علوم آزمايشی گروه در مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار
 . ندارد وجود
 دامپزشکي آزمایشي گروه

 بین داریمعنی تفاوت، كه گفت توانمی( 2-1) ولجد در احتمال مقدار مالحظه با
 ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار صیالنالتح فارغ برای آزمون كتبی نمرات میانگین
( 2-3) جدول به مراجعه با كه. دارد وجود دامپزشکی آزمايشی گروه در مطالعه مورد
 مقطع كه انیشدگپذيرفته كتبی های نمره میانگین بین تنها كه دريافت توانمی

 وجود داریمعنی اختالف، آزاد دانشگاه با دولتی یها هدانشگا آنها ارشد كارشناسی
 . دارد
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 زبان آزمایشي گروه
 بین داریمعنی تفاوت، كه گفت توانمی( 2-1) جدول در احتمال مقدار مالحظه با

 ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار التحصیالن فارغ برای آزمون كتبی نمرات میانگین
 پذيرفته تعداد اينکه به توجه با. دارد وجود زبان آزمايشی گروه در مطالعه مورد

 نوع سه میان را مقايسه لذا باشد می نفريك  غیرانتفاعی های دانشگاه در شدگان
 تنها كه دريافت توانمی( 2-3) جدول به مراجعه با كه دهیم می انجام ديگر دانشگاه

 یها هدانشگا آنها ارشد كارشناسی مقطع كه شدگانیپذيرفته كتبی های نمره میانگین بین
 . دارد وجود داریمعنی اختالف باشد می آزاد با دولتی
 بدني تربيت آزمایشي گروه

 از 171/7 احتمال مقدار بودن تر بزرگ دلیله ب گفت توانمی( 2-1) جدول مشاهده با
 آزمون كتبی های نمره نمیانگی بین داریمعنی تفاوت، پنج درصد داری معنی سطح
 گروه در مطالعه مورد ارشد كارشناسی دانشگاه نوع چهار التحصیالن فارغ برای

 . ندارد وجود، بدنی تربیت آزمايشی
 
 گيرينتيجه و بحث - 6

 جايگاه به دستیابی و كشور توسعه ساله پنج برنامه اهداف تحقق در دكتری دوره نقش
 در بازنگری آخرين. است انکار غیرقابل  منطقه در یفنّاور و علمی، اقتصادی اول
 عدالت رعايت منظور به متمركز نیمه صورته ب دكتری دوره در پذيرش نحوه

 دكتری دوره در دانشجو پذيرش در مختلف یها هسلیق اعمال از جلوگیری و آموزشی
 بعمنا و امکانات از مطلوب و بهینه استفاده و كشور عالی آموزش مراكز و ها هدانشگا
 براساس بتوان كه است آورده فراهم را فرصت اين امر اين. است گرفته صورت
 در مستقر یها هداد پايگاه ارزشمند گنجینه در موجود اطالعات مناسب تحلیل و تجزيه
 یها هجنب از، مرتبط هایپژوهش انجام به نسبت، كشور آموزش سنجش سازمان
 وضعیت بررسی به نسبت ضرحا تحقیق در رويکرد اين با. جست بهره مختلف
 دانشگاه ديدگاه از 1131 متمركز نیمه دكتری دوره ورودی آزمون در داوطلبان

 مقاله اين در شده اشاره های يافته و نتايج براساس كه شده پرداخته التحصیلی فارغ
 : نمود ارائه را زير گیری نتیجه توان می
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، ارشد كارشناسی هدور در دولتی یها هدانشگا پذيرش ظرفیت به توجه با
 اين كنندگان شركت لذا بیشتر ديگر یها هدانشگا به نسبت آنها التحصیالن فارغ

 مقاله اين بررسی اما. است ديگر یها هدانشگا از بیشتر دكتری آزمون در ها هدانشگا
 و كاربردی ـ علمی جامع، غیرانتفاعی، نور پیام، دولتی یها هدانشگا عملکرد دربارة
 صورت جنبه چند از بررسی اين كه است دكتری متمركز نیمه آزمون رد اسالمی آزاد

 سه از بیشتر زيادی اختالف با دولتی یها هدانشگا قبولی درصد كه دريافتیم و گرفت
 در ها هدانشگا اين التحصیالن فارغ از درصد 86 حدود همچنین .بود ديگر دانشگاه نوع
 و نور پیام، آزاد یها هدانشگا ایبر درصد اين كه اند شده پذيرفته روزانه ةدور

 ديده همچنین. است 8/18 و 6/71، 3/70 با برابر ترتیب به و يافته كاهش غیرانتفاعی
 مطابقت صیلیالتح فارغ دانشگاه نوع با قبولی ةدور نوع نظر از پذيرش كه شود می
 دولتی یها هدانشگا در بیشتر دولتی یها هدانشگا التحصیالن فارغ مثال عنوان به. دارد

 . دارد وجود ترتیب همین نیز ديگر نوع یها هدانشگا برای و اندشده پذيرفته
 دكتری متمركز نیمه آزمون در شده اخذ های نمره خصوص در بررسی ديگر جنبه

 در دولتی یها هدانشگا التحصیالن فارغ توسط شده اخذ های نمره میانگین كه است
 دانشگاه نوع سه به نسبت بدنی تربیت و پزشکی علوم جز آزمايشی یها هگرو تمامی
 میانگین كه است شده مشخص نیز تر جزئی های مقايسه در و بوده باالتر ديگر
 دار معنی اختالف ديگر نوع یها هدانشگا از يکی با حداقل دولتی یها هدانشگا های نمره
 يشیآزما یها هگرو از كدام هیچ در ديگر دانشگاه نوع سه نمرات میانگین اما، است

 . دهد نمی نشان دار معنی اختالف
 كه گرفت نتیجه توان می ها هدانشگا دوباره مقايسه و چندگانه های آزمون انجام از
 نوع چهار صیالنالتح فارغ برای آزمون كتبی نمرات میانگین بین معناداری تفاوت
، مهندسی و فنی، پايه علوم، انسانی علوم یها هگرو در ارشد كارشناسی دانشگاه

 علوم، هنر یها هگرو در و دارد وجود دامپزشکی و زبان، طبیعی منابع و كشاورزی
 . نیست توجه قابل و فاحش تفاوت اين بدنی تربیت و پزشکی
 دولتی یها هدانشگا حاضر وضعیت در گفت توان می كلی گیری نتیجه در عبارتی به

 موارد بعضی در هك چند هر. اندداده نشان خود از دكتری آزمون در بهتری عملکرد
 از بیش آزاد يا غیرانتفاعی یها هدانشگا ارشد كارشناسی معدل كه شود می مالحظه
 و شده كسب های نمره و دكتری درآزمون عملکرد نظر از اما، است دولتی یها هدانشگا

 . اند نموده عمل ها هدانشگا ساير از بهتر دولتی یها هدانشگا، قبولی یها هدور نیز
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 آزمون در موجود اطالعات به توجه با و خاص ای همحدود در وهشپژ اين البته
 متغیر چند به اتکا با تنها توان نمی است بديهی. است گرفته صورت 1131 سال دكتری
 و نمود قضاوت ها هدانشگا كلی عملکرد خصوص در پژوهش اين در بررسی مورد
 ها يافته از كه تايجین و بود دكتری آزمون داوطلبان وضعیت بررسی اينجا در ما هدف
 برای راهنمايی تواند می نتايج اين. است شده بیان باره همین در شده حاصل
 در بازنگری برای یفنّاور و تحقیقات، علوم وزارت اندركاران دست نیز و ها هدانشگا
 . باشد آن در ها هدانشگا وضعیت و آزمون

 تا باشد از اين دست رديگ های پژوهش بر ای مقدمه تواند می پژوهش اين همچنین
 آموزشی امکانات، تحصیلی یها هرشت همانند بیشتر متغیرهای گرفتن نظر در با

 و كارشناسیة دور تحصیلی وضعیت، آزمون درها  كننده شركت تعداد، ها هدانشگا
 تحصیلی مقطع به ورود در ها هدانشگا عملکرد از یكامل تحلیل ديگر متغیرهای بسیاری
  .داد دست به دكتری

 ورودی وضعیت به پرداختن، شد اشارهپیشتر نیز به آن  كه ديگری موضوع 
 التحصیالن فارغ كه يیها هدانشگا كه شود بررسی بايد ديگر عبارت به. ستها هدانشگا
 اگر ديگر عبارت به. خیر يا اند داشته نیز تری قوی های ورودی آيا اند داشته تری قوی
 بايد پذيرد صورت ها هدانشگا عملکرددربارة  ریت دقیق تحلیل كه باشد اين بر قرار

 عوامل برخی و داد قرار بررسی مورد را آنها در سطح هم تقريباً ورودی دانشجويان
 . كرد تثبیت نیز را ديگر
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 منابع -0
 متمركز نیمه آزمون(. 1131) احسان، جمالی و رضا، محمدی؛ ابراهیم، خدائی -

  .(پذيرش و سنجش مبانی) دكتری
 و 26 ،"ايران در تخصصی دكتری یها هدور بر ملیأت" همايش از انتشاريافته ارشگز -

 .1186 ماه ارديبهشت 20
  1131( متمركز نیمه) دكتری یدوره ورودی آزمون راهنمای یدفترچه -
 آزمون اولین گزارش .(1137) كشور آموزش سنجش سازمان آماری و فنی معاونت -

  .كشور عالی آموزش مراكز و ها هنشگادا متمركز نیمه( PH. D) دكتری
 اعزام و داخل ناپیوسته ارشد كارشناسی آزمون تحصیلی های رشته انتخاب راهنمای -

 سال تخصصی دكتری و ارشد كارشناسی تحصیلی مقاطع در كشور از خارج به
 .1160-68 تحصیلی

  .دكتری دوره ورودی متمركز نیمه های آزمون نامه آئین -
 دكتری متمركز نیمه آزمون كارنامه .(1131) ارتباطات و اطالعات یورفنّا معاونت -

 .1137 سال
 تکمیلی تحصیالت مقاطع به ورود داوطلبان موفقیت بررسی(. 3131) سیما، زاده نقی -

 همايش پنجمین، (حقوق رشته موردی بررسی) صیلیالتح فارغ دانشگاه منظر از
 .3131 دخردا، ايران عالی آموزش انجمن المللی بین

 دوره نامه آئین .(1102) ريزی برنامه عالی شورای، عالی آموزش و فرهنگ وزارت -
 .117 شماره نشريه، PH.D دكتری
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