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شـده از   ميزان انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانشـجويان پذيرفتـه   ةمقايس ،هدف پژوهش حاضر
شدگان از طريق كنكور سراسري در دانشگاه پيام نـور و اهـداف    و پذيرفته طريق طرح فراگير

هـاي علـوم انسـاني و     اين دو گروه در رشـته  انگيزه و پيشرفت دانشجويان ةمقايس فرعي آن،
 ،آمـاري پـژوهش   ةجامعـ  .علوم پايه و همچنين در بين دو گـروه دختـر و پسـر بـوده اسـت     

توصيفي از نوع  ،روش اين تحقيق .هستندكارشناسي دانشگاه پيام نور ساري  ةدانشجويان دور
زاده تهيـه   رمضـان حسـن   ياز سـو استاندارد انگيزش كه  ةابزار آن پرسشنام يابي بوده و زمينه

و در تحقيقات متعددي مورد اسـتفاده قـرار   است  درصد 86ده و داراي روايي باال و پايايي ش
-86اول و دوم (از ميانگين نمرات دو نيمسـال تحصـيلي دانشـجويان    ، همچنين .گرفته است

  tاريها از آزمون آمـ  تحليل داده براي. ده استشسنجش پيشرفت تحصيلي استفاده  براي) 85
استفاده شده و مشخص شده است كه بـين ميـزان انگيـزه و پيشـرفت تحصـيلي دانشـجويان       

طور كلي اختالف معناداري وجود ندارد ولي در بين دانشـجويان گـروه   ه سراسري ب فراگير و
ميزان انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان سراسري بيشتر از دانشجويان فراگيـر   ،علوم پايه

ص ديگر در تحقيق اين اسـت كـه از لحـاظ جنسـيت، انگيـزه و پيشـرفت       مشخ ةنتيج .است
 مشكالت مربـوط بـه اشـتغال و    رسد مي دانشجويان دختر بيشتر از پسر بوده است كه به نظر

برداري مناسب از مـدرك تحصـيلي در آينـده از     فرصت از دست رفته و ابهام در بهره  ةهزين
  .جمله عوامل تأثيرگذار در اين تفاوت باشد
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  مقدمه
سسـات آمـوزش عـالي در دنيـا و از     ؤم ةتوان دوران رشد و توسـع  عصر حاضر را مي
نقش و مسئوليت نظام آموزش عالي بـراي پـرورش اسـتعدادهاي    . جمله ايران دانست

. اسـت كشور بسيار مهم و ضـروري   ةگسترش مرزهاي دانش و توسع خالق انساني و
ن نظـام  هـاي مسـئوال   پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و علمي كشور همواره از دغدغه

ترديد آموزش عالي به جهت مسئوليتي كه دارد براي حفظ و پويايي خـود و   بي. است
نگري، كنترل مداوم كيفيـت و   ريزي، آينده رسيدن به اهداف مورد نظرش نياز به برنامه

در جريـان ايـن كنتـرل و    . هاي جـذب، فراينـد فعاليـت و بـازخورد دارد     ود روشبهب
 ةتحصـيل در دور  ةورود بـه عرصـ   بـراي ها و با توجه به حجم عظيم تقاضـا   بازنگري

مسئوالن را دو چنـدان   ةآموزش عالي و نياز به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو دغدغ
 .كند مي

روش فراگير كه از ابتكارات دانشـگاه   جديد جذب دانشجو به ةشيو ،اين راستادر 
پذيرش سنتي از طريق  ةشيو ة، راهي براي رفع اين معضل همگام با اداماست پيام نور

دانشـگاه پيـام نـور بـه      از سـوي  1372 اين شيوه از سـال  .كنكور سراسري بوده است
و به تصويب رسيد و مشتاقان زيادي را شد وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت ارائه 

هـاي   دانشگاه پيام نور بـا ايجـاد تغييـر در سياسـت     1384از سال . دكرذب دانشگاه ج
ورود به دانشگاه ايجاد  ةجذب دانشجو و افزايش ظرفيت پذيرش تسهيالتي را در نحو

، ين ترتيب توانست رشد چشمگيري در افزايش پذيرش دانشجو داشته باشـد دد و بكر
تسـهيل   يعني ؛دشهاي ذهني متفاوت  د زمينهي منجر به ايجااما اين افزايش و رشد كم

د افـراد بـدون دارا بـودن شـرايط علمـي الزم وارد      شـو  موجب مي ،در شرايط پذيرش
و يا بالعكس افـرادي   دشوو اين امر منجر به افت كيفيت نظام آموزشي  شونددانشگاه 

ند و رشـته و مركـز را بـر اسـاس     شـو  دانشگاه مي كه بدون اعمال شرايط سخت وارد
و در  نـد تحصـيلي باالتر  ةداراي انگيـز  ،كنند القه و توانمندي خود آزادانه انتخاب ميع

شـده در   با توجه به تغييرات ايجـاد بنابراين،  .پيشرفت بيشتري در تحصيل دارند ،نتيجه
جديـد   ةپذيرش و ابهامات موجود، اين مقاله در صـدد مطالعـه و بررسـي شـيو     ةشيو

پيشـرفت   ،ميزان تأثير آن بر انگيـزه و در نهايـت   و رجذب دانشجو در دانشگاه پيام نو
. است) سنتي ةشيو(پذيرش كنكور سراسري  ةآن با شيو ةمقايس تحصيلي دانشجويان و

  : ند ازا شده در اين تحقيق عبارت الت مطرحؤاس
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شـده از طريـق طـرح فراگيـر و      تحصـيلي دانشـجويان پذيرفتـه    ةآيا بين انگيز ◘
  ريق آزمون سراسري تفاوتي وجود دارد؟ شده از ط دانشجويان پذيرفته

شـده از طريـق طـرح فراگيـر و      آيا بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان پذيرفتـه  ◘
  شده از طريق آزمون سراسري تفاوتي وجود دارد؟  دانشجويان پذيرفته

تحصـيلي و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه      ةپذيرش دانشجو و انگيز ةآيا بين نحو ◘
  وجود دارد؟

   
  مباني نظري

 وري خود را بـر اهاي مناسب علم و فنّ گذاري از آن كشورهايي است كه سياست آينده
هـاي   از جملـه اولويـت  . كنند هاي اقتصادي و اجتماعي به خوبي تنظيم مي اولويت ةپاي

اساسي در وضعيت كنوني، تالش براي بسترسازي و پـرورش اسـتعدادهاي خـالق و    
). 14، ص 1381بيات،( ا ممكن سازدعلمي ر ةريزي جامع تواند پي توانمند است كه مي

هاي گوناگون  ساله انبوه عظيمي از افراد را در رشته همه ،ها محدوديت پذيرش دانشگاه
اي است براي اين معضـل كـه    گذارد و آموزش از راه دور چاره پشت درهاي بسته مي

  .كندتواند مسائل و مشكالت آموزشي حضوري و سنتي را حل  مي
اي نظام آموزش از راه دور، كشورهاي بسياري بـراي نيـل بـه    ه با توجه به ويژگي 

جانبه به سـوي اسـتفاده از نظـام     همه ةاهداف آموزشي، اقتصادي و به طور كلي توسع
هـايي بـا اسـتفاده از ايـن نظـام آموزشـي        اند و دانشگاه آموزش از راه دور روي آورده

هـاي الزم در جهـت يـاري     به علت داشتن قابليت ،اين نظام آموزشي. اند تأسيس كرده
كمتـر   ةهـاي مصـوب بـا سـهولت و هزينـ      ملي و برنامـه  ةها براي نيل به توسع دولت
مطالعات نشـان داده   .كند ها را به سوي استفاده از اين نظام آموزشي ترغيبب مي دولت

است كه با استفاده از اين نظام آموزشي، بعضي كشورها به برخي از اهداف ملي نائـل  
  ).1380:5ارسا نيارق، پ( آمده اند

  
  آموزش باز و از راه دور 

اصـطالح آمـوزش از راه   « :كند ين صورت بيان ميدآموزش از راه دور را ب 1هولمبرگ
شود كه تحـت   اشكال متفاوتي از يادگيري و ياددهي در تمام سطوح را شامل مي» دور

                                                                                                                                       
1. Holmberg 
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ا نظـاير آن  شـان در كـالس يـ    نظارت مستمر و آني راهنمايان حاضر در كنار فراگيـران 
آموزشي بهـره   ةسسؤريزي راهنمايان و آموزش كاركنان يك م آنان از برنامه اما ،نيست

آموزش « :نويسد مي) 15 :1380 ،فراهاني(همچنين  .)189، ص1380رضايي، ( برند مي
 ،زماني و مقـدس . »اش است از راه دور روشي است كه دانشجو خود مسئول يادگيري

ـ     آموزش از راه دور را نوعي منظـور يـادگيري     هروش ارتباطي بـا اسـتفاده از رسـانه ب
فراهـاني،  (دور از يكديگر قـرار دارنـد    ،دانند كه در آن فراگير و آموزشگر مند مي نظام

توانـد   معتقدند كـه آمـوزش از راه دور مـي   ) 1987( 2و گروجن 1تورپ). 106 :1380
  ).2 :1373پنالور، ( محصول نوعي آموزش باز تلقي شود

از راه دور نوعي روش آموزشي است كه يادگيري در آن فردي و مسـتقل   آموزش
و بستگي بر فراگير است و گفتمان عناصر آموزشـي از طريـق رسـانه و يـك سـازمان      

دهنـده و يادگيرنـده بـه    شود و همچنين ضمن توجه به تعامـل ياد  آموزشي هدايت مي
) 1370 ،سيف(همچنين . )1382 كشاورز،( مجاورتي اجزاي خود تأكيد داردارتباط غير

كـه از طريـق    اسـت معتقد است آموزش از راه دور يك شكل غيرمستقيم از آمـوزش  
هاي فني ماننـد مكاتبـه، مـواد چـاپي، مـواد كمـك آموزشـي، وسـائل ديـداري           رسانه

آموزش از راه دور را يك روش ) 1998( 3پير. شنيداري، تلويزيون و رايانه ميسر است
جدايي جغرافيـايي و احساسـي معلـم و فراگيـر      ةد كه بر پايدان آموزش غيرمستقيم مي

است كه تـدريس   فنّاورانهقوانين  ةو روابط آموزشي معلم و فراگير بر پاي استاستوار 
حمايت كامل معلم و عدم حمايت كامل معلـم از يـادگيري قـرار     ةدر آن بين دو حيط

اظ فيزيكـي و زمـاني   ويژگي اين نظام آموزشي جدايي اسـتاد و دانشـجو از لحـ   . دارد
) 1992،  5جوناسـن (دانشجو  ةيادگيري به وسيل ة، كنترل بخش عمد)1998،  4پراتون(

  ).1986،  6كيگان(وري است او ارتباط از طريق نوشته يا اشكال ديگري از فنّ
  

  پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور ةشيو
بــا ســاير  در راســتاي جــذب و پــذيرش دانشــجو در نظــام آمــوزش عــالي و همگــام

ه و با برگزاري كرداقدام به پذيرش دانشجو  1366ها، دانشگاه پيام نور از سال  هدانشگا
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از . رشته پذيرش دانشجو داشته اسـت  چهارسراسري در  ةآزمون اختصاصي و به شيو
پذيرش دانشجوي پيام نـور از طريـق آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش        1370سال 
علمـي   ةدر آزمون سراسري و اخذ حدنصاب نمـر شده و دانشجو پس از شركت  انجام

ـ  محل توانست يكي از رشته الزم مي عنـوان رشـته و محـل    ه هاي دانشگاه پيام نور را ب
پذيرش دانشجو تاكنون نيـز ادامـه داشـته و همـه      ةاين شيو. دكن تحصيل خود انتخاب

انتخاب ايـن  مندان به تحصيل در نظام آموزش از راه دور با  ساله تعداد زيادي از عالقه
  .دهند تحصيل مي ةدانشگاه در زمان تعيين رشته به دانشگاه پيام نور راه يافته و ادام

بـه   ،در ايـن شـيوه  . استديگر گزينش دانشجو در اين دانشگاه طرح فراگير  ةشيو
بلكـه از طريـق برگـزاري     ،و رقابت نقـش نـدارد  است توان علمي داوطلب تكيه شده 

از داوطلبـان داراي مـدرك    1372از سـال  . دشـون  ش مـي آزمون مالكي داوطلبان پذير
نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديـد كـه داراي حدنصـاب     ةديپلم متوسط
) 15و گـروه علـوم انسـاني     14گـروه علـوم تجربـي     ،13گروه رياضي (ميانگين الزم 

و معدل  20از  10حداقل  ةداوطلبان بايد نمر. نددكر ها ثبت نام مي اند در اين دوره بوده
هر داوطلـب بـدون    ،با حذف شرط معدل 1380از اواخر سال . كردند ميرا كسب  12

ها ثبت نـام و در آزمـون    توجه به نوع ديپلم يا مدرك پيش دانشگاهي در يكي از رشته
در دروس انتخـابي آزمـون حدنصـاب نمـره را كسـب       بايـد كرد و  مربوط شركت مي

ميـانگين ديـپلم يـا     درصد 40ورود دانشپذير بر اساس ميانگين  ،عالوه بر اين. كرد مي
از . دشـ  پـذيري محاسـبه مـي    ميانگين اولين نيمسال دانشدرصد  60پيش دانشگاهي و 

هاي جـذب دانشـجو و افـزايش     دانشگاه پيام نور با ايجاد تغيير در سياست 1384سال 
نشـگاه  ورود بـه دا  ةهايي را در جهـت تسـهيل در نحـو    ظرفيت پذيرش دانشجو شيوه

نفـر و تعـداد    850000هـزار نفـر بـه     300ده و تعداد دانشجويان خـود را از  كرايجاد 
محل افزايش داده  رشته 6250محل به  رشته 2330هاي مقطع كارشناسي را از  محل رشته
ين ترتيـب تعـداد   دو ب) 86 مرداد ريزي، برنامه ةمعاونت آموزشي دانشگاه، حوز( است

 .دندشر دانشگاه جذب اين نظام آموزشي كثيري از داوطلبان تحصيل د
 

  تحقيق ةپيشين
در تحقيقي كه بر روي دانشجويان دانشـگاه پيـام   ) 1384(هاشمي و عبداله زادگان  بني

انـد كـه پيشـرفت تحصـيلي      بـه ايـن نتيجـه رسـيده     ،اند نور استان مازندران انجام داده
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رفت تحصـيلي سـاير   از پيشـ  ،دانشجوياني كه از انگيزش درونـي بـااليي برخوردارنـد   
  .بيشتر است ،دانشجويان كه انگيزه كمتري دارند

در تحقيقات ) 1376(بطحايي ) 1385(نژاد و عابدي  سبحاني) 1380(زارعي عليرضا 
همچنين . دار انگيزه بر پيشرفت تحصيلي دست يافتند مثبت و معني ةخود به رابط

چقدر  رسيدند كه هردر تحقيقات خود به اين نتيجه ) 1377(بيگي و آبام  زاهد
 ةبيشتري به رشت ةدانشجويان در زمان انتخاب رشته و در بدو ورود به دانشگاه عالق

پس از  ،تمايل بيشتري به پرداختن به شغل مرتبط با رشته ،انتخابي داشته باشند
دانشجويان در اين تحقيق  ةآمار انتخاب رشت. اند آموختگي از خود نشان داده دانش

كه اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان در ابتدا خواستار ادامه تحصيل در نشان داده بود 
 ةرغم عالقه و انگيز ديگري بوده و براي اينكه باالخره به دانشگاه راه يابند علي ةرشت
نيز تأثير معناداري بر  ،رشته خود را انتخاب كرده بودند و عدم عالقه و انگيزه ،كافي

 ).138ص ،1384 هاشمي و عبداله زادگان، بني( عملكرد تحصيلي آنان گذاشته است
مندي دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه تأكيد  هنيز به اهميت عالق) 1993( 1راسل

فراگيرانـي كـه از لحـاظ    . را بر موفقيت تحصيلي بيان كـرده اسـت   داشت و اثرات آن
هـاي   تفاوتتوانايي و استعداد يادگيري بسيار شبيه به هم هستند در پيشرفت تحصيلي 

  .شود انگيزش مربوط مي ةها به حوز زيادي با يكديگر دارند و بخشي از اين تفاوت
ــك2ديســي ــينمن3، نزل ــاتني) 1981( 4، ش ــي) 1974( 6ادواردز و 5م ) 1965( 7راين
ثير مثبت حـق  أدر تحقيقات خود به ت) 1981( 11و هارتل 10، جانكر9، وابرگ8پاسكارال

حسـن زاده و  ( انـد  پي برده و آن را تأييد كـرده آموز  حق انتخاب برانجام تكليف دانش
  ).84 :1381عمويي،
 درصـد 50بين انگيزش و پيشرفت تحصيلي را با ضـريب همبسـتگي    ةرابط 12بلوم

در كانـادا   1992در تحقيقي كه در سـال  ، همچنين ).1380 ،سيف( گزارش كرده است
                                                                                                                                       
1. Russell 
2. Deci  
3. Nezlek  
4. Sheinman 
5. Matheny 
6. Edwards 
7. Rainey 
8. Pascarella 
9. Wallberg 
10. Junker 
11. Haertel 
12 - Bloom  



  
  
 

113 ... فت تحصيلي دانشجويان دورة كارشناسيانگيزه و پيشر ميزان مقايسة
 

 ةني كـه انگيـز  آمـوزا  كه دانش شدمشخص  ،شد ءآموزان دبيرستاني اجرا بر روي دانش
  ).1380زارعي، (نيز بيشتر بوده است  نپيشرفت تحصيلي آنا ،تحصيلي باالتر داشتند
 ةشـد  دانشجويان آمـوزش از راه دور بـا دانشـجويان پذيرفتـه     ةدر خصوص مقايس

  1مـك فارلنـد    نتـايج يافتـه   ،در ايـن رابطـه   .ده اسـت شسنتي تحقيقات متعددي انجام 
مرات دانشجويان آموزش از راه دور نسبت به دانشجويان اشاره بر باال بودن ن) 1996(

معتقدند كه در بعضي از ) 1380(و فراهاني  )1987( 2گارسيون. سنتي و حضوري دارد
هاي تحصيلي كيفيت تحصيل و آموزش دانشجويان آموزش از راه دور نسـبت   از رشته

) 1995( 4دنمنو ) 1996( 3ريچارد اف، والترز، نانسي. به دانشجويان سنتي بيشتر است
معتقدند كه كيفيت يادگيري و برونداد آموزش از راه دور نسبت بـه آمـوزش   ) 1995(

نيـز حكايـت از   ) 1382(و كشـاورز  ) 1376(هاي فراهاني  يافته. حضوري بيشتر است
تربيـت بـدني نظـام آمـوزش از راه دور نسـبت بـه        ةيادگيري بهتـر دانشـجويان رشـت   

  .دانشجويان سنتي دارد
تحصـيلي   ةتعددي كه در خصوص پيشرفت تحصـيلي و انگيـز  ه رغم تحقيقات مب

تحصـيلي بـين    ةپيشـرفت و انگيـز   ةعمل آمده است اما در خصوص مقايسه تاكنون ب
شده از طريق كنكور سراسري تنها سه تحقيـق   دانشجويان فراگير و دانشجويان پذيرفته

هـي و  و فـرج الل ) 1383(نعمتـي خجسـته    ،)1378(ميرزايـي   از سـوي ه كه شدانجام 
كه  نشانگر پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان فراگيـر نسـبت بـه       است) 1385(فيروزفر 

پـس از انجـام تغييـرات اصـالحي در شـرايط پـذيرش       . اسـت دانشجويان سراسـري  
ده شـ تاكنون تحقيق خاصـي در ايـن زمينـه انجـام ن     84-85دانشجويان فراگير از سال 

  . است
  

  اهداف پژوهش
شـده   انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پذيرفته ميزان ةمقايس، هدف كلي پژوهش

شدگان از طريق كنكور سراسري بـوده و اهـداف فرعـي آن     به روش فراگير با پذيرفته
هاي علوم انسـاني و علـوم    انگيزه و پيشرفت دانشجويان اين دو گروه در رشته ةمقايس

  .پايه و همچنين در بين دو گروه دختر و پسر بوده است

                                                                                                                                       
1. Mc forland 
2. Gorrison 
3. Richard F. Walters. Nanci  
4. Den man 
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  روش تحقيق

دانشـجويان   ةآمـاري آن را كليـ   ةيابي بوده و جامع روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه
كه مشـتمل بـر    اند تشكيل داده  85-86دانشگاه پيام نور مركز ساري در سال تحصيلي 

گيري بـه صـورت    نمونه .بوده است) نفر فراگير 761نفر سراسري و  5026(نفر  5787
ابـزار   .و جنسـيت دانشـجو بـوده اسـت     اي و بـر حسـب نـوع پـذيرش     تصادفي طبقه

 از سـوي  كـه   1استاندارد انگيزش تحصيلي ةپرسشنام ،ها در اين تحقيق آوري داده جمع
ده و در چندين طرح تحقيقاتي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    شتهيه ) 1381( حسن زاده

دانشـجويان كـه بـر     85-86دوم  است و ميانگين نمرات دو نيمسـال تحصـيلي اول و  
. باشـد  مي ،دست آمده استه تحصيلي دانشجويان ب ةطالعات موجود در پرونداساس ا
امتياز تا  5انگيزش تحصيلي بر اساس مقياس ليكرت بوده و از كامالً درست  ةپرسشنام

هـر چقـدر    .اسـت  150تـا   30مقياس نمرات آن بين  ةو دامن استامتياز  1كامالً غلط 
انگيزش تحصيلي باالتر و هر چقـدر كمتـر    فرد داراي ،نمره در اين مقياس بيشتر باشد

  .باشد داراي انگيزش تحصيلي كمتري است
هـا،   براي تجزيه و تحليل اطالعات نيز با استفاده از آمار توصيفي به توصـيف داده 

ميانگين و رسم نمودارها پرداخته شده  ةمحاسب ،جداول فراواني ةمحاسبه درصدها، تهي
ميـانگين دو   ةبه مقايسـ t همچنين با استفاد از آمار استنباطي با استفاده از آزمون  ؛است

تحليل اطالعـات از   در تجزيه و .ميزان انگيزش آنها استفاده شده است ةگروه و مقايس
د اسـتفاده  ش جويي در وقت و دقت در محاسبات مي كه موجب صرفه SPSSافزار  نرم
  . شد
  
تحصيلي دانشجويان سراسري و فراگير  تفـاوت معنـادار    ةآيا بين انگيز  )1(ؤال س

  وجود دارد؟
  و فراگير   تحصيلي دانشجويان سراسرية ميزان انگيز ةمقايس )1( جدول             
 tpمقدار آزاديةدرجانحراف معيارميانگينتعداد نمونهنوع پذيرش
  72/0  34/0 360 38/11756/16 264  سراسري
p=  72/0 ≤ 05/0    08/11878/17 99  فراگير

                                                                                                                                       
1. Stratified Questionnaire Sampling 
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 ةچندان تفاوتي بين ميـانگين نمـر   ،دهد نشان مي )1( هاي جدول طوركه داده همان
 38/117(شـود   سراسـري و فراگيـر مشـاهده نمـي     ةتحصـيلي دانشـجويان دور   ةانگيز

زيـرا   ؛ده استكريد أيمستقل هم اين نتيجه را ت tو آزمون ) فراگير 08/118سراسري و 
 ةجـدول بحرانـي بـا درجـ     tاز مقـدار   34/0دست آمده از پژوهش برابر با ه ب t مقدار

  .تر است كوچك  96/1برابر با   p=05/0و در سطح احتمال  360آزادي 
  
آيا بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان سراسري و فراگير تفاوت معنـادار   )2(ال ؤس

  وجود دارد؟
  

  نشجويان سراسري و فراگير  ميزان پيشرفت تحصيلي دا ةمقايس )2(جدول          
 tpمقدار آزاديةدرجانحراف معيارميانگينتعداد نمونهنوع پذيرش
  65/0  44/0  361 19/2 22/13 264 سراسري
p=  65/0 ≤  05/0 46/2 10/13 99  فراگير

    
ميـانگين   چنـدان تفـاوتي بـين    ،دهـد  نشـان مـي   )2( هاي جدول طوركه داده همان

 22/13(شـود   سراسـري و فراگيـر  مشـاهده نمـي     ةشجويان دوردان پيشرفت تحصيلي
زيرا  ؛ده استكريد أيمستقل هم اين نتيجه را ت tو آزمون )  فراگير  10/13سراسري و 

 ةجـدول بحرانـي بـا درجـ     tاز مقـدار   44/0دست آمده از پژوهش برابر با ه ب  tمقدار
  . تر است كوچك  96/1برابر با   p=05/0و در سطح احتمال  361آزادي 

  
ـ    ة آيا بين انگيز )3( الؤس  ةدورة تحصيلي دانشجويان علـوم انسـاني و علـوم پاي

  سراسري و فراگير تفاوت معنادار وجود دارد؟
  

  فراگير سراسري و ةتحصيلي دانشجويان علوم انساني و علوم پاي ةميزان انگيز ةمقايس )3(جدول 
 tpمقدار  df رانحراف معيا ميانگينتعداد نمونه نوع پذيرش جنسيت

 08/0  75/1 267  40/16 95/117 194 سراسري علوم انساني
       38/15 80/121 76 فراگير

 02/0  29/2  91  10/17 80/115 70 سراسري علوم پايه
       92/19 96/105 23 فراگير

  ةعلوم انساني بـين انگيـز   ةدر رشت ،دهد نشان مي )3( هاي جدول طوركه داده مانه
انسـاني   95/117( وه سراسري و فراگير چندان تفـاوتي مشـاهده نشـد   تحصيلي دو گر
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ده است  كريد أيمستقل هم اين نتيجه را ت t، آزمون )انساني فراگير  80/121سراسري و 
سـطح   ركـه ا   08/0دست آمده از پژوهش در گروه انسـاني برابـر بـا    ه ب pزيرا مقدار 

علـوم پايـه    ةمشاهده شد اما در رشـت  تر بزرگ 05/0شده برابر با  احتمال در نظر گرفته
 80/115(دو گـروه سراسـري و فراگيـر تفـاوت مشـاهده شـد        تحصـيلي  ةبين انگيـز 

زيـرا   ؛ده استكرد أييهم اين تفاوت را ت مستقل t، آزمون )فراگير 96/105سراسري و 
ار سطح احتمال در   02/0ادست آمده از پژوهش در گروه علوم پايه برابر به ب pمقدار 
   .تراست كوچك 05/0شده برابر با  گرفته نظر

  
ـ    آيا بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان )4(سؤال   ةدور ةعلوم انسـاني و علـوم پاي

 سراسري و فراگير تفاوت معنادار وجود دارد؟ 
  

  فراگير سراسري و ةميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم انساني و علوم پاي ةمقايس )4(جدول 

 
بـين   ،در گـروه علـوم انسـاني    ،دهـد  نشـان مـي   )4(هاي جـدول   طوركه داده همان

 14/13(پيشرفت  تحصيلي دو گروه سراسري و فراگير چندان تفـاوتي مشـاهده نشـد    
دست آمده در گروه علـوم   ه ب pزيرا مقدار  ؛)انساني فراگير 58/13انساني سراسري  و 

پيشرفت دانشجويان سراسري از  ،در حالي كه در گروه علوم پايه  p%=13<%5انساني 
ده كـر مستقل هم ايـن تفـاوت را تأييـد     tآزمون  و 002/0p>%5فراگير بيشتر است و 

   .است
  

سراسـري و   ةدختـر و پسـر دور   تحصـيلي دانشـجويان   ةآيا بين انگيز )5(سؤال  
  فراگير تفاوت معنادار وجود دارد؟ 

  

نوع  جنسيت
 پذيرش

دادتع
 نمونه

انحراف  ميانگين
  معيار

df  مقدار
t 

p 

علوم 
  انساني

  13/0  50/1 268  12/2 14/13 194 سراسري

  18/2 58/13 76 فراگير
 002/0  20/3  91  39/2 43/13 70 سراسري  علوم پايه

  71/2 53/11 23 فراگير
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  تحصيلي دانشجويان دختر و پسر سراسري و فراگير ةميزان انگيز ةمقايس )5( جدول
 tpمقدار  df  انحراف معيار ينميانگتعداد نمونه نوع پذيرش جنسيت
 38/0  88/0 253  78/15 49/118 185 سراسري  دختر

  43/16 46/120 71 فراگير
 51/0  64/0 105  18/18 80/114 79 سراسري  پسر

  86/19 14/112 28 فراگير
ميانگين  در هيچيك از دو گروه بين ،دهد نشان مي )5(هاي جدول  كه داده طور همان  

شـود   تحصيلي دانشجويان دختر با دختر و پسر با پسر تفاوت مشاهده نمي ةگيزان ةنمر
ــر 49/118( ــر 46/120سراســري و  دخت ــر فراگي سراســري و  پســر 80/114( ، )دخت

 pزيرا مقدار  ؛ده استكريد أيمستقل هم اين نتيجه را ت tو آزمون ) پسر فراگير14/112
هـر دو    51/0در گروه پسران برابر با  و  38/0دست آمده در گروه دختران برابر با ه ب

   .تر است بزرگ 05/0ار سطح احتمال در نظر گرفته شده برابر با 
 

سراسـري و   ةآيا بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان  دختر و پسـر دور  )6(سؤال  
  فراگير تفاوت معنادار وجود دارد؟

  

  اسري و فراگيرتحصيلي دانشجويان دختر و پسر سر ميزان پيشرفت ةمقايس) 6( جدول
 tpمقدار  df  انحراف معيار ميانگينتعداد نمونه نوع پذيرش  جنسيت
  92/0  09/0  254  04/2 47/13 185 سراسري  دختر

  45/2 44/13 71 فراگير
  45/0  75/0  105  42/2 63/12 79 سراسري  پسر

  31/2 23/12 28 فراگير
  

هيچيـك از دو گـروه نـوع     دهـد در  نشـان مـي   )4( هاي جـدول  كه داده طور همان
آموزان دختر بـا دختـر و پسـر بـا پسـر       ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش پذيرش  بين

  63/12(، )دختـر فراگيـر  44/13دختـر سراسـري و    47/13(شـود   تفاوت  مشاهده نمي
ده كـر يـد  أيمستقل هم ايـن نتيجـه را ت   tو آزمون ) پسر فراگير 23/12سراسري و  پسر
و در گـروه پسـران    92/0دست آمده در گروه دختران برابر بـا  ه ب pزيرا مقدار  ؛است

تـر   بـزرگ  05/0شـده برابـر بـا     هر دو ار سطح احتمال در نظـر گرفتـه    45/0برابر با  
توانيم قضاوت كنيم كه پيشـرفت تحصـيلي    درصد اطمينان مي 95مشاهده شدند  و با 

  .استسراسري و فراگير يكسان  ةدختران و پسران  دو دور
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  گيري يجهنت
د كـه بـه رغـم اينكـه در     شـو  دست آمده از تحقيـق مشـخص مـي   ه با توجه به نتايج ب

بـه  ) 1384(و فيروزفر ) 1383(و نعمتي و يارمطقلو ) 1378(تحقيقات گذشته ميرزايي 
شده از طريق فراگيـر   اين نتيجه رسيده بودند كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان پذيرفته

 ،امـا در ايـن تحقيـق    ،شده از طريق آزمون سراسري است بيشتر از دانشجويان پذيرفته
رسـد كـه اعمـال ضـرايب در      تفاوت قابل توجهي مالحظه نشده است و به نظـر مـي  

نصاب نمرات علمـي   حد جذب دانشجو بدون احراز ةنحو نمرات ورودي و تغيير در
ن داده همچنـين نتـايج تحقيـق نشـا    . دكن ورود به دانشگاه را فراهم مي ةالزم، تنها زمين

بـه   ؛هاي آموزشي يكسـان نيسـت   گروه ةاست كه پيشرفت تحصيلي و انگيزش در هم
انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان سراسري و  ،در گروه علوم انساني ،طوري كه

ـ       انگيـزه و پيشـرفت    هفراگير اختالف معناداري نداشـته اسـت امـا در گـروه علـوم پاي
آن است كـه   ةدهند نشان راگير بوده است ودانشجويان سراسري بيشتر از دانشجويان ف

هاي علمي كافي براي يـادگيري و   زمينه هاي علوم پايه كه دانشجو نياز به پيش در رشته
نتايج نيـز   .دچار مشكل افت تحصيلي خواهد شد ،موفقيت در دروس دانشگاهي دارد

  .نشان داد كه پذيرش فراگير در گروه علوم انساني موفقيت بيشتري داشته است
انگيزش نشان داد كه بين نوع  ةنتايج حاصله از ميزان ارتباط بين نوع پذيرش و رتب

يعني به رغم اينكه تصـور   ؛اختالف معناداري وجود ندارد نانگيزش آنا ةپذيرش و رتب
رفت كه آزادي و اختيار دانشجويان در انتخاب رشته و شهر مورد نظر بدون در  آن مي

توانـد بـر روي    د مـي شـ  مندي انجام مي اساس عالقه ها برقبولي كه تنة نظر گرفتن رتب
مزبور با سـطح   ةاما دو جامع ،ثر باشدؤبراي تحصيل و موفقيت تحصيلي م نآنا ةانگيز

  t= - 349/0 و = 360dfو = 72/0sigبا هم مشابه بوده و مقدار آن برابر با  درصد 95اعتماد 
 دانشـجويان  ةنشـگاه بـر انگيـز   عوامـل ديگـري در ايـن دا    ،رسـد  و به نظر مياست ه شد

دهد كه انگيزه  نتايج نشان مي ،همچنين .تأثيرگذار است كه نياز به تحقيق جداگانه دارد
و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر در دو گروه فراگيـر و سراسـري تفـاوت    
ندارد اما در مجموع دانشجويان دختر در دانشگاه پيام نور انگيزه و پيشـرفت بيشـتري   

با توجه به اينكه دانشجويان پسر به علـت مشـكالت    .بت به دانشجويان پسر دارندنس
گرايش بيشتري به  فرصت از دست رفته، ةل مربوط به اشتغال و هزينئاقتصادي و مسا

حتي در حين تحصيل نيز بـه   دهند و و تحصيل را در اولويت بعدي قرار مي رندكار دا
وجـود  آنـان   سب از مدرك تحصيلي در آينده برايبرداري منا دليل ابهاماتي كه در بهره

الزم براي تالش و كسب موفقيت تحصيلي را ندارنـد و بـه نظـر    ة دارد، تمايل و انگيز
  . رسد اين موضوع نياز به تحقيق ديگري دارد مي
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   هاپيشنهاد
  : دشو هاي تحقيق پيشنهاد مي ساس نتايج حاصل از يافتهبر ا

اين تحقيق و تحقيقات مشابه كه قبالً  ةدست آمده با توجه به تفاوت در نتايج ب ◘
بـه  رسد افزايش پذيرش دانشجو از طريق طرح فراگير  به نظر مي ،صورت گرفته است

   ؛تري دارد خصوص در گروه علوم پايه نياز به بازنگري جدي
زمان پذيرش دانشجو كه موجب اعمال سليقه در  از اعمال ضرايب متفاوت در ◘

   ؛شودد خودداري شو مختلف فراگير مي هاي رشته جذب دانشجوي
كنـد   از آنجا كه انگيزش عاملي است كه دانشجو را به تـالش بيشـتر وادار مـي    ◘

دانشـجويان و ايجـاد    ةامر به شناسايي علـت كـاهش انگيـز    ند مسئوالوش پيشنهاد مي
   ؛ندكنهاي افزايش انگيزش توجه بيشتري  هزمين

هـاي   ننـد مسـابقات علمـي، كـالس    ن دانشگاه با ايجاد شـرايطي هما به مسئوال ◘
پيشـرفت بيشـتر    ةها زمين ها و سايت هاي فن مطالعه و تجهيز كتابخانه تقويتي و كالس

فـراهم   ،هايي كه پيشرفت تحصيلي كمتـري دارنـد   صوص در رشتهخ  بهدانشجويان را 
   ؛آورند
تحصيلي دانشـجويان پسـر كمتـر از دختـر      ةبا توجه به اينكه پيشرفت و انگيز ◘

شناسـايي و مشـكالت مربوطـه     ،عمل آيد تا علـت آن ه حقيقي در اين زمينه بتاست، 
  ؛مرتفع شود

براي شناسايي علل مختلفي كه بر انگيزه و پيشـرفت دانشـجويان در دانشـگاه     ◘
 .عمل آيده الزم است تحقيق ديگري ب ،نور تأثيرگذار است پيام

  هاي تحقيق مشكالت و محدوديت
  ،موضوع پژوهش ةعدم وجود تحقيقات كافي در زمين ◘
  ،دقت بعضي از دانشجويان در پاسخگويي به پرسشنامه عدم عالقه و ◘
  .ها بعضي از رشته محدود بودن آمار دانشجويان فراگير در ◘
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