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 مقدمه - 1

طور مستقيم به عملكرد تحصيلي دانشجويان آن  توسعه اقتصادي و اجتماعي در هر كشور به
ترين اهداف هر نظام آموزشي   ، يكي از مهم كشور بستگي دارد و پرورش دانشجويان موفق

ها همواره توجه خاصي به پديده تحصيل دارند و  كشور .)2009، 1(نورهيدايا و همكاران باشد مي
دهند  هاي بعد توسعه مي مرتبط با آن را براي برقراري جهاني پايدارتر براي نسل هاي سياست

ذار بنابراين، بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان و عوامل تأثيرگ ،)2021 2(كوكاك و همكاران
هاي  اي دارد. عملكرد تحصيلي عبارت است از گذراندن سال برآن در اين راستا اهميت ويژه

هايي كه يك فرد در جهت كسب علم و  ها و تالش فعاليت تماميتحصيل در مقاطع مختلف يا 
دهد. چگونگي اين عملكرد بر ابعاد مختلف زندگي فرد ازجمله رضايت از خود،  دانش انجام مي

صورت مثبت و منفي بر  . عوامل مختلفي بهباشد ميتماعي و مسير كاري او تأثيرگذار جايگاه اج
-هاي فردي، اجتماعي گذارند. اين عوامل در دسته ميتأثير عملكرد تحصيلي دانشجويان 

  .)2016، 3(سينگ و همكاران شوند رواني و محيطي گنجانده مي -اقتصادي، روحي
ها و  ها، همراه با تغيير در سياست شناسايي عوامل مؤثر بر عملكرد تحصيلي و بررسي آن

د. از نباش  مثبتي بر بهبود فرايند آموزش و يادگيري داشته توانند تأثير ميهاي آموزشي،  رويكرد
توان كارايي دروني نظام  كرد تحصيلي ميسوي ديگر از طريق بررسي عوامل مؤثر بر عمل

. براي بررسي اين عوامل در اقتصاد ادتر مورد سنجش قرار د آموزشي را نيز در ابعاد وسيع
شود و در آن عملكرد تحصيلي  تعريف مي 4آموزش در بسياري از موارد تابع توليد آموزش

مطالعاتي كه در حوزه  در .)2020، 5(هانوشككند  دانشجويان با عوامل مختلف ارتباط پيدا مي
حضور در تأثير عوامل مؤثر بر عملكرد تحصيلي انجام شده موضوعات مختلفي نظير تأثير 

شناختي  آموز ، اندازه كالس، هوش و عوامل روان كالس، هم جنس بودن استاد با دانش
شامل جنسيت، سهميه  شود، خته ميپردا ها  ن مطالعه به آنپرداخته شده است. عواملي كه در اي

  .باشد ميتحصيلي و وضعيت محل زندگي دانشجويان اقتصاد دانشگاه تهران 
در اين پژوهش عوامل موردنظر بر روي تمامي دروس ثبت نامي دانشجويان، براي چند 

عوامل مؤثر بر شود. در ايران كمتر پژوهشي در پيشينه تحقيق به بررسي  سال بررسي مي
عملكرد تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي شامل دانشجويان كارشناسي ارشد پرداخته 

                                                            
1. Norhidayah et al.  
2. Kocak et al. 
3. Singh et al.  
4. Educational Production Function 
5. Hanushek  
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زمان دانشجويان دو مقطع كارشناسي و  هم تالش شده استاست. در اين مطالعه 
عوامل مؤثر بر عملكرد تأثير . بررسي شوندارشد ازنظر عملكرد تحصيلي بررسي  كارشناسي

جنسيت، سهميه تحصيلي و تأثير يك   يار محدود صورت گرفته و در هيچتحصيلي در ايران بس
عنوان معيار  . آن چه بهشده استمحل زندگي بر روي دانشجويان رشته اقتصاد را مشاهده ن

ها در طول  نمرات آن گرفته شده استبراي بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان در نظر 
هاي مردودي به اخذ شده در هر  بت درصد واحدهاي تحصيلي، معدل دانشجويان و نيز نس ترم

سه عامل جنسيت، تأثير . پژوهش تجربي ما شامل چند قسمت كليدي است. ابتدا باشد ميترم 
لي كارشناسي و دانشجويان در هر يك از مقاطع تحصي سهميه و محل زندگي را بر تمام نمرات

يعني نسبت درصد  ،ن معيار. پس از آن معيار معدل و در نهايت آخريشود ارشد بررسي مي
 گيرد. در مقطع تحصيلي مورد مقايسه قرار ميو  بررسيواحدهاي مردودي به اخذ شده 

به پيشينه پژوهشي و مباني  ،2هاي زير نگاشته شده است. بخش  اين مقاله در بخش
 ائه نمودار توضيحهاي استفاده شده را در اين پژوهش با ار داده ،3پردازد. بخش  نظري آن مي

 هپردازد و بخش آخر ب به تصريح مدل كاربردي و توضيح نتايج آن مي ،4  دهد. بخش مي
  .اختصاص داردگيري  نتيجه

 پيشينه پژوهش و مباني نظري -2

عوامل مؤثر بر عملكرد تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان در تأثير  مطالعات بسياري در مورد
امل متفاوتي را مورد بحث و بررسي قرار مقاطع مختلف انجام شده است. اين مطالعات عو

حضور در كالس بر عملكرد تحصيلي دانشجويان را تأثير  ،)2014(1اند. براي مثال آندريتي داده
زمان مطالعه و حضور در كالس را تأثير  ،)2015( 2د. آندريتي و والسكوده قرار ميبررسي مورد 

كه  ،)2010( 3العه دميركان و دميرباشدر مط .دهند بر عملكرد تحصيلي مورد مطالعه قرار مي
مستقل از  ،عامل جنسيت بر عملكرد تحصيليتأثير گيرد،  روي دانشجويان معماري صورت مي

  .باشد ميسبك يادگيري 
هاي هر جنس را در فرهنگ  عنوان عاملي كه نقش در ميان عوامل موجود، جنسيت به

اركان ورود دانشجويان به  عنوان يكي از كند، سهميه تحصيلي به هرجامعه مشخص مي
ها  ها و نيز عامل محل زندگي اهميت بيشتري دارند كه در ادامه به هر يك از آن دانشگاه

  .شود خته ميپردا 
                                                            
1. Andrietti  
2. Andrietti & Velasco  
3. Demirkan & Demirbash  
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  تجنسي -2-1
شود در بسياري از مواقع اين دو واژه به جاي  مي 2و جنسيت 1زماني كه صحبت از جنس

بدن است و شامل  يكيولوژيب شيوط به آرامفهوم جنس مرب كه درحالي ،روند يكديگر به كار مي
. تفاوت كند كه ظاهر زنانه و مردانه را ايجاد مي شود يفرد م يدمثليو تول يجنس يها اندام

ها،  هورمون كه نشات گرفته از كند يم يها باز را در تفاوت جنس ينقش اصل ،يكيولوژيب
 يها نقشجنسيت  كه ليدرحا باشد، ميي جنس يو خارج يداخل يها ها و اندام كروموزوم

 ني. اشود يها قائل م جنس ي هر يك ازاست كه فرهنگ و جامعه برا ييو رفتارها ياجتماع
كه جنس  شودالزم است توجه  .كند يم را مشخص  جنسهر  از يها دامنه انتظارات رفتار نقش

هر چه د. باش مينقش افراد  كننده تعيينافراد در هر فرهنگ و جامعه ثابت است اما جنسيت 
وري نيز افزايش پيدا  تر باشد، رشد اقتصادي و بهره هاي مختلف در جامعه عادالنه توزيع موقعيت

دهنده آن است كه تحصيالت  كند. مقايسه صورت گرفته در كشورهاي خاص آسيايي نشان مي
ازتونك و ( شود افزايش آن مي سببزنان بر رشد اقتصادي بلندمدت تأثيرگذار است و 

  .)2015، 3همكاران
تفاوت جنسيتي بر عملكرد تحصيلي موضوع بحث بسياري از پژوهشگران و تأثير 
افراد در   موزشها در دو جنس، آ ها در ابعاد بيولوژيكي و نگرش . تفاوتباشد ميروانشناسان 

دوران كودكي و همچنين انتظارات و رفتار والدين به نوعي به شكاف جنسيتي در عملكرد 
جنسيت بر عملكرد تأثير مطالعاتي كه به ). 1998، 4(فينگلد و مازالكنند  تحصيلي كمك مي

  با نتايج بسيار متفاوتي همراه هستند. ،اند تحصيلي پرداخته
 يليبر عملكرد تحص يتيتفاوت جنستأثير درباره  ،)2014( 5و همكارانجانسون  ليفراتحل

ژورنال مختلف در  13مطالعه كه در  68 ليفراتحل نياست. در ا در درس اقتصاد انيدانشجو
از  % 4/68كه در  دهد ايج نشان مي. نترديگ يقرار م يمورد بررساست، سال چاپ شده  30طول 
برابر با زنان  ايها مردان بهتر  ن% آ7/30 ، دركنند مي بكس يها مردان نمره بهتر ونيرگرس
بررسي اين عامل از . استزنان همراه  ينمره باالتر برا جهيبا نت زيها ن ونياز رگرس %9و  هستند

شود تعداد زناني كه وارد اين رشته  تر زنان موجب مي اين جهت اهميت دارد كه عملكرد ضعيف
. به )2006 ،6(نوبل و ويلكي كاهش يابد ،كنند تر تحصيل ميشوند و در مقاطع باال تحصيلي مي

                                                            
1. Sex  
2. Gender 
3. Oztunc et al. 
4. Fiengold & Mazzella 
5. Johnsonet al. 
6. Nobel & Welki 
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هاي زن در اين رشته تحصيلي، فعاالن زن بازار كار در اين رشته نيز  كرده دنبال كاهش تحصيل
  كند. تري در جامعه انتقال پيدا مي يابند و اين نابرابري به ابعاد وسيع كاهش مي
براي مثال در مطالعه  ،داي بروز كن صورت واسطه تواند به عامل جنسيت حتي ميتأثير 

جنسيت و نژاد بر عملكرد تحصيلي تأثير شود كه  نشان داده مي )2002( 1بورگ و استراناهان
. در باشد ميصورت غير مستقيم و از مجراي خلق و خو  دانشجويان در درس اقتصاد كالن به

و در  دگير  اين مطالعه بيشتر عامل جنسيت از منظر عوامل شخصيتي مورد بررسي قرار مي
تري از گروه مقابل خود  پوستان عملكرد تحصيلي ضعيف ي آن دانشجويان زن و سياه نتيجه

ي معنتأثير  ،)1992( 2ويليامز و همكاران. در تعدادي ديگر از مطالعات همچون دهند نشان مي
در نتيجه  ،دشو نمي مشاهدهدانشجويان در رشته اقتصاد  يليبر عملكرد تحص تياز جنس يدار 

كل   كنند و در نمره پسران نمره باالتري كسب مي ،در بخش تحقيق كالسي ،اين مطالعه
دختران عملكرد بهتري دارند. موضوع ديگري كه به جنسيت و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

ايوو . باشد ميرشته اقتصاد در مقاالت پرداخته شده است، عملكرد تحصيلي دانشجويان ترم اول 
را بررسي  اقتصادسنجيموفقيت دانشجويان سال اول رشته اقتصاد و  ،)2014( 3و همكاران

دهند كه  پردازند و نشان مي هاي رياضي مي ها به نقش انگيزه، جنسيت و مهارت كنند. آن مي
ها درباره  زنان انگيزه بيشتري براي درس خواندن دارند و در عين حال اعتماد به نفس آن

موجود  يها و تفاوت يكه عوامل فرهنگ يياز آنجاشان كمتر از آقايان است.  حصيليعملكرد ت
، رديشكل بگ يصورت متفاوت انتظارات از دو جنس زن و مرد به دشو يدر جوامع موجب م

  شود. اهميت دارد كه بررسي اين عامل روي دانشجويان كدام كشور و با چه فرهنگي انجام مي
. اند عامل جنسيت بر عملكرد تحصيلي پرداخته شدهتأثير به در ايران مطالعات محدودي 

 شرفتيپ يرو بر را يو خانوادگ يفرد يها يژگيوتأثير  ،)1383ي (دران و يلواسانبراي مثال 
. نتيجه اين مطالعه آن است كه دختران پيشرفت كنند يم يبررس ييماما انيدانشجو يليتحص

كه در آن  ،)1395( 4پور و همكاران اسماعيلي  . در مطالعهدارند پسران از يشتريب تحصيلي
ها حاكي از آن است كه  شود، يافته افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بررسي مي

تقريبي و همكاران ي  تيجه مطالعهبا ناين نتيجه  پسران افت تحصيلي بيشتري از دختران دارند.
  .باشد ميهم سو  )1390(

                                                            
1. Borg & Stranaham 
2. Williams et al. 
3. Ivo & Rowaan 
4. Esmaeilpour et al. 
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  هاي تحصيلي سهميه -2-2
هاي تحصيلي  شود سهميه عامل ديگري كه براي بررسي عملكرد تحصيلي مهم تلقي مي

. آزمون كنكور، شود يكنكور انجام م يبا برگزار رانيا يها دانشجو در دانشگاه رشيپذ. باشد مي
ز آن اين داوطلبان از شود. پس ا بندي علمي داوطلبان در نظرگرفته مي آزموني براي سطح

) 70شوند. مطابق با آيين نامه اجرايي ماده ( ها مي كنند و وارد دانشگاه ها عبور مي كانال سهميه
دو گروه افراد مشمول سهميه ايثارگران هستند. گروه  ،قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران
سر و فرزندان آزادگان و و باالتر، آزادگان و هم %25اول همسر و فرزندان شاهد، جانبازان 

%، همسران و فرزندان 25زير  باشند. گروه ديگر جانبازان، آزادگان و باالتر مي 25%جانبازان 
ها در آزمون سراسري و  . اين دو گروه از مزاياي اين سهميههستندجانبازان و آزادگان 

  مند خواهند شد. تحصيالت تكميلي بهره
 يبرخ ياز داوطلبان و حت ياريكه بس شود يمطرح م ياريانتقادات بس ها هيسهم ي درباره
 نياند كه چن هديعق نيبر ا يا و عده كنند يم ريتعب يآموزش يعدالت يو ب ضيتبعآن را  مسئوالن

 ديو مالك بادارد  انيدانشجو يليبر عملكرد تحص بديتأثير  ي،علم نشيدر گز ييها يبند گروه
مصوب كنكور  يها هيدر سهم ييرتغ ير راستاد ياقدامات ،1399در سال  .باشد يصرفا علم

تأثير كه  جا. از آن ه استشد نيتدو مجلسدر  يا حهيالدر اين رابطه و  جاديا يسراسر
كرده و موجب  جاديرا ا يمشكالت يكنكور سراسر جيدر اعالم نتا هاي اخير در سال ها هيسهم

اتخاذ  يماتيصمتها  ح آنبراي اصال، مسئوالن است داوطلبان شدهبيشتري از سوي اعتراضات 
 نيو اصالح قوان يورود به مقاطع مختلف آموزش عال يها هيسهم يسامانده حهي. الاند هكرد

 ياز سو يدر آموزش عال يليها و امكانات تحص عادالنه فرصت عيتوزي  حهيعنوان ال با ،مرتبط
شده ولت ابالغ به د يكبهداشت، درمان و آموزش پزش ريو وز يو فناور قاتيعلوم، تحق ريوز

 .وندش يم يراتييدچار تغ ايحذف و  يطور كل كنكور به هاي هياز سهم يبرخ حه،يال نيدر ا. است
شود كه در آن سهميه ايثارگران و  اما ديده مي ،با اين كه اين اليحه هنوز تصويب نشده است

 است كهي ضرور رو ازاين ،ها وجود ندارد مناطق همچنان پا برجاست و تصميمي براي حذف آن
و در اين برهه حساس عملكرد تحصيلي دانشجويان  گرفتهاين موضوع مورد ارزيابي قرار 

  .بررسي شوداي در رشته اقتصاد  سهميه
كنند،  اين عامل را بر عملكرد تحصيلي دانشجويان بررسي ميتأثير از ميان مطالعاتي كه 

و  مؤثررد تحصيلي دانشجويان ها بر عملك سهميهتأثير دهند كه  هاي بسياري نشان مي يافته
تأثير كه  كرداشاره  ،)1384زاده و رضايي ( فالح مطالعهتوان به  منفي است. از اين ميان مي

در رشته  هادانشجويان بر نتايج عملكرد تحصيلي و موفقيت آن  عوامل مختلفي از جمله سهميه
 يمشروط يها ترم  يفراوان دهد كه ميكند. نتايج اين مطالعه نشان  بررسي ميرا پزشكي 
است. در مطالعه  ها هيسهم رياز سا شتريمراتب ب  شاهد و رزمندگان به يها هيسهم انيدانشجو
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 تيبر موفق نشيضوابط گز ي ونقش نمرات آزمون سراسر ،)1381كاران (ي و همحجاز
 ،ي اين مطالعه شود. در نتيجه بررسي مي دانشگاه تهراني كشاورز انيدانشجو يليتحص

 تيدر وضع يدار يتفاوت معنها نهاد ي هيسهم انيمناطق و دانشجو ي هيسهم انيدانشجو
 يمورد ي. در بررسدهند نشان ميتري  ضعيفو سهميه نهادها عملكرد تحصيلي  دارند يليتحص

در  يا هيسهم انيدانشجو ،)1384( پور درتاج و موسيتوسط  رانيدر ا يپنج دانشگاه دولت
 نسبت به يتر فيعملكرد ضع يمشروط يها و متوسط تعداد واحد يتعداد اخراج لياز قب يموارد

 مطالعه از سوي ديگر تعداد كمي از مطالعات همچون .ندا داشتهآزاد ي  هيسهم انيدانشجو
 النيگ ي دانشگاهدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو بر روي كه ،)1395( پور و همكاران اسماعيل 

 يدار ياختالف معن ها ي آنليو افت تحص ياندانشجو يقبول هينوع سهم نيب ،انجام شده است
  .شود يمالحظه نم

  وضعيت محل زندگي -2-3
و  يريادگيدر  ينقش مهم تواند يم يطيعامل مح كيعنوان  به زين انيمحل سكونت دانشجو

از نظر وضعيت محل زندگي به  انيدانشجو  اين مطالعهدر  باشد.  ها داشته آن يليعملكرد تحص
شوند. دانشجوي بومي درصدي از پذيرش بر اساس بومي  دو دسته بومي و غير بومي تقسيم مي

مالك آن است كه اگر داوطلبي در يك استان مدرك تحصيلي سه  ،ن استپذيري دانشجويا
سال آخر دوره متوسطه (دبيرستان يا هنرستان) در دوره نظام قديم و يا مدرك پيش دانشگاهي 

جديد را اخذ كرده باشد، بومي آن  مو دو سال قبل يعني سوم و دوم دبيرستان در دوره نظا
  شود. استان شناخته مي

  يها تيو مسئول شوند ياز خانواده دور مهاي جواني خود  سالدر  غيربومي دانشجويان 
 رييتغ، ها  به خوابگاهها  غالب آنو ورود  يزندگ طيمح رييبا تغرنديگ يخود را بر عهده م يزندگ
 يزندگهايشان  كه در كنار خانواده يبوم انينسبت به دانشجو ها ي آنزندگ طيدر شرا تري بزرگ

چون  يليبه دال تواند يخانواده م طياز مح يدور نيا يسوي. از شود مي ايجاد كنند، يم
در  .دها تأثيرگذار باش آن يليبر عملكرد تحص تيو در نها يبر اوضاع روح يعاطف يها يوابستگ

پيشرفت، موفقيت تحصيلي و سازگاري رفتاري و  ،)1389( مظاهري و همكارانمطالعه 
. از باشد اش مي دانشجو با خانواده اجتماعي با محيط دانشگاه، وابسته به كميت و كيفيت رابطه

مخالف آن است و ميزان انگيزه پيشرفت تحصيلي  )1389( حضرتيسوي ديگر نتيجه مطالعه 
دار  ترم تحصيلي معنيهايشان در طول يك  ها با خانواده دانشجويان غيربومي بر اساس ديدار آن

دانشجويان بومي از موفقيت تحصيلي  ،)1382آيد. در مطالعه حجازي و همكاران ( به دست نمي
) نيز كه 1390( ها برخوردار هستند. پژوهش زهرا تقريبي و همكاران بيشتري نسبت به غيربومي

ومي است. در دهنده عملكرد بهتر دانشجويان ب نشان هگرفت انجامبر روي دانشجويان مامايي 
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دانشجويان بومي و غيربومي دانشگاه اهواز تفاوت معني  ،)1388مقابل در مطالعه بختيارپور (
  داري در معدل ندارند.

حضور دانشجويان  دانشجويان غيربومي اثرگذار است،بر رفاه  ديگر از مسائلي كه يكي
 اش را يزندگ ياساس ياازهين . خوابگاه جايي است كه دانشجوباشد ميها  غيربومي در خوابگاه

به مطالعه  توان تأثير زندگي خوابگاهي مياز ميان مطالعات درباره . كند بر طرف مي در آن جا
اي  واسطهتأثير ها با روش تحليل واريانس به  . آنكرداشاره  ،)2010محمدي و همكاران (

زندگي خوابگاهي و جنسيت بر عملكرد تحصيلي دانشجويان علوم و مهندسي دانشگاه شيراز 
هاي نزديك  ي آن است كه دختران ساكن خوابگاه دهنده شانها ن پردازند. نتيجه مطالعه آن مي

ها شامل دختران و پسراني كه در منزل شخصي سكونت دارند و همچنين  دانشگاه از ساير گروه
تأثير  يبا بررس نيز )1970( 1هانترس و برنتكنند.  پسران خوابگاهي معدل باالتري كسب مي

دانشگاه  نزديك به هاي كه در خوابگاه يانيدانشجوكه  ددهن ينشان م انيدانشجو يمحل زندگ
  كنند. شخصي سكونت دارند كسب ميكه در منزل  يانياز دانشجو يمعدل بهتر ،ساكن هستند

 هاي پژوهش داده -3

مربوط به دانشجويان كارشناسي و  شود ا استفاده ميه هايي كه در اين مطالعه از آن داده
است. اين اطالعات  ،كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، يك دانشگاه بزرگ دولتي در شهر تهران

 دليل كه به است يادآورياست. الزم به  دست آمده بهآموزش دانشكده اقتصاد اين دانشگاه  از
ها، دانشجويان با شناسه منحصر به  ز دادهوجود اطالعات شخصي دانشجويان در هر دو سري ا

طور  ها حفظ شود. به اند تا به وسيله نام خود شناسايي نشوند و حريم شخصي آن فرد متمايز شده
شوند. سري اول شامل اطالعات كلي  بندي مي هاي دريافت شده به دو دسته طبقه كلي داده

ير بومي، شهر و استان محل همه دانشجويان مثل جنسيت، نوع سهميه، وضعيت بومي يا غ
ها، اطالعات مربوط به  . سري دوم دادهباشد ميزندگي، وضعيت تأهل و ساير اطالعات شخصي 

ها و نمرات دروس دانشجويان در هر ترم به همراه نوع درس، گروه آموزشي، نام استاد و  درس
از دانشجويان نفر  220تعداد  ه شاملبقيه اطالعات مربوط به آن است. نمونه مورد مطالع

هاي مربوط به  نفر از دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد است. داده 194كارشناسي و 
و دانشجويان كارشناسي  1398تا ترم اول سال  1394دانشجويان كارشناسي از ترم اول سال 

ز گيرد. دليل استفاده ا مورد بررسي قرار مي 1398تا ترم اول سال  1395ارشد از ترم اول سال 
بيماري كرونا شيوع پيدا  1398هاي مربوط به اين زمان اين است كه در ترم دوم سال  داده

                                                            
1. Hountras & Brandt 
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بررسي متغير بومي و غير  رو ازاين ،ندا هو دانشجويان به شهر محل زندگي خود بازگشت هكرد
هاي مربوط به نمرات دانشجويان از نوع پانل  بومي بودن دانشجويان امكان پذير نيست. داده

هاي معدل  . دادهباشد مين و داراي سه بعد دانشجو، ترم تحصيلي و نمره درس نامتواز
ه كه پانل نامتوازن و داراي سه بعد شدهاي نمرات استخراج  دانشجويان با استفاده از داده

  دانشجو، ترم تحصيلي و معدل است.

  شناختي متغيرهاي جمعيت -3-1
و مقطع تحصيلي سهم دانشجويان مرد از در هر د شود، ) مشاهده مي1طوركه در جدول ( همان

طور كلي تعداد بيشتري از دانشجويان مجرد و تعداد  به ،زن بيشتر است. از نظر وضعيت تأهل
شود، در بين دانشجويان  مشاهده مي )1( طوركه در جدولها متاهل هستند. همان كمي از آن

ها در اين  گرفتن تفاوت گروه امكان در نظر رو ازايندانشجو متاهل هستند.  4مقطع كارشناسي 
عامل تنها براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه تعداد بيشتري از جمعيت كل را شامل 

گيرد. همچنين از نظر وضعيت محل زندگي كه دانشجويان به دو دسته  شوند، انجام مي مي
دو مقطع بيشتر  ها در هر شوند، سهم دانشجويان بومي از غير بومي بومي و غير بومي تقسيم مي

بندي متفاوتي در هر مقطع دارند. در  ها دسته است. سومين متغير توضيحي اصلي يعني سهميه
شوند. در گروه مناطق،  مقطع كارشناسي دانشجويان به سهميه مناطق و ايثارگران تقسيم مي

شدن  دهنده كمتر نشان 3به سمت  1وجود دارد. ترتيب مناطق از منطقه  3و  2 ،1ي  سه منطقه
امكانات آموزشي براي دانشجويان در شهر محل تحصيل در سه سال آخر دبيرستان است. 

شوند. البته در  گنجانده مي 3همچنين دانشجويان معلول نيز در زيرگروه دانشجويان منطقه 
  هاي ما اطالعات كاملي از تعداد دانشجويان معلول وجود ندارد. داده

باشد.  % مي75% تا سهميه 5ها از سهميه  واع سهميهسهميه ايثارگران نيز شامل همه ان
 1بيشترين تعداد دانشجو مربوط به سهميه منطقه  شود) مشاهده 1طوركه در جدول ( همان

 3و كمترين تعداد مربوط به سهميه منطقه  2است. بعد از آن سهميه ايثارگران، منطقه 
سه دسته سهميه آزاد، سهميه باشد. دانشجويان كارشناسي ارشد از نظر نوع سهميه به  مي

شوند. دانشجويان استعداد درخشان دانشجوياني  ايثارگران و استعدادهاي درخشان تقسيم مي
واسطه معدل باالتر وارد مقطع  يعني كارشناسي به ،طور مستقيم از مقطع قبلي هستند كه به

ويان سهميه آزاد شوند. در كارشناسي ارشد بيشترين تعداد مختص به دانشج كارشناسي ارشد مي
  گيرند. ي استعداد درخشان و ايثارگران قرار مي است و پس از آن دانشجويان سهميه
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 شناختي خالصه آماري متغيرهاي جمعيت .1جدول 

  دانشجويان كارشناسي دانشجويان كارشناسي ارشد  
  ميانگين نمرات  تعداد  ميانگين نمرات  تعداد  متغيرهاي اصلي

75/16  194  كل گروه  )75/2(  220 29/15  )90/3(  
           جنسيت

07/17  79  زن  )77/2(  91  50/15  )657/3(  
54/16  114  مرد  )72/2(  128 14/15  )084/4(  

       وضعيت تأهل
  )438/4(  88/13  4  )75/2(  38/16  22  متاهل
  )892/3(  32/15  216  )75/2(  80/16  171  مجرد

            وضعيت محل زندگي
86/16 115  بومي  )80/2(  121  44/15  )792/3(  

60/16  78 غير بومي  )68/2(  98 06/15  )072/4(  
            هاي تحصيلي سهميه

83/16  155  سهميه آزاد  )61/2(  -   -  -  
50/15  83  -  -   -   1سهميه منطقه   )978/3(  
76/15  53  -  -   -   2سهميه منطقه   )512/3(  
45/14  28  -  -   -   3سهميه منطقه   )274/4(  

15/15  15  سهميه ايثارگران  )48/3(  55  96/14  )847/3(  
61/17  23سهميه استعداد درخشان  )51/2(  -  -  -  

  توجه: اعداد داخل پرانتز خطاي معيار نمرات است.

 متغيرهاي تحصيلي -3-2

. اولين شود مشاهده مي) عوامل ديگر تأثيرگذار بر عملكرد تحصيلي دانشجويان 2در جدول (
ضروري است كه دانشجويان  رو ازاينآموزشي  . كنترل گروهباشد ميي آموزشي ها عامل، گروه

ها را بگذرانند. در دوره  ها چارت درسي خاصي دارند كه الزم است آن در هر يك از اين گروه
كنترل اين عامل براي اين  رو ازاين ،كارشناسي تمام دانشجويان گرايش اقتصاد نظري هستند

اما دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در سه گروه آموزشي نظري،  ،مقطغ امكان پذير نيست
  شوند. نهادي گنجانده مي-اجتماعي-كاربردي و اسالمي

به   ها رود تأثيرگذار باشد. تفكيك دوره دوره تحصيلي عامل ديگري است كه احتمال مي
شناسي مورد ارشد است و تمام دانشجويان كار  روزانه و شبانه تنها مربوط به مقطع كارشناسي
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ي تحصيلي در كنار عوامل  كنند. كنترل متغير دوره  ي روزانه تحصيل مي بررسي ما در دوره
اصلي از اين جهت اهميت دارد كه دانشجويان شبانه بر خالف دانشجويان روزانه موظف به 
پرداخت شهريه هستند و همچنين مثل دانشجويان روزانه امكانات رفاهي همچون خوابگاه به 

تري كسب  هاي پايين طور معمول رتبه گيرد. در ضمن دانشجويان شبانه به ا تعلق نميه آن
  كنند. مي

نوع دروس نيز عامل ديگري است كه البته انواع آن در هر يك از مقاطع تفاوت دارد. نوع 
دانشگاهي است. دروس  صورت اصلي، اختياري، عمومي و پيش دروس در مقطع كارشناسي به

صورت پيش نياز زماني  ها را به روسي هستند كه دانشجويان الزم است آنپيش دانشگاهي، د
شوند، بگذرانند. تعداد دروس اصلي در اين مقطع بيشتر از بقيه انواع  كه وارد رشته اقتصاد مي

دانشگاهي به ترتيب تعداد بيشتري  است و بعد از آن دروس عمومي، تخصصي، اختياري و پيش
. يادگيري هر يك از انواع دروس براساس اينكه در كدام گروه قرار دهند را به خود اختصاص مي

ي اهميت كسب نمره باالتر و سويتر باشد. از  تر يا آسان تواند بر اساس مفاهيم سخت بگيرند مي
در نتيجه تالش بيشتر در هر يك از انواع مختلف دروس براي دانشجويان متفاوت است كه در 

صيلي دانشجو تأثيرگذار باشد. در دوره كارشناسي ارشد انواع تواند بر عملكرد تح مجموع مي
  شود. دروس به چهار دسته اصلي، اختياري، جبراني و تخصصي تقسيم مي

كه الزم است مورد كنترل قرار بگيرند. هر  هستندسن و استاد درس دو متغير ديگري 
رند و در انتخاب منابع، يك از اساتيد شيوه خاص خود را براي بيان و ارائه مطالب در كالس دا

تواند بر نتيجه  كنند و اين موضوع مي نوع ارزيابي و ميزان اهميت به دانشجو متفاوت عمل مي
ديگر سن نيز عاملي است كه  سويكند تأثيرگذار باشد. از  اي كه دانشجو دريافت مي نهايي
التر انگيزه يادگيري و در سنين با تأثير قرار دهدتواند ميزان يادگيري دانشجويان را تحت  مي

ها باالتر برود و تالش  دانشجويان كاهش پيدا كند و يا آنكه با باالتر رفتن سن آگاهي آن
  بنابراين پرداختن به اين عامل ضروري است.؛ بيشتري انجام دهند

اند تحت  اطالعات مربوط به تعداد دانشجوياني كه در كدام ترم تحصيلي ثبت نام كرده
اي كه نمره درس و يا معدل در آن ثبت شده است نيز  نيز ترم تحصيليعنوان ترم ورود و 

باشد و در  . ترم ورود دانشجو به اين معني است كه دانشجو ورودي چه ترمي ميباشد ميموجود 
دانيم دانشجويان هر ورودي  طوركه مي چه سالي وارد آن مقطع تحصيلي شده است. همان

ي خروجي يك سويبا هم رقابت بيشتري دارند و از گذرانند و  دروس مشتركي را با هم مي
آزمون كنكور هستند. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه هر ساله قوانين مربوط به 

ها و يا پذيرش كنكور با يكديگر تقاوت دارند. از اين جهت الزم است ترم ورود  سهميه
ا نمره به دست آمده از دانشجويان كنترل شود. ترم تحصيلي به معني آن است كه معدل ي

ي زماني  ي بازه دهنده دانشجو در كدام ترم تحصيلي كسب شده است. هر ترم تحصيلي نشان
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طور خاص  دهد. در هر ترم تحصيلي به هاي فرد و زوج را در خود جاي مي ترم خاصي است كه
دهد.   خ ميها، لغو شدن جلساتي از كالس توسط اساتيد و يا دانشجويان ر اتفاقاتي مثل تعطيلي

رود در كنار متغيرهاي اصلي نقش  عوامل ذكر شده ساير متغيرهايي هستند كه انتظار مي
 يم.كن ها را لحاظ مي دقت مطالعه آنبراي باالتر بردن  رو ازاينتأثيرگذاري داشته باشند. 

  
  خالصه آماري ساير متغيرهاي تحصيلي .2جدول 

ي ارشددانشجويان كارشناس   دانشجويان كارشناسي 
  ميانگين نمرات  تعداد  ميانگين نمرات  تعداد  

            هاي آموزشي گروه
08/17  92  گروه آموزشي نظري  )72/2(  220   -  -  

14/17  44  گروه آموزشي كاربردي  )42/2(  -   -  -  
02/16  57  گروه آموزشي اسالمي  )89/2(  -   -  -  

            دوره تحصيلي
45/16  79  دوره شبانه  )78/2(  -  -  -  
90/16  114  دوره روزانه  )72/2(  220   -  -  
            انواع دروس

74/16  1180  _ -   -   عمومي  )333/3(  
69/16  50  _ -   -   پيش دانشگاهي  )899/3(  

03/17  539 اختياري  )60/2(  278  42/15  )635/3(  
67/16  1054 اصلي  )76/2(  2725  79/14  )997(/3  

66/16  186 جبراني  )08/3(  -   -  -  
27/16  206  تخصصي  )16/2(  371  14/14  )839/3(  

 ل پرانتز خطاي معيار نمرات است.خ: اعداد داتوجه

  شناختي اصلي ميانگين معدل دانشجويان به تفكيك عوامل جمعيت -3-3
براي آن كه ديد بهتري از روند نمرات دروس دانشجويان براي سه عامل جنسيت، سهميه و 

ها در هر ترم تحصيلي محاسبه  ميانگين معدل همه آن حاصل شود،  وضعيت محل زندگي
. در هر شود ده ميصورت جداگانه آور . در اين نمودارها وضعيت دانشجويان دو مقطع بهشود مي

مورد ابتدا به دانشجويان كارشناسي و سپس به كارشناسي ارشد  و در بخش بعدي به بررسي 
. اگر به شود خته ميپردا آزمون تحليل واريانس  ها در هر عامل با معني دار بودن يا نبودن گروه

در تفكيك  شود،) دقت 1-الفروند ميانگين نمرات دانشجويان كارشناسي در نمودار (
شود  به بعد روندي ديده مي 96-2شويم كه از ترم  دانشجويان به جنسيت زن و مرد متوجه مي
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هاي  اما قبل از آن در ترم ،ارندكه دانشجويان زن ميانگين معدل باالتري از دانشجويان مرد د
 دانشجويان مرد معدل باالتري دارند. ،96- 1تا  1-95

 الف. مقطع كارشناسي

 
 
  

 
 

 
 
 
 

  
 ب. مقطع كارشناسي ارشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  روند ميانگين معدل با تفكيك عامل جنسيت .1نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

كه همين مؤلفه را براي مقطع كارشناسي ارشد نشان  )1-ب( دارحال با توجه به نمو
داري ميانگين معدل زنان را در تمام  طور معني دهد متوجه خواهيم شد كه اين روند به مي
  دهد. هاي تحصيلي باالتر از مردان نشان مي ترم

هاي ميانگين معدل دانشجويان دو مقطع به تفكيك وضعيت محل  ) داده2در نمودار (
است كه در مقطع كارشناسي  روشن. شود دگي از نظر بومي و يا غير بومي بودن مشاهده ميزن

كنند  ها معدل باالتري كسب مي دانشجويان بومي از غيربومي ،)95-2جز ترم ( ها به همه ترم
طور كلي به نفع  ارشد نيز به ). بررسي اين عامل براي دانشجويان كارشناسي2-الفنمودار (
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) مشاهده 2-بطوركه در نمودار ( شود. همان اما استثنائاتي ديده مي ،مي استدانشجويان بو
) دانشجويان غيربومي ميانگين معدل باالتري كسب 96-1( و) 95-1ترم (در دو  شود مي
 كنند. مي

 

  الف. مقطع كارشناسي

  
  ب. مقطع كارشناسي ارشد

  
  روند ميانگين معدل به تفكيك عامل محل زندگي .2نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته
 

طوركه  . همانشود بررسي ميهاي تحصيلي  يعني سهميه ،آخرين عامل موردنظردر آخر، 
 ،)98-1) تا ترم (97-1در مقطع كارشناسي از ترم ( شود، ) مشاهده مي3-الفدر نمودار (
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منطقه ترتيب معدل باالتر متعلق به دانشجويان سهميه منطقه دو، يك، سهميه ايثارگران و  به
    شود. نمي  ) روند مشخصي از رفتار اين گروه ديده96-1هاي قبل از ( اما در ترم؛ سه است
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  الف. مقطع كارشناسي

  

  ب. مقطع كارشناسي ارشد

  
  . روند ميانگين معدل به تفكيك عامل سهميه3نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

دهنده آن  ها نشان ، عامل سهميه)3در دانشجويان كارشناسي ارشد، قسمت ب از نمودار (
هاي تحصيلي دانشجويان استعداد درخشان داراي ميانگين معدل باالتري  ترم بيشتراست كه در 

گيرند.  ها دانشجويان سهميه ايثارگران قرار مي از دانشجويان سهميه آزاد هستند و پس از آن
اي از دانشجويان سهميه  يهبه ترتيب دانشجويان سهم 1395هاي اول و دوم سال  اگرچه در ترم

دانشجويان سهميه آزاد از استعداد  1397ها هستند و در ترم اول سال  آزاد باالتر و برابر با آن
طور كلي دانشجويان سهميه ايثارگران در  جز اين دو استثنا، به اما به؛ هستند  درخشان باالتر

  د.تري هستن رقابت با دو گروه ديگر داراي ميانگين معدل پايين
خورد روند  موضوع ديگري كه در بررسي عوامل به تفكيك براي هر مقطع به چشم مي

هاي  دهنده باالتر بودن ميانگين معدل دانشجويان در ترم طور كلي نشان اي است كه به دندانه
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هاي  هاي زوج است و اين موضوع اهميت كنترل تفاوت ترم تحصيلي فرد نسبت به ترم
  دهد. تحصيلي را نشان مي

  تصريح مدل كاربردي و نتايج -4
و از اين  شود تصريح مياين است كه در ابتدا تابع توليد آموزش مناسبي  مطالعه حاضرهدف 

سه عامل جنسيت، سهميه و محل زندگي دانشجويان بر عملكرد تحصيلي تأثير طريق 
ابع توليد در . تابع توليد آموزش كاربرد مفهوم اقتصادي تگيرد ميدانشجويان مورد بررسي قرار 

هاي آموزش را نشان  ها و ستانده اين تابع رابطه بين نهاده حقيقتحوزه آموزش است. در 
هاي آموزشي،  عالوه بر نهاده ،شود در اين مطالعه تعريف ميدهد. در تابع توليد آموزشي كه  مي

يلي را ها يا عوامل مؤثر و بروزنزايي همانند جنسيت، وضعيت محل زندگي و سهميه تحص نهاده
شود،  . آن چه از اين تابع توليد خارج و ستانده ميشود فته ميرگعنوان نهاده در نظر  به

ها  هايي كه در اين مدل از آن د. معيارباش ميها  هايي براي بررسي عملكرد تحصيلي آن معيار
شود، نمرات تمام دروس دانشجويان، معدل دانشجويان براي هر ترم تحصيلي و  استفاده مي

هاي اخذ شده در هر ترم است. براي هر معيار  نين نسبت درصد واحدهاي مردودي به واحدهمچ
و سپس به دانشجويان مقطع  شدهعوامل براي دانشجويان مقطع كارشناسي بررسي تأثير ابتدا 

عوامل موردنظر بر روي تأثير اي از  . در انتها نيز مقايسهشود پرداخته ميكارشناسي ارشد 
ها  . روشي كه براي تخمين تمام مدلشود مقطع در بخش نتايج ارائه مي دودانشجويان اين 

يك مدل  ،. مدل حداقل مربعات تجميعيباشد ميمدل حداقل مربعات تجميعي  رود، كار مي به
، پانل و يا كالسه مستقل است كه مشاهدات آن در  هاي مقطعي حداقل مربعات معمولي از داده

هاي توضيحي در اين مطالعه،  كه متغير اينباشد. با توجه به طول زمان و مقاطع تجميع شده 
 1مربعات تجميعياستفاده از مدل حداقل اسمي و نسبت به زمان و فرم كلي پانلي ثابت هستند، 

  .شود مياستفاده 
  شود: مدل رگرسيون كلي ما طبق رابطه زير تصريح مي

)1(  yit=α+γ1Genderi+γ2ResidenceStatusi+γ3Crediti+Xitθ+ε
it

  
متغير پاسخ يا وابسته است كه در اين مطالعه يكي از متغيرهاي لگاريتم  yكه در آن  

طبيعي نمره، لگاريتم طبيعي معدل يا نسبت تعداد واحدهاي مردودي به اخذ شده در هر 
و  Gender ،ResidenceStatusهاي موهومي  . متغيرباشد مي iبراي دانشجوي  tنيمسال 
Credit =و برداري از انواع 1)، محل زندگي (غيربومي=1به ترتيب نماينده جنسيت (مرد (

                                                            
1. Pooled Ordinary Least Square 
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 منظور به Xدر كنار اين متغيرهاي مورد عالقه، متغيرهاي توضيحي  هاي تحصيلي است. سهيه
εشوند. تر وارد مدل مي عوامل ديگر و براي استخراج نتايج دقيقتأثير كنترل  جزء اخالل   	

 .باشد ميمدل 

  نمرات -4-1
) وقتي متغير وابسته ما لگارتيم طبيعي نمرات است را براي مقطع 1نتايج مدل ( ،)3جدول (

هاي اول تا سوم اين جدول هريك از متغيرهاي مدنظر  دهد. در ستون كارشناسي نمايش مي
ر ستون چهارم تمام صورت جداگانه و بدون حضور متغيرهاي كنترلي وارد شده است و د به

ها در  ها از تخمين رگرسيون اند. الزم به ذكر است كه گزارش متغيرها با هم وارد مدل شده
ها و اعداد جداول  اند و علت تفاوت كمي كه بين آن صورت درصدي وارد شده درون متن به
 ن دليل است.هميوجود دارد به 
جود ضريب جنسيت به تنهايي و شود، ) مشاهده مي3طوركه در ستون اول جدول ( همان

معدل كمتري از زنان دانشجو كسب  %65/4در مدل بيانگر آن است كه دانشجويان مرد 
دهد كه دانشجويان كارشناسي با  ) نشان مي3كنند. به همين شكل، ستون دوم جدول ( مي

تأثير ضريب  كنند. معدل بهتري از دانشجويان غير بومي كسب مي%  21/4وضعيت بومي 
ي ايثارگران  دهد كه دانشجويان سهميه ) نشان مي3ها به تنهايي در ستون سوم جدول ( سهميه

نيز هر  3و  1نمره كمتري از دانشجويان سهميه منطقه دو دارند. دانشجويان منطقه  52/5%
كنند.  ي دو كسب مي نمره كمتري از دانشجويان منطقه% 30/12و  %26/3يك به ترتيب 

دانشجوياني هستند كه سه سال آخر تحصيل خود در دبيرستان را  دانشجويان منطقه سه جزو
اند و بنابراين اين نتيجه ممكن است  در مناطق كم برخوردارتر از نظر امكانات آموزشي گذرانده

تري دارند. همچنين دانشجوياني كه معلوليت دارند نيز  به اين دليل باشد كه پايه علمي ضعيف
بنابراين ممكن است نتوانند در شرايط يكسان به خوبي با  ،دشون در اين سهميه گنجانده مي
  ساير دانشجويان رقابت كنند.

كه عواملي  در صورتيهستند؛ عوامل بسياري بر عملكرد تحصيلي دانشجويان تأثيرگذار 
سبب برآورد رو به باالي متغيرهايي كه در مدل حضور  شوند،تأثيرگذار باشند و وارد مدل ن

ما در ستون چهارم  متغيرهاي كنترل به همراه هر سه متغير موردنظر رو زايناشود.  دارند، مي
. قابل توجه است كه به تمامي متغيرهايي كه ممكن است اثر گذار شود ) وارد مدل مي3جدول (

اين عدم دسترسي به تمام متغيرهاي  گونهو در مطالعاتي از اين  دنداروجود باشند، دسترسي 
  شود. دوديت تحقيق پذيرفته ميعنوان مح تأثيرگذار به

كه ضريب جنسيت نسبت به نتايج ستون اول افزايش  شوددر ستون چهارم مشاهده 
رسد كه دليل آن ورود تمام متغيرهاي كنترل و اضافه شدن به اثر  مي % 97/4 يابد و به مي
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 نمره باالتري از دانشجويان غير بومي % 28/7خالص عامل جنسيت است. دانشجويان بومي 
نمره، نمره  2نمره يعني حدود  %56/15 ها دانشجويان سهميه منطقه سه دارند. در عامل سهميه

كه نسبت به دانشجويان سهميه ايثارگران و منطقه دو كه  ،كنند كمتري از منطقه سه كسب مي
آمده از   دست ي به كنند بيشتر است. نتيجه % نمره كمتري از منطقه دو كسب مي7هر دو حدود 

داري بر  معنيتأثير هايي بيانگر آن است كه جنسيت، سهميه و محل زندگي دانشجويان مدل ن
 ها دارد. نمره آن
 

  نتايج رگرسيون نمرات مقطع كارشناسي .3جدول 
 )1(  )2(  )3(  )4(  

 - 047/0***  مرد جنسيت
)010/0( 

  ***051/0 -  
)011/0(  

وضعيت محل 
 زندگي

 - 043/0***    غيربومي
)011/0(  

 ***075/0 -  
)012/0(  

 -056/0***      ايثارگران سهميه تحصيلي
)015/0(  

***079/0 - 
)015/0( 

  - 033/0*      1منطقه 
)014/0(  

***079/0 -  
)018/0(  

 - 131/0***      3منطقه 
)018/0(  

***169/0-  
)018/0(  

  074/0*        اختياري نوع درس
)029/0(  

  078/0.       عمومي
)044/0(  

  216/0***       انشگاهيد پيش
)058/0(  

  044/0        تخصصي
)035/0(  

  بله  خير  خير  خير   سن
  بله  خير  خير  خير   استاد درس
ترم ورود 
 دانشجويان

  بله  خير  خير  خير  

  بله  خير  خير  خير   ترم تحصيلي
% و 90%، 95%، 99%، 9/99به ترتيب نشانگر معني داري ضرايب در سطوح  0 عالئم ***، **، * و

 اد داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد هستند.اعد
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نشان داده شده  )4(ارشد در جدول  يمقطع كارشناس انيدانشجو يبرآورد نمرات برا جينتا
كه  دهد يبه دست آمده نشان م بيضر ،شود يرا وارد مدل م تيتنها عامل جنس ياست. وقت

 دار يمعن 90% ر سطحد بيضر نيو ا كنند ياز زنان كسب م ينمره كمتر %27/2مردان 
  . باشد مي

 
  نتايج رگرسيون نمرات مقطع كارشناسي ارشد .4جدول 

  )1( )2(  )3(  )4(  
  - 023/0.   مرد جنسيت

)012/0(  
    000/0-  

)013/0(  
 -010/0    غيربومي  محل زندگي

)012/0(
  .021/0 -  

)013/0( 
 - 133/0***      ايثارگران سهميه

)020/0( 
***110/0 -

)021/0(  
.       استعداد درخشان

 035/0  
)020/0(  

004/0- 
)023/0(  

  006/0        اختياري نوع درس
)019/0( 

  - 092/0*        جبراني
)036/0(  

  -012/0        تخصصي
)038/0(  

اسالمي اجتماعي  گروه آموزشي
  نهادي

      **055/0-  
)016/0(  

  -009/0**        كاربردي
)017/0(  

  001/0        متاهل وضعيت تأهل
)021/0(  

  -044/0**        شبانه دوره تحصيلي
)013/0(  

  بله  خير  خير  خير   سن
  بله  خير  خير  خير   نام استاد
  بله  خير  خير  خير   ترم ورود

  بله  خير  خير  خير   ترم تحصيلي
 %90%، 95%، 99%، 9/99در سطوح به ترتيب نشانگر معني داري ضرايب   . عالئم ***، **، * و

  .رانتز نشانگر خطاي استاندارد هستنداعداد داخل پ
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ندارد (ستون دوم جدول  آنهاارشد تأثيري بر نمرات  يارشناسك انيدانشجو يمحل زندگ
 هيسهم اني. دانشجوشود مشاهده مي ها هيسهم يموهوم يرهايمتغ )4(). در ستون سوم جدول 4
دو نمره  كه حدوداً كنند يكسب م يآزاد نمره كمتر هيسهم اني% از دانشجو53/12 ثارگرانيا

آزاد  هيسهم انياز دانشجو ينمره باالتر %5/3استعداد درخشان  هيسهم يدارا انياست. دانشجو
  و درصد آن به شود يم دار يمعن %90در سطح  يمحل زندگ تي. عامل وضعكنند يكسب م

 ي درصد كمتر بودن نمرهاست و  دار يمعن زين ثارگرانيا هيسهم ابدي يم شيافزا % 53/1
. عامل رسد يم % 29/11كاهش به  يآزاد با اندك هينسبت به سهم ثارگرانيا هيسهم انيدانشجو

مرد و زن  انيو دانشجو ستين دار يمعن يكارشناس خالفارشد بر يدر مقطع كارشناس تيجنس
  .ندارند يدار يتفاوت معن

  معدل -4-2
گرفته  ل تحصيلي در نظر ) متغير توضيحي لگاريتم طبيعي هر فرد در هر نيمسا1حال در مدل (

جدول در ستون چهارم  .استده آم) 5. نتايج اين مدل براي مقطع كارشناسي در جدول (شود مي
جنسيت و وضعيت محل زندگي در معدل دانشجويان كارشناسي  شود كه ) مشاهده مي5(

شجويان زن خواني دارد. دان تفاسير ما با آنچه در معيار نمرات وجود داشته، همتأثيرگذار است و 
معدل  %54/5كنند. دانشجويان بومي نيز  % معدل بهتري از دانشجويان مرد كسب مي 23/5

ها نيز دانشجويان منطقه  آورند. در مورد سهميه دست مي باالتري از دانشجويان غير بومي به
%  13/8 نمره و همچنين سهميه ايثارگران 5/2% كه حدود 73/14، منطقه سه % 24/6يك، 

  هستند. دار كنند و هر سه معني تري از منطقه دو كسب ميمعدل كم
  

 نتايج رگرسيون معدل دانشجويان كارشناسي .5جدول 

 )1(  )2(  )3(  )4(  
  - 037/0*  مرد جنسيت

)018/0( 
  **053/0-  

)018/0(  
  -035/0.     غيربومي محل زندگي

)018/0( 
 **057/0-  

)021/0(  
  - 067/0**      ثارگراناي سهميه تحصيلي

)025/0(  
**084/0- 
)026/0(  

  -024/0      1منطقه 
)023/0(  

*064/0-  
)025/0(  

  115/0***     3منطقه 
)030/0(  

***159/0 -  
)026/0(  

  بله  خير  خير  خير   سن
 بله  خير  خير  خير   ترم ورود

  بله  خير  خير  خير   ترم تحصيلي
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 %90%، 95%، 99%، 9/99در سطوح ري ضرايب به ترتيب نشانگر معني دا .عالئم ***، **، * و 
  .اعداد داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد هستند

) قابل 6در جدول ( نتايج مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد براي بررسي معيار معدل
سن، گروه  مشاهده است. در ستون آخر تمام متغيرهاي كنترل شامل ترم ورود، ترم تحصيلي،

كه در اين حالت ضرايب جنسيت و وضعيت  شود مي و مشاهده ت تأهل كنترلآموزشي و وضعي
 %،11دار نيستند. براي سهميه، دانشجويان ايثارگران همچنان  محل زندگي هيچ كدام معني 

شود  كنند و مشاهده مي تري كسب مييعني تقريبا دو نمره از دانشجويان سهميه آزاد معدل كم
يابد و  كاهش مي %54/1شجويان سهميه استعداد درخشان به درصد باالتر بودن معدل دان كه

معني دار نيست. نتايج به دست آمده از اين معيار تنها در يك عامل و آن هم وضعيت محل 
موارد معيار معدل و نمرات هر دو نشان از اين  سايردار بودن تفاوت دارد. در  زندگي در معني

داري بر عملكرد تحصيلي دانشجويان  معنيأثير تدارند كه در مقطع كارشناسي ارشد جنسيت 
  تري از دانشجويان سهميه آزاد دارند. اي عملكرد ضعيف ندارد. همچنين دانشجويان سهميه

  
 نتايج رگرسيون معدل مقطع كارشناسي ارشد .6جدول 

 )1(  )2(  )3(  )4(  
  -030/0.   مرد جنسيت

)016/0( 
  015/0-  

)017/0(  
ضعيت محل و

 زندگي
 -009/0    غيربومي

)016/0( 
 009/0-  

)016/0(  
 -121/0**      ايثارگران سهميه تحصيلي

)026/0(  
***122/0 - 

)028/0(  
  048/0.     استعداد درخشان

)026/0(  
015/0  

)029/0(  
 اسالمي، گروه آموزشي

 ينهاد ،ياجتماع
      **049/0-  

)019/0(  
  -000/0       كاربردي

)020/0(  
تأهلوضعيت    -002/0        متاهل 

)025/0(  
  -020/0        شبانه دوره تحصيلي

)017/0(  
  بله  خير  خير  خير   سن

  بله  خير  خير  خير   ترم ورود
  بله  خير  خير  خير   ترم تحصيلي
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 %90%، 95%، 99%، 9/99در سطوح به ترتيب نشانگر معني داري ضرايب  . عالئم ***، **، * و
  .استاندارد هستنداعداد داخل پرانتز نشانگر خطاي 

 يكارشناس مقطع شده اخذ به يمردود يواحدها درصد نسبت -4-3

خته پردااخذ شده  يها به واحد يمردود يها نسبت درصد واحد يعني ،اريمع نيبه آخر تينها در
 يها تعداد واحد رايز گيرد، يقرار م يابيمورد ارز يمقطع كارشناس يتنها برا اريمع ني. اشود مي

به  يمردود يها . نسبت درصد واحدباشد ميمحدود  اريارشد بس يكارشناس انيجودانش يمردود
مدل در  نيحاصل از ا جي. نتارديگ يوابسته در مدل قرار م ريعنوان متغ اخذ شده به يها واحد

واحد نسبت درصد  71/3مرد  اني% دانشجو95) قابل مشاهده است. در سطح 7جدول (
 جينتا باهمسو  جهينت نيدختر دارند. ا انياز دانشجو يشتريب ي به اخذ شده يمردود يها واحد
 زين يربوميغ انيدانشجو. شده است يبررس نيا از شيپ كه است ياريمع دو از آمده دست به

 انيدانشجو ها هيسهم در. دارند يشتريب شده اخذ به يمردود يواحدها درصد واحد 25/4
 يواحدها درصد واحد 89/8 سه نطقهم هيسهم انيدانشجو و واحد 54/4 كي منطقه هيسهم
 واحد 57/7 زين ثارگرانيا هيسهم انيدانشجو نيهمچن. دارند يشتريب شده اخذ به يمردود
 از آمده دست به جينتا كه شود يم مشاهده. دارند يشتريب شده اخذ به يمردود يواحدها درصد

 و دارد يدار يمعنتأثير  تيجنس ،يكارشناس انيدانشجو انيم در كه كند يم تأييد زين اريمع نيا
 دارد نيا از نشان زين يزندگ محل تيوضع عامل. است بهتر زن انيدانشجو عملكرد همچنان

 به انيدانشجو انيم در و باشد مي بهتر يبوم ريغ از يبوم انيدانشجو يليتحص عملكرد كه
 يهترب يليتحص عملكرد انيدانشجو ريسا از دو منطقه هيسهم انيدانشجو ها هيسهم كيتفك
  .دارند

 
  يبه اخذ شده مقطع كارشناس يمردود ينسبت درصد واحدها ونيرگرس جينتا .7 جدول

  )1( مدل 
تيجنس   712/3**  مرد 

)387/1(  
يزندگ محل تيوضع   يربوميغ 

  
**254/4  
)54/1(  

هيسهم   576/7***  ثارگرانيا 
)918/1(  

  545/4*  1 منطقه
)900/1(  

  891/8***  3 منطقه
)270/2(  

  بله   سن
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ورود ترم  بله   
يليتحص ترم  بله   

 %90%، 95%، 99%، 9/99در سطوح به ترتيب نشانگر معني داري ضرايب   . عالئم ***، **، * و
  .اعداد داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد هستند

  گيري بندي و نتيجه جمع - 5
چندان مورد توجه نبوده است و تاكنون  موضوع بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان در ايران

تعداد كمي پژوهش در اين حوزه انجام شده است. اميدواريم اين مطالعه قدمي رو به جلو براي 
صورت جداگانه بر روي دانشجويان دو مقطع  توجه بيشتر به اين حوزه باشد. در تحليلي كه به

از سه معيار نمرات، معدل و  هرفتگ انجامكارشناسي و كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تهران 
 .شده استنسبت درصد واحدهاي مردودي به اخذ شده دانشجويان استفاده 

صورت  كه دانشجويان مرد به استنتايج براي دانشجويان كارشناسي حاكي از آن 
داري معدل و نمره كمتري از دانشجويان زن دارند. همچنين نسبت درصد واحدهاي  معني

حال آنكه در دانشجويان مقطع  ه،داري بيشتر بود صورت معني ها به ه در آنمردودي به اخذ شد
  .ه استارشد تفاوتي بين اين دو گروه وجود نداشت

دانشجويان استعداد  %78كه حدود  است.ن آحاكي از  هها به دست آمد آنچه از داده 
كارشناسي  بنابراين ممكن است در مقطع؛ اند درخشان از ميان گروه دانشجويان زن بوده

دانشجويان زن تالش مضاعفي براي دستيابي به معدل باالتر و ورود مستقيم به مقطع ارشد 
آن به  درپياند از تالش خود كاسته باشند و  انجام داده باشند و زماني كه وارد مقطع ارشد شده

انجام  اند. همچنين ممكن است و معدل با دانشجويان مرد رسيده نتيجه تقريبا برابري در نمره
شود وقت  سببغير درسي و يا كار پاره وقت در دانشجويان مرد كارشناسي  هاي فعاليت

  كمتري را به درس خواندن اختصاص دهند.
ها نمره و معدل باالتري  در عامل وضعيت محل زندگي، دانشجويان بومي از غيربومي 

داري  صورت معني ها به اند و نسبت درصد واحدهاي مردودي به اخذ شده در آن كسب كرده
تفاوت بين دانشجويان  بيشتر است. در مقايسه دو مقطع، در دانشجويان كارشناسي ارشد درصد

وجود  ه است.دار يافت نشد و اين عامل در معيار معدل معني هبومي بسيار كم بودبومي و غير
حصيلي ها در مقطع كارشناسي و بهتر بودن عملكرد ت دار بين بومي و غير بومي تفاوت معني

ها در كانون خانواده و احساس راحتي بيشتر باشد.  حضور آن دليل به تواند دانشجويان بومي مي
در مقطع كارشناسي از نظر  ويژه بهاز سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه دانشجويان غيربومي 

پذيرش دانشجويان در  عنوان شدهطوركه  وضعيت خوابگاهي در شرايط مساعدي نباشند. همان
شود.  صورت قطبي گزيني است كه نوعي بومي گزيني محسوب مي مقطع كارشناسي اقتصاد به
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اما سياست بومي گزيني  است،از برتري دانشجويان بومي  حاكيهاي ما  با آنكه نتايج يافته
هاي برتر و پذيرش بومي  چرا كه تمركز دانشگاه ،عنوان راه حل پيشنهاد شود تواند به نمي

عدالتي در حوزه آموزش دامن بزند. به جاي آن پيشنهاد ما اين است  اند به بيتو دانشجويان مي
دانشجويي با كيفيت بهتر   هاي و اجتماع هدهي بهتري براي دانشجويان فراهم شكه شرايط رفا

برقرار شود تا دوري از خانواده براي دانشجوي غيربومي شرايط بحراني و تأثيرگذاري را براي 
صورت  ها به همراه نياورد. پيشنهاد ديگر آن است كه بستر تحصيل به عملكرد تحصيلي آن

مجازي و يا تركيبي برقرار باشد تا تمام گروه دانشجويان در نقاط مختلف كشور از شرايط 
بدون آنكه تأثيري از  ،هاي برتر همچون دانشگاه تهران برخوردار شوند تحصيل در دانشگاه

ي دو مقطع، در مقطع  سوي ديگر در مقايسهوضعيت محل زندگي خود بپذيرند. از 
داري براي عامل بومي و غيربومي بودن دانشجويان بر عملكرد  معنيتأثير ارشد  كارشناسي

رود دليل آن سازگاري تدريجي دانشجويان كارشناسي  . احتمال ميه استتحصيلي يافت نشد
تر  كردند و نيز با تجربه هايي كه در مقطع پيشين تحصيل مي ارشد با محل زندگي در طول سال

ها نسبت به دانشجويان كارشناسي باشد. در اين مطالعه محدوديت داده براي بررسي  بودن آن
مطالعات در شود  پيشنهاد مي رو ازاين. ه استوضعيت خوابگاهي بودن دانشجويان وجود داشت

از اين جهت اهميت  ها نيز پرداخته شود. اين امر تر، به موضوع خوابگاه بعدي براي بررسي دقيق
 كه درحاليهاي سطح شهر سكونت دارند،  دارد كه دانشجويان مرد كارشناسي در خوابگاه

شوند كه از نظر  هاي كوي دانشگاه ساكن مي دانشجويان مرد كارشناسي ارشد در خوابگاه
چرا  ،امكانات رفاهي شرايط بهتري دارد. اما اين موضوع براي دانشجويان دختر متفاوت است

شوند و شرايط  هاي كوي دانشگاه مستقر مي ه در هر دو مقطع دانشجويان زن در خوابگاهك
  مشابهي دارند.

ي  ي مناطق و سهميه ي سهميه ها كه دانشجويان كارشناسي به دو دسته در عامل سهميه 
ي  داري از دانشجويان منطقه صورت معني ي دو به شوند، دانشجويان منطقه ايثارگران تقسيم مي

هاي ذكر  كنند. در ميان تفكيك و سه و همچنين ايثارگران نمره و معدل باالتري كسب مي يك
تر از سايرين است. در مقطع  ي سه ضعيف شده براي اين عامل عملكرد دانشجويان منطقه

داري از  صورت معني ي ايثارگران هستند به بعدي، دانشجويان كارشناسي ارشد كه داراي سهميه
ي استعداد درخشان  تري دارند. دانشجويان سهميه آزاد نمره و معدل پايين دانشجويان سهميه

هاي معدل و نمره تفاوت معني داري از دانشجويان سهميه آزاد نشان  نيز در هيچ يك از معيار
  ند.ا هنداد
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