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  چکیده
 ي ایثـارگري هـا  هعملکرد تحصیلی دانشجویان سـهمی و مقایسه بررسی هدف پژوهش حاضر، 

بـا دانشـجویان سـهمیه منـاطق     ) جانبـازان و فرزنـدان شـهدا   ، آزادگان، جهادگران، رزمندگان(
نفر  800تعداد ، ي بررسی این موضوعبرا. هاي دولتی بود هاي روزانه دانشگاه در دورهگانه  سه

 81و  80، 79هـاي   ورودي سال ،ي مناطقها هنفر دانشجوي سهمی 800اي و دانشجوي سهمیه
هـاي  سپس بـا توزیـع برگـه   . دانشگاه کشور انتخاب شدند 13از  اي هگیري طبق با روش نمونه

ش دانشـگاه  ازپیش تنظیم شده اطالعات مربوط بـه وضـعیت تحصـیلی آنهـا از ادارات آمـوز     
متوسط  هايآنگاه عملکرد تحصیلی دوگروه دانشجو با درنظر گرفتن شاخص. آوري شد جمع

میـانگین معـدل   ، نـامی  هاي مشروطی به ثبـت نسبت نیمسال، واحدهاي گذرانده در هرنیمسال
هاي پـژوهش مبـین آن    یافته. ن مقایسه شدالتحصیال فارغهاي تحصیلی و نسبت تعداد نیمسال
بـه  ي مـذکور  هـا  هاي ایثارگري در تمامی شاخصکننده از سهمیه نشجویان استفادهدا است که

با دانشجویان سهمیه مناطق متفـاوت بـوده و ایـن تفـاوت بـه نفـع دانشـجویان         دار طور معنی
هـاي  تفاوت نسبتاّ زیاد درمیزان مشـروطی دانشـجویان سـهمیه   . شودسهمیه مناطق ارزیابی می

در مقایسـه بـا   ) نـام کـرده اسـت    هـایی کـه دانشـجو ثبـت    مسـال درصد از نی 2/23( ایثارگري
 نکتـه مثبـت در  . ي این نوشتار اسـت ها هترین یافت یکی از مهم) درصد 8/6( دانشجویان مناطق

ي ها فاصله آنها با سایر دانشجویان در نیمسال کم شدن ،ایثارگر خصوص دانشجویان شاهد و
نمـره در   12/2گروه دانشـجو از   یلی در دوکه تفاوت معدل ترم تحص به طوري؛ پایانی است
  . نمره در ترم هشتم کاهش یافته است 01/1ترم اول به 

  
، ي ایثـارگري هـا  هسـهمی  هـاي دولتـی،   دانشگاه ،دانشجویان عملکرد تحصیلی: يکلیدواژگان 

  هاي عملکرد تحصیلیشاخص، ي مناطقها هسهمی
                                                                                                                                      

 )sadeghi@soore.ac.ir :مسئول مکاتبات( ت علمی دانشگاه سورهأعضو هی *
  بهشتی استادیار دانشگاه شهید** 

  استادیار دانشگاه تهران ***
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  مقدمه و بیان مسئله 
یکـی از   ،هـا و مراکـز آمـوزش عـالی    ی دانشـگاه پس از انقـالب فرهنگـی و بازگشـای   

بنـدي بـراي ایجـاد     هاي اعمال شده در زمینه جذب دانشجو توجه بـه سـهمیه   سیاست
از . عدالت آموزشی و رفع نیاز مناطق محروم کشور به نیروي انسـانی متخصـص بـود   

گزینش یا جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی تنها بر اساس نمرة علمـی در   ،رو این
بلکه توجه به محل سکونت داوطلب نیز حائز توجه و ؛ آزمون ورودي صورت نگرفت

ران حوزه آموزش عالی با رویکرد عدالت محوري اسیاستگذ، بدین ترتیب. اهمیت بود
کننـدگان در کنکـور    و توجه به مناطق محروم کشـور و بـا ایـن اسـتدالل کـه شـرکت      

، یک آزمون یکسان به رقابت پردازنـد  راند تا بتوانند دامکانات آموزشی یکسان نداشته
پاسخگویی به نیـاز منـاطق محـروم     ،از سوي دیگر. را پیش گرفتند بندي سهمیهطریقه 
و سـپس بـه    کـرده  کند داوطلبان بومی مدارج علمی الزم را در دانشگاه طی می ایجاب

بدون  را هاي آزمون وروديبر دیدگاه دیگر که تنها نمره ،این نظر. این مناطق بازگردند
پس از شروع جنگ در سـال  . فائق آمد، دانست میمالك گزینش  ،توجه به سایر عوامل

هاي جنـگ و ضـرورت    و حضور بخشی از داوطلبان ورود به دانشگاه در جبهه 1357
جانبـازان و  ، ي شـهدا ها هپرداختن به مسائل آموزشی ایشان و همچنین توجه به خانواد

هـاي جدیـدي بـا هـدف     سـهمیه ، فقدان یا جانبـازي  دیدگی ازدلیل آسیبه ب، آزادگان
) هیأت دولت و مجلس( تسهیل ورود این گروه از متقاضیان به تصویب مراجع قانونی

  . رسید
عـالی  سهمیه خانواده شهدا توسط شـوراي  ،30/7/1363براي نخستین بار در تاریخ 

همچنـین   فرزنـدان شـاهد و   ،انقالب فرهنگی به تصویب رسید که براساس این قـانون 
 ،1365در سـال  . خواهران و برادران شهدا توانسـتند از سـهمیه خاصـی اسـتفاده کننـد     

عالی انقالب فرهنگی رسید که براسـاس آن  شاهد به تصویب شوراي ٪5قانون سهمیه 
، مفقـودین ، صورت اضافه ظرفیت به فرزنـدان شـهدا  ه ها بظرفیت پذیرش دانشگاه 5٪

نمـرة علمـی    ٪75به شرط کسب حـداقل  ( درصد ٪70اسرا و فرزندان جانبازان باالي 
، البته در کنار این سهمیه. یافتاختصاص می) آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد

بنیاد شهید تعهد داشت که دانشگاه شاهد را براي افزایش ظرفیت آموزش عالی کشـور  
د رزمنـدگان  ایجاد تسهیالت براي ورو«نیز قانون  1367در سال . تأسیس و توسعه دهد

معـروف بـه   » ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی   و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه
 کـه در  ،درصدي رزمنـدگان بـه تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی رسـید        40سهمیه 
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درصد ظرفیـت   40 ،طبق قانون اخیر. هایی به آن اضافه شدهاي بعد مواد و تبصره سال
جانبـازان و آزادگـان   ، ن داوطلـب بسـیجی  ها به رزمندگان و جهـادگرا پذیرش دانشگاه
درصـد   40درصـد شـاهد و    5( ي تخصـیص یافتـه  هـا  لیکن ظرفیت .اختصاص یافت

به استناد آمارهاي سازمان سـنجش آمـوزش کشـور و اذعـان مـدیران ایـن       ) رزمندگان
میـزان   ).16 -23: 1380، صادقی جعفـري ( سازمان هرگز توسط ایثارگران تکمیل نشد

، 98/1، 47/1بـه ترتیـب    1377تـا   1372هـاي  سهمیه شاهد در سال استفاده از ظرفیت
درصد بـوده   4/1تنها  1379این میزان در سال . درصد بوده است 1/3، 44/2، 6/2، 3/2

. درصد ظرفیت تکمیل شـده اسـت   10/1نیز  88و  87ي ها در سال). 17: پیشین( است
تنهـا   1377در سـال  درصدي شاهد در بـاالترین وضـعیت    5ظرفیت  ،به عبارت دیگر

در سهمیه رزمندگان نیز چنـین شـرایطی وجـود دارد و    . درصد استفاده شده است 1/3
در . درصـد نیـز نرسـید    20هرگز ظرفیتی که از سوي رزمندگان تکمیل شـد حتـی بـه    

بـه دلیـل   ) رزمنـدگان و جهـادگران  ( هاي اخیر نیز جمعیت این گروه از داوطلبـان سال
 40سـهمیه  ، هـا  همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشـگا ثابت بودن و حتی کاهش و ه

نام کنکور بـاقی مانـد    ي ثبتها هنمادین در دفترچ به صورتبیشتر  ،درصدي رزمندگان
  . توسط داوطلبان مناطق سه گانه تکمیل شد ها و در واقعیت این ظرفیت

) شهید بنیاد؛ بنیاد جانبازان( ي خاصی در بیرون دانشگاهها ارگان؛ بجز اعمال سهمیه
بـا برگـزاري   تشـکیل و  ) ایثـارگر  سـتادهاي شـاهد و  ( و واحدهایی در درون دانشگاه

هـاي تقـویتی در طـی دوران    هاي آموزشی پـیش از ورود بـه دانشـگاه و کـالس     دوره
اي سعی فرهنگی و مشاوره، هاي رفاهی ها و همچنین اجراي برنامه تحصیل در دانشگاه

  . اندطلبان و دانشجویان شاهد و ایثارگر داشتهآموزشی داو در ارتقاء سطح تحصیلی و
، هـاي حمـایتی   ایجاد تسهیالت ورود به دانشگاه و تنظیم برنامـه  هدف از ،تردید بی
هاي اجتماعی قعیتهاي تحصیلی و دستیابی به مواي کسب موفقیتمشاورهو  یآموزش
ب افزایش موج ،هاي تحصیلی از یک سوموفقیت. است بوده تر از سوي جامعهمناسب

 و نمایـد  هاي ناشی از جنگ را جبران مـی منزلت اجتماعی فرد شده و بخشی از آسیب
تر ایـن افـراد در   هاي اجتماعی بهتر و حضور گستردهبا کسب موقعیت ،از سوي دیگر

هـاي مـدنظر   فراینـد بازتولیـد و تقویـت ارزش   ، هاي مدیریتی و تخصصی کشور حوزه
  . گیردنظام اجتماعی شکل می

ارزیـابی میـزان   ، هـاي اجتمـاعی و آموزشـی   ها و طرحاره به مانند سایر برنامههمو
هاي مـورد اشـاره از ابعـاد مختلـف فـردي و      موفقیت و نیل به هدف در ایجاد سهمیه
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در بهبـود پایگـاه طبقـاتی و     بنـدي  سهمیهبررسی نتایج . اجتماعی ضرورت داشته است
در تـرویج   تـأثیر ، دیـده  ي آسـیب هـا  هانوادخـ  در تـأثیر ، مند جایگاه اجتماعی افراد بهره

در  تـأثیر ، هـاي ایثـارگري  تقویـت ارزش ، هاي آموزشیهاي مورد نظر در محیطارزش
یکـی از  . نظام آموزشی دانشگاه و مانند آن بایستی مورد مطالعـه و ارزیـابی قرارگیـرد   

گروه  میزان موفقیت این، هایی که بررسی آن در این زمینه مفید استترین شاخصمهم
  . از دانشجویان در عملکرد تحصیلی و آموزشی در مقایسه با سایر دانشجویان است

پرسـش مطـرح اسـت کـه عملکـرد تحصـیلی ایـن گـروه از         ایـن   ،به سخن دیگر
در ) سهمیه مناطق سـه گانـه  ( دانشجویان چگونه بوده و در مقایسه با سایر دانشجویان

ـ ، ارائه پاسخ به این پرسش کلـی چه سطحی است؟  ، ي زیـر هـا  دنبـال آن پرسـش  ه و ب
  . حاضر استاین مقاله  هدف
 دار معنیتفاوت  ،ي ایثارگري و مناطقها هآیا عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمی .1
 دارد؟
 هاي آموزشی چگونه است؟عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجو در گروه .2
یان هر یک ي ایثارگري با دانشجوها هتفاوت عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمی .3

 از مناطق سه گانه چگونه است؟
آیا میزان تفاوت احتمالی عملکرد تحصـیلی دو گـروه در طـول تحصـیل تغییـر       .4
 کند؟ می

  ی در دو گروه یکسان است؟التحصیل فارغآیا میزان  .5
متغیرهـاي   گاه سیستمی به ارزیـابی آمـوزش عـالی،   باید اذعان داشت که در یک ن

را ..) .آموزشـی و ، سیاسـی ، اجتمـاعی ، عـاطفی ، مل شخصـی عوا( متعدد با دامنه وسیع
: چنانچـه یمنـی معتقـد اسـت    . توان در عملکرد تحصیلی دانشجویان دخیل دانست می

..) .ابتکـارات و ، ابـداعات ، افت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی( هاي آموزش عالیپدیده«
ایـن   در. شـوند تابع مجموعه عوامل مختلفی هسـتند کـه بـه ایـن کلیـت مربـوط مـی       

بلکه عوامل ، گذارندنمی تأثیربر عملکرد تحصیلی ، ها فقط متغیرهاي آموزشی موقعیت
شرایط ، هاي فرديتوانایی، عوامل اقتصادي و اجتماعی، دیگري نظیر شرایط خانوادگی

هرچند از آنجا که ایـن دو گـروه    ).94 :1380، یمنی( »کنندنیز دخالت می ...سیاسی و
نمره کـل  ( هاي تحصیلی قبل از ورود به دانشگاهدرآورده) ناطقایثارگران و م( دانشجو

بـه طـور   شـاید بتـوان   ) دلیل تخصـیص سـهمیه  ه ب( یکسان نیستند) آزمون ورودي در
ترین دلیل متفاوت بودن نتایج تحصیلی دو گروه را به این عامل مـرتبط   شهودي اصلی
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آمـاري رابطـۀ    لحاظ بهکم لکن موضوع زمانی قابل دفاع خواهد بود که دست؛ دانست
، از آن گذشـته . محکمی میان عملکرد تحصیلی و نمرة آزمون ورودي به اثبـات برسـد   

 ،رو از ایـن ؛ بررسی تک متغیري در زمینه یـافتن عوامـل معمـوالً مـورد قبـول نیسـت      
طلبد کـه در ایـن نوشـتار مـدنظر نیسـت و تنهـا بـه         می پرداختن به آن فرصتی مفصل

  . ده استمقایسه دو گروه بسنده ش
  

  پژوهش  هپیشین .2
جهـان و ایـران تحقیقـات متعـددي      پیرامون عملکرد تحصـیلی از ابعـاد گونـاگون در   

صورت گرفته است که اغلب محققان به بررسی عوامـل مـؤثر بـر عملکـرد تحصـیلی      
تحقیقات انجام  ،در ایران) بندي سهمیه( اما با توجه به خاص بودن موضوع، اندپرداخته

  . شمارند انگشت، هاي تحقیقاتیدر قالب طرحشده به ویژه 
در پژوهشـی بـا    )1368( جهاد دانشگاهی دانشکدة علوم اجتماعی دانشـگاه تهـران  

افـت تحصـیلی    جامعه آماري دانشجویان دانشگاه تهران بـه عوامـل مختلـف مـؤثر در    
مسـائل و مشـکالت   ، دانشجویان شاهد این دانشـگاه پرداختـه و ضـعف پایـه درسـی     

تحصـیلی ایـن   مشکالت مالی و اقتصادي را به عنوان عواملی مؤثر در افت  ،خانوادگی
مطالعـه دانشـگاه شـاهد دو گـروه      نیز در )1381( شریفیان .دانشجویان برشمرده است

دانشجویان شاهد داراي افت تحصـیلی و پیشـرفت تحصـیلی را در رابطـه بـا عوامـل       
به ایـن نتیجـه دسـت    ده و اجتماعی و خانوادگی و عوامل آموزشی بررسی نمو، فردي

 مشکالت خانوادگی بیشـتر  داراي دانشجویان شاهد داراي افت تحصیلی یافته است که
پیشـرفت   انـد و نـوع رشـته تحصـیلی نیـز در     و حضور کمتري در دانشگاه داشته بوده

پژوهش دیگري که توسط اداره کل شاهد و ایثـارگر وزارت   .تحصیلی مؤثر بوده است
مشـخص سـاخت کـه فاصـله عملکـرد      ، انجـام شـد   1380سال بهداشت و درمان در 

 هـاي نخسـت زیـاد بـوده و بـه تـدریج کـم       تحصیلی دو گروه دانشجویان در نیمسال
عـدد بزرگتـري    ،ايشود و شاخص مشروطی و بازمانده از تحصیل در گروه سهمیه می

 عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجو ،نیز در پژوهشی )1380( موسوي .دهد می را نشان
هـاي   در رشـته دانشجویان شاهد دهد که  هاي وي نشان می یافته. نموده استرا مقایسه 

تـر و  ها ضـعیف تمامی نیمسال درمختلف تحصیلی نسبت به دانشجویان سهمیه مناطق 
   .هاي مشروطی و واحدهاي مردودي آنان در مقایسه بیشتر است میزان نیمسال
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ي علـوم  هـا  هو گروه دانشـجو در رشـت  نیز در مقایسه د )1384( پور درتاج و موسی
 کـه  انـد و نشـان داده  نـد ا دسـت یافتـه  مشـابهی   نتایج به انسانی در پنج دانشگاه کشور

تري دارند و میزان مشروطی آنها بیشـتر   اي عملکرد تحصیلی ضعیفدانشجویان سهمیه
   .است

ز تـر ا  وسـیع  ،جامعـه آمـاري   به لحاظ ،پژوهشی که مقاله حاضر بر آن استوار است
پنج گـروه آموزشـی    ها را درسایر رشته ،هاي پزشکیتحقیقات قبلی است و بجز رشته

دانشـگاه کشـور    13هاي خارجی در هنر و زبان، علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه
و  هـا  ههاي خارجی به دلیل ویژگی خاص این رشـت گروه آموزشی زبان( گیرددربر می

و تقریبـاً جدیـدترین   ) روه دیـده شـده اسـت   آزمون ورودي مستقل به عنوان یـک گـ  
استناد به آمارهاي سازمان سنجش . رودبه شمار می) 1384پایان یافته در سال( پژوهش

یکـی دیگـر از    ،آموزش کشور و انتخاب نمونه آماري از بانک اطالعات ایـن سـازمان  
  . نقاط قوت این تحقیق است

  
  ي عملکرد تحصیلی ها شاخص

پـذیر   هـاي متفـاوتی امکـان   ملکرد تحصیلی با انتخاب شاخصعملیاتی کردن مفهوم ع
 ،نرخ گذر و ضریب مانـدگاري ، نرخ قبولی، نرخ افت، نرخ مردودي، نرخ ارتقاء. است

پور به نقـل   نژاد و موسی حسین، گروه مشاوران یونسکو( ها استجمله این شاخص از
ر یـ میزان تغی، مردودي میزان، هاي میزان گذریمنی نیز بر شاخص ).83 :1384از درتاج 

هـاي کیفیـت   بـه عنـوان شـاخص   ، میزان انصراف و متوسط زمان اخـذ مـدرك  ، رشته
   ).77 :1380، یمنی( آموزشی اشاره کرده است

 دو گـروه هاي موفقیت آموزشـی  زیر به عنوان شاخص شاخصسه  ،تحقیق در این
  :اند هه قرار گرفتمورد مقایسو  کار گرفتهه ب ي ایثارگري و مناطقها هدانشجویان سهمی

هاي مشـروطی بـه    نسبت نیمسال) 2، نیمسال شده در هرمتوسط واحدهاي پاس) 1
 . هاي تحصیلی نیمسالمیانگین معدل ) 3 ینام ثبت

شـاخص دیگـري   . کننـد  گیري می مفهوم عملکرد تحصیلی را اندازه ،ها این شاخص
استفاده قرار گرفتـه  عنوان شاخص تکمیلی مورد به ، ی استالتحصیل فارغنیز که نسبت 

شوند که بررسـی  ي ترکیبی محسوب میها دو شاخص نخست از جمله شاخص. است
واحدهاي قبـولی و  ، اي چون تعداد واحدهاي مردوديهاي سادهآنها وضعیت شاخص
  . شوند ها تعریف میدر ادامه شاخص. سازدمانند آن را نمایان می
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طـور  دهد که بـه  اخص نشان میاین ش: متوسط واحدهاي گذرانده در هر نیمسال
چنـد واحـد درسـی را     ،نام کرده است نیمسال تحصیلی که دانشجو ثبت متوسط در هر

از تقسـیم تعـداد    ،ایـن شـاخص   ).نمره قبـولی کسـب کنـد   ( با موفقیت گذرانده است
 . یدآ نامی به دست می ي ثبتها ترم واحدهاي پاس شده در طول تحصیل به تعداد

دهـد دانشـجویان   این شاخص نشان می: نامیوطی به ثبتي مشرها نسبت نیمسال
ایـن شـاخص از   . انـد  مشروط شـده  ،اندنام کردههایی که ثبتچند درصد از نیمسال در

 . آید می نامی بدستي ثبتها ي مشروطی به ترمها تقسیم ترم
معـدل نیمسـال    ،نیمسـال تحصـیلی   براي هر: هاي تحصیلیمیانگین معدل نیمسال

سـپس متغیـر   . وارد شـده اسـت   SPSSافـزار  جو ثبت و در محـیط نـرم  تحصیلی دانش
  . ساخته شده است ها جدیدي تحت عنوان میانگین معدل نیمسال

  
   تحقیق شناسی روش

هـاي مشـهور بـه    کـه از جملـه روش   1ي موجودها هروش تحلیل داددر این تحقیق از 
  . استفاده شده است، شودمحسوب می 2اسنادي روش

 کننـدگان از  اسـتفاده ( ایثـارگر  دانشـجویان شـاهد و   شـامل  ،حقیـق جامعه آمـاري ت 
هـاي  دوره کارشناسی سیستم آموزشی روزانه دانشـگاه ) هاي شاهد و رزمندگان سهمیه
  . باشد می نفر 6270 به تعداد، 81 تا 79هاي ورودي سال؛ دولتی

یی ها هدر مرحله اول از فهرست دانشگا :در دو مرحله انجام شده است، گیرينمونه
دانشگاه بـه   13نفر دانشجوي شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل بودند  40که بیش از 

دانشگاه بـه   13فهرست دانشجویان ، در مرحله دوم؛ صورت تصادفی ساده انتخاب شد
تهیـه و بـا اسـتفاده از روش    ، گیري نهاییعنوان چارچوب نمونهتفکیک نوع سهمیه به 

 . نمونه آماري انتخاب شد) جنس، سال ورود ، زشیگروه آمو( اي گیري طبقه نمونه
 95/0در سطح اطمینان  و 05/0حجم نمونه با در نظر گرفتن دقت احتمال مطلوب 

که به دلیل  است) نفر 400تقریبا ( نفر 384حداقل تعداد  کوکرانبا استفاده از فرمول  و
 هـاي گـروه ( نهاداشتن تعداد مناسب در آ ها و حفظ دقت احتمالی مطلوب در زیرگروه

زمـون  آتحلیـل اطالعـات و    امکـان تجزیـه و   و) زبـان  هنـر و   ،انسانی ،علوم پایه ،فنی
نفردانشجوي سـهمیه   800و  ایثارگرنفر دانشجوي  800تعداد ، ها ها در زیرگروه فرضیه

                                                                                                                                      
1. Existing statistics 
2. Documents method 
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دانشـگاه  : هـاي مـورد بررسـی عبارتنـد از    دانشـگاه . دانشگاه انتخاب شد 13از  مناطق
، دانشـگاه رازي کرمانشـاه   ،)ره( خمینـی المللی امـام دانشگاه بین، ایالمدانشگاه ، ارومیه

، دانشـگاه شـهیدچمران اهـواز   ، دانشـگاه شهیدبهشـتی  ، بلوچسـتان  دانشگاه سیسـتان و 
دانشـگاه عالمـه   ، دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر   ، دانشگاه صنعتی اصـفهان ، دانشگاه شیراز

 . تهراندانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه هنر ، طباطبایی
تعداد  ،هاي تحقیق شامل نمرات دروس و میانگین نمرات در نیمسال تحصیلی داده

معـدل  ، ي مشـروطی هـا  تعـداد نیمسـال  ، تعداد واحدهاي مردودي، واحدهاي اخذشده
است کـه در ایـن مقالـه مـورد اسـتفاده قـرار        ي دیگريها هدادو ي تحصیلی ها نیمسال
از توسـط همکـاران تحقیـق    تنظـیم شـده   از پـیش  هـاي  برگهدر  ها این داده .اندنگرفته

از آزمـون   ،هـا  هدر مرحله تحلیـل داد . آوري شد ها جمع واحدهاي آموزش در دانشگاه
آزمـون خـی دو    و ي مستقلها هآزمون تی گرو، آزمون تکمیلی توکی، تحلیل واریانس

  .استفاده شد
   
  هاي پژوهش یافته
ي مطرح شده در شـش بخـش تحلیـل    ها هاي حاصل از تحقیق با توجه به پرسشداده

عملکـرد   ،ي جمعیـت نمونـه در بخـش دوم   هـا  پـس از توصـیف ویژگـی    .شده است
ي ایثارگري و سهمیه منـاطق مقایسـه شـده    ها هتحصیلی در دو گروه دانشجویان سهمی

 بـه  هـارم نیـز  چدر بخش  .متغیر گروه آموزشی کنترل شده است ،در بخش سوم .است
در بخـش   .شـده اسـت   پرداختـه گانه  تفکیک مناطق سه هعملکرد دانشجویان بمقایسه 
مورد ارزیابی قرار ي پایانی ها در ترمدانشجویان مذکور تحصیلی عملکرد فاصله  پنجم،
  . آزمون شده است دانشجویان مورد اشاره التحصیلی رغنرخ فا نهایتو در گرفته 

  
  ي جمعیت نمونهها ویژگی

درصـد مـرد    8/43درصـد زن و   2/56شـامل  ، جنسـی  به لحاظترکیب جمعیت نمونه 
 9/31، 1379ها ورودي سـال  درصد نمونه 4/36، نظر سال ورود به دانشگاه از. شود می

بیشترین فراوانـی  . هستند 1381درصد ورودي سال  5/33و  1380درصد ورودي سال 
درصد دانشجویان  6/5میزان . باشد می 1361 سال مربوط به متولدین ،از نظر سال تولد

در حالیکه هیچ یک از دانشـجویان  ، هستند 1350تا  1330هاي اي متولدین سالهسهمی
میـانگین سـنی در گـروه    ، به سخن دیگر. گنجند در این گروه سنی نمی ،سهمیه مناطق
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 4/62 ،مجمـوع دو گـروه دانشـجو    در. باالتر اسـت ) طبق انتظار( هاي ایثارگريسهمیه
صد سه بـار و بیشـتر در کنکـور شـرکت     در 2/6درصد دو بار و  3/31، درصد یک بار

درصد  4/48درصد و در گروه مناطق  7/69ي ایثارگري ها هاما در گروه سهمی، نداکرده
یعنی نسبت بیشتري از دانشجویان ایثارگر در بار ؛ اند یک نوبت در کنکور شرکت کرده

  . اند هنخست در دانشگاه پذیرفته شد
  

  انشجو ي عملکرد تحصیلی در دو گروه دها شاخص
 پرسش این اسـت کـه آیـا عملکـرد تحصـیلی در دو گـروه دانشـجو        ،در قدم نخست

بدون کنترل رشته و گروه آموزشی و سایر ) ي مناطقها هي ایثارگري و سهمیها هسهمی(
 H.ي دارد؟ با توجه به سه شاخص عملکرد تحصـیلی فـرض   دار معنیمتغیرها تفاوت 

  :در مورد هر شاخص عبارت است از
نیمسال تحصیلی در دو گروه دانشجو تفاوت  شده در هرواحدهاي پاس متوسط .1
 . داري ندارد معنی
ی در دو گـروه دانشـجو تفـاوت    نام ثبتي مشروطی به ها میانگین نسبت نیمسال .2
  . ندارد يدار معنی
 يدار در دو گـروه دانشـجو تفـاوت معنـی     ي تحصـیلی ها نیمسالمیانگین معدل  .3
  . ندارد
  

  ي عملکرد تحصیلی در دو گروهها ي تفاوت میانگین شاخصدار معنیون آزم) 1( جدول
 شاخص عملکرد تحصیلی

وضعیت 
 دانشجو

 میانگین تعداد
انحراف 
 t df sig استاندارد

متوســط واحــد پــاس شــده در 
 نیمسال

  55/2 62/16 716 مناطق 000/0 1420 -506/14 71/3 17/14 706  ایثارگري
 به مشروطی ايهالنیمس نسبت
 نامی ثبت

 84/14  81/6 716 مناطق 000/0  1413 898/13  78/27 22/23 699 ایثارگري
هاي  نیمسال عدلم میانگین
  تحصیلی

  84/1  94/14 716 مناطق 000/0  1413  -182/16  92/1 32/13 699 ایثارگري
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ي عملکـرد تحصـیلی   هـا  شـاخص  میانگینتفاوت براي ي مستقل ها هگرو t آزمون
 یعنـی ؛ شـود  مـی  تأییـد رد و فرض مخالف  H. فرض دهد در هرسه شاخصنشان می
  . ي میان دو گروه دانشجویان وجود دارددار معنیتفاوت 

هـا  تفـاوت میـانگین  ، نیمسـال  شاخص متوسط واحدهاي گذرانده شده در هـر  در 
  :منفی است

Mean difference = -2. 45 
t (1420) = -14. 5; p = 0. 00  

ي تفاوت میانگین متوسط واحدهاي گذرانده در هـر  دار معنیرضیه ف ،به این ترتیب
به طور  دانشجویان ایثارگر«به این معنا که ؛ شود می تأییدنیمسال بین دو گروه دانشجو 

  . »اند هواحد کمتر از سایر دانشجویان گذراند 45/2میانگین در هر نیمسال 
 ت میـانگین مثبـت  تفـاو » نـامی  ي مشروطی بـه ثبـت  ها نسبت نیمسال«در شاخص 

بدین معنـا کـه میـانگین نسـبت     ؛ مثبت است tبه دست آمده و اندازه آزمون ) 40/16(
در گروه ایثارگر بیشـتر   ،نام کرده یی که دانشجو ثبتها ي مشروطی به نیمسالها نیمسال
؛ انـد هـاي بیشـتري مشـروط شـده    دانشجویان ایثارگر در نیمسال، به دیگر سخن. است

هـایی کـه اخـذ واحـد     درصـد نیمسـال   23/22طور میـانگین در   به دانشجویان ایثارگر
درصـد   8/6کـه دانشـجویان سـهمیه منـاطق در     در حـالی ؛ انـد اند مشـروط شـده   کرده

 t (1413) =13. 89; p=0. 00اندازه آزمـون  . اند همشروط شد ،نامی هاي ثبت نیمسال
  . کند می تأییدداري تفاوت را  معنی
برابـر  » ي تحصـیلی ها میانگین معدل نیمسال«در شاخص تفاوت میانگین دو گروه  

ـ ) m=13. 32; s=1. 92( میانگین معدل کـل دانشـجویان ایثـارگر   . است -62/1با   هب
) m=14. 49; s= 84 .1( داري از میانگین معدل دانشجویان سـهمیه منـاطق   طور معنی
 تأییـد وت را داري تفا معنی p=0. 00 t (1413) ;18 .16- = اندازه آزمون. کمتر است

  . شودها رد می فرض مساوي بودن میانگین، به بیان دیگر. کند می
، باشـند  مـی  کننده هـم  هاي عملکرد تحصیلی که برخی تکمیلکلی شاخصبه طور 

ي در مقایسه با دار معنیبه طور دهند که عملکرد تحصیلی دانشجویان ایثارگر نشان می
 دانشـجویان ایثـارگر  . تـر اسـت   فعملکرد تحصیلی دانشجویان سـهمیه منـاطق ضـعی   

انـد و   واحدهاي بیشتري را مردود شـده ، اندرغم آنکه واحدهاي کمتري اخذ کرده علی
ي هـا  و میـانگین معـدل نیمسـال    انـد  هي تحصیلی بیشـتري مشـروط شـد   ها در نیمسال

کمتر از میانگین معدل دانشـجویان سـهمیه منـاطق     ،داري طور معنیتحصیلی آنها نیز به
  . است
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  هاي آموزشیلکرد دو گروه دانشجو به تفکیک گروهعم
داري  معنـی بـه طـور   عملکرد تحصیلی در دو گـروه دانشـجویان    ،چنانچه مالحظه شد

هاي آموزشی وجود دارد؟ براي بررسی آیا این وضعیت در تمامی گروه؛ متفاوت است
بـه  سه شاخص مزبور در دو گروه دانشجویان ایثـارگر و سـهمیه منـاطق    ، این موضوع
  . اند آورده شده )2(نتایج در جدول . شود می ي آموزشی نیز بررسیها هتفکیک گرو

  
ي عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجو به تفکیک گروه ها مقایسه شاخص )2(جدول 

  آموزشی
گروه 
  آموزشی

شاخص عملکرد 
 تحصیلی

وضعیت 
دانشجو در 

 سهمیه
انحراف  میانگین تعداد

 t df sig استاندارد

گـــــروه 
ــی ف نــــ

  مهندسی

 ساپ واحد متوسط
 نیمسال رد شده

 78/2 63/15 195 مناطق 000/0 379 -41/7 71/3 15/13 186 ایثارگري
 هاي نیمسال نسبت

ــروطی ــه مشــ  بــ
 نامی ثبت

 38/26 77/24 181 ایثارگري
 66/16 67/8 195 مناطق 000/0 374 21/7

ــدل ــل معـــ  کـــ
ــال ــاي نیمســ  هــ
 دانشگاه تحصیلی

 48/1 08/13 181 ایثارگري
27/8  374 000/0 68/1 44/14 195  مناطق 

گـــــروه 
  علوم پایه

 پاس واحد متوسط
 نیمسال در شده

 30/2 11/16 164 مناطق 442/8 310 000/0 60/3 24/13 148 ایثارگري
 هاي نیمسال نسبت

ــروطی ــه مشــ  بــ
 نامی ثبت

 27/29 05/31 147 ایثارگري
 13/17 39/9 164 قمناط 000/0 309 058/8

ــدل ــل معـــ  کـــ
ــال ــاي نیمســ  هــ
 دانشگاه تحصیلی

 46/1 76/12 147 ایثارگري
229/9 309 000/0 89/1 54/14 164 مناطق 

گـــــروه 
  انسانی

 پاس واحد متوسط
 نیمسال در شده

 30/2 69/17 244 مناطق 046/9  481 000/0 31/3 34/15 239 ایثارگري
 هاي نیمسال نسبت

ــرو ــه طیمشــ  بــ
 نامی ثبت

 40/27 88/20 239 ایثارگري
 49/12 25/4 244 مناطق 000/0 481 613/8

ــدل ــل معـــ  کـــ
ــال ــاي نیمســ  هــ
 دانشگاه تحصیلی

 92/1 53/13 239 ایثارگري
 75/1 24/15 244  مناطق 000/0 481 -19/10

 پاس واحد متوسط  گروه هنر
 نیمسال در شده

 94/1 55/16 45 مناطق  006/0 110 -793/2 83/3 82/14 67 ایثارگري
 هاي نیمسال نسبت

ــروطی ــه مشــ  بــ
 نامی ثبت

 79/26 31/14 66 ایثارگري
 56/9 53/4 45 مناطق  021/0 109 348/2
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گروه 
  آموزشی

شاخص عملکرد 
 تحصیلی

وضعیت 
دانشجو در 

 سهمیه
انحراف  میانگین تعداد

 t df sig استاندارد

ــدل ــل معـــ  کـــ
ــال ــاي نیمســ  هــ
 دانشگاه تحصیلی

 3 93/13 66 ایثارگري
 64/1 86/15 45 مناطق 000/0 109 -926/3

گـــــروه 
  زبان

 پاس حدوا متوسط
 نیمسال در شده

 19/2 94/16 68 مناطق 000/0 132 -884/4 96/3 25/14 66 ایثارگري
 هاي نیمسال نسبت

ــروطی ــه مشــ  بــ
 نامی ثبت

 59/26 90/18 66 ایثارگري
 35/12 98/5 68 مناطق 000/0 132 624/3

ــل   ــدل کـــ معـــ
ــال ــاي  نیمســ هــ

 تحصیلی دانشگاه

 16/2 83/13 66 ایثارگري
 96/1 65/15 68  مناطق 000/0 132 -090/5

  
تفاوت در سه شاخص عملکرد تحصیلی میـان دو گـروه    ،در گروه فنی و مهندسی
 هـا  انـدازه آزمـون  . شـود  رد مـی  H.است و فرض  دار معنیدانشجویان ایثارگرو مناطق 

  :بدین شرح بوده است
   t (379) = -7. 41; p=0. 00: نیمسال در هر گذراندهدر شاخص متوسط واحدهاي 

  t (374) = 7/126; p=0. 00: نامی ي مشروطی به ثبتها در شاخص نسبت نیمسال
   t (374) = -8. 271; p=0. 00: دانشگاهي تحصیلی ها در شاخص معدل کل نیمسال

در سه شاخص عملکـرد تحصـیلی میـان دو گـروه دانشـجویان       در گروه علوم پایه نیز
   .شود رد می H.و فرض  باشد می دار معنیو مناطق تفاوت  ایثارگر

   t (310) = -8/442; p=0. 00: نیمسال در هر گذراندهدر شاخص متوسط واحدهاي 
  t (309) = 8/058; p=0. 00: نامی ي مشروطی به ثبتها در شاخص نسبت نیمسال

  t (309) = -9/229; p=0. 00: دانشگاهي تحصیلی ها در شاخص معدل کل نیمسال
در سه شاخص عملکرد تحصیلی میان دو گـروه دانشـجویان    نیز در گروه علوم انسانی

   .شود رد می H.باشد و فرض  می دار معنیو مناطق تفاوت  ایثارگر
   t (481) = -9/046; p=0. 00: نیمسال در هر گذراندهدر شاخص متوسط واحدهاي 

  t (481) = 8/613; p=0. 00: نامی ي مشروطی به ثبتها در شاخص نسبت نیمسال
  t (481) = -10/196; p=0. 00: دانشگاهي تحصیلی ها شاخص معدل کل نیمسال در

و  در سه شاخص عملکرد تحصیلی میان دو گروه دانشجویان ایثـارگر  در گروه هنر نیز
  . باشد می دار معنیمناطق تفاوت 
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   t (110) = -2/793; p=0. 00: نیمسال در هر گذراندهدر شاخص متوسط واحدهاي 
  t (109) = 2/348; p=0. 00: نامی ي مشروطی به ثبتها نیمسالدر شاخص نسبت 

t (109) = -3/926; p=0. 00: دانشـگاه ي تحصـیلی  هـا  در شاخص معدل کل نیمسال
    

و  در سه شاخص عملکرد تحصیلی میان دو گروه دانشجویان ایثـارگر  در گروه زبان نیز
  . شود می ي عملکرد تحصیلی مشاهدهها در شاخص دار معنیمناطق تفاوت 

   t (132) = -4/884; p=0. 00: نیمسال در هر گذراندهدر شاخص متوسط واحدهاي 
  t (132) = 3/624; p=0. 00: نامی ي مشروطی به ثبتها در شاخص نسبت نیمسال

  t (132) = -5/090; p=0. 00: دانشگاهي تحصیلی ها در شاخص معدل کل نیمسال
در  دار معنـی هاي آموزشی تفاوت  ی گروهدر تمام ،کلی چنانچه مالحظه شدبه طور 

به عبارت دیگر ؛ شود می ي عملکرد تحصیلی میان دو گروه دانشجو مشاهدهها شاخص
کمتـر از   در هر پنج گروه متوسط واحدهاي گذرانده در هر نیمسال در گـروه ایثـارگر  

ي تحصـیلی  هـا  ي مشروطی باالتر و معدل کـل نیمسـال  ها نسبت نیمسال، مناطق است
  . تر است پایین

در ، -9/1به ترتیب در گـروه هنـر    ،ي تحصیلیها تفاوت میانگین در معدل نیمسال
 -3/1و در گروه فنی و مهندسـی   -7/1در گروه انسانی و علوم پایه ، -8/1گروه زبان 

  . باشد می نمره
  

  گانه  عملکرد دانشجویان دو گروه به تفکیک مناطق سه
نظـام گـزینش   ) هـاي مـورد تحقیـق   سال( اضرحال ح در، طور که در مقدمه آمدهمان

داوطلبـان براسـاس میـزان    ، در ایـن نظـام  . کنـد پیروي می بندي سهمیهدانشجو از نظام 
برخورداري منطقه جغرافیایی محل زندگی خود از امکانـات آموزشـی بـه سـه گـروه      

تـر   شـوند کـه داوطلبـان منـاطق محـروم     منطقه دو و منطقه سه تقسیم مـی ، منطقه یک
نمـره حـد نصـاب    . انند با نمره کل کمتري در آزمون ورودي به دانشگاه راه یابندتو می

درصـد نمـره آخـرین فـرد قبـولی بـدون        85به دانشگاه  3براي ورود داوطلبان منطقه 
بـا  ، از ایـن رو . درصد اسـت  75ایثارگر  و این نمره براي داوطلبان شاهد. سهمیه است

ـ     راي دانشـجویان سـهمیه منطقـه سـه و     توجه به تفاوت اندك در نمـره حـد نصـاب ب
  :ي ایثارگري این پرسش مطرح است کهها هسهمی
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آیا دانشجویان ایثارگر در عملکرد تحصیلی در دانشگاه با دانشجویان هـر سـه   «
  »منطقه تفاوت دارند؟

 بـه  منـاطق بـا سـهمیه    يعملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه ایثارگر ،ین منظوربد
ي هـا  آزمون تحلیل واریانس یک راهـه و آزمـون   وسیله بهطور جداگانه بررسی شد و 

ابتدا سه شـاخص عملکـرد تحصـیلی بـا اسـتفاده از      . مورد مقایسه قرار گرفتتکمیلی 
ي دو بـه  هـا  همقایسـ » توکی«ي تکمیلی ها بررسی و سپس با استفاده از آزمون Fآزمون 

  . دو انجام شد
  

 ي تحصیلیها نیمسال معدل کلآزمون تحلیل واریانس بین  )3(جدول 

 میانگین تعداد سهمیه
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 استاندارد

سطح   دامنه fمقدار 
 داري معنی

منطقـــــه 
 یک

203 20/15 92/1 13506/0 

 10362/0 83/1 97/14 315 منطقه دو 00/0 1283 440/88
 12239/0 72/1 63/14 199 منطقه سه

 07732/0 84/1 29/13 567 ایثارگر

  
ي تحصـیلی در  هـا  میـانگین معـدل نیمسـال    ،مشخص است )3(ه در جدول چنانچ

کنـد   مـی  تأییـد در جدول مذکور  Fتحلیل واریانس و اندازه . چهار سهمیه تفاوت دارد
  . وجود دارد يدار معنیحداقل میان دو گروه تفاوت 

F (3, 1283) = 88. 44; p=0. 00 
شجویان سهمیه منطقـه یـک و   دان دهد نشان می) 4(جدول در آزمون تکمیلی نتایج 

، عملکرد دانشـجویان سـهمیه منطقـه یـک     اما میان؛ وجود ندارد يدار معنیدو تفاوت 
در میـانگین   يدار معنـی تفـاوت   ،منطقه سه و ایثارگري و منطقه یک و سـه ، منطقه دو

معـدل دانشـجویان    ،به عبـارت دیگـر  ؛ وجود دارد آنهاهاي تحصیلی معدل کل نیمسال
طوري که تفـاوت   به؛ تر استاز دانشجویان سهمیه هرسه منطقه پایین يسهمیه ایثارگر

میان سهمیه منطقـه دو و   ،نمره 91/1ي میانگین معدل میان سهمیه منطقه یک و ایثارگر
نمـره در مجموعـه    34/1میان سهمیه منطقه سه و ایثارگري برابر  ،نمره 67/1ي ایثارگر

اي بـین دو گـروه منطقـه    نمره 57/0تفاوت همچنین . استدست آمدهنمونه انتخابی به
  . است دار معنییک و منطقه سه 



  
  
 
65   ...اي عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی مقایسه 
 

  ي تحصیلیها نیمسال معدل کلآزمون توکی براي  )4(جدول 
نامی در  سهمیه ثبت) i( زمونآنامی در  سهمیه ثبت

 ) j( زمونآ
تفاوت 
  میانگین

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 داري معنی

 495/0 16533/0  232/0 منطقه دو منطقه یک
 011/0 18324/0 567/0  منطقه سه

 000/0 15024/0  91/1 ایثارگر
 495/0 16533/0 -232/0 منطقه یک منطقه دو

 184/0 16634/0 33/0  منطقه سه
 000/0 12909/0 67/1 ایثارگر

 011/0 18324/0 -. /56 منطقه یک منطقه سه
 184/0 16634/0 -33/0 منطقه دو
 000/0 15135/0 34/1 ایثارگر

 000/0 15024/0  -91/1 منطقه یک ایثارگر
 000/0 12909/0  -67/1 منطقه دو
 000/0 15135/0 -34/1 منطقه سه

  
در  ،دهدنیز نشان می ي گذرانده شدهها یعنی متوسط واحد ،بررسی دومین شاخص

  :نتیجه آزمون چنین است. وجود دارد يدار معنیتفاوت  ها هسهمی
F (3, 1290) = 70. 27, p < 0. 001 

بـا  ي در هرنیمسال در گـروه ایثـارگر  » میانگین متوسط واحدهاي گذرانده«تفاوت 
واحد به نفـع سـهمیه    7/2واحد و با منطقه سه  6/2با منطقه دو ، واحد 3/2منطقه یک 

یعنی دانشجویان هر سه منطقه در گذراندن واحدهاي درسی ؛ مناطق حاصل شده است
  . اندایثارگري بودهتر از دانشجویان سهمیه موفق
  

  نیمسالهر متوسط واحد گذرانده درآزمون تحلیل واریانس بین  )5(جدول 
انحراف   میانگین تعداد سهمیه

 استاندارد
خطاي 
 استاندارد

سطح   دامنه fمقدار 
 داري  معنی

منطقـــــه 
 یک

203 48/16 33/2 16406/0 

 14667/0 60/2 66/16 315 منطقه دو 000/0 1290 270/70
 19180/0 70/2 73/16  199 طقه سهمن

 15331/0 67/3 11/14 574 ایثارگر
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  آزمون پسین توکی براي متوسط تعداد واحد پاس شده در هر نیمسال )6(جدول 
 )i(  زمونآی درنام ثبتسهمیه )j ( ی نام ثبتسهمیه

 زمونآدر 
تفاوت 
  میانگین

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 داري معنی

 908/0 27950/0 -1878/0 منطقه دو منطقه یک
 849/0 30978/0 -2517/0 منطقه سه

 000/0 25358/0  36/2 ایثارگر
 908/0 27950/0 1878/0 منطقه یک منطقه دو

 996/0  281120/0 -0639/0 منطقه سه
 000/0 21775/0   55/2 ایثارگر

 849/0 30978/0 2517/0 منطقه یک منطقه سه
 996/0 28120/0 0639/0 منطقه دو
 000/0 25546/0  62/2 ایثارگر

 000/0 25358/0   -36/2 منطقه یک ایثارگر
 000/0 21775/0  -55/2 منطقه دو
 000/0 25546/0   - 62/2 منطقه سه

  
ی نیز در سهمیه ایثـارگري بـیش از سـهمیه    نام ثبتهاي مشروطی به نسبت نیمسال
به ترتیب در  ،هاي مشروطینیمسال که میانگین نسبتطوريبه؛ شودسه منطقه دیده می
سـهمیه منطقـه سـه     در ،درصد 7/7در سهمیه منطقه دو ، درصد 3/5سهمیه منطقه یک 

یعنـی  ؛ درصد به دست آمـده اسـت   3/24درصد و در دانشجویان سهمیه ایثارگري 6/8
، انـد  هی مشروط شـد نام ثبتهاي درصد از نیمسال 3/5دانشجویان سهمیه منطقه یک در

  . درصد بوده است 3/24این میزان براي دانشجویان ایثارگر درحالیکه 
  

 ینام ثبتي مشروطی به ها نسبت نیمسالآزمون تحلیل واریانس  )7(جدول 
 f d. f sig خطاي استاندارد انحراف استاندارد  میانگین تعداد سهمیه
 000/0 797/68 3 93696/0 34/13 33/5 203 منطقه یک
 90177/0 00/16 70/7 315 منطقه دو
 01378/0 30/14 88/6 199 منطقه سه

 18334/1 17/28 31/24 567 ایثارگر
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  نامی هاي مشروطی به ثبتآزمون توکی براي شاخص نسبت نیمسال )8(جدول 
 )I( زمونآنامی در  سهمیه ثبت )J (نامی  سهمیه ثبت

 زمونآدر 
تفاوت 
  میانگین

خطاي 
 استاندارد

سطح 
  يدار معنی

 618/0 95887/1  -37/2 منطقه دو ه یکمنطق
 890/0 17111/2 -55/1 منطقه سه

 000/0 78012/1   -9/1 ایثارگر
 618/0 95887/1 37/2 منطقه یک منطقه دو

 976/0 97081/1 82/0 منطقه سه
 00/0 52944/1  -6/16 ایثارگر

 890/0 17111/2 55/1 منطقه یک منطقه سه
 976/0 97081/1 -82/0 منطقه دو
 000/0 79325/1   -42/17 ایثارگر

 000/0 78012/1   9/18 منطقه یک ایثارگر
 000/0 52944/1  6/16 منطقه دو
 000/0 79325/1  4/17 منطقه سه

  
  ي پایانیها فاصله دو گروه دانشجویان در نیمسال

، طـول تحصـیل   ایثـارگر در  و براي ارزیابی روند عملکرد تحصیلی دانشجویان شـاهد 
هـاي  تفاوت میانگین نمرات این گروه از دانشجویان با دانشجویان منـاطق در نیمسـال  

  . اندآورده شده )9(نتایج در جدول . مختلف بررسی شده است
  

  ي متوالیها در نیمسال 79میانگین معدل دانشجویان دو گروه ورودي سال  )9(جدول 
 .t df Sig m. d دانحراف استاندار میانگین تعداد وضعیت دانشجو در تحقیق

 -11/2 00/0 420 -23/10 18/2 82/12 217 ایثارگر نیمسال اول
 07/2 94/14  205 مناطق

 -25/1 00/0 441  -52/6 91/1 44/13 221 ایثارگر نیمسال دوم
 10/2 69/14 222 مناطق

 -32/1 00/0  437 -45/6 12/2 41/13 219 ایثارگر نیمسال سوم
 16/2 74/14 220 مناطق

  -10/1  00/0 425  -16/5 14/2 64/13 208 ایثارگر نیمسال چهارم
 23/2 74/14 219 مناطق

 -25/1 00/0 421 -90/5 11/2 50/13 210 ایثارگر نیمسال پنجم
 22/2 75/14 213 مناطق

 -12/1 00/0 413  -70/5 97/1 88/13 202 ایثارگر نیمسال ششم
 03/2 01/15 213 مناطق

 -36/1 00/0 409 -65/6 15/2 72/13 200 ایثارگر نیمسال هفتم
 9/1 07/15 211 مناطق

 -1 00/0 362 -10/4 29/2 75/13 181 ایثارگر نیمسال هشتم
 37/2 76/14 183 مناطق
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فاصـله میـانگین و انحـراف اسـتاندارد معـدل      ، آمـده اسـت   )9(چنانچه در جدول 
یعنی هـر چـه بـه پایـان تحصـیل       ،ي آخر رو به کاهش استها سالدانشجویان در نیم

فاصـله تحصـیلی خـود را بـا دانشـجویان       ،دانشجویان گروه ایثارگر، شویمنزدیک می
اخـتالف  ، کـه دانشـجویان دو گـروه در نیمسـال اول    طـوري بـه ؛ کنندکمتر می ،مناطق

نمـره   01/1اخـتالف بـه    اند که در نیمسال هشتم ایننمره داشته 12/2میانگین برابر با 
تواند بـه عنـوان نکتـه مثبتـی ناشـی از تـالش مضـاعف        این واقعیت می. رسیده است

 در. گیران ایـن حـوزه قـرار گیـرد     دانشجویان ایثارگر تلقی شود که باید مدنظر تصمیم
هاي تحصیلی تفـاوت میـانگین   عین حال باید تأکید کرد که همچنان در تمامی نیمسال

  . دار استتحصیلی با وجود کاهش معنی هاي معدل نیمسال
  

  ی در دو گروه دانشجویان التحصیل فارغنسبت 
ایـن  . هاي عملکرد تحصیلی در دانشـگاه اسـت  ی از دیگر شاخصالتحصیل فارغنسبت 

دهد که چه نسبتی از دانشجویان ورودي یک سال تحصیلی در مدت شاخص نشان می
توضیح مناسبی است براي مدت تحصـیل در   ،این نشانگر. اند هشد التحصیل فارغمعین 

ــیل   ــول تحص ــا ط ــگاه ی ــعف در  .دانش ــورت ض ــیلی  در ص ــرد تحص ــبت ، عملک نس
توانـد  این موضوع مـی . یابدنتیجه طول تحصیل افزایش می ی کاهش و درالتحصیل فارغ

بـراي فـرد منجـر     هـا  براي نظام دانشگاهی و از دست رفتن فرصت ها هبه افزایش هزین
  . شود

بـراي  ) سـهمیه منـاطق  ( دانشجویان عـادي ، ضر بر اساس قوانین جاريحال حا در
ي ایثـارگري  هـا  هسـال تحصـیلی و دانشـجویان سـهمی     دوره کارشناسی حداکثر ده نـیم 

تحصـیل فـرد   ، سال فرصت تحصیل دارند و در صورت انقضاء این فرصـت  دوازده نیم
  . شدتمام مانده و دانشجو با اخراج یا تقلیل مقطع مواجه خواهد نا

، شاخص ترك تحصیل است و شامل مواردي چون انصـراف ، شاخص مرتبط دیگر
شـوند  بسیاري از دانشجویانی که موفق به گذراندن واحدها نمـی . تعلیق و اخراج است

تـرك   به الـزام ضـوابط یـا بـه دالیـل شخصـی      ، شوند یا بیش از حد مجاز مشروط می
   ).10جدول ( کنند تحصیل می
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  به تفکیک نوع سهمیه دانشجولی تحصی وضعیت )10(جدول 
 ینام ثبتسهمیه 

 التحصیل فارغ  *ترك تحصیل   در حال تحصیل جمع انشجود وضعیت
 638 102  48 488 تعداد ایثارگر 

 0/100 0/16 5/7 5/76 درصد
 651 161 10 480 تعداد مناطق

 0/100 7/24 5/1  7/73 درصد
 1289  263 58 968 تعداد  جمع

 0/100 4/20 5/4 1/75 درصد
  

 . یا اخراج است تعلیق، انصرافیکی از موارد ، منظور از ترك تحصیل
دانشـجویان ایثـارگر مـورد تحقیـق     % 16 ،شودمالحظه می )10( جدول ه درکنانچ
. اسـت  24برابـر بـا    دانشجویان سهمیه منـاطق که این درصد در  اند هشد التحصیل فارغ

بنا بـه دالیـل آموزشـی تـرك تحصـیل       دتاًدرصد دانشجویان ایثارگر عم 5/7همچنین 
  . درصد است 5/1این نسبت در سایر دانشجویان . اند هکرد

زمـون  آامـا بـه هرحـال    ، این مقاله بررسی علل ترك تحصیل نیست هدفچه  اگر
کند که بین دو متغیر وضعیت سهمیه و وضعیت دانشـجو رابطـه   می تأییدکاي اسکوئر 
ی و تـرك  التحصـیل  فـارغ مشـاهده شـده در میـزان    تفاوت  ،به سخن دیگر. وجود دارد

ناشی از خطاي نمونه گیري نیست و این تفاوت به طـور واقعـی   ، تحصیل در دو گروه
  . وجود دارد

χ² = (2,n=1289) =38/07 , sig =. 000   
  

  گیري  بحث و نتیجه
، فرزنـدان شـهدا  ( هـاي ایثـارگري  گروه دانشـجویان سـهمیه   دو، چنانچه مشخص شد

ي ها هاي مناطق سه گانه در همه شاخصو سهمیه) و آزادگان و همسران آنها جانبازان
و این تفـاوت بـه نفـع دانشـجویان سـهمیه       دارندعملکرد تحصیلی با یکدیگر تفاوت 

متوسط در هر نیمسـال  به طور اي که دانشجویان سهمیه ایثارگري به گونه؛ مناطق است
 ،از سـوي دیگـر  . انـد  همناطق گذرانـد واحد کمتر از دانشجویان سهمیه  45/2تحصیلی 

اي در این گـروه بیشـتر   قابل مالحظهبه طور ی نام ثبتهاي مشروطی به نسبت نیمسال
درصد و دانشجویان سهمیه مناطق تنهـا   2/23طوري که دانشجویان ایثارگر در به؛ است
  . اند هی خود مشروط شدنام ثبتهاي سال درصد از نیم 8/6در 
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هـاي تحصـیلی نیـز    یعنی میانگین معـدل نیمسـال  ، حصیلیشاخص سوم عملکرد ت
طوریکــه میــانگین معــدل ه بــ؛ دار در دو گــروه دانشــجو اســتمؤیــد اخــتالف معنــی

  . نمره کمتر از دانشجویان سهمیه مناطق است 62/1ایثارگر  ي دانشجویانها نیمسال
درصـد دانشـجویان    5/7دهـد کـه   ی نیـز نشـان مـی   التحصـیل  فـارغ شاخص نسبت 

حالیکه این شـاخص در   در، اند هانصرافی یا تعلیقی بود، اخراجی ،ي ایثارگريها هسهمی
درصــد دانشــجویان منــاطق  7/24 ،از ســوي دیگــر. درصــد اســت 5/1گــروه منــاطق 

، به دیگر بیـان . درصد است 16 ،اند که این شاخص در گروه ایثارگرشده التحصیل فارغ
بیشـتر از دیگـران    ،انشجویان ایثارگری در دالتحصیل فارغطول تحصیل یا متوسط زمان 

  . است
 تأییدپیشین در این زمینه را نیز تا حدود زیادي  هاي هاي تحقیقیافته، نتایج حاصل

درصـد دانشـجویان    13 دهد کـه  نشان می 80سال  ی درپژوهش از جمله نتایج؛ کندمی
درصـد   تنهـا یـک   انـد و  داشتهدر معرض وقفه تحصیلی قرار در گروه پزشکی ایثارگر 

طبـق نتـایج بـه دسـت آمـده در      . انـد  بودهدانشجویان سهمیه مناطق از چنین وضعیتی 
  . شود ي پایانی کمتر میها نیز شکاف موجود در دو گروه در نیمسال مذکور پژوهش

نیز در تحقیق خود در پـنج دانشـگاه کشـور در گـروه      )1384( پور تاج و موسیرد
اي و آزاد تفـاوت  مـرات دانشـجویان سـهمیه   میـانگین کـل ن   ،علوم انسانی نشان دادند

دارد و وضـعیت ایـن دانشـجویان در تعـداد واحـدهاي انتخـابی و تعـداد         يدارمعنی
هـاي مشـروطی بـه مـدت     نسـبت نیمسـال  . واحدهاي گذرانده شده نیز متفاوت است

به دسـت  %  2/8و در سهمیه آزاد %  6/25حضور در دانشگاه براي دانشجویان ایثارگر 
 1/20( اي نیـز بیشـتر از عـادي اسـت    درصد دانشجویان اخراجـی سـهمیه  . آمده است

   ).درصد 4/7درصد در مقابل 
هـاي آمـاري در هـر پـنج     به استناد آزمون، هاي آموزشی نیز نشان دادبررسی گروه

است که  تأییدهاي عملکرد تحصیلی مورد دار در شاخصگروه آموزشی اختالف معنی
شـود کـه ایـن مشـکل بـراي      تنها یـادآور مـی  . شودنظر می از تکرار آن در اینجا صرف

گـروه علـوم   ، فنـی و مهندسـی  ، هاي علـوم پایـه  دانشجویان ایثارگر به ترتیب در گروه
  . است انسانی و زبان بیشتر و در گروه هنر کمتر

شاید باال بودن میزان مشروطی در گروه علوم پایه و فنـی و مهندسـی را بتـوان بـه     
پایـه و اسـاس ایـن    . ي تحصیلی این مربوط دانسـت ها هس در رشتنوع و محتواي درو

که یادگیري آنهـا تـا حـد     اند هفیزیک و شیمی تشکیل داد، را دروس ریاضیات ها هرشت
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هرگـاه  . ي پـیش از دانشـگاه وابسـته اسـت    ها هي قبلی فرد در دورها هبه آموختزیادي 
میـزان کـافی توانمنـد     دانشجو در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در این دروس بـه 

امکـان افـت تحصـیلی در     ،نباشد و این ضعف در مرحله آزمون ورودي جبران نشـود 
سـت  ا  اي گونـه ه درحالیکه دروس سه گروه دیگر ب؛ دروس دانشگاه بیشتر خواهد بود

  . آنها بیشتر است هاي پیش از دانشگاه نیز درماندگی که امکان جبران عقب
کل آزمون کنکور و معـدل پـیش دانشـگاهی داوطلبـان     در بررسی رابطه میان نمره 

مشخص شد که شدت همبستگی بر اساس ضریب  ،1381 شاهد آزمون سراسري سال
در  ،53/0فیزیـک   -همبستگی پیرسون میان دو متغیر مذکور در گروه آزمایشی ریاضی

 و 23/0 ،33/0هنر و زبان بـه ترتیـب   ، هاي انسانیو در گروه 50/0گروه علوم تجربی 
داوطلبـان   ،دهـد این بررسی نشـان مـی   ).1382، آموزش عالی بنیاد شهید( است 30/0

در  ،انـد تري داشتهبنیه علمی ضعیف مقطع دبیرستان هاي ریاضی و تجربی که درگروه
هـا دانـش   ولی در سایر گـروه ؛ اندآزمون ورودي نیز از موفقیت کمتري برخوردار بوده

یعنی جبـران ضـعف علمـی    ؛ اندیت برخوردار بودهتر نیز از شانس موفقآموزان ضعیف
  . تر بوده است سهل

کــه تفــاوت عملکــرد تحصــیلی  نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد ،از ســوي دیگــر
اسـت و صـرفاً فاصـله     تأییـد دانشجویان ایثارگر با دانشجویان هـر سـه منطقـه قابـل     

وردارنـد  ي تحصـیلی بـاالتري برخ  هـا  هتحصیلی در دانشجویان منطقه یک کـه از آورد 
حـداقل در میـزان    کـه دانشـجویان سـه منطقـه،     سـت ا حالی این در. شودخالصه نمی

 6 هـاي  جـدول ( شده با هم ندارند تأییدمشروطی و متوسط واحدهاي گذرانده تفاوت 
  . توان به سادگی از کنار آن گذشتاین نکته مهمی است که نمی ).8و 

بـه ترتیـب در سـهمیه منـاطق     ی نـام  ثبـت هاي مشروطی بـه  میانگین نسبت نیمسال
کـه فاصـله ملمـوس میـان      3/24و  8/6، 7/7، 3/5گانه و ایثارگري عبارت است از  سه

هاي تحصـیلی  نیمسال میانگین معدل. شودسهمیه ایثارگري و هرسه منطقه مشاهده می
، 20/15منطقـه یـک   ( هاسـت در دانشجویان سهمیه منطقه یک بیشتر از سـایر سـهمیه  

عملکـرد   ،در ایـن شـاخص   ).29/13و ایثـارگر   63/14منطقـه سـه    ،97/14منطقه دو 
هم و سـهمیه ایثـارگري بـا هـر سـه منطقـه        دانشجویان سهمیه دو منطقه سه و یک با

  . تفاوت دارند
کاهش فاصـله تحصـیلی دانشـجویان دو گـروه در طـول       ،نکته حائز اهمیت دیگر

 79ی دانشـجویان ورودي  ي متـوال ها طوریکه بررسی معدل نیمسالبه؛ باشد می تحصیل
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در نیمسال هشتم نسبت بـه نیمسـال    تفاوت میانگین معدل دو گروه دانشجو ، نشان داد
تواند به ارزیابی مثبت از تالش دانشـجویان در  این موضوع می. اول کاهش یافته است
اي ارائـه شـده توسـط سـتادهاي     هاي تقویتی و خدمات مشـاوره کنار برگزاري کالس

توان افزایش همـاهنگی روحـی و   همچنین می. ها مربوط شوددانشگاه شاهد و ایثارگر
در ) دروس تخصصـی ( فکري دانشجویان با محیط دانشگاه و نـوع واحـدهاي درسـی   

  . ي آخر را در این رابطه مؤثر دانستها نیمسال
که نظام  حالی استتفاوت مشاهده شده در عملکرد تحصیلی دو گروه دانشجو در 

؛ افـزون بـر   شرایط تحصیل در دانشگاه براي دو گروه یکسان استآموزشی دانشگاه و 
دانشجویان ایثارگر از تسـهیالت آموزشـی خاصـی در بعـد قـوانین و مقـررات و        آن،

اختیـارات بیشـتري در    ،ایـن دانشـجویان  . هاي تقویتی و آموزشی برخوردارنـد کالس
معـدل   افزایش حذف واحدهاي خود در طول نیمسال یا پس از امتحانات دارند که در

یکسان بودن نظـام آموزشـی   ( اما با وجود این شرایط؛ نیمسال تحصیلی آنها مؤثر است
توان تفاوت عملکـرد تحصـیلی را در   چگونه می) و برخورداري از تسهیالت آموزشی

  این گروه تبیین نمود؟
توان کـارایی درون نظـام دانشـگاه را در ایـن زمینـه علـت اصـلی        نمی ،بدون شک

. چرا که به استناد دلیل پیشین شرایط تحصیلی براي دو گروه یکسان است؛ ردقلمداد ک
و دوم ) اسـتفاده از سـهمیه  ( اول شیوه ورود به دانشگاه ،آنچه در دو گروه تفاوت دارد

 ي جنـگ هـا  وضعیت خانوادگی و شرایط روانی و عاطفی ناشی از فقدان پدر و آسیب
  . است) جانبازان و آزادگان( تحمیلی

هـاي تحصـیلی   هاي ایثـارگري بـا آورده  دانشجویان سهمیه ،شد اشاره ه قبالًچنانچ
شـوند کـه ایـن ضـعف     وارد دانشگاه مـی ) حداقل در نمره کل آزمون ورودي( کمتري

کنـار   تواند در دوره تحصیل در دانشگاه افت تحصـیلی را بـه دلیـل قرارگـرفتن در     می
است کـه در نگـاه اول مهمتـرین     این موضوعی. در پی داشته باشد، تردانشجویان قوي

توان از وضعیت اما نمی؛ شودکننده براي فاصله تحصیلی این گروه تلقی می متغیر تبیین
  . خاص و مشکالت خانوادگی این گروه از دانشجویان نیز به سادگی عبور کرد

مشکالت خاص جسمی جانبازان و آزادگان گرامی و فشارهاي روحی ناشی از آن 
این موضوع در خصـوص فرزنـدان   . عنوان یک عامل مهم در نظر گرفت توان بهرا می

ـ  . مل استأشهدا بیشتر قابل ت توانـد   مـی  ویـژه در دوره کـودکی  ه از دست دادن پـدر ب
چنانچـه  . نشـان دهـد   ...ازدواج و، انتخاب شغل، ات خود را در عملکرد تحصیلیتأثیر
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تـوان پایـدارترین   را مـی  عدم حضور پدر در خـانواده «، دهدها نشان میبرخی پژوهش
برقـراري  ، تر از معمـول انتخاب مشاغل پایین، متغیر در رابطه با تحصیالت کم فرزندان

 »بزهکـاري و عـدم اعتمـاد بـه نفـس بـه شـمار آورد       ، ارتباط جنسی غلـط و زودرس 
همچنین شـریفیان در تحقیـق    ).1384، به نقل از لطیفی 2002، و آلیس 2002، لونیگ(

شاهد نشان داده است که دانشجویان شاهد که مشـکالت خـانوادگی    خود در دانشگاه
ویـژه آنکـه   ه ب ،)1380، شریفیان( تري نیز مواجهندشبا افت تحصیلی بی ،بیشتري دارند
 3با مقایسه دو گروه دانشجویان سهمیه منطقه ) نمره کل آزمون ورودي( متغیر نخست

 85با حـد نصـاب    3وطلبان منطقه چراکه دا؛ و ایثارگران تا حدودي تأمل برانگیز است
درصـد آن وارد   75ایثـارگران بـا    سـهمیه آزاد و  درصد نمره کل آخرین فرد قبولی در

هاي عملکردي کـه در  اگرچه رابطه بین نمره ورودي و سایر شاخص. انددانشگاه شده
بـه هرحـال اخـتالف انـدك در نمـره      ، مطرح شد یک رابطه خطی نیست پژوهشاین 

توانـد تعیـین کننـده فاصـله شـدید آنهـا در عملکـرد        به تنهایی نمـی  ورودي دو گروه
؛ )در ایثـارگران  3/24و  3هـا مشـروطی در منطقـه    درصد نیمسال 8/6( تحصیلی باشد

موسـوي نیـز در   . البته همچنان باید بر این متغیر به عنوان متغیر اصـلی پافشـاري کـرد   
هـاي تهـران   ن شاهد دانشـگاه پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویا

، هـوش ، ها از لحاظ وضعیت تفاهم خانوادگیها و غیرمشروطینشان داد که مشروطی
، موسـوي ( دارنـد  دار معنـی روانـی تفـاوت    ـ  پنداره تحصیلی و اخـتالف عـاطفی  خود

1379.(   
  
  کارهاي پیشنهاديراه

ر نظام آمـوزش عـالی   ایثارگران د اندرکاران امور ریزان و دسترسد که برنامهنظر میه ب
ریزي تحصـیلی  الزم است در خصوص هدایت تحصیلی و برنامه ،هاو متولیان دانشگاه

این گروه از دانشجویان با دقت بیشتر عمل نمایند تا با شکست تحصیلی در برخـی از  
ي هـا  ماندگی اجتماعی و بحران موجبات سرخوردگی و عقب ،هادانشجویان این سهمیه
بیش از هر چیز عدم تحقق اهداف اولیـه  ، به نظر نگارندگان. دنیای روحی در آنها پدید

سپس تبعـات منفـی    کمال و تمام وبه طور و سیاستگذاران آموزش عالی  انگذار قانون
 بـدیهی . گیـري اسـت  پیگیري و تصمیم، مند قابل تأملها بر افراد بهرهاجراي این برنامه

درصـد   5کمتـر از  ( به دلیل قلّت آماري) ایثارگران( وجود این گروه دانشجویان ،است
یی درونـی  ي در کـارا تـأثیر و افت تحصیلی درصد کمی از آنها ) کل دانشجویان کشور
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همـه دانشـجویان ایثـارگر افـت     ، چـه اگر؛ نظام آموزش عالی کشور نخواهنـد داشـت  
تحصیلی ندارند و جاي آن دارد که در همین جـا تأکیـد شـود بسـیاري از ایـن گـروه       

با تکیه بر انگیزه و تالش باالي خـود در عملکـرد تحصـیلی بسـیار موفـق      دانشجویان 
آنچـه در  ، اینبنـابر . طلبـد که البته بررسی آن خود یک پژوهش مسـتقل را مـی  ؛ هستند

هرچـه بیشـتر بـه    یابی جتناب از آثار نامطلوب و دستاینجا مطرح شده است تنها براي ا
  . گذاران است اهداف قانون
یق در چند جمله زیر به تنهایی راهکار عملی و مؤثري را پـیش  ي تحقها همرور یافت
  :دهدرو قرار می

تـري   هاي تحصیلی کمتر از عملکرد تحصیلی ضـعیف دانشجویان ورودي با آورده •
 . برخوردارند

ي علـوم پایـه و فنـی و    هـا  هفاصله تحصیلی دانشحویان شـاهد و ایثـارگر در گـرو    •
  . ها بیشتر استمهندسی با دیگر گروه

ایثارگر در طول تحصـیل فاصـله تحصـیلی خـود را بـا دیگـر        و انشجویان شاهدد •
 . دهندکاهش می ها هگرو
 . هاستو ایثارگر بیشتر از سایر گروه متوسط طول تحصیل دانشجویان شاهد •
گیران به عملی کردن پیشـنهادهاي   توجه به همین چند گزاره کافی است که تصمیم •

  :زیر بیاندیشند
  . آزمون ورودي تأمل و بازنگري شود) %75( نمرهدر قاعده حداقل  •
 . قاعده حداقل نمره براي دروس تخصصی آزمون درنظر گرفته شود •
 هـا  هایثارگر در جبران فاصله خود با سایر گرو و از توانایی گروه دانشجویان شاهد •

ي پـیش دانشـگاهی   هـا  هبا اجـراي دور ( برداري شودپیش از ورودشان به دانشگاه بهره
   ).خاص

ذکر این نکته ضروري است که با توجه به طول تحصیل  ،درخصوص پیشنهاد آخر
ي مزبور نه تنها جمع دوران تحصـیل ایـن گـروه دانشـجویان را     ها هاجراي دور، بیشتر

بخشـی و ارتقـاي خودبـاوري انگیـزه بیشـتري بـراي        بلکـه بـا روحیـه   ، نخواهد افزود
  . شکوفایی ایشان نیز فراهم خواهد آورد
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