
  

  

  

  

  

  روند تاثير موقعيت اجتماعي و اقتصادي  بر عملكرد تحصيلي

 13881تا  1380داوطلبان آزمون سراسري طي سالهاي 
2احسان جمالي  

  

  28/12/1390تاريخ دريافت: 

  10/08/1391 تاريخ پذيرش:
  

  چكيده

ي زمـان  ها در ط نقش متغيرهاي مختلف تشكيل دهنده اين موقعيتتحليل موقعيت اجتماعي، اقتصادي و 

بر عملكرد تحصيلي (نمره كل) داوطلبان ورود به آموزش عالي از اهداف اين تحقيق است تا مشخص 

ها در دستيابي به نمرات باال چه تأثيراتي دارند و در طي زمـان نقـش ايـن متغيرهـا      اين موقعيت ،نمايد

  ثابت مانده يا تغيير كرده است.

تـا   1380هاي  در سال ،درگروه آزمايشي علوم انساني تمامي داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري

هاي تحقيق براساس اطالعات و مدارك موجـود   دادهدهند.  جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي 1388

آزمايشـي  در    نفر در اين گـروه  4105542هاي نظرخواهي تعداد  در سازمان سنجش آموزش كشور و فرم

د را در سال قبل از آزمون دريافت نموده و گروه آزمايشـي امتحـاني   جلسة آزمون حاضر بوده و ديپلم خو

بنابراين حجم اطالعات مورد آوري شده است.  اند تطابق داشته، جمع اي كه در آن ديپلم گرفته آنان با رشته

آزمايشـي    هاي گمشده چشم پوشي شـده اسـت درايـن گـروه     استفاده به عنوان نمونه آماري كه از داده

  .باشد ر مينف 1217321

است.  HLM افزار هاي سه سطحي با استفاده از نرم روش آماري به كار رفته در اين تحقيق، استفاده از مدل

اجتمـاعي، اقتصـادي بـا      دهد كه هر يك از متغيرهاي تشكيل دهندة موقعيت نتايج به دست آمده نشان مي

داري بين عملكـرد تحصـيلي    و تفاوت معني كل داوطلبان مؤثر هستند  ميزان تأثير متفاوت، در افزايش نمرة

                                                 
  1390پژوهش آزاد در سال . برگرفته از  1
٢
 jamali@sanjesh.orgاستاديار سازمان سنجش آموزش كشور .  
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شود؛ كه با افزايش سال اين تفاوت در گروه علوم انساني بيشتر شـده   زنان و مردان به نفع زنان مشاهده مي

افزايش سطح تحصيالت پدران، سطح تحصيالت مادران و شغل پدران در هر سطح است. عالوه بر آن  

هرچنـد بـا افـزايش     ؛تمامي سالهاي تحقيق مؤثر بوده اسـت داري بر افزايش عملكرد تحصيلي در  معني

سال از ميزان اثر آنها كاسته شده است. همچنين در تمامي سالهاي تحقيـق افـزايش سـطح تحصـيالت     

مادران در مقايسه با افزايش سطح تحصيالت پدران، در افزايش عملكرد تحصيلي اثـر بيشـتري داشـته    

   است.

  

   واژگان كليدي:

  هاي چندسطحي. عي اقتصادي، عملكرد تحصيلي (نمرة كل)، آزمون سراسري، مدلموقعيت اجتما
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  27/ .... روند تاثير موقعيت اجتماعي و

  و اهميت تحقيق مقدمه

هـاي    هـايي بـا موقعيـت    گيـرد كـه از خـانواده    تقاضا براي آموزش عالي از داوطلباني نشأت مي

، خـانوادگي،  باشند هر چند اين تقاضا تحت تأثير عوامـل فـردي   اجتماعي اقتصادي متفاوت مي

محيطي، اقتصادي و اجتماعي است. تحليل تأثير عوامل مختلف بر تقاضاي اجتماعي و بررسـي  

باشـند از اهميـت زيـادي     عوامل و متغيرهايي كه بر احتمال ورود به آمـوزش عـالي مـؤثر مـي    

هـاي   برخوردار است. مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف حاكي از تأثير متفـاوت زمينـه  

ها از اين طريق در انتخاب  عي و خانوادگي بر عملكرد تحصيلي فرزندان بوده و اين زمينهاجتما

كند  شغل، درآمد و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي بعدي آنها بازتاب پيدا مي

اي از عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تمركز يافته است كه  و عملكرد تحصيلي در چرخه

شـوند.   شـناخته مـي   3و اقتصـادي  2، اجتمـاعي 1هـاي فرهنگـي   ت عنوان سـرمايه اين عوامل تح

  )1988، 4(كلمن

از پيامدهاي فرآيند توسعه در جامعه، باال رفتن سطح علمي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي در  

زندگي روزمره افراد است و افراد براي نيل به يك هويت قابل قبول بايد به ميزان بـااليي از آن  

  شود. بند كه نمود آن در عملكرد تحصيلي ظاهر ميدست يا

بينانه، ساز و كار موفقيت در ورود به دانشگاه با لحاظ طيف متنـوعي از عوامـل    در تحليلي واقع

فردي و اجتماعي در نمره اكتسابي نمود پيدا كرده كـه در ايـن خصـوص توجـه بـه موقعيـت       

  كند. وزشي بسيار مهم جلوه ميهاي آم اجتماعي اقتصادي، در زمينه دستيابي به فرصت

عـالي بـه عنـوان يـك ابـزار كسـب منزلـت و حيثيـت          هاي مورد اقبال آموزش دستيابي به رشته

باشـد لـذا شـناخت     اجتماعي و تحرك اجتماعي در ساليان اخيـردر جامعـه ايـران مطـرح مـي     

موقعيت  پيشينه خانوادگي وبررسي  .متغيرهايي اثرگذار بر آن از اهميت خاصي برخوردار است

كننـد و   افرادي كه در آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شركت مـي  اجتماعي

و بررسي روند اين تغييرات و  1388تا  1380اثر آن برنمره كل نهايي اكتسابي آنها طي سالهاي 

 اثرات آن از اهداف اصلي اين تحقيق است. 

                                                 
1-Cultural Capital  
2-Social Capital 
3-Economic Capital 
4-Coleman 
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هـا   از ايـن موقعيـت  اجتماعي مختلف  اتدر اين راستا تحقيقات بسياري جهت تعيين سهم طبق

تـري   ي وسـيع  انجام و اين مفاهيم توسط ديگر جامعه شناسان از جهت انواع و منابع آن گستره

  اند.   يافته

شود يـا   ها در عملكرد تحصيلي فرزندانشان باز توليد مي آيا پيشينه اجتماعي و اقتصادي خانواده

جه به آنكه نمره كل عامل اساسي براي دسترسي بـه  عوامل ديگر در تبيين آن نقش دارند؟ با تو

هـاي مـورد اقبـال داوطلبـان) اسـت نحـوه        هاي محدود دانشگاهي (بخصوص در رشته ظرفيت

توزيع آن در ميان فرزندان طبقات مختلف جامعه و اهميت كشف عوامل مـؤثر بـر موفقيـت و    

علمـي ايـن تحقيـق را    پـذيري   هاي آموزشي، در آموزش عـالي، توجيـه   دستيابي به اين فرصت

ريزي آموزشي مورد استفاده قـرار   تواند در سياست گذاري و برنامه عملي ساخته و نتايج آن مي

 گيرد.

  با توجه به مباحث ذكر شده دو هدف عمده در اين تحقيق وجود دارد. 

  در گـروه  نمـره كـل مناسـب   ر دسـتيابي بـه   هاي اقتصادي و اجتماعي داوطلبـان د  موقعيت -1

  گيرد. هاي مختلف، مورد بررسي و تحليل قرار مي استان ها و جنسيت علوم انساني، آزمايشي

  گروهدر نمره كل مناسب طي زمان و تأثير آن بر تغيير موقعيت اجتماعي اقتصادي داوطلبان  -2

هـاي اجتمـاعي و    گيرد تا نقش نـابرابري  مورد مطالعه و تحليل قرار مي آزمايشي علوم انساني

  ملكرد تحصيلي تبيين شود.  اقتصادي در ع

 در راستاي اهداف فوق مفاهيم بكار رفته در اين تحقيق به قرار زير است:

هاي مختلف آزمايشـي علـوم رياضـي و فنـي، علـوم       : آزموني است كه درگروهآزمون سراسري

تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي همه ساله توسط سازمان سنجش آمـوزش كشـور   

  شود. ان مقطع ديپلم نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد برگزار ميبراي دارندگ

نمـرات نرمـال شـده    اين تحقيق، حاصل ميانگين وزني عملكرد تحصيلي: عملكرد تحصيلي در 

  باشد. در آزمون سراسري مي علوم انسانيآزمايشي   روهدرگدروس عمومي و اختصاصي 

داوطلبان در اين تحقيـق، بـا توجـه بـه     قتصادي موقعيت اجتماعي اقتصادي: موقعيت اجتماعي ا

متغيرهاي ميزان تحصيالت پدر، ميزان تحصيالت مادر، شـغل پـدر و درآمـد ماهيانـة خـانوار،      

  شود. و جنس داوطلب در نظر گرفته مي وضعيت استان وضعيت بخش (منطقه)،
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  29/ .... روند تاثير موقعيت اجتماعي و

پزشكي هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، اجتماعي اقتصادي،  : با توجه به شاخصوضعيت بخش

بنـدي منـاطق كشـوري توسـط سـازمان       هاي كشور براساس تقسيم و ... براي هر يك از بخش

شود و هر داوطلب در يكـي از سـه بخـش منـاطق برخـوردار، منـاطق نيمـه         سنجش تعيين مي

 گيرند.   برخوردار و مناطق كمتر برخوردار قرار مي

ميـزان   ةكـه نشـان دهنـد    : ميانگين وضعيت بخش داوطلبان هـر اسـتان اسـت،   وضعيت استان 

  باشد. برخورداري استان هر داوطلب مي

هاي آماري است كه با در نظر گرفتن ضـرايب متغيـر در الگوهـا،     از مدل هاي چندسطحي: مدل

  نمايد. ساختارهاي پيچيده اجتماعي اقتصادي را در مدل تحت تخمين لحاظ مي
  

  پيشينه تحقيق

هاي آموزشي به  قشربندي اجتماعي بر فرصت) در پژوهشي به بررسي تأثير 1374محمدي (

مطالعه موردي دانشگاه اروميه و دانشگاه علوم پزشكي اروميه پرداخته است. وي نتيجه 

گيرد بين قشربندي اجتماعي و امكان موفقيت و دسترسي فرد به تحصيالت دانشگاهي  مي

مراتب قشربندي  رابطه مستقيم وجود دارد. به عبارتي هر چه فرد (والدين او) در سلسله

اجتماعي در رده باالتري قرار گرفته باشند امكان دسترسي فرد به آموزش عالي بيشتر خواهد 

شد و برعكس. در اين تحقيق تأثير چهار عامل تالش فرد، حمايت مالي خانواده، تأثير 

در  راهنمايي خانواده و تأثير دوستان موفق در ايجاد انگيزه را بر روي ميزان موفقيت افراد

 دانشگاه مورد بررسي قرار داده است.

اي در زمينه عوامل مؤثر بر وضعيت تحصيلي  ) پژوهش گسترده1376سرند و همكاران (

گيرند شغل و تحصيالت پدر داراي ارتباط  اند و نتيجه مي دانشجويان دانشگاه تبريز انجام داده

تأهل و سهميه مناطق با باشد و همچنين به ارتباط بين  دار با موفقيت تحصيلي مي معني

  اند. پيشرفت تحصيلي دست يافته

گيرد شغل پدر و سپس تحصيالت مادر بهترين متغير  ) در تحقيق خود نتيجه مي1376خير (

بين موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي است. در صورتي كه در مقطع  پيش

  تفاوت است.بين در مقاطع مختلف تحصيلي م دبيرستان بهترين متغير پيش

 "1380-88برآورد تقاضـاي اجتمـاعي در ايـران در دوره    "اي با عنوان  ) در مقاله1381قارون (

سعي نموده است در اين دوره زماني برآوردهايي از تقاضاي آمـوزش عـالي در دوره فـوق بـه     
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هاي آزمايشي و سني مختلف ارائه كند و به شناختي در مورد چگـونگي   تفكيك جنسيت، گروه

ر متغيرهاي اجتماعي اقتصادي بر تقاضاي آمـوزش عـالي نائـل آيـد. در ايـن مقالـه تعـداد        تأثي

داوطلبان آزمون سراسري به جاي تقاضاي اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته اسـت. ايشـان در   

 "تأثير وضعيت اجتماعي اقتصادي خانوار بر تقاضا براي آموزش عـالي "مقاله ديگري با عنوان 

هـا پرداختـه    گيري افراد درباره ورود يا عدم ورود به دانشگاه مل مؤثر بر تصميمبه شناسايي عوا

كه برگرفته از نظريه سرمايه انساني است اسـتفاده   1هاي دو وجهي است. در اين تحقيق از مدل

شده و نتيجه گرفته است سطح تحصيالت سرپرست خانوار با فرض ثابت بودن سـاير شـرايط   

مؤثر است و احتمال ورود به دانشگاه براي افـراد بـا اعضـاي خـانوار      در ورود فرد به دانشگاه

  يابد. بيشتر و سن بيشتر كاهش مي

آمـوزان   ) به بررسي تأثير نابرابري سرمايه فرهنگي بر موقعيـت تحصـيلي دانـش   1386نوغاني (

يابي به آموزش عـالي اقـدام نمـوده و عرصـه رقابـت بـراي ورود بـه         دانشگاهي در دست پيش

هاي اقتصادي، فرهنگي خانواده، را  داند و حمايت آموز نمي عالي را الزاماً استعداد دانش آموزش

گيرد، سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي سـهم   داند و نتيجه مي با اهميت مي

مثبت و معناداري بر احتمالي قبولي و نمره كسب شده داوطلبان دارد. مدل بكـار رفتـه در ايـن    

  باشد. يق رگرسيون لجستيك ميتحق

هاي تهران، شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي  تعيين موقعيت اجتماعي اقتصادي دانشجويان دانشگاه

) در مؤسسـه پـژوهش و   1382و صنعتي شريف عنوان طرحي اسـت كـه روشـن و صـالحي (    

يـت  ريزي آموزش عالي انجام و پس از ارائه نظرياتي درخصوص چگونگي محاسبه موقع برنامه

اجتماعي اقتصادي رابطه بين جنسيت، سن، تعداد اعضاي خـانوار، رشـته تحصـيلي، وضـعيت     

تأهل، رشته تحصيلي، دانشگاه، شاغل بودن، معدل ديپلم، تعداد مشروطي، نـوع ديـپلم بـا ايـن     

اند. اين تحقيق بيشتر از روشـهاي   نفر مورد بررسي قرار داده 425اي به حجم  پايگاه را با نمونه

  دو) را بكار برده است.   توصيفي استفاده نموده و آزمون استقالل (كايآماري 

در اين تحقيق پس از بررسي تحقيقات مختلف به عمـل آمـده درخصـوص چگـونگي تعيـين      

اقتصادي و مقايسه اين تحقيقات الگوي سه عامـل شـغل، سـواد و درآمـد      -موقعيت اجتماعي

استفاده قرار گرفتـه اسـت. آنهـا معتقدنـد      والدين دانشجويان براي تشخيص اين موقعيت مورد

                                                 
1-Binary Choice  
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نمايند كسي كه داراي درآمد بـااليي اسـت،    اين سه عامل جايگزين يكديگر نيستند و اعالم مي

الزاماً از موقعيت شغلي يا سطح سواد بااليي برخوردار نيست يا كسي كـه شـغل سـطح بـااليي     

  دارد الزاماً درآمد بااليي ندارد.

دهد تفـاوت   نشان مي 1386اطالعات داوطلبان آزمون سراسري سال )  براساس 1389جمالي (

هاي آزمايشي علـوم تجربـي و علـوم انسـاني      دار بين نمرات داوطلبان زن و مرد در گروه معني

شود و افـزايش سـطح هريـك از متغيرهـاي تشـكيل دهنـده موقعيـت  اجتمـاعي          مشاهده مي

ياضـي و فنـي و سـپس علـوم تجربـي و در      اقتصادي اثر بيشتري بر داوطلبان گروه آزمايشي ر

موقعيت  اجتماعي اقتصادي بهتر فرزنـدان خـود    داراي هاي نهايت علوم انساني دارد و خانواده

  دهند. هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و سپس علوم تجربي سوق مي را به سمت رشته

تحصيالت والدين بـر   ) درخصوص اثرات مستقيم و غيرمستقيم1988( 3و ريتزن 2، تازف1كوده

تقاضاي آموزش عالي تحقيقات جامعي انجام داده و با استفاده از روشـهاي چنـد متغيـره و در    

هاي مختلف ارتباط مستقيم بين سطح تحصيالت والدين را بر تقاضـاي آمـوزش    سطح اطمينان

  اند. عالي فرزندانشان نشان داده

راســاس پايگــاه اجتمــاعي، اقتصــادي ) ب2000( 5و ويالســكو 4هــاي لگــاريتمي را جمينــز مــدل

دانشجويان از قبيل درآمد، نوع اشتغال، سطح سواد و ... خانوارها براي اثبات اثـر بـر تقاضـاي    

آموزش عالي مورد استفاده قرار دادند و گزارش نمودند دانشـجوياني كـه از پايگـاه اجتمـاعي،     

ر سطح معنـاداري بـه دنبـال    اقتصادي بااليي برخوردارند در بهترين مدارس تحصيل نموده و د

باشند. همچنين افراد با پايگاه اجتماعي، اقتصادي باالتر  دريافت باالترين درجات دانشگاهي مي

  باشند. هايي با تحصيالت چهار ساله مي به دنبال تحصيل در دانشگاه

                                                 
1- kodde 
 2- Tozef 
3-Ritzen 
4-Jimenez  
5-Velasco 
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) در بررسي تقاضاي آموزش عالي در اسپانيا به سطح تحصيالت والدين به ويژه 2000( 1آلبرت

پـردازد و احتمـال    مادر و موقعيت اقتصادي خوب پدر و افزايش احتمال ورود به دانشگاه مـي 

  .داند ورود مردان به دانشگاه را نسبت به زنان كمتر مي

دهـد درآمـد    در آرژانتـين نشـان مـي    1998) در تحقيق پژوهشي خود در سـال  2001( 2روزادا

التر از حد متوسط است و تقريبـاً نيمـي از   هاي دولتي با درصد دانشجويان دانشگاه 90خانواده 

درصـد   70اند. در حالي كه تقريباً  پدران افراد وارد شده به دانشگاه تحصيالت دانشگاهي داشته

درصـد   50درصد متعلق به  11درصد از ثروتمندان افراد جامعه و تنها  30دانشجويان متعلق به 

  از فقيرترين افراد جامعه هستند.

وقعيت اجتماعي اقتصادي يك فرزند را به وسيله تركيبي از سطح آموزشـي  ) م2002( 3جي نس

ــايج    ــدين معرفــي و ايــن موقعيــت را روي نت ــدين، موقعيــت شــغلي و ســطح درآمــد وال وال

  كند. آموزان مؤثر ارزيابي مي دانش

آموزاني كه خواهر  اندازه كوچك خانواده با دستاوردهاي تحصيلي باالتر در رابطه است و دانش

رادر كمتري دارند، احتمال زيادتري دارد كه توجه بيشتري از سوي والدين بـه خـود جلـب    و ب

) همچنين در مقاله خود با عنوان تركيب خانواده و پيامـدهاي  تحصـيل   2001( 4نمايند. ايكوو

هـايي   گيرد كه فرزنداني از خانواده كوچكتر در مقايسه با فرزنداني از خانواده فرزندان نتيجه مي

  د باالتر شانس بيشتري براي دسترسي به منابع مورد نياز دارند. با بع

هـاي درآمـدي جامعـه     نرخ مشاركت در دانشگاه براي تمام گـروه  1994تا  1970هاي  طي سال

هـاي پردرآمـد و كـم درآمـد بـا وجـود        آمريكا افزايش داشته است امـا مشـكالت بـين گـروه    

) همچنين معتقد است 1998( 6و سوايل 5گالديوس است.هاي صورت گرفته ثابت مانده  تالش

هاي باال و پـايين درآمـدي، نـه تنهـا در نـرخ مشـاركت        شكاف دسترسي به دانشگاه بين گروه

هاي بهتر تحصيلي نيز نصيب فرزنـدان   ها و رشته وروديان به دانشگاه وجود دارد، بلكه دانشگاه

  شود.  هاي با درآمد باال مي گروه

                                                 
1
 .  Albert 

2
 .  Rozada 

3
 .  Jeynes 

4
 .  Iacovov 

5
 .  Glodieux 

6
 .  Swail 
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هاي اقتصادي اجتماعي خانواده و بـه ويـژه والـدين     گي و موقعيتشود شرايط فرهن مشاهده مي

هـاي كـم    شود كه جوانان برخواسته از خانواده ديده مي در طول مدت آموزش مؤثر است. غالباً

تر اجتماعي، نتوانند بيش از دبيرستان تحصيالت خود ادامه دهنـد. حتـي    درآمد و طبقات پايين

توانـد در نـوع    هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي مـي     د، تفـاوت ها وجود دار زماني كه برابري فرصت

تـر   آمـوزان طبقـات پـايين    العـاده مـؤثر باشـد. دانـش     انتخاب رشته و طول دوره تحصيل فـوق 

ند تا زودتر وارد بازار كار شوند و در افزايش درآمد خانوار مشاركت نمايند. از طـرف   عالقمند

يابنـد بلكـه    يشتر به دبيرستان و دانشگاه راه ميديگر، دختران خانوارهاي مرفه نه تنها با نسبت ب

دهنـد. (سـاخاراپولس و    هاي بيشتر ادامه مي تا مدارج تحصيلي باالتر، در جهت كسب تخصص

  )1981 ،1سانيال

مدرسـه در سـال آخـر     50آمـوز از   دانش 636) با انتخاب تصادفي 1992و .... ( 2يانگمين سان

 -سـال، موقعيـت اجتمـاعي    3ن نمره درس قرائـت در  ابتدايي و متغيرهاي نوع مدرسه، ميانگي

آوري و نمره درس قرائت در سال پنجم به عنوان متغيـر وابسـته    آموزان را جمع اقتصادي دانش

هاي مختلف برازش داده شده و نتيجتاً مدل دو سطحي كـه مـدارس در    منظور شده است. مدل

اند بهترين مدل تعيين  قرار گرفته آموزان در سطح اول ساختار سلسله مراتبي سطح دوم و دانش

شده و اثر همه متغيرهاي ورودي بر نمره سال پنجم مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت در صـورتي    

  كه در مدل ثابت اثر متغير ميانگين نمره سه سال در مدل پذيرفته نشده است! 

 2000در مجلـه آمـوزش عـالي در سـال      4و مك ميالن 3نتايج تحقيق جامعي كه توسط وسترن

انتشار يافت در بررسي و ارزيابي تحقيقـات پاتريـك لنـيچ در اسـتفاده از كـد پسـتي (منطقـه        

رغـم سـاده و    سكونت) براي تعيين موقعيت اجتماعي اقتصادي و ضمن چالش اين روش علي

كنـد ممكـن اسـت يـك نفـر بـا        نمايد و اظهـار مـي   ارزان بودن ايرادات اين روش را اعالم مي

منطقه خاص شـهري سـكونت كنـد و همسـايه كسـاني باشـد كـه داراي         موقعيت باال در يك

موقعيت پائيني هستند و بايستي خود افراد در محاسبه اين موقعيـت در نظـر گرفتـه شـوند نـه      

                                                 
1
 .  Psacharopoulos & Sanyal 

2. Yungmin Sun 
3
 .  Western john 

4
 .  Mcmillan 
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منطقه يا محل سكونت آنها و لذا اين افراد در تحقيق خود ارزشيابي شغل، ميزان تحصـيالت و  

  دانند. سنده ميدرآمد را در تعيين اين موقعيت كافي و ب

با توجه به تحقيقات به عمل آمده درخصوص متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي 

)، ديوندان وديگران 1964)، كيت مك دوناد (1975همچون تحقيقات پاتريك لنيچ ([اقتصادي 

و نقد هر كدام از اين تحقيقات توسط  ])1997) و ماريلين آن ورناو جيمز ديدكمپل (2000(

هاي  و تعيين نقاط قوت و ضعف هر كدام در تعيين متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيتهر يك 

فوق، در اين تحقيق از عوامل شغل، سواد و درآمد والدين به عنوان متغيرهاي تشكيل دهنده 

  موقعيت  اجتماعي و اقتصادي داوطلبان استفاده شده است.

اي اجتماعي اقتصادي بر عملكرد ه بررسي تحقيقات ديگر انجام شده درخصوص تأثير موقعيت

)، بين 1974همانند لئوالكپ([هاي مختلف تحصيلي اعم از مدرسه و دانشگاه  تحصيلي در رده

هر كدام از بخشي از متغيرهاي شغل، درآمد و سطح  ]) و ...1986گروست و توماس هاوك(

ميالن  ن و مكو انتشار تحقيقات وستر 2000اند هر چند پس از سال  تحصيالت استفاده نموده

اكثر تحقيقات به استفاده همزمان از نوع شغل، سطح تحصيالت و سطح درآمد والدين 

 ])2001مانند تحقيقات وامين و جفري ([اند. پرداخته

هاي  ها يا سرمايه عملكرد تحصيلي، متأثر از عوامل مختلف شناختي و غيرشناختي است و موقعيت

بـه عنـوان عوامـل غيرشـناختي      1اقتصـادي و فرهنگـي   ،مختلف ديگري از قبيل سرمايه اجتماعي

هـاي   كودكـان متعلـق بـه زمينـه    "توانند در ميزان اين عملكرد، مؤثر باشند. بـه اعتقـاد بورديـو     مي

اجتماعي اقتصادي مسلط، شانس بيشتري براي رسيدن به سـطوح بـاالي آمـوزش در مقايسـه بـا      

در كشـورهاي  ") معتقد است 1378( 4كوي ن).  لوتا1997، 3و كرايكمپ 2(كاليمين "ديگران دارند

جهان سوم با توجه به آنكه ساختارها به طور كامل تثبيت نشده و آمـوزش عـالي محـدود اسـت،     

از طرف ديگر نتايج تحصـيلي كـه    "عامل تعيين كنندة اصلي، موقعيت اقتصادي و اجتماعي است.

الك تعيـين عملكـرد تحصـيلي    شود، مـ  ، ضوابط، زمان و مكان تقريبا مشابه ايجاد ميدر شرايط

  افراد است.

                                                 
١
  فرهنگي در اين تحقيق بررسي نشده است. يةسرما . 

2
 .  Kalmijn 

3
 .  Kraaykamp 

4
 .  Lethanh Khoi 
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با توجه به موارد مذكور در خصوص تحقيقات به عمل آمده در داخل و خارج از كشور در زمينـه  

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و تـأثير آنهـا بـر عملكـرد         متغيرهاي مختلف تشكيل دهندة موقعيت

اي مختلـف و بخصـوص   (پيشرفت) تحصيلي،  نقش  متفاوت هر يك از اين متغيرها در كشوره

نقش بيشتر اين متغيرها در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافتـه نتيجـه   

گرفته شده و  اينكه تمامي اين تحقيقات بر روي دانش آموزان يا دانشجويان صـورت پذيرفتـه و   

ي ورودي هـا  هـا بـر نمـرة آزمـون     مشخص است كه تحقيقات چنداني بر روي تأثير اين موقعيت

ها و مؤسسات آموزش عالي صورت نگرفته است. از طرف ديگر تحقيقـات انجـام شـده     دانشگاه

هيچكدام در خصوص بررسي تغييرات موقعيت هاي اجتماعي اقتصادي در طي زمان و روند تأثير 

  اين تعييرات  بر عملكرد تحصيلي در بازه يا بازه هاي زماني انجام نشده است. 
  

  مباني نظري

بر مراحل انتقال تحصيلي مثالً از راهنمايي به دبيرستان و از  1كنش عقالني  ن توجه نظريةكانو

باشد، چرا كه انتخاب در اين مراحل براساس محاسبة سود و زيان بوده  دبيرستان به دانشگاه مي

و بين طبقات اجتماعي از اين حيث تفاوت وجود دارد. براي طبقات محروم هزينة عبور از 

توسطه به آموزش عالي به مراتب بيشتر از طبقات مرفه و برخوردار است و لذا آموزش م

  شوند. طبقات محروم كمتر متقاضي ورود به دانشگاه مي

در مجموع در اين تحقيق، تركيبي از دو متغير اساسي موقعيت (سرمايه) اقتصادي و موقعيت 

كنش عقالني است به  (سرمايه) اجتماعي كه مستخرج از رويكردهاي سرماية اجتماعي و

ها انتخاب  عنوان مبناي تحليل عملكرد تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه

  اند. شده

هـاي   با توجه به تحقيقات به عمل آمده درخصوص متغيرهاي مختلـف تشـكيل دهنـدة موقعيـت    

يـك از ايـن   اقتصادي و اجتماعي و تأثير آنها بر عملكرد (پيشرفت) تحصيلي، نقش متفـاوت هـر   

متغيرها در كشورهاي مختلف و بخصوص نقش بيشتر اين متغيرها در كشورهاي در حال توسـعه  

در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته نتيجه گرفته شده و  اينكه تمامي اين تحقيقات بر روي دانش 

آموزان يا دانشجويان صورت پذيرفته و مشخص است كه تحقيقات چنـداني بـر روي تـأثير ايـن     

                                                 
1
 .  Rational action 
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 ها و مؤسسات آموزش عالي صورت نگرفته اسـت.  هاي ورودي دانشگاه ها بر نمرة آزمون موقعيت

  )1389 ،(جمالي

هـاي مختلـف آمـوزش     در اين تحقيق نمرة آزمون سراسري كه مالك و مبناي دسترسي به فرصت

دادن  تواند الگو و مالك مناسبي براي نشان هاي مختلف ارائه شده، مي عالي است و براساس نظريه

ها باشد، و همچنين برخي از  پيشرفت يا عملكرد تحصيلي دوران متوسطه براي راهيابي به دانشگاه

هاي اقتصادي و اجتماعي كه همان سرمايه اقتصادي و اجتمـاعي   متغيرهاي تشكيل دهندة موقعيت

  دهد: داوطلبان هستند، انتخاب و چارچوب نظري اين تحقيق را مطابق شكل يك تشكيل مي
  

  عملكرد تحصيلي   و اثر متقابل آن با وضيت استان در طي زمان تأثير موقعيت اجتماعي اقتصادي بر)  مدل نظري 1ل شك

  
  

براساس اين مدل عملكرد تحصيلي متأثر از متغيرهاي مختلف تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي 

تغييـر وضـعيت   باشد كه ميزان هريك از اين متغيرها در طي زمـان تغييـر كـرده و     اقتصادي مي

استان در طي زمتن نيز به صورت اثر متقابل با يكديگر عملكرد تحصيلي را تحـت تـأثير فـرار    

  آورد. هاي آموزش عالي را پديد مي دستيابي به فرصت ،مي دهد و اين عملكرد تحصيلي

با توجه به موارد مذكور و مدل نظري ارائه شده و با عنايت به كمبود تحقيقات علمي در زمينـه  

بررسي روند زماني نقش متغيرهاي مختلف تشكيل دهنده موقعيـت  اجتمـاعي و اقتصـادي در    

ها و مؤسسات آمـوزش   دسترسي به عملكرد تحصيلي (نمره كل) مناسب براي ورود به دانشگاه

هـا بـر عملكـرد     هاي مورد عالقه، مسأله اين تحقيق بررسي نقـش ايـن موقعيـت    عالي در رشته

ها در دستيابي به نمرات باال چه تأثيراتي دارنـد و   ايد اين موقعيتتحصيلي است تا مشخص نم
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در طي زمان نقش اين متغيرها ثابت مانده يا تغيير كرده است. در اين راستا فرضيه هاي تحقيق 

  به قرار زير است:

افزايش سطح هـر يـك از متغيرهـاي تشـكيل دهنـده موقعيـت اجتمـاعي اقتصـادي          -1
  دهد. ها را در گروه آزمايشي علوم انساني افزايش ميداوطلبان، عملكرد تحصيلي آن

اثرگذاري موقعيت اجتمـاعي اقتصـادي بـر عملكـرد تحصـيلي داوطلبـان، در گـروه         -2
  آزمايشي علوم انساني هر ساله رو به افزايش است.

تغيير سهميه مناطق (از منطقـه برخـوردارتر بـه منطقـه كـم برخـوردارتر) عملكـرد          -3
  دهد. روه آزمايشي علوم انساني كاهش ميتحصيلي داوطلبان را در گ

آزمايشي علـوم انسـاني، سـطح تحصـيالت مـادران در مقايسـه بـا سـطح           در گروه  -4
 تحصيالت پدران، در عملكرد تحصيلي اثر بيشتري دارد.

  

 جامعه آماري

جامعـه آمـاري ايـن     1388تـا   1380هـاي   داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري در سـال 

درصـد آنـان را زنـان     2/66نفـر اسـت و    4105542دهند. كه تعداد آنهـا   ميتحقيق را تشكيل 

 تشكيل داده اندكه حجم جامعه آماري به تفكيك جنس در هـر سـال در جـدول شـمارة يـك     

   .∗∗∗∗شود مشاهده مي
  

   1388الي  1380هاي  : تعداد داوطلبان آزمون سراسري در سال1جدول شمارة  

  م انسانيبه تفكيك جنس در گروه آزمايشي علو

  جنس

  سال آزمون
  كل  مرد  زن

1380  287091  162845  449936  

1381  293389  148370  441759  

1382  303174  148528  451702  

1383  320307  158182  478489  

1384  315443  157295  472738  

1385  305086  150734  455820  

1386  297589  140161  437750  

1387  303922  155097  459019  

1388  291727  166602  458329  

  4105542  1387814  2717728  جمع

                                                 
هاي اطالعاتي سازمان سنجش و محاسبات محقق است. مأخذ تمامي جداول اين تحقيق  بانك  -* 
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  آوري اطالعات روش جمع

موجود در سـازمان سـنجش آمـوزش     1388تا  1380هاي  با استفاده از اطالعات داوطلبان سال

كشور و پرسشنامه تحويل شده به تمامي داوطلبان حاضر در جلسه  كه شامل متغيرهاي مـورد  

  اي مورد نياز از سه بخش كلي ذيل تهيه شده است:ه نياز اين تحقيق است، داده

جنس، محل اقامت، سال تولد، نوع ديپلم، محل تحصيالت دبيرستاني، نامي؛ ( اطالعات ثبت -1

  گروه آزمايشي)

  نمرات دروس، نمره كل نهايي، سهميه نهايي، استان بومي)اطالعات آزموني؛ ( -2

  الت مادر، شغل پدر، درآمد ماهيانة خانوار)تحصيالت پدر، تحصي(  اي؛ اطالعات پرسشنامه -3

هـاي   با توجه به آنكه پرسشنامه به تمامي داوطلبان حاضـر در جلسـه آزمـون در تمـامي گـروه     

آزمايشي تحويل شده است و با توجه به اهداف تحقيق فقط از اطالعات افرادي اسـتفاده شـده   

  باشند: است كه داراي شرايط ذيل مي

  ،دوره متوسطه با سال شركت در آزمون متناسب باشدالتحصيلي  سال فارغ -1

  گروه آزمايشي امتحاني با ديپلم يكسان باشد،   -2

  ،داوطلب پرسشنامه را تكميل كرده باشد -3

  ساختارهاي غيريكسان در استانها و تفاوت روش نمره كل اصالح شده است، -4

  اي داوطلبان ايثارگر استفاده شده است. از سهميه منطقه -5

رغـم تمـام    علي د،اي تغييراتي ايجاد شده بو به دليل آنكه در اطالعات پرسشنامه 1385سال  -6

اي قابل استفاده براي تحقيق نشـد. بنـابراين     هاي صورت پذيرفته اين اطالعات پرسشنامه تالش

  اطالعات اين سال مورد استفاده قرار نگرفته است.
  

  آمارهاي توصيفي متغيرها

  پوشي شده است در گـروه چشم  1هاي گمشده دادهكه از كل هشت سال  درآماري  نمونهحجم 

كه در جلسة آزمـون حاضـر بـوده و داراي شـرايط      استنفر  1217321آزمايشي علوم انساني 

درصد از آنها  7/67و   باشد مي بندهاي يك تا شش  اعالم شده در روش جمع آوري اطالعات

                                                 
1-Missing Value  
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، 140952، 145179، 137758رتيب سـالهاي تحقيـق   را زنان تشكيل داده اند. حجم نمونه، به ت

  نفر است.  158461و   168305،  158070، 149806،  158790

  بر اساس نمونه فوق خالصه آمارهاي توصيفي مربوط به نمونه تحقيق به قرار زير است:

بوده ) تعداد، ميانگين، انحراف معيار و نمره كل نهايي داوطلبان تحقيق كه داراي توزيع نرمال 1

و يك متغير پيوسته است در گروه آزمايشي علوم انساني به تفكيك سـال آزمـون و جـنس در    

  درج شده است. 2جدول شمارة 
   

  تحقيق، به تفكيك سال آزمون و جنس در گروه آزمايشي علوم انساني : تعداد، ميانگين و انحراف معيار نمره كل داوطلبان2جدول شمارة

  راف معيارانح  ميانگين  تعداد  جنس  سال

  483/1474  28/5462  91978  زن  80

  778/1497  72/5477  45780  مرد

  277/1482  41/5467  137758  كل

  799/1425  80/5375  98031  زن  81

  432/1435  15/5342  47148  مرد

  017/1429  87/5364  145179  كل

  819/1465  13/5342  95965  زن  82

  511/1472  09/5382  44987  مرد

  071/1468  88/5354  140952  كل

  404/1424  95/5377  107548  زن  83

  665/1435  72/5299  51242  مرد

  511/1428  71/5352  158790  كل

  079/1363  92/5392  102643  زن  84

  118/1347  15/5281  47163  مرد

  062/1359  73/5357  149806  كل

  883/1468  89/5653  109582  زن  86

  828/1453  79/5418  48488  مرد

  285/1468  77/5581  158070  كل

  789/1493  03/5709  113939  زن  87

  780/1450  41/5374  54366  مرد

  278/1488  94/5600  168305  كل

  529/1481  30/5620  105085  زن  88

  231/1452  82/5330  53376  مرد

  067/1478  79/5522  158461  كل

  302/1457  07/5498  824771  زن  كل

  808/1444  06/5362  392550  مرد

  674/1454  21/5454  1217321  كل
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كـه   1382و 1380هـاي  دهد در گروه آزمايشي علوم انساني بجز سـال  نشان مي 2جدول شمارة 

هـا زنـان نمـرات     اند در بقيـه سـال   مردان با اختالف اندكي، متوسط نمره باالتري از زنان داشته

  اند. باالتري نسبت به مردان كسب نموده

انگين نمره كل داوطلبان به تفكيك سال آزمون و جنس در گـروه آزمايشـي علـوم    ) نمودار مي2

  شود. مشاهده مي 1انساني در نمودار شمارة 
  

  : ميانگين نمره كل داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني به تفكيك سال آزمون و جنس1نمودار شمارة 

  
  )   سال----، زن  —(مرد 

به مرور متوسط نمره كـل زنـان    1388الي 1380ود طي ساليانش مالحظه مي 1در نمودار شمارة 

نمـره از   44/15ميانگين نمره كـل مـردان    1380از مردان بيشتر شده است به طوري كه در سال

نمـره از مـردان بيشـتر شـده      48/289ميانگين نمره كل زنان  1388زنان بيشتر است و در سال 

 1381ردان در گـروه علـوم انسـاني از سـال     است و روند واگرايي عملكرد تحصيلي زنان از م

  شروع شده است.

)وضعيت تحصيل پدران و مادران نمونه تحقيق در گروه آزمايشـي علـوم انسـاني در جـدول     3

وضـعيت شـغل پـدر در مقابـل درآمـد ماهيانـة        4درج شده است و جـدول شـمارة    3شمارة 

  دهد. خانوارهاي تحقيق را به تفكيك نشان مي
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  دول دو طرفه سطح تحصيالت پدران و مادران در گروه آزمايشي علوم انساني: ج3جدول شمارة
  كل  تحصيالت مادر  تحصيالت پدر  گروه آزمايشي

  عالي  متوسطه  ابتدايي  بيسواد

  87/21  06/0  47/0  84/4  50/16  بيسواد  علوم انساني

  50/41  29/0  00/3  97/23  24/14  ابتدايي

  17/28  84/0  27/13  41/11  65/2  متوسطه

  46/8  94/1  01/4  17/2  34/0  عالي

  00/100  13/3  76/20  39/42  72/33  كل

درصد سـطح  62درصد سطح تحصيالت پدران و بيش از  75، بيش از 3براساس جدول شمارة 

درصـد   57تحصيالت مادران، در گروه آزمايشي علوم انساني ابتدايي يا بيسواد است و بيش از 

شـي داراي پـدران و مـادران داراي تحصـيالت ابتـدايي و بيسـواد       از افراد در اين گـروه آزماي 

باشند. داده هاي موجود نشان مي دهد اين ميزان در استانهاي بـا سـطح برخـورداري كمتـر      مي

  بشدت بيشتر از استانهاي با سطح برخورداري باالتر است.
  

  روه آزمايشي علوم انساني: جدول دو طرفه سطح شغل پدر و درآمد ماهيانة خانوار در گ4جدول شمارة  
گروه 

  آزمايشي

  كل  درآمد ماهيانه خانوار  شغل پدر

  زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  12/24  89/0  65/1  91/6  67/14  بيكار  علوم انساني

  48/49  88/3  55/8  89/18  16/18  كارمند بخش خصوصي يا شغل آزاد

  91/21  27/3  25/7  11/10  28/1  كامند دولت

  49/4  46/1  61/1  21/1  20/0  لميمعلم يا هيات ع

  00/100  51/9  07/19  12/37  31/34  كل

  

درصد از كل داوطلبان مورد بررسي در گروه آزمايشي علوم انساني  51/9براساس جدول فوق، 

درصد از افراد داراي پدر بيكار و درآمـد ماهيانـه   20داراي درآمد ماهيانة خانوار زياد و بيش از 

  باشند.   مي خانوار خيلي كم يا كم
  

  روش تجزيه و تحليل اطالعات

و در گـ تخمين ضـرايب ال و  SPSSاز نرم افزار  ارائه آمارهاي توصيفي ،براي تجزيه و تلخيص

عملكـرد تحصـيلي   ، استفاده شده است. در تعيين الگو HLM 1روش سه سطحي از نرم افزار 

سوم، در نظر گرفته شـده،  به عنوان متغير وابسته، وضعيت استان در سطح دو و زمان در سطح 

                                                 
1-Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
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نيز به عنـوان متغيرهـاي مسـتقل در سـطح      دهنده موقعيت اجتماعي اقتصادي متغيرهاي تشكيل

به قرار  عالئم بكار رفته در اين تحقيق براي برازش مدلدر اين صورت  يك مدل وارد شده كه

  زير است:

)         ام):       kام در سال  jام در استان  iسطح تحصيالت پدر (داوطلب  )ijkFG  

)             ام):   kام در سال  jام در استان  iسطح تحصيالت مادر (داوطلب  )ijkMG  

)          ام):             kام در سال  jام در استان  iسطح شغل پدر (داوطلب  )ijkFJ  

)          ام): kام در سال  jام در استان  i (داوطلب درآمد ماهيانة خانوارسطح  )ijkFI  

)                           ام):     kام در سال  jام در استان  iجنسيت (داوطلب  )ijkJ  

)ام):                        kام در سال  jام در استان  iوضعيت بخش (داوطلب  )ijkR  

)ام):                                   kام در سال  j(استان  ميانگين وضعيت استان ) jkS  

)                                             ام):                            k(سال  زمان )kT  

                             ام):  kسال  ام در jام در استان  iنمره كل (داوطلب 
  

( )ijkNKOL  
  

مدل سه سطحي نهايي برازش شده در اين گروه آزمايشي به همراه ضريب هر يك از 

متغيرهاي موجود در مدل گروه آزمايشي علوم انساني به تفكيك متغيرهاي سطوح مختلف و 

  هر يك از ضرايب به صورت زير است: tآماره 
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  هر يك از ضرايب) t: ضريب هر يك از متغيرهاي موجود در مدل به تفكيك متغيرهاي سطح دو و سه و آماره 5(جدول شمارة 

  ساير متغيرها

  متغير سطح يك

  وضعيت استان*زمان  زمان  وضعيت استان  مقدار ثابت

  ----------  49/63  ---------  78/4671 مقدار ثابت

    )t  )96/77(    )26/6آمار

  -----------  -15/5  78/56  96/15  تحصيالت پدر

    )-t *)00/1(  )49/6(   )21/4آمار 

  -----------  61/2  66/49  -33/36  تحصيالت مادر

    )t )19/2-(  )65/4(  )22/3آمار

  -----------  01/20  --------  -47/67  شغل پدر

    )t )65/3-(    )05/6آمار

  42/5  07/15  26/51  12/8  درآمد ماهيانه خانوار

  )t *)27/0-(  )81/3(  )84/2-(  )28/2آمار 

  ------------  -76/23  -94/172  96/426  جنسيت

    )-t )43/7(  )22/5-(  )52/10آمار

  -----------  -------------  62/114  -30/140  وضعيت بخش

      )t )61/3-(  )87/4آمار

  اثر اين متغيرها معني دار نيست.05/0* در سطح معني دار         
  

پارامتر است. ميزان تـأثير هـر يـك از     58با  937/21093323اين مدل برابر  Devianceآماره 

متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي اقتصادي بـر عملكـرد تحصـيلي بـه همـراه اثـرات       

داري) و حضور متغيير در مدل نهـايي در   متقابل آنها با زمان و وضعيت استان(در صورت معني

علوم انساني در شكل دو  نشان داده شده و سپس نتـايج حاصـل از ايـن مـدل      آزمايشي  گروه

  ارائه شده است.
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  ) ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي تشكيل دهنده موقعيت اجتماعي اقتصادي بر عملكرد تحصيلي در گروه آزمايشي علوم انساني2شكل

  
  

  :∗∗∗∗ي به قرار زير استنتايج حاصل از مدل در اين گروه آزمايش

دهد مقدار ثابت مـدل تحـت تـأثير زمـان      مدل برازش شده در اين گروه آزمايشي نشان مي -1

ايـن امـر    قرار گرفته و در هر سال نسبت به سال قبل مقـدار ثابـت مـدل اضـافه شـده اسـت.      

ر طـي  شود. مقدار ثابـت مـدل د   بيانگرآن است كه از اثر ساير متغيرها با افزايش سال كاسته مي

  شود. هاي تحقيق در جدول ذيل مشاهده مي سال
  

  هاي مختلف تحقيق : مقدار ثابت مدل در گروه آزمايشي علوم انساني در سال6جدول شمارة 
  1388  1387  1386  1384  1383  1382  1381  1380  سال

مقدار ثابت 

  مدل

27/4735  76/4798  25/4862  74/4925  23/4989  21/5116  70/5179  19/5243  

  

شود و هر سال نسـبت   افزايش سطح تحصيالت پدر داوطلبان  موجب افزايش نمره كل مي -2

شود. همچنين اثر سطح تحصيالت پـدر در   به سال قبل از تأثير سطح تحصيالت پدر كاسته مي

                                                 
باشد و قابل تعميم به  م انساني ميتوجه شود تمامي نتايج حاصل بر اساس مدل نهايي برازش شده در گروه آزمايشي علو -*

ت همچنين نتايج ارائه شده فقط براي برخي استانها به طور خالصه ديده مي شود ليكن با استفاده سايرگروه هاي آزمايشي نيس

توان مقادير مورد نياز را براي ساير استانها محاسبه نمود. از مدل مي  
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دهد اثر متقابل سطح تحصـيالت پـدر و    همچنين مدل نشان مي استانهاي برخورداربيشتر است.

نمره كل تأثير دارد و به طور كلي در طي ساليان مختلـف در تمـامي   وضعيت استان در افزايش 

داري بـا   هاي كشور با هر سطح معني داري در تمامي استان سطوح تحصيلي پدر، به ميزان معني

هر سطح برخورداري از ميزان تأثير اين متغير كاسته شده ولي در آخرين سال نيز تأثير افرايشي 

هاي  اين تغييرات را براي استان 7مشهود است جدول شمارة  سطح تحصيالت پدر در نمره كل

از تأثير تحصـيالت   1388دهد سال  اين جدول نشان مي .دهد ايالم و تهران به وضوع نشان مي

ها در تمامي سـطوح   كاسته شده است و اين مورد در تمامي استان 1380پدر در مقايسه با سال 

هـاي بـا    افزايش سطح تحصيالت پـدر در اسـتان   تحصيلي پدر مشهود است. ضمناً در هر سال

هاي كم برخوردار در نمره كـل دارد.   تر تأثير مثبت بيشتري در مقايسه با استان وضعيت مناسب

در سطح تحصيلي عـالي متوسـط افـزايش نمـره كـل در       1388و  1380به عنوان مثال در سال 

ن متوسط افزايش بـه ترتيـب   است در صورتي كه اي 15/431و  25/609استان تهران به ترتيب 

  باشد. مي 31/106و  02/271در اين دو سال در استان ايالم 
  

  در گروه آزمايشي علوم انساني در استانهاي ايالم و تهران 1388و  1380هاي  : اثر افزايش سطح تحصيالت پدر در سال 7جدول شمارة 

  1388  1380  سال

  سطح تحصيالت پدر

  نام استان

  عالي  متوسطه  ابتدايي  بيسواد  عالي  وسطهمت  ابتدايي  بيسواد

  31/106  73/79  16/53  58/26  02/271  26/203  51/135  75/67  ايالم

  15/431  36/323  57/215  79/107  25/609  94/456  63/304  31/152  تهران

  

كـل در تمـامي    هـا موجـب افـزايش نمـره     افزايش سطح تحصيالت مادران در تمـامي سـال   -3

هاي با وضـعيت بهتـر بـه شـدت      د. ولي اين تأثير در هر سال در استانباش هاي كشور مي استان

دار تأثير  اثر مثبت و معني يابد. باشد. همچنين با افزايش زمان اثر اين متغير افزايش مي بيشتر مي

وضعيت استان بر نمره كل عالوه بر آنكه در طي زمان افزايش يافته در هر سال نيز بـا افـزايش   

و  1380هـاي   بر نمره كل در گروه آزمايشـي علـوم انسـاني را در سـال     سطح تحصيلي مادران

توان مشاهده نمود. مدل نشـان   مي 8به تفكيك استانهاي ايالم و تهران در جدول شمارة  1388

كـل در تمـامي    ها موجب افزايش نمـره  دهد افزايش سطح تحصيالت مادران در تمامي سال مي

هاي با وضـعيت بهتـر بـه شـدت      ثير در هر سال در استانباشد. ولي اين تأ هاي كشور مي استان

در سطوح  1380در استان تهران در سال  8باشد. به طوري كه براساس جدول شماره  بيشتر مي
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اسـت و در اسـتان    15/86و  61/344تحصيلي عالي و بيسواد مادران، اين افـزايش بـه ترتيـب    

ها در تمامي سـطوح   ناً با افزايش سالاست. ضم 89/12و  58/51ايالم در همين سال به ترتيب 

شود به طوريكـه در اسـتان تهـران در سـال      تحصيلي مادران تأثير مثبت و افزايشي مشاهده مي

و  01/536در همان سطوح تحصيلي مادران عالي و بيسـواد افـزايش بـه ترتيـب معـادل      1388

ست. مقايسـه ايـن دو   ا 83/33و  32/135شود و در استان ايالم اين ميزان  مشاهده مي 00/134

سال در اين دو سطح تحصيلي نيز حاكي از آن است كه به ترتيب در استان تهـران در سـطوح   

اضافه شده  1380در مقايسه با سال 1388نمره، سال  85/47و  4/191عالي و بيسواد به ترتيب 

ايـالم  در صورتي كه اين افزايش در اين دو سطح تحصيلي در اين دو سال به ترتيب در استان 

  است. 94/20و  74/83
  

  در گروه آزمايشي  علوم انساني در استانهاي ايالم و تهران 1388و  1380هاي  : اثر افزايش سطح تحصيالت مادران در سال 8جدول شمارة 

  1388  1380  سال

  سطح تحصيالت مادر           
  

  نام استان

  عالي  متوسطه  ابتدايي  بيسواد  عالي  متوسطه  ابتدايي  بيسواد

  32/135  49/101  66/67  83/33  58/51  68/38  79/25  89/12  ايالم

  01/536  01/402  01/268  00/134  61/344  46/258  31/172  15/86  تهران

  

در گروه آزمايشي علوم انساني تأثير سطح شغلي پدر در طي ساليان مختلف براساس مـدل   -4

دار در هـر   دهد تفاوت معني يبرازش شده به شدت افزايش يافته است به طوريكه مدل نشان م

شود و با افزايش سال، افزايش سطح شغل پدران  سال در سطوح مختلف شغل پدر مشاهده مي

دهد با افزايش سـال، تـأثير    نشان مي 9جدول شماره  نمايد. تأثير افزايشي در نمره كل ايجاد مي

مثبت پيدا كـرده اسـت   دار شده و تأثير  سطح شغلي پدران در گروه آزمايشي علوم انساني معني

در سطوح شغلي بيكار و معلم هيأت علمي ميزان تأثير مثبـت آن بـه    1388به طوريكه در سال 

  .باشد مي 48/450و  62/112ترتيب 
  

  در گروه آزمايشي علوم انساني 1388تا  1380هاي  : ميزان تأثير سطح شغل پدران بر نمره كل در سال9جدول شمارة 

  سطح شغل پدر        

  الس

  معلم يا هيات علمي  كارمند دولت  كارمند بخش خصوصي يا شغل آزاد  بيكار

1380  46/47-  92/94-  38/142-  84/189-  

1381  45/27-  90/54-  35/82-  80/109-  

1382  44/7-  88/14-  32/22-  76/29-  
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1383  57/12  14/25  71/37  28/50  

1384  58/32  16/65  74/97  32/130  

1386  60/72  20/145  80/217  40/290  

1387  61/92  22/185  83/277  44/370  

1388  62/112  24/225  86/337  48/450  

  

سطح درآمد ماهيانة خانوارها در گروه آزمايشي علوم انساني براساس مـدل نهـايي بـرازش     -5

شده در اين گروه آزمايشي تحت تأثير متقابل با زمان، وضعيت اسـتان و تـأثير متقابـل زمـان و     

قرار گرفته است به طوريكه وضعيت استان هم به طور مستقيم در افزايش نمره وضعيت استان 

كل در هر سال تأثير گذاشته و هم به صورت متقابل با زمان در افزايش نمـره كـل متـأثر بـوده     

است. اما تأثير منفي زمان و سطح درآمد با ضريب بزرگتر، موجب كاهش زمـاني از تـأثير ايـن    

ها نيز اثر اين متغير تنها در اين گروه متأثر  كه در مقايسه با ساير گروهمتغير شده است. به طوري

از تأثير متقابل تمامي متغيرهاي سطوح دو و سه مدل چند سطحي شده اسـت. جـدول شـمارة    

  دهد. هاي مختلف، نشان مي ميزان تأثير تغيير اين متغير را، در طي زمان و در استان 10
   

در گروه  1388و  1380هاي  طح درآمد ماهيانة خانوارها بر نمره كل در سال: اثر تغيير س10جدول شمارة 

   آزمايشي علوم انساني در استان هاي ايالم و تهران
  1388  1380  سال

  درآمد ماهيانه

  نام استان

  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  -2/174  -6/130  -08/87  -54/43  25/134  69/100  13/67  56/33  ايالم

  27/397  95/297  64/198  32/99  36/471  52/353  68/235  84/117  تهران

  

در گروه آزمايشي علوم انساني اثر جنسيت به شدت تحت تأثير منفي افزايش زمان و سطح  -6

برخورداري قرار گرفته است به طوريكه با افزايش زمان از اثر اين متغير به شدت كاسـته شـده   

هـاي كـم    ي بيشتر تفـاوت اثـر جنسـيت بـه مراتـب بيشـتر از اسـتان       هاي با برخوردار و استان

هاي اوليه در اين گروه آزمايشي نمره كل بيشتري در مقايسـه   باشد. مردان در سال برخوردار مي

هـاي آخـر    شـود و در سـال   هاي بعد اين اختالف كمتر مي با زنان دارند در صورتي كه در سال

از طرف ديگر هر چند دختـران داراي عملكـرد تحصـيلي     شود. نمرات زنان از مردان بيشتر مي

باشند ولي افزايش سطح برخورداري اثر بيشتري بـر عملكـرد تحصـيلي دختـران در      بهتري مي

ميزان متوسـط تـأثير ايـن متغيـر بـر نمـره كـل را، در         11مقايسه با پسران دارد. جدول شمارة 
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اين جدول  .دهد شهر و تهران نشان ميهاي اصفهان، ايالم، بو در استان 1388و  1380هاي  سال

كمتـر از مـردان    1380هاي با برخورداري كمتر نمـرات زنـان در سـال     دهد در استان نشان مي

شـود.   ها، نمرات زنان از مردان بيشتر مي در تمامي استان 1388باشد در صورتي كه در سال  مي

اخـتالف نمـرات    1380ر سال در استان تهران با بيشترين برخورداري در اين گروه آزمايشي د

نمـره بـه    04/210نمره به نفع زنان و در استان ايالم اين مقدار به ميـزان   11/47مردان از زنان 

نمـره اخـتالف نمـره     07/387در اسـتان تهـران    1388نفع مردان است در صورتي كه در سال 

اشند و در استان ايـالم  ب مردان از زنان است كه زنان داراي نمره بيشتري در مقايسه با مردان مي

  باشد. نمره با نمره بيشتر زنان نسبت به مردان مي 12/140اين اختالف 
  

به تفكيك استان و ميزان تغيير نمره مردان  1388و  1380هاي  : اثر جنسيت بر نمره كل در سال11جدول شمارة 

  از زنان در هر سال در گروه آزمايشي علوم انساني

  1388  1380  سال

  جنس

  استاننام 

  تفاوت مرد از زن  مرد  زن  تفاوت مرد از زن  مرد  زن

  -30/340  -59/680  -30/340  65/4  31/9  65/4  اصفهان

  -12/140  -240/280  -12/140  04/210  07/420  04/210  ايالم

  -45/170  -90/340  -45/170  38/185  76/370  38/185  بوشهر

  -07/387  -15/774  -07/387  -11/47  -21/94  -11/47  تهران

  

وضعيت بخش هر داوطلب از ديگر متغيرهاي سطح يك است كـه در مـدل بـرازش شـده      -7

ثير فزاينده در استانهاي با برخورداري بيشـتر در مـدل   أنهايي ظاهر شده است. اثر اين متغير با ت

شود. همچنين با تغيير زمان تغييري در اثر وضعيت برخورداري بخش بـر عملكـرد    مشاهده مي

دهد وضعيت بخش داوطلبان در تمـامي   نشان مي 12جدول شمارة  شود. نميتحصيلي مشاهده 

هاي با برخـورداري بيشـتر    كل دارد به طوريكه اين تأثير در استان هاي كشور تأثير بر نمره استان

داوطلبان واقع در بخش  1380از شدت بيشتري برخورداري است مثالً در استان تهران در سال 

 69/434با بخش بيشتر برخوردار متوسط افزايش نمره كلي بـه ميـزان    برخوردار در مقايسه  كم

هاي كمتر برخوردار مانند ايالم ايـن ميـزان بـه     دارند در صورتي كه در استان 90/144در برابر 

نمرات منفـي در سـه    1388هايي كه در سال  با تأثير منفي است. استان 53/25و  59/76ترتيب 
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  49/ .... روند تاثير موقعيت اجتماعي و

به دليل كاهش متغير وضعيت استان در اين سال در مقايسه بـا   شود سطح براي آنها مشاهده مي

  كاهش داشته است) jkSباشد ( مي 1380سال 
  

  در گروه آزمايشي علوم انساني 1388و  1380هاي  هاي ايالم و تهران در سال : تأثير متغير وضعيت بخش داوطلبان، در استان12جدول شمارة 

  1388  1380  سال

  وضعيت بخش داوطلب       

  نام استان

كم 

  برخوردار

نيمه 

  برخوردار

كم   برخوردار

  برخوردار

مه ين

  برخوردار

  برخوردار

  -45/76  -97/50  -48/25  -59/76  -06/51  -53/25  ايالم

  58/414  39/276  19/138  69/434  79/289  90/144  تهران

  

ل دهنـده موقعيـت   افـزايش سـطح هـر يـك از متغيرهـاي تشـكي      «درخصوص فرضيه اول  -8

اجتماعي اقتصادي داوطلبان، عملكرد تحصيلي آنها را در گروه آزمايشي علوم انسـاني افـزايش   

شود، افزايش سطح تحصيالت پـدران و   براساس آزمون فرض انجام شده مشاهده مي» دهد مي

داري موجب ارتقاء عملكرد تحصيلي، ولـي اثرافـزايش    مادران وشغل پدران در هر سطح معني

شـود. بـه    درصـد تأييـد نمـي    7/8ح درآمد ماهيانه خانوارها بر عملكرد تحصيلي تا سـطح  سط

عبارت ديگر اين فرضيه براي سطح تحصيالت پدران، سطح تحصيالت مادران و شغل پـدران  

  داري در گروه آزمايشي علوم انساني قابل پذيرش است. در هر سطح معني
  

ماعي اقتصادي بر عملكرد تحصيلي داوطلبان، در اثرگذاري موقعيت اجت«فرضيه دوم تحقيق  -9

داري قابل پـذيرش   در هر سطح معني» گروه آزمايشي علوم انساني هر ساله رو به افزايش است

نيست. بنابراين اثر موقعيت اجتماعي اقتصادي بر عملكرد تحصيلي بـا افـزايش سـال افـزايش     

  نيافته است.
 

ه مناطق (از منطقـه برخـوردارتر بـه منطقـه كـم      فرضيه سوم تحقيق به صورت تغيير سهمي -10

بيان » دهد برخوردارتر) عملكرد تحصيلي داوطلبان را در گروه آزمايشي علوم انساني كاهش مي

شده است هرچند اين فرضيه معادل آن اسـت كـه وضـعيت بخـش داوطلبـان (از منـاطق كـم        

دهـد. ايـن فـرض     فزايش ميبرخوردارتر به منطقه برخوردارتر) عملكرد تحصيلي داوطلبان را ا

درصد قابل پذيرش نيست. بنـابراين اثـر تغييـر سـهميه منـاطق (از منطقـه كـم        99/13تا سطح 

برخوردارتر به منطقه برخوردارتر) يا افزايش وضعيت بخش داوطلبان موجب افزايش نمره كل 
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اثـر   شود. (توجه به اين نكته ضروري است كـه  و عملكرد تحصيلي در اين گروه آزمايشي نمي

  باشد). افزايشي وضعيت استان عامل افزايش عملكرد تحصيلي در اين گروه مي

آزمايشي علوم انسـاني، سـطح تحصـيالت مـادران در       درگروه« فرضيه چهارم به صورت  -11

مطرح شده است كه » مقايسه با سطح تحصيالت پدران، در عملكرد تحصيلي اثر بيشتري دارد 

ه آزمايشي با توجه به تأثيرات متقابل متغير تحصيالت پدر با زمان مدل ارائه شده براي اين گرو

و وضعيت استان و تأثير متقابل تحصيالت مادر با وضعيت استان لزوماً بايستي آزمون فرض با 

ضريب هر يك از γلحاظ متغيرهاي فوق صورت پذيرد. بنابراين آزمون فرض در صورتي كه 

  د در مدل منظور شود به صورت زير خواهد بود.متغيرهاي موجو

 0:
0

≥
∗∗

−−
∗

+
∗

+
TSMGMGSFGTFGFG

H γγγγγ   

بـا   2χ=6076/20كه با تعريف كانتراست مناسب براي فرضيه فوق مقدار آماره آزمون برابـر  
دار اسـت   خواهد بود و در هر سطح آزمـون معنـي   ValueP−=000/0يك درجه آزادي و 

قابل پذيرش نيست و نشان دهنده آن است كه فرض مقابل با هر ميزان اطمينـان   0Hاين بنابر

قابل پذيرش است. بنابراين تأثير بيشتر سطح تحصيالت مادران در مقايسه با سطح تحصـيالت  

شـتر  شود. (توجه به اين نكته ضروري است كـه اثـر بي   پدران در اين گروه آزمايشي پذيرفته مي

  سطح تحصيالت مادران در مقايسه با سطح تحصيالت پدران در طي زمان بيشتر شده است).
  

  نتيجه گيري

با توجـه بـه افـزايش     علوم انساني آزمايشي  دهد كه داوطلبان گروه نتايج اين تحقيق نشان مي -

هاي اجتمـاعي اقتصـادي، بـاز هـم اثرپـذيري عملكـرد تحصـيلي از         نسبي در مجموع موقعيت

هر چند از ميزان اين اثـر پـذيري بـا افـزايش      اند هاي اجتماعي اقتصادي را حفظ كرده قعيتمو

 ،هـاي تحصـيلي در سـالهاي اخيـر     بنابراين برخالف گسـترش فرصـت  . سال كاسته شده است

دسترسي به فرصتهاي برتر آموزش عالي (باالخص دوره هاي روزانه مورد اقبـال داوطلبـان در   

رغم تالشهاي صورت گرفته هنـوز هـم در اختيـار افـراد بـا وضـعيت       اين گروه آزمايشي) علي

  اجتماعي اقتصادي باالتر است.  

هاي برابر آموزشي براي دسترسي به آموزش عالي همواره در تمامي كشـورهاي   ايجاد فرصت -

ها بوده است، در ايران به عنـوان كشـوري در حـال توسـعه،       ها و حكومت دنيا مورد نظر دولت
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  51/ .... روند تاثير موقعيت اجتماعي و

هـاي برابـر    هاي اجتماعي و اقتصادي قـرار گرفتـه اسـت و ايجـاد فرصـت      موقعيت تحت تأثير

هاي مرتبط با عملكـرد تحصـيلي،    الشعاع خود قرار داده است. بنابراين پاداش آموزشي را تحت

هاي مورد اقبال در آمـوزش عـالي، بـه طـور عادالنـه در بـين افـراد بـا          مانند دسترسي به رشته

 ادي متفاوت توزيع نشده است.  هاي اجتماعي اقتص موقعيت

ها، بـراي ورود بـه آمـوزش     هاي انجام شده در ايران براي كاهش نابرابري فرصت برخي تالش

بندي (و تا حدي گزينش بومي) نيز شايد در همـين راسـتا، بـراي دسترسـي      عالي، مانند سهميه

ي صـورت  هاي مختلف اجتماعي اقتصـادي، بـه آمـوزش عـال     اقشار مختلف جامعه با موقعيت

ها شناسايي و در جهـت ايجـاد عـدالت و     پذيرفته است. در صورتي كه بايستي ماهيت نابرابري

  كاهش نابرابري، به جاي راهكارهاي مقطعي اقدام گردد.

ها، در دسترسي به آمـوزش عـالي، بـر اسـاس عملكـرد       براساس اين تحقيق نابرابري فرصت -

مـاعي اقتصـادي داوطلبـان دارد، بلكـه تـأثير      تحصيلي متفاوت، نه تنها ريشـه در موقعيـت اجت  

ها، در افزايش اين نـابرابري و تشـديد    ها با وضعيت برخورداري در استان همزمان اين موقعيت

 آن سهيم است.

هاي با سطح برخورداري كمتر، افـزايش موقعيـت اجتمـاعي اقتصـادي، هـر چنـد تـا         در استان

هاي برخـوردار ايـن افـزايش     در استانشود ولي  حدودي موجب افزايش عملكرد تحصيلي مي

توانـد موجـب مهـاجرت     دهد و مي عملكرد تحصيلي را به شدت افزايش مي ها، سطح موقعيت

هاي اجتماعي اقتصادي باالتر به مناطق برخوردار بـراي اسـتفاده از امكانـات و     افراد با موقعيت

منـاطق كـم برخـوردار     لذا ايجاد امكانات مناسب آموزشـي، علمـي در  هاي برتر شود.  موقعيت

  كند. بجاي راهكارهاي مقطعي مهم جلوه مي

و افـزايش ايـن نـابرابري     افزايش واگرايي بين عملكرد تحصيلي زنان و مردان به نفـع زنـان،   -

عملكرد با افزايش سال، بخصوص در صورت ادامه ايـن رونـد افـزايش واگرايـي در سـالهاي      

تواند  د پديده اجتماعي است. هر چند اين پديده ميعاملي در ايجا آينده در اين گروه آزمايشي،

داراي آثار مثبت  در آينده براي جامعه زنان و كل جامعه ايران باشد، داراي آثار منفـي و بـروز   

آور خـانوار و اشـتغال    مشكالت فرهنگي در جامعه، مانند تغيير سن ازدواج، بيكاري مردان نان

هـاي جنسـيتي و    ش آمار طالق و ابهام و تضاد در نقشبيشتر زنان، افزايش توقعات زنان، افزاي

 خواهد بود.   …
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ساز مشكالت عديده اجتمـاعي، اقتصـادي و    تواند زمينه بنابراين پرداختن به اين موضوع كه مي

كند و بايسـتي نسـبت بـه انجـام تحقيقـات الزم در ايـن        فرهنگي در آينده باشد، مهم جلوه مي

عملي و كاربردي مختلف بـراي كـاهش فاصـله عملكـرد     ها و الگوهاي  خصوص و ارائه طرح

تحصيلي پسران از دختران (به جاي دادن ظرفيت خاص در كنكـور بـه پسـران ماننـد گـزينش      

  جنسيتي) اقدام نمود. 

هر گونه سياستي كه بخواهد براي افزايش دسترسي به آموزش عالي تـدوين شـود بايـد سـه      -

نظر بگيريد  تا بتواند نابرابري را كاهش دهـد بنـابراين   مقطع قبل، حين و بعد از دانشگاه را در 

بجاي امتيازات ويژه براي ورود به دانشگاه براي افراد با موقعيت اجتماعي اقتصادي پـايين تـر،   

توان با ارائه كمكهاي مالي، برنامه ريزي و ارائه آموزشهاي خاص و ويـژه و يـا شناسـائي و     مي

ن تر در رشد و تعالي اين افـراد اقـدام نمـود تـا خـود      بورس تحصيلي در مقاطع تحصيلي پايي

 بتوانند در يك رقابت عادالنه در دسترسي به آموزش عالي برتر فائق آيند.

هـاي   آموزش عالي كااليي پر هزينه است ظرفيت هاي محدود و برتر آموزش عـالي در دوره  -

تژي خاصي بنا شده است شود با اهداف و استرا روزانه كه توسط دولت هزينه آنها پرداخت مي

براساس اين تحقيق اكثر اين ظرفيت ها در حال حاضر از يك طرف توسط افـراد بـا وضـعيت    

موقعيت اجتمـاعي   بنابراين شود. اجتماعي اقتصادي بهتر و از سوي ديگر توسط زنان اشغال مي

اقتصادي متفاوت موجب عملكرد تحصيلي متفاوت  واين عملكرد متفـاوت موجـب نـابرابري    

در يـك   3تواند اين نابرابري دسترسي، مطـابق شـكل    و لذا مي دسترسي به آموزش عالي است

  .چرخه، و در طي زمان موجب  بازتوليد مجدد موقعيت اجتماعي اقتصادي متفاوت باشد
  

  ) چرخه تأثير متقابل موقعيت اجتماعي اقتصادي متفاوت بر نابرابري دسترسي به آموزش عالي 3شكل 
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  53/ .... روند تاثير موقعيت اجتماعي و

  عست منابفهر

طبقه بندي بخشها و استانهاي كشور براساس شاخصهاي فرهنگي، ") 1379پوركاظمي، محمد حسين(

  .41 ة، سازمان سنجش آموزش كشور، تهران، گزارش پژوهشي شمار"آموزشي، اقتصادي، بهداشتي

اجتماعي بر عملكرد تحصيلي داوطلبان ورود به آموزش  ،تأثير موقعيت اقتصادي" )1389جمالي، احسان (

  .25-54صص دوم،  ةمجلة آموزش عالي ايران، سال سوم، شمار "عالي ايران

نقش عوامل اجتماعي در عملكرد تحصـيلي و عملكـرد شـغلي دانشـجويان     ") 1383حجازي، يوسف (

  .23-49، صص 27 ةنامه علوم اجتماعي، شمار "كشاورزي دانشگاه تهران

آمـوزان بـا احتمـال     و فرهنگي والـدين دانـش  بررسي رابطه سرماية اقتصادي ") 1388خدايي، ابراهيم (

  . 65-84، صص 4، شمارة ، مجلة آموزش عالي ايران"1385قبولي آنها در آزمون سراسري سال 

هاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي در گروهـي از   بررسي رابطة برخي از شاخص") 1376، محمد (خير

، 2،  شـمارة  12دوره سـاني دانشـگاه شـيراز،    مجلة علوم اجتماعي و ان "آموزان سال اول دبيرستان دانش

  .76-112صص

تعيـين پايگـاه اجتمـاعي، اقتصـادي دانشـجويان      ") 1382روشن، احمدرضـا و صـالحي، محمـدجواد (   

ريـزي   مؤسسه پـژوهش و برنامـه   "هاي تهران، شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي و صنعتي شريف دانشگاه

  .آموزش عالي

بنيـاد دانشـنامه   دايره المعارف آموزش عـالي،    "به آموزش عالي دسترسي ") 1383روشن، احمدرضا (

  .522-528صص ، 1، تهران، جلد بزرگ فارسي

اي تأثير عوامل اجتماعي اقتصادي خانوار بر تقاضاي ورود بـه   بررسي مقايسه") 1385قارون، معصومه (

-110، صـص  2مارة ش، سال دوازدهم، ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه "آموزش عالي

91.  

اقتصـادي افـراد و سـنجش تحـرك      -الگـويي در تعيـين پايگـاه اجتمـاعي    ") 1378پور، شهال ( كاظمي

پاييز و زمسـتان  ، 14، شمارة فصلنامه علوم اجتماعي "اجتماعي با تكيه بر مطالعه موردي در شهر تهران

  .139-172، صص 1378

دوزي سـرخابي،   ترجمـة محمـد يمنـي     "جوامع ها و آموزش و پرورش: فرهنگ") 1378كوي، لوتان (

  ، چاپ اول.انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيتهران، 

هاي فردي و خـانوادگي بـا پيشـرفت تحصـيلي      رابطه ويژگي") 1383لواساني، مسعود و دراني، كمال (

شمارة  ، دوره دو،دانشگاه تهرانمجلة روانشناسي و علوم تربيتي  "دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي

  .1-22، صص 69
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بررسي آماري جنسيت وآموزش عالي، بـا   ") 1389معاونت فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور (

مركـز انتشـارات سـازمان سـنجش      "1388تاكيد بر رويكردهاي جامعه شناختي در آزمون سراسري سـال  

 .1389، بهار آموزش كشور

دانشـكده اقتصـاد    "كاربردهـاي آن در اقتصـاد   الگوسـازي چنـد سـطحي و   ") 1381نادري، ابوالقاسم (

  .هاي ناخطي هاي اولين همايش معرفي و كاربرد مدل مجموعه مقالهدانشگاه عالمه طباطبايي، 

دانشـگاه تربيـت مـدرس،     "شناختي موفقيت ورود بـه دانشـگاه   تحليل جامعه") 1380نوغاني، محسن (
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