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 چکیده:

های خالی در واحدهای دانشگاهی، بیکاری یر صندلیهای اخیر آموزش عالی کشور با مسائل متنوعی نظدر سال
التحصیلان و... مواجه شده که چالش های جدی پیش روی برنامه ریزان آموزشی قرار داده است. لازمه مقابله با این فارغ

محل تحصیل -چالشها، شناخت عوامل تعیین کننده انتخاب متقاضیان آموزش عالی و بویژه تصمیم به انتخاب رشته
که با طراحی الگوی مناسب بخوبی امکانپذیر می باشد. دستاوردهای مبتنی بر این الگو علاوه بر کمک به برنامه  است

ریزان و سیاستگذاران آموزشی، به ارتقای کیفیت انتخاب و تصمیمات داوطلبان نیز کمک می نماید. در این مقاله الگوی 
و با اتکا به نتایج آن تمایز رفتار داوطلبان به تفکیک جنسیت،  های تحصیلی داوطلبان طراحیمحل-رشته-انتخاب کُد

وضعیت شغلی و محل سکونت تحلیل و ارزیابی شده است. جامعه تحقیق، داوطلبان رشته مهندسی برق کنکور 
های افرادی که های مربوط به ویژگیمحل با استفاده از داده-است و الگوی انتخاب رشته 1331کارشناسی ارشد سال 

های است. یافته برآورد شده مرتب شده لاجستیکاند و کاربست رگرسیون داقل یک کد رشته محل را انتخاب نمودهح
ها )اعم های دولتی مستقر در تهران و مراکز استانهای دانشگاهمحلرشتهدهنده گرایش بالای داوطلبان به کدکلی نشان

ها را به عنوان یکی از این دو نوع کد رشته %17دسی برق با احتمال باشد؛ داوطلبان رشته مهناز روزانه و شبانه( می
نمایند. همچنین به جز شاغلان دستگاههای دولتی، زنان بیشتر از مردان گرایش به حضور در گزینه اول انتخاب می

اب انواع کد رشته های مستقر در شهر تهران دارند. علاوه بر آن در میان داوطلبان شاغل، تنوع بیشتری در انتخکدرشته
های شهر تهران های روزانه دانشگاهشود و در میان افراد غیرشاغل، گرایش قابل توجهی به دورهها مشاهده میمحل

های دهند که این گروه با احتمال بسیار زیاد، دورههای برتر نشان میوجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل ده درصد رتبه
 نمایند. هران را انتخاب میهای دولتی تروزانه دانشگاه

 

ریزی آموزشی، انتخاب دانشگاه، رگرسیون تصمیم تحصیلی داوطلبان کارشناسی ارشد، برنامه واژه های کلیدی:
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  مقدمه
ند که تنها کنشرکت میدر آزمون سراسری دوره کارشناسی ارشد  متقاضیانتوجهی از سالانه تعداد قابل     

در خصوص ی زیاد شواهد در عین حال،شوند. ها مشغول به تحصیل میپذیرفته و در دانشگاهها بخشی از آن
 دهد بخشنشان میوجود دارد که  افراد التحصیلان و عدم اشتغال متناسب با رشته تحصیلیبیکاری فارغ

نظیر اشتغال و کسب  ات دانشگاهیتحصیله ب آموزشی نسبت تحصیلی افراد و برنامه ریزاناز انتظارات  زیادی
؛ قره آقاجی و میراحدی، 1331)آراسته، بهرنگی و شریفی حسین آبادی،  شوددر ایران محقق نمی درآمد بیشتر

بدون شک، ریشه بخشی از این قبیل مسائل به انتخاب تحصیلی افراد مربوط می (. 1337و گیلاوند،  1333
ساز عدم تحقق انتظارات مرسوم از تحصیل و غیراثربخش بودن تواند زمینهشود؛ چرا که انتخاب نامناسب می

برنامه های آموزشی باشد. به همین دلیل، مطالعه انتخاب تحصیلی افراد در سطوح فردی، سازمانی و کلان 
 کند. جامعه اهمیت پیدا می

؛ کالیو، 134، 194، 14: 1331)نادری،  مطالعه انتخاب تحصیلی موضوع مطالعات و تحقیقات زیادی بوده است
. در عرصه نظری، از اواسط قرن بیستم ( و عرصه های نظری و تجربی را پوشش میدهد2912؛ اسکینر، 1337

بطور نظام مند تصمیمات و رفتار تخصیص منابع افراد و جوامع در قالب نظریه های سرمایه انسانی، سرند، 
(. در عرصه پژوهشهای تجربی، بیشترین تلاشها 1331نادری، فیلتر و علامت دهنده واکاوی و تبیین شده است )

 (، در عین حال، تحقیقات2912اسکینر،  ؛2994، لانگ؛ 1337کالیو، در کشورهای پیشرفته انجام شده )مانند: 
به طور عمده بر محور انتخاب رشته صورت گرفته است. اما مقوله انتخاب حیث موضوع، انجام شده در ایران از 

دچار کم توجهی بوده و تنها در معدودی از تحقیقات و از طریق تکمیل پرسشنامه مورد بررسی قرار دانشگاه 
(. برای رفع بخشی از این 1332؛ و محمدی و دیگران، 1331فر و دیگران، نوینگرفته است )مانند: عنایتی

تا با بکارگیری رگرسیون این این مطالعه به دنبال آن است نقصان، مطالعه حاضر طراحی و انجام شده است. 
 1331لجستیک مرتب شده و با استفاده از داده های انتخاب رشته داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 

)گرفته شده از سازمان سنجش و آموزش کشور(، الگوی انتخاب کدرشته محل های تحصیلی متقاضیان 
 ع خود جدید است. کارشناسی ارشد مهندسی برق را طراحی و برآورد نماید که در نو

توان به ارتقای کیفیت انتخاب فنی مبتنی بر آن، می-با تخمین الگوی انتخاب افراد و دستاوردهای علمی
داوطلبان کمک کرد؛ علاوه بر این، با بهبود برنامه ریزی آموزشی میتوان درجه بهینگی استفاده از منابع ایشان 

به ارتقای بهره وری منابع ملی آموزش عالی نیز کمک نمود.  )نظیر وقت، منابع مالی و...( را افزایش داد و
ها برای همچنین با شناخت عوامل تعیین کننده انتخاب افراد ناشی از برآوردهای الگو می توان به دانشگاه

ریزی اثربخش تر و رسیدن به اهدافی نظیر جذب دانشجویان توانمندتر و یا حل مشکلاتی همچون برنامه
 های خالی کمک نمود. پُرکردن صندلی

ها و اطلاعات در ادامه مطالب این مقاله ابتدا ادبیات پژوهش ارائه و سپس روش شناسی تحقیق مشتمل بر داده
های تجربی گزارش شده و الگوی شود؛ پس از آن تحلیل ها و یافتهآماری و روش تجزیه و تحلیل تشریح می
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های تجربی، خواهد شد. در بخش پایانی مقاله بر مبنای یافتهتجربی انتخاب کدرشته تحصیلی داوطلبان ارائه 
 نتایج حاصل شده تبیین و پیشنهادات ارائه خواهند شد. 

 ادبیات پژوهش:

آموزشی است؛ افراد بطور مستمر تصمیمات -یکی از واقعیتهای مهم جوامع بشری، تصمیمات تحصیلی
شود. در آنها به سطوح تحصیلی بالاتر مربوط میکنند که بطور مثال، بخشی از تحصیلی متنوعی اتخاذ می

فضای مطالعات و پژوهشهای علمی، تلاشهای زیادی برای تبیین و پیش بینی این قبیل تصمیمات انجام شده 
و در قالب نظریه ها و تحلیلهای نظری متنوع مانند نظریه سرمایه انسانی، نظریه فیلتر و نظریه سرند ارائه شده 

 - هینظر نیا یمبنا بر های تحصیلی افراد، نقش برجسته ای دارد.ه انسانی در تبیین تصمیماند. نظریه سرمای
 - شد مطرح یانسان منابع توسعهبرنامه ریزی و  مباحث در غالب هینظر عنوان به آموزش اقتصاد شیدایپ باکه 

ر افراد به منظور تامین منافع . به بیان دیگدارد توجه قابل بازده افراد یبرا که است مولد یگذار هیسرما آموزش
 منابع یرو بر یگذارهیسرمامی کنند.  بر این اساس  گذاریسرمایهشان از طریق آموزش بر روی خود آتی

 تحت افراد مولد یهاتیظرف یانسان یگذار هیسرما نیا نکهیا نخست: است یاساس یژگیو دو یدارا یانسان
 یگذارهیسرما یآت منافع منظور به منابع دهندگان صیتخص ای افراد نکهیا دوم. دهد یم شیافزا را آموزش

 و یماد از اعم) یآت منافع کلان، سطح در چه و خرد سطح در چه هینظر نیا نگاه از. دهند یم انجام یانسان
 یانسان هیسرما هینظرو  است آموزش در منابع صیتخص یبرا افراد رفتار کنندهنییتب و کنندههیتوج( یرمادیغ

 را( یانسان یها یتوانمند یارتقا ریمس از یعنی) آن به یابیدست یچگونگ هم و( یآت منافع) افراد زهیگان هم
 (1334 ،ینادر. )دهد یم قرار مداقه و توجه مورد

نظریه  نظریه های فیلتر، علامت دهنده و سرند با نگاه متفاوتی تصمیمات تحصیلی افراد را تبیین میکنند. 
ارائه شده مبتنی بر این آموزه می باشد که مدارک تحصیلی اصولا به  2توسط کنت ارو 3131که در سال  1فیلتر

 3کنند.  نظریه علامت دهندههای کسب شده افراد ایفای نقش میعنوان معیار توانمندی های ذاتی و نه مهارت
ل است. در این نظریه برای آموزش قائ را های ذاتی افراددهندگی در مورد توانمندیرسانی و علامتنقش اطلاع

وری افراد قبل از استخدام ادعا می شود که کارفرمایان اطلاعات لازم برای تشخیص توانمندی و ظرفیت بهره
-های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار میها علامترا ندارند. لذا برای پدیدار نمودن این ویژگی

شود و آموزش یکی از این هنگام استخدام افراد بر طرف می باشد که به کمک آن تا حدودی فقر اطلاعات به
کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی هایی را انتخاب میباشد. لذا افراد در طول عمر علامتها میعلامت

ها ترین این علامتهای تغییر علامت ها حداکثر شود و آموزش یکی از برجستهکارفرما )یعنی منافع( و هزینه
ت. بنابراین بر مبنای این نظریه نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است که مورد اس

که در سال  4نظریه سرنددهد. علاقه کارفرمایان بوده و آموزش ظرفیت بهره وری و کارایی افراد افزایش نمی
رار داده است. بر طبق مبانی توسط استیگلیتز معرفی شد، مسئله کیفیت را مورد توجه و کنکاش ق 1317
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های عامل انسانی)کیفیت( را به دیگران منعکس تحلیلی وی، در هر جامعه ای ابزارهایی لازم است تا توانمندی
سازد که یکی از ابزارهای موثر برای کیفیت انسانی، آموزش است. به زعم استیگلیتز، آموزش ابزار مناسبی می 

نماید. بدین ترتیب افراد داری سطح آموزش هایشان گروه بندی و سرند میدیباشد که افراد را بر اساس توانمن
بالاتر به عنوان افراد توانمندتر تلقی خواهند شد. در چنین شرایطی افرادی که از توانمندی بیشتری برخوردار 

 .( 1323، ینادر) هستند انگیزه لازم را خواهند داشت تا از طریق آموزش روی خودشان سرمایه گذاری نمایند
 پاسخ کنند،می گذاریسرمایه آموزش در افراد چرا که سئوال این به پاسخ در مذکور نظریات اساس، این بر

نظریه سرمایه انسانی معتقد است با توجه به مولد بودن سرمایه گذاری در آموزش و  .اندداده ارائه متفاوتی های
نمایند. از سوی دیگر فع آتی در آموزش سرمایه گذاری میبه همراه داشتن بازده قابل توجه، افراد برای منا

کنند به مدارک های ذاتی بالاتر تلاش میافراد برای علامت دادنِ برخورداری از ظرفیتنظریه فیلتر معتقد است 
گذاری افراد در آموزش را علامت دادن دهنده نیز انگیزه سرمایهتحصیلی بالاتر دست یابند. نظریه علامت

های نهفته مورد علاقه کارفرمایان در افراد می داند. نظریه سرند معتقد است افراد توانمند برای قرار ویژگی
گرفتن در دسته افراد باکیفیت انگیزه دارند تا از طریق اتخاذ تصمیمات تحصیلی و تخصیص منابع به آموزش 

آموزشی -اصل از تصمیمات تحصیلیبا این حال پیچیدگیهای واقعیتهای حبر روی خود سرمایه گذاری نمایند. 
افراد گویا آن است که یک بیان نظری به تنهایی نمیتواند همه ابعاد واقعیتها را تبیین و پیش بینی کند. بسته 

-های تصمیم گیران، ممکن است یک یا چند مورد از نظریات مذکور مبنای تصمیمبه شرایط و وضعیت ویژگی

ای گیری برخی افراد نظریهالی باشد. همچنین ممکن است در تصمیمگذاری در آموزش عگیری برای سرمایه
گیری بخش دیگری از افراد، سایر نظریات صدق نماید. از این رو، تلاشهای تحقیقاتی صادق بوده و در تصمیم

برای انجام پژوهشهای تجربی صورت گرفته است تا واقعیتهای ملحوظ در تصمیمات تحصیلی افراد آشکار 
های تحصیلی و بویژه انتخاب دانشگاه در تحقیقات این ارتباط باید اذعان کرد که موضوع انتخابدر گردد. 

اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سه رویکرد غالب  خارجی تحقیقات تجربیتجربی دارای سابقه طولانی است. در 
ده( تصمیم تحصیلی تاکید قابل مشاهده است. رویکرد اقتصادی بر ابعاد اقتصادی )محاسبه هزینه و فای ترکیبی

دارد. رویکرد فرهنگی و اجتماعی تلاش دارد تا مولفه های فرهنگی و اجتماعی را در تصمیم تحصیلی مد نظر 
همچنین برخی تحقیقات علاوه بر  اند.قراردهد و رویکردهای ترکیبی نیز دو رویکرد مذکور را ترکیب کرده

افراد موثر در تصمیم و گام های منجر به تصمیم را نیز ارائه تصمیم به حیطه فرآیند تصمیم نیز وارد شده و 
 نموده اند که جزئیات بیشتری در ادامه ارائه میشود. 

. است( 1322) 1مربوط به جکسونیکی از تحقیقات اولیه که با هدف ارائه الگوی تصمیم انجام شده 
های افراد دارد. زمینه اجتماعی و آرمانبیشترین ارتباط را با باشد که می ترجیحاتدر این الگو  مرحله اول

دهد. مرحله دوم حذف برخی از موسسات ها و آرزوهای افراد را شکل میآرمان ،های علمیخانوادگی و موفقیت
این  از فهرست ایجاد شده در مرحله اول است. مکان، شهریه و کیفیت تحصیلی برخی از عوامل موثر در

 زشیابی و رتبه بندی برای رسیدن به انتخاب نهایی است. تصمیم هستند. مرحله سوم مرحله ار

                                                           
1 Jackson 
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 آموزشی برای تحصیلات ای انتخاب موسسهسه مرحله ی( الگو1321) 1هاسلر و گالاگردر مطالعة 
. این الگو نیز دارای سه مرحله مشابه شده است( معرفی 1322کارشناسی را بر مبنای بررسی ادبیات جکسون )

خواهند ادامه گیرند که آیا میه اول یا همان مرحله تمایل، افراد تصمیم میجکسون است. در مرحل یالگو
های علمی، حمایت، مشوق های دریافتی از سمت خانواده های دانشجو، موفقیتتحصیل بدهند؟ آرزو و آرمان

اع درباره افراد به کسب اطل و و... از عوامل موثر در این مرحله می باشد. در مرحله دوم جستجو انجام می شود
موسسات بر دانشجویان اثرگذار هستند. مرحله سوم مرحله  ،موسسات متنوع می پردازند. در این مرحله بیشتر

 انتخاب است. در این مرحله عوامل متعددی دخیل هستند که در اختیار موسسات نیستند.

تکمیل  و 1321 تحقیق میدانی در سال با انجامرا تصمیم ثبت نام ( الگوی اقتصادی 1337) 2کالیو
. نتایج تجزیه و تحلیل دو متغیره نشان داد که عوامل مرتبط با تصمیم کرده استپرسشنامه محقق ساخته ارائه 

ثبت نام عبارت اند از سن، وضعیت اقامت، شاخص های توانایی تحصیلی دانش آموز، وضعیت تحصیلی، بازدید 
های کالج زشی، توانایی ادامه کار فعلی و ویژگیاز دانشگاه، کمک های مالی، شغل همسر یا طرح های آمو

های مانند کیفیت برنامه، موقعیت جغرافیایی، فرصت های تحقیق، استخدام توسط هیئت علمی، فرصت
دهد که دانشجویان نشان می این تحقیقهمچنین نتیجه . اجتماعی، کیفیت زندگی دانشگاه پردیس و هزینه

تصمیمات خود را بر اساس حداقل شش نوع عوامل اولیه تعیین می  اهفارغ التحصیل، هنگام انتخاب دانشگ
های مربوط به کار و های آن، نگرانیکنند: وضعیت اقامت، ویژگی های محیط دانشگاهی موسسه و برنامه

این تحقیق نشان داد که الگوی  .ملاحظات همسر، کمک مالی، و محیط اجتماعی زندگی در محوطه دانشگاه
 . بع سن و بلوغ دوران زندگی هستگیری تاتصمیم

به بررسی تمایز انتخاب افراد درباره مشارکت های طولی آموزش آمریکا با استفاده از داده( 2994) 3لانگ
پرداخته است. در این تحقیق هزینه تحصیل  1332و  1322، 1312در دانشگاه و انتخاب دانشگاه در سالهای 
سکونت(، کیفیت دانشگاه )شامل نرخ دانشجو به استاد، درصد اعضای )شامل شهریه دانشگاه و فاصله از محل 

( و سطح دانشگاه SATهیات علمی با مدرک دکتری و هزینه های آموزشی(، رقابت دانشجویان)بر اساس نمره 
 1312به عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته و در نتیجه آن مشخص شده است که گرچه شهریه در سال 

ها در مشارکت در این عامل تفاوت 1332لیکن در سال  ،ده در مشارکت در دانشگاه بوده استعامل تعیین کنن
های دانشگاه را نشان نمی دهد. با این حال هزینه همچنان یک عامل موثر در انتخاب افراد میان دانشگاه

یم افراد برای درآمد است. همچنین کیفیت دانشگاه در طول زمان در تصممختلف بویژه در میان اقشار کم
  .دانشگاه اهمیت بیشتری پیدا کرده است
آموزان دو مدرسه از انگلستان و نفر دانش 391وضعیت ( 2994) 4در تحقیق ولتسو، لویس و پتون

محتوای دروس، اعتبار دانشگاه و بخش، محوطه دانشگاه، زندگی شبانه در استکاتلند بررسی شده که در آن 
های شده توسط دانشگاه، اتحادیههای در دانشگاه، اقامت ارائه، فعالیتشهر، تجربه یادگیری در دروس

                                                           
1 Hossler & Gallagher 

2 Kallio 

3 Bridget Terry Long 

4 Veloutsou, Lewis and Paton 
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اصلی های همؤلف ، به عنوانرسندالتحصیلانی که در طول یک سال به اشتغال میدانشگاهی و درصد فارغ
  .اندمعرفی شده 

های به الگو با افزودن الگوی رفتاری 2مستدلعمل  نظریه( با تکیه بر 2991) 1 پیتره، جانسون و پیتره
ها الگوهای قبلی شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، موفقیت جدیدی را ارائه نموده است. یترکیبی موجود، الگو

های مرتبط با مدرسه و سایر عوامل اجتماعی را در نظر های علمی افراد، انتظارات والدین و مولفهو توانمندی
های دهد و نیتعنوان خروجی شخصیت مدنظر قرار میمی گیرند؛ لیکن این الگو خروجی تصمیم را به 

  شامل می شود.نبز رفتاری را 
 اوهای اقتصادی بها داده شده است. از نظر های اجتماعی به اندازه مولفه( مولفه2991پرنا ) یدر الگو

ای هگیری است که شامل منابع در دسترس نظیر درآمد و کمکمحور اصلی تصمیم محاسبه هزینه و فایده
های نقدی و غیرنقدی و شهریه دانشگاه ها نظیر هزینهخانواده و تقاضای برای آموزش عالی و همچنین هزینه

 به شرح زیر تاثیر می پذیرد: چهار لایه مختلفباشد. با این حال این محاسبه از و.. می
ارزش شرکت  ی )دانش فرهنگی وفرهنگ )جنسیت و نژاد(، سرمایه ویژگی های جمعیت شناختییک لایه 

 در دانشگاه( و سرمایه اجتماعی )اطلاعات نسبت به دانشگاه و کمک به فرآیندهای دانشگاه(؛

 دوم زمینه اجتماعی و تحصیلی نظیر دسترسی به انواع منابع، موانع و حمایت های ساختاری؛ لایه

 آموزش عالی بازاریابی، استخدام، مکان و ویژگی های دانشگاه؛ زمینه سوم لایه

ه چهارم زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شامل مختصات اقتصاادی، سیاسات عماومی و جمعیات لای
  .شناختی 

 ( و هانسون لایتن1324) (، چپمن1322) ( بر اساس سه الگوی جکسون2991) 3تراسو و ملانتیو، رونتیس
ای توسعه یافته، فرض شده است که شرایط کشوره الگودر این . اند( یک الگوی جامع ارائه نموده1323)

نتایج ارائه شده در این تحقیق ضرورت تغییر در . الگوی خاصی از رفتار مصرف کننده را ایجاب می کند
ها و ضرورت تغییر نگاه به بازاریابی از یک ابزار تحقق اهداف استراتژیک به یک نظریات بازاریابی دانشگاه

سی این تحقیق محصولات دانشگاه باید یک بار دیگر دهد. طبق بررفرآیند تفکر در طول سازمان را نشان می
ها باید به تمایزات، کیفیت، ارتباطات بازاریابی و همچنین برند توجه از منظر مشتری باز تعریف شود و دانشگاه

 (.2991)رونتیس، تراسو و ملانتیو،  یکپارچه کنند
های شخصیتی، نهادی)نظیر جغرافیا، یهای مرجع، ویژگ( والدین، گروه2919) 4مروری کوزومواتی در مقاله

ها، امکانات و...( ، نزدیکی مکانی، شهرت، دور نمای شغلی، هزینه امنیت دانشگاه، کیفیت آموزش، زیرساخت
  .ندا هشد معرفی انتخاب دانشگاه های کلیدیهای مالی به عنوان مؤلفهتحصیل، کمک

سال اول کارشناسی ارشد چهار دانشگاه واقع در دانشجوی  471( با تحقیق بر روی 2911)1و دلوری 7فولر
ها میان زنان و مردان و همچنین دانشجویان داخل نهای دریایی کانادا نشان دادند در برخی از ویژگیاستا

                                                           
1 Paul E Pitre, Todd E Johnson and Charisse Cowan Pitre 

2 Reasoned action 
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 خدمات استان و خارج استان تفاوت معنادار وجود دارد. طبق نتایج این مقاله زنان نسبت به مردان بیشتر به
 و ورزش به زنان از بیشتر هستند و مردان مندعلاقه آکادمیک مالی، منابع سنجی امکان دانشگاهی، پشتیبانی

های تفریح و ورزش، توصیه توسط دارند. همچنین دانشجویان خارج از استان بیشتر به مولفه تفریح علاقه
 دیگران، شهرت دانشگاه و محل سکونت توجه دارند. 

به ( و با استفاده از داده های مطالعه طولی آموزش آمریکا 2994تکمیل مقاله لانگ )( در 2912) 2اسکینر
موثر هستند. در در انتخاب واحد آموزش عالی که همچنان هزینه و فاصله جغرافیایی  ه استاین نتیجه رسید

های پیشین داشته هزینه روند کاهشی نسبت به گروهبه این مقاله مشخص شده است که گرچه حساسیت 
ت عمومی نسبت به فاصله زیاد شده است. همچنین رقابت بین کالج ها بیشتر مورد توجه است، لیکن حساسی

هایی دارند که متوسط نمره افراد ای که متقاضیان گرایش کمتری به انتخاب دانشگاهبه گونه ؛قرار گرفته است
بالاتر کمتر نمرات  فاصله برای دانشجویان باعلاوه بر آن مشخص شد که . ها استها کمتر از نمره آندر آن

اهمیت داشته و آنها ترجیح می دادند مدارس با متوسط نمره بیشتر را انتخاب نمایند. دانشجویان کم درآمد 
های چهارساله حساسیت بیشتر و نسبت به فاصله دانشگاه های دو ساله حساسیت نسبت به فاصله دانشگاه

 کمتری داشتند.
نفر انجام شده  3199های طولی آموزش آمریکا در میانده از دادهبا استفا (2912کلاسیک، بلاگ و پکر ) 

دانشجویانی که در منطقه سکونتشان دانشگاهِ مرتبط وجود ندارد، گرایش بیشتری به  دهنداست، نشان می
های دورتر دارند و دانشجویانی که در محل سکونتشان دانشگاه مرتبط وجود دارد اما این انتخاب دانشگاه

های منطبق)و بیرون از نام در دانشگاها با ویژگی های افراد تطبیق ندارد، گرایش کمتری به ثبتهدانشگاه
 محل سکونت خود( دارند.

( با مطالعه میان دانشجویان سال آخر تحصیلات متوسطه در ایرلند نشان 2912) 3والش، فلانری و کولینان
مدنظر افراد است. همچنین افراد بالاترین ارزش  هایدادند که شهرت دروس و امکان اشتغال مهمترین مولفه

گذاری کنند. کنند و جوانان حاضرند بدین منظور سرمایهها را به مواردی می دهند که امکان کار را فراهم می
دهند؛ بویژه برای ها را به موسسات و مسافت کم را به مسافت زیاد ترجیح میعلاوه بر آن، افراد، دانشگاه

 تر مطلوبیت فاصله دور بسیار کم است. ات پاییندانشجویان طبق
( با مطالعه بیست هزار نفر از متقاضیان، دانشجویان و فارغ التحصیلان 2913ی و همکاران )کوفسکیچا
 و التحصیلی برای متقاضیان، دانشجویانفارغ از بعد دستمزد و اند حقوقلهستان نشان داده 39-12سنین 

 ترجیح دهندگان، پاسخ متقاضیان حائز اهمیت است. همچنین بیشتر نشگاه برایدا پرستیژ التحصیلان وفارغ
 .کنند تحصیل وقتپاره صورت به دهندمی

(، با مطالعه دانشجویان رشته اقتصاد آلمان نشان داده است که افراد به انتخاب مراکز نزدیک 2913ویسر )
پذیر)از حیث ویژگی های شخصیتی( کمتر ریسک صبرتر و افرادبه خود گرایش دارند. در این میان افراد کم

 هم به و متوسط شهرهای در مستقر هایدانشگاه اند. همچنینهای نزدیک را انتخاب نمودهبیشتر مکان
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 پردازندمی هاییمکان بررسی به متقاضیان این، بر علاوه. شوندمی مندبهره متقاضیان بزرگ جمعیت از پیوسته
  . دهندمی ارائه را بالاتری رفاه سطح که

در تحقیقات داخلی تصمیمات تحصیلی، بیشترین توجه به موضوع انتخاب رشته بوده است. در مطالعات 
با  (1321) عبدی و آقابایاانجام شده با موضوع انتخاب رشته )بعد از نتایج اولیه و قبل از اعلام نتایج نهایی( 

و  11.2، عامل شغلی با %11.47که عامل فردی با %د نشان دادن مطالعه داوطلبان ادامه تحصیل شهر تهران
. تفاوت بین عوامل شغلی و اندبودهترین عوامل موثر بر انتخاب رشته ، مهم79دوستان با %و عامل خانوادگی 

داری بین داوطلبان بود؛ اما تفاوت معنی معنادار های آزمایشینیز خانوادگی و دوستان در میان داوطلبان گروه
عریضی همچنین نتایج تحقیق  .(1321)عبدی و آقابایا،  آزمایشی در عامل فردی وجود نداشت هایگروه

دهد علاوه بر پرستیژ عوامل نشان میدر میان داوطلبان شهر اصفهان ( 1332سامانی و افشین صلاحیان )
باز بودن به  دیگری نظیر آمادگی فرد برای رشته، در مسیر رشد بودن رشته، سهولت رشته و همانند سازی و

تجارب نیز در انتخاب رشته نقش دارد. طبق این تحقیق سهم رفاه و کار در انتخاب رشته کم شده است. 
)عریضی سامانی و صلاحیان،  کنندهمچنین عوامل ارزشی به طور معناداری انتخاب رشته را پیش بینی می

1332) . 
موثر بر انتخاب رشته دانشجویان دانشگاه  ( عوامل1324خطیبی و همکاران )در میان دانشجویان پزشکی 

علوم پزشکی کردستان را بررسی نموده اند. طبق این تحقیق شناخت نسبت به رشته در دانشجویان کم و 
علاقمندی در دختران بیشتر از پسران موثر بوده است. همچنین اکثر دانشجویان درجاتی از اثرپذیری از دیگران 

صرفا به خاطر ورود به دانشگاه انتخاب رشته کرده و نیمی از افراد صد را داشته اند. بیست و هفت در
)خطیبی، یزدان پناه، وهابی، قاسمی  دانشجویان در صورت انتخاب رشته مجدد این رشته را انتخاب نمی نمایند

با تحقیق در دانشجویان دانشگاه علوم ( 1331پیروی و همکاران )در همین گروه  .(1324و خادم عرفان، 
نشان دادند که نیاز جامعه، درآمد رشته و علاقه به رشته به ترتیب سه عامل اصلی موثر بر  زشکی قزوینپ

 .(1331)پیروی، درخشان، کریمی و آصف زاده،  انتخاب رشته بوده اند
در شرکت کنندگان ( 1322) ضرغامی و همکاراندر انتخاب تخصص رشته های پزشکی، طبق تحقیق 

علاقه و کمک به مردم بیشترین تاثیر را بر انتخاب رشته های اه علوم پزشکی مازندران آزمون دستیاری دانشگ
ها بیشتر تخصصی داشته است. بیشتر آقایان به عدم وابستگی رشته تخصصی تاکید داشتند، در حالی که خانم

دچیان، )ضرغامی، غفاری ساروی، خلیلیان و سفی کردندبه قابل پیش بینی بودن ساعات کاری تکیه می
های در تحقیق میان دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه( 1339پور و همکاران)هاشمیهمچنین  .(1322

که مهمترین علل انتخاب تخصص توصیه  اندبه این نتیجه رسیدهعلوم پزشکی کرمان، رفسنجان و زاهدان 
ون علاقه صرف، موقعیت و منزلت تر تحصیل و خدمت بیشتر به مردم است و عواملی همچخانواده، دوره کوتاه

نتایج علاوه بر آن  .(1339)هاشمی پور، نوابی و سرداری، اجتماعی و جنبه اقتصادی اهمیت کمتری داشته اند
دهد مهم ترین عوامل در نشان میمیان دانشجویان ترم دوم رشته پزشکی  (1333علیزاده و همکاران )تحقیق 

ادی بوده است که از بین عوامل اقتصادی، بازار کار و از عوامل انتخاب رشته تخصصی عوامل فردی و اقتص
-. در مجموع از بین عوامل مرتبط، عامل اقتصادی مهمه استفردی، علاقه شخصی، بیشترین ارتباط را داشت

 ترین عامل معرفی شده است.
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طراحی شهری در میان دانشجویان رشته  (1323در نتایج تحقیق رزاقی اصل ) های علوم انسانیدر رشته
ای، کیفیت محیط، شهرت و اعتبار حرفه ،فرصت ارتقا دانشگاه های تهران، علم و صنعت و شهید بهشتی

های شغلی آتی و شانس کسب درآمد بالا جزء مهمترین معیارهای عام انتخاب رشته طراحی شهری در فرصت
عوامل تاثیرگذار بر انتخاب ( 1331فر و همکاران )در تحقیق عنایتی باشد.ایران از منظر دانشجویان می

ای، به ترتیب عوامل کنکور سراسری، موسسه دانشگاه تهران دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
 .(1331و کرم دوست،  درانی)عنایتی نوین فر،  فرهنگی، فردی و اقتصادی بود -اجتماعی 

بر انتخاب رشته عوامل تاثیرگذار  (1331فر و همکاران )عنایتیدر رشته های مهندسی در تحقیق 
آموزشی،  -به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل فردی، موسسه ای دانشجویان رشته های فنی دانشگاه تهران 

  .(1331و کرم دوست،  درانی)عنایتی نوین فر، بوده استفرهنگی  -کنکور سراسری و عوامل اجتماعی 
( علاقه به 1339) باس عباس زاده و همکارانعیق طبق نتایج تحقدر رشته های پرستاری و مامایی، 

 کمک به مردم، علاقه به محتوای علمی و امکان پیشرفت شغلی سه عامل موثر اصلی در انتخاب رشته
دانشجویان دانشکده  .(1339)عباس زاده، برهانی و محدثه پور، استبوده  دانشجویان پرستاری دانشگاه کرمان
فرصتی برای کسب مدارک عالی ( »1331) عابدیان و شاه حسینیق های پرستاری مازندران در تحقی

را به عنوان بالاترین انگیزه خود از انتخاب رشته پرستاری بیان نمودند. هم چنین دانشجویان پسر و « تحصیلی
را به عنوان اولویت دوم خود برای « کسب موقعیت شغلی»و « محتوای علمی رشته پرستاری»دختر به ترتیب 

طبق نتایج تحقیق علیزاده و سیگارچیان  .(1331)عابدیان و شاه حسینی،  رشته پرستاری، ذکر نمودندانتخاب 
مفید واقع شدن برای جامعه، علاقه به  مامایی دانشجویان دانشگاه رشت ( مهمترین انگیزه انتخاب رشته1332)

ی و توجه به نیازهای جامعه بوده کار درمانی و بالینی، روابط انسانی موجود در رشته، نزدیکی به رشته پزشک
است. در این تحقیق بین نمره انگیزه نسبت به رشته تحصیلی و متغیرهای پژوهش )شغل و تحصیلات والدین، 
وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، سهمیه ورود به دانشگاه، محل سکونت، معدل دیپلم و سن( ارتباط آماری 

 . (1332ارچیان، )علیزاده و سیگ معنی داری بدست نیامده است

با تحقیق میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ( 1322شایق و همکاران )در موضوع انتخاب دانشگاه 
نشان دادند که نزدیکی به محل سکونت، سابقه و شهرت دانشگاه سه عامل اصلی در انتخاب دانشگاه شیراز 

در میان دانشجویان ( در تحقیقی 1323) رزاقی اصلهمچنین . (1322)شایق، میرخانی و بذرافکن،  بوده است
های طراحی شهری، تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت اعتبار دپارتمانرشته طراحی شهری دانشگاه های 

کیفیت اساتید و اعتبار و پیشینه دانشگاه به عنوان مهمترین سنجه های انتخاب محل تحصیل این رشته اعلام 
 در میان دانشجویان دانشگاه های آزاد گیلان (1323) نیا و شریف کرده است. طبق نتایج تحقیق گیلانی

های موجود در دانشگاه، نحوه برخورد های تحصیلات تکمیلی، تنوع رشتهامکانات پشتیبانی دانشگاه، وجود دوره
ان های دانشگاه، وضعیت ساختماولیه کارکنان دانشگاه، نزدیک بودن مکان استقرار برای متقاضی، میزان هزینه

و امکانات دانشگاه، کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه، تنوع و سقف وام های دانشجویی بر فرآیند انتخاب دانشگاه 
  توسط متقاضیان موثرند.

دو دسته عوامل یعنی عوامل مربوط به مشخص میشود که  تجربی مرور شده نتایج تحقیقات با توجه به
عرض انتخاب بر تصمیم متقاضیان تاثیر می گذارد. در بخش فرد و عوامل مربوط به دانشگاه یا رشته در م
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، زمینه اجتماعی، (1337، ،سن )کالیو( 1911؛ فولر، 2913ی و همکاران، کوفسکیچاعوامل فردی جنسیت )
ی کوفسکیچا؛ 2912؛ اسکینر، 2994؛ لانگ،1322 ،)جکسوناقتصادی و سابقه خانوادگی )و از جمله تحصیلات( 

؛ 1321 ،)هاسلر و گالاگر، شخصیت دانشجو (2911؛ فولر، 2912اسیک، ؛ کل2913و همکاران، 
(، علائق فردی 1337، شرایط فردی نظیر تاهل و داشتن شغل )کالیو، (2913؛ ویسر، 2919کوزومواتی،

کلاسیک، (، نژاد )2913ی و همکاران، کوفسکیچا(، تحصیلات خانوادگی )2913ی و همکاران، کوفسکیچا)
های آموزشی )هاسلر و ( ، فعالیت1322 ،موفقیت های علمی )جکسون،  (1322)شایق، رتبه کنکور (، 2912
 ( مورد توجه قرار گرفته اند. 2912؛ اسکینر، 2994)لانگ،  SAT، و نمره (1321 ،گالاگر

؛ 2994؛ لانگ، 1323ریف، شنیا و ؛ گیلانی2991)کوزومواتی، هزینه تحصیلهای دانشگاه، در رابطه با مولفه
نیا و ، گیلانی1322دانشگاه )شایق،و اعتبار شهرت ، رتبه، (2913ی و همکاران، کوفسکیچا؛  2912ر، اسکین

ی و کوفسکیچا؛ 2912؛ اسکینر، 2994لانگ، ؛ 2919؛ کوزومواتی،2994؛ ولتسو،1323؛ رزاقی، 1323شریف،
لانگ، ؛ 2919واتی، ؛ کوزوم1323نیا و شریف،؛ گیلانی1322)شایق، فاصله(، 2911؛ فولر، 2913همکاران، 

و  (، تسهیلات جانبی2912؛ کلاسیک، 2913ی و همکاران، کوفسکیچا؛ 2913؛ ویسر، 2912؛ اسکینر، 2994
 (،2911فولر، ؛ 2994؛ ولتسو،2919کوزومواتی،؛ 1337کالیو،  ؛1323نیا و شریف، )گیلانیمحیط اجتماعی 

، (1323نیا و بهرام شریف، تحصیل )گیلانیفرصت ادامه  (،2919کوزومواتی،؛ 1337های مالی )کالیو، کمک
؛ 2994(؛ محتوا و اعتبار دروس )ولتسو، 2913شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر محل دانشگاه )ویسر، 

؛ 2994( ، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان )ولتسو، 2912؛ اسکینر، 2994؛ لانگ، 2991کوزومواتی،
ی و کوفسکیچانوع تحصیل نظیر تمام وقت و پاره وقت ) (،2913ی و همکاران، کوفسکیچا؛ 2919کوزومواتی،
 ( تصریح و ذکر شده اند. 2913همکاران، 

البته باید اشاره کرد که دسترسی به اطلاعات آماری در رابطه با همه عوامل مذکور میسور و ممکن نیست؛ 
با توجه به در بخصوص زمانی که جامعه آماری همه اقشار در سطح کشور را پوشش دهد. از این رو، و 

دسترس بودن داده های آماری، عوامل و متغیرهای خاصی مبنای تحلیلهای مطالعه حاضر خواهد بود که 
عملکرد در آزمون به عنوان یکی از آمده است. همانگونه که ملاحظه میشود، علاوه بر  1جزئیات آن در تصویر 

ی های متقاضی و ویژگی های کدرشته محل ملاکهای اصلی، عوامل موثر بر انتخاب به دو دسته شامل ویژگ
الگوی مفهومی با انتخاب کدرشته تحصیلی مشخص شوند. ارتباط این عوامل در قالب یک انتخابی تقسیم می

شده است، به این معنا که انتخاب کدرشته محل توسط فرد متاثر از سه دسته از عوامل شامل عملکرد در 
-محل سکونت، وضعیت اشتغال و... و همچنین ویژگی های کد آزمون، ویژگی های متقاضی نظیر جنسیت،

 محل نظیر محل دانشگاه، نوع دوره، نوع دانشگاه و... می باشد. رشته
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 الگوی مفهومی انتخاب تحصیلی – 1 تصویر

 

 :پژوهش روش

ی تحلیل و ارزیابی احتمال بخصوص الگوهای رگرسیونی از آنجا که انتخاب تحصیلی عمدتا با اتکا به الگوها
لجستیک مطالعه و واکاوی شده است، در این تحقیق الگوی لجستیک مرتب شده استفاده میشود که جزئیات 

 بیشتر در نیمه دوم مطالب روش تحقیق عرضه خواهد شد.  

مهندسی برق هستند که در داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته  حاضر،جامعه تحقیق 
ثبت نام نموده اند. به این ترتیب، جامعه مورد نظر سطح کل کشور را  1331کنکور کارشناسی ارشد سال 

پوشش میدهد. در عین حال، داده های مورد استفاده مربوط به نمونه هفتاد درصدی از شرکت کنندگان است 
داده  شور در اختیار محققین قرار داده شده است.که با نمونه گیری تصادفی توسط سازمان سنجش آموزش ک

شامل مشخصات فردی شرکت کنندگان )نظیر جنسیت، تاریخ تولد و...(، مشخصات سابقه تحصیلی افراد ها 
)رشته لیسانس، معدل، دانشگاه مقطع لیسانس و..( مشخصات شرکت در آزمون )رشته، محل آزمون، علاقمندی 

.(، نتایج اولیه آزمون )رتبه و نمره به تفکیک گرایش(، انتخاب رشته افراد و های به رشته های پیام نور و..
همچنین نتیجه نهایی )قبولی و عدم قبولی و همچنین کد رشته محل قبولی( می باشد  که همراه با جدول 

های آن شامل کد رشته محل، دانشگاه، نوع دوره، شهر، ظرفیت و... و ویژگی 1331کدرشته محل های سال 
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یکی از مزیتهای مهم داده های سازمان سنجش آموزش  .شده استدریافت از سازمان سنجش آموزش کشور 
سازی شده و کشور ثبتی بودن آنها می باشد که بر اساس شواهد واقعی تصمیم گیری افراد گردآوری و ذخیره

 در مقابل داده های اظهاری )نظیر پرسشنامه( از دقت بالاتری برخوردار است. 

مشخص شده است.  1عیت شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق در جدول وض
همانطور که شواهد جدول مذکور نشان می دهند، از مجموع شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد 

 72اند. همچنین از مجموع کل شرکت کنندگان درصد زنان بوده 22.2درصد مردان و  11.2مهندسی برق، 
 اند. درصد افراد در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده 47درصد افراد انتخاب رشته نموده و 

 شرکت کنندگان رشته مهندسی برق به تفکیک جنسیت و وضعیت پذیرش– 1 جدول

 درصد به کل کل درصد مرد درصد زن دسته / جنسیت

 %199 11913 11.2 13221 22.2 3132 تعداد شرکت کنندگان 

 72.97 3311 11.1 1144 22.3 2212 تعداد افراد انتخاب رشته کرده

 47.17 1،132 11.3 1917 22.1 1123 تعداد پذیرفته شدگان

 

 شرکت کنندگان به تفکیک شغل و وضعیت پذیرش -2 جدول

 رصدد سایر درصد شاغل غیردولتی درصد شاغل دولتی  دسته / شغل

 73.1 19133 22.11 4219 12.12 2919 تعداد شرکت کنندگان 

 73.7 7233 21.13 2179 12.12 1211 تعداد افراد انتخاب رشته کرده

 72.73 4714 21.37 2113 13.73 1977 تعداد پذیرفته شدگان

 

کل شرکت  ، از2براساس شواهد جدول ارائه شده است.  2وضعیت افراد به تفکیک اشتغال نیز در جدول 
درصد در سایر مشاغل دسته بندی  73.1شاغلان غیردولتی و  22.11درصد شاغلان دولتی،  12.12کنندگان 

درصد شاغلان  21.13درصد شاغلان دولتی،  12.21می شوند. همچنین از میان افراد انتخاب رشته کرده، 
درصد شاغلان دولتی،  13.7نیز درصد سایر مشاغل می باشند. از مجموع پذیرفته شدگان  73.7غیردولتی و 

 درصد سایر افراد می باشند.  72.73درصد شاغلان غیردولتی و  21.7

ارائه شده است. همانطور که شواهد جدول  3وضعیت کد رشته محل های انتخابی دانشجویان نیز در جدول 
مورد کد رشته  493کد رشته محل ارائه شده در رشته مهندسی برق  1944مذکور نشان میدهند، از مجموع 

کد رشته  712مورد مربوط به سایر دوره ها می باشند. همچنین از مجموع مذکور  342های روزانه و محل
مورد در تهران قرار دارند. لیکن از حیث تعداد مجموع ظرفیت سایر دوره ها  332ها و محل در مراکز استان

آن ظرفیت دوره های روزانه قرار دارد. از حیث محل ( بالاترین مقدار را به خود اختصاص داده و پس از 7413)
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ظرفیت بالاترین میزان ظرفیت را به خود اختصاص داده و پس از آن تهران با  7422استقرار مراکز استان با 
 ظرفیت قرار دارد.  2322

 سب محل و نوع دورهترکیب کد رشته محل های آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق بر ح – 3 جدول

 مجموع ظرفیت کد رشته محل تعداد کد رشته محل 

سا نوبت دوم روزانه محل /نوع دوره
 یر

 جمع سایر نوبت دوم روزانه جمع

 2322 1931 711 1312 332 11 192 173 تهران

 7422 2321 711 1339 712 122 132 132 مراکز استان

 2324 1411 273 119 123 23 42 72 سایر

 19122 7413 1331 3272 1944 342 211 493 جمع

 

 

همانگونه که در بالا اشاره شد، ماهیت انتخاب کد رشته دانشگاه )تصمیم تحصلی(، اساساً کیفی است که به 
صورت دو حالته )صفر و یک( یا چند حالته در نظر گرفته میشود. برای تحلیل و تبیین تصمیمات تحصیلی 

ب رشته، انتخاب دانشگاه، و ...( الگوهای مختلفی مانند الگوهای لجستیک و )انتخاب ادامه تحصیل، انتخا
پروبیت استفاده شده است. الگوهای لجستیک نیز دارای انواع و اقسام متعددی هستند. در تحقیق حاضر، 

ارائه  1321در  1مرتب شده به عنوان الگوی اصلی انتخاب شده است. این الگو که توسط بگز لاجستیک الگوی
شده که برای بررسی مسائلی که افراد در بین گزینه های مختلف اقدام به رتبه بندی می کنند مورد استفاده 

توسط  1313سال در  مرتب شده، الگوی لاجیت شرطی است. این الگو قرار می گیرد. پایه الگوی لاجستیک
نشگاه، انتخاب شغل، انتخاب برای بررسی رفتار انتخاب تصمیم گیرندگان در مسائلی نظیر انتخاب دا 2فدن

در این  منطقه جغرافیایی و مهاجرت، انتخاب تعداد فرزندان، انتخاب منزل، انتخاب مسکن و... ارائه شده است.

تابع  گزینه انتخاب انجام می دهند. در این حالت  انتخاب کننده از میان الگو فرض می شود که 

را می توان به شکل  است که به صورت خطی فرض می شود.  توسط انتخاب کننده  اب گزینه انتخ
 : . یعنیتصادفی است در نظر گرفت زءقابل پیش بینی و یک ج ءتابع زیر که متشکل از یک جز

(1) 
 

 :کندرا به شکل زیر ارائه می توسط انتخاب کننده  ل انتخاب گزینه الگوی لاجیت شرطی احتما

                                                           
1  Beggs 

2 Mc Fadden 
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(2) 
 

 

( الگوی مک فدن را برای انتخاب چند گزینه از بین تعدادی گزینه و رتبه بندی آنها توسعه داد. در 1321بگز )
ها به صورت اولویت بندی شده به صورت زیر نتخاب مجموعه ای از گزینهالگو ارائه شده توسط بگز احتمال ا

 ارائه شده است: 

(3) 

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد نفر  که  شده استفرض  حاضر، براین اساس با توجه به الگوی کلی تحقیق

معدل وضعیت اشتغال،  نظیرمشخصاتی از ام است. این فرد  نفر  نشان دهنده که  شرکت کرده اند
همچنین فرض می کنیم گذارد. اثر میتصمیم وی  برکه  و امثال آن برخوردار استوضعیت سربازی  ،جنسیت

با  محل تهرش برای انتخاب شرکت کنندگان در کنکور ارائه شده است که هر کد محل کد رشته که تعداد 

است نوع دانشگاه، نوع دوره و...  شامل محل دانشگاه،  محل نشان داده می شود. مشخصات هر کد رشته 
که در انتخاب افراد موثر است. پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد )نمره فرد و رتبه حاصل شده( 

به  کدرشته محل های اعلامی به ترتیب اولویت اقدام می نمایند. بخشی از  افراد نسبت به انتخاب

های در نظر گرفته می شود. این تصمیم تابعی از مولفه  محل درباره کد رشته عنوان تابع تصمیم فرد 
 بنابراین:. است دانشگاه

(4) 
 

 

نیز  بوده و  محل شامل نوع دانشگاه، نوع دوره و محل دوره رشته کد متغیر موثر انتخاب ن که در آ
رتبه اولیه ارائه شده احتمال انتخاب یک  الگویضریب متغیر در نظر گرفته شده است. اینک با مراجعه به 

 بل ارائه است: ها توسط فرد به شکل زیر قاکد رشته محل Kبندی مشخص از 



 911.....................................محل داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق-طراحی الگوی انتخاب رشته

 

(7) 

 

از روش آمار استنباطی استفاده می شود. با توجه به ماهیت بعد ریاضی الگوی مورد  برای تخمین الگوی مذکور
نظر و هدف تحقیق مبنی بر تخمین روابط بین متغیرها، و نیز با در نظر گرفتن ماهیت مسئله )انتخاب یک از 

از ه توسط دانشجویان( و نوع متغیر هدف )احتمال انتخاب توسط افراد با مقدار بین صفر و یک(، بین چند گزین
 استفاده خواهد شد. مرتب شده  لاجستیکرگرسیون 

در این الگو متغیر وابسته عبارت است از رتبه داده شده به هر کد رشته محل در فرم انتخاب رشته )تصمیم 
گیرد. قرار می 1)عدد یک بالاترین رتبه و عدد صد پایین ترین انتخاب(تحصیلی( که عددی بین یک تا صد 

همچنین متغیرهای نوع دانشگاه، نوع دوره و محل دانشگاه همراه با سن، جنسیت، وضعیت سربازی، نوع 
دانشگاه لیسانس، وضعیت اشتغال، محل سکونت، دهک رتبه ای، سهمیه به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و 

تخمین زده شده و  کلیدینظر گرفته شده است. در ادامه مطالب، ابتدا الگوی مذکور با متغیرهای  توضیحی در
سپس احتمال انتخاب هر کد رشته محل توسط داوطلبان محاسبه میشود. در نهایت به منظور ارائه نتایج 

ه و با تحلیل واریانس، تحلیلی دقیق تر، میانگین احتمال انتخاب در گروه های مختلفی از نمونه تحقیق محاسب
داده ها و برآورد الگوهای  برای تجزیه و تحلیلمعناداری تفاوت میان گروه های مختلف بررسی شده است. 

شده که به عنوان استفاده  17نسخه  stataاز نرم افزار  رگرسیونی مورد نظر و همچنین آزمون های آماری
 از جمله الگوی لجستیک مرتب شده وجود دارد. لجستیک ی یک نرم افزار حرفه ای امکان برآورد انواع الگوها

                                                           
 با در نظر گرفتن ویژگی های الگو و محدودیت های آن در رتبه بندی افراد این اصلاحات انجام شده است:  1

شته محل هایی که به هر دلیل توسط دانشجو انتخاب شده و در فهرست کدرشته محل های سازمان سنجش نبوده است؛ کد ر
به نظر می رسد درباره بخشی از دانشجویان این کد رشته ها متعلق به رشته دوم ؛ از انتخاب های افراد حذف شده اند

 امتحانی بوده است.

 ز فهرست حذف شده اند.خانه های خالی در انتخاب رشته نیز ا

 کدرشته های باقی مانده مجددا از یک تا صد )به ترتیب اولویت ارائه شده از سمت انتخاب کنندگان( شماره گذاری شده اند. 

 مد نظر قرار گرفته است.ها در تحلیلهمه صد انتخاب دانشجویان 
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 :یافته های پژوهش

همانگونه که در بالا اشاره شد، الگوی لجیت مرتب شده با استفاده از داده های آماری داوطلبان رشته برق 
نوع به کمک برآوردهای حاصله از الگوی مذکور، احتمال انتخاب هر  1کارشناسی ارشد تخمین زده شده است؛

شود. در مرحله بعد، این احتمال به تفکیک جنسیت، شغل و کد رشته محل در کل داوطلبان محاسبه و ارائه می
محل سکونت و همچنین به تفکیک جنسیت و شغل، محل سکونت و شغل و جنسیت و محل سکونت ارائه 

 ول داوطلبان نیز ارائه میشود. خواهد شد. در هر یک از این حالت ها علاوه بر کل افراد، احتمال انتخاب دهک ا

 های برتروضعیت میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل همه داوطلبان و ده درصد رتبه
به عنوان  2،3بر اساس برآوردهای الگوی لوجیت مرتب شده، میانگین احتمال انتخاب هر نوع از کد رشته ها

ارائه شده است. همانطور که  4ده در جدول و نتایج محاسبات به دست آم 4انتخاب اول افراد محاسبه شده
 27.1شواهد جدول مذکور مشخص می کنند، کدرشته محل های روزانه دانشگاه های دولتی تهران با احتمال 

درصد بالاترین احتمال انتخاب توسط افراد را دارند. پس از آن بالاترین احتمال به دوره های دولتی نوبت دوم 
های روزانه دانشگاه های دولتی مراکز استان اختصاص دارد که تفاوت ین دورهدانشگاه های تهران و همچن

 میانگین این دو نوع دوره به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. 
 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل بر حسب نوع پذیرش – 4جدول 

 نوع کد رشته محل
  متوسط احتمال
 همه داوطلبان

  سط احتمالمتو
 %19داوطلبان 

 برتر

 9.133 9.271 تهران-روزانه-دولتی

 9.934 9.111 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.913 9.117 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.919 9.172 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.924 9.243 سایر

                                                           
ی صرفه جویی در فضا، جزیئات ( و براSTATAبا توجه به حجم زیاد جداول خروجی نرم افزار استاتا ) 1

 جداول مذکور در اینجا ارائه نشده است. 
 د از :نبرای انتخاب داوطلبان رشته برق مبتنی بر نوع دانشگاه، نوع دوره و محل دانشگاه عبارت بو ی در دسترسانواع کد رشته ها 2

مرکز استان؛ -نوبت دوم-ران؛ دولتیته-نوبت دوم-مرکز استان؛ دولتی-روزانه-تهران؛ دولتی-روزانه-دولتی هایرشته
سایر؛ -روزانه-مرکز استان؛ دولتی-سایر-تهران؛ پیام نور-سایر-سایر؛ پیام نور-سایر-مرکز استان؛ غیرانتفاعی-سایر-غیرانتفاعی

-هروزان-تهران؛ سایر-روزانه-سایر؛ سایر-نوبت دوم-مرکز استان؛ دولتی-سایر-سایر؛ دولتی-سایر-تهران؛ دولتی-سایر-دولتی
 تهران.-سایر-سایر؛ غیرانتفاعی-نوبت دوم-تهران؛ سایر-نوبت دوم-مرکز استان؛ سایر-روزانه-سایر؛ سایر

؛ بدین معنا اگر داوطلبی در مجموعه انتخاب هایش نوع کد استمد نظر قرار گرفته متصور  کلیه احتمالات ات و برآوردها،در محاسب 3
نموده است، رقم صفر در میانگین کلی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس سایر را انتخاب ن-سایر-رشته محل غیرانتفاعی

 برای هر فرد و در هر دسته از افراد جمع میانگین احتمالها عدد یک می باشد. 
ود. مگر آنکه خلاف آن ذکر ش ؛استداوطلبان اول  یبه طور عمومی در این مقاله منظور از احتمال، احتمال انتخاب کد رشته انتخاب 4

همچنین به جهت ساده سازی و ارائه بهتر اطلاعات، نوع کد رشته محل ها با احتمال های بالاتر گزارش شده و از نوع کد رشته 
 محل ها با احتمال های کمتر صرفه نظر شده است.
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به های برتر(، در ستون سوم وضعیت احتمال انتخاب کد رشته محل برای داوطلبان دهک اول )ده درصد رت

ارائه شده است. اطلاعات جدول مذکور نشان می دهد دهک اول با احتمال هشتاد درصد دوره های  4جدول 
روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نماید و پس از آن دوره های نوبت دوم دانشگاه های تهران و 

 نتخاب می نمایند. روزانه دانشگاه های دولتی مرکز استان را ا
 7متوسط احتمال انتخاب در انواع کد رشته ها به تفکیک جنسیت نیز برآورد شده و نتایج حاصله در جدول 

، تفاوت میانگین بین مردان و هاانتخاب کد رشته محلهمانطور که شواهد نشان می دهند، در ارائه شده است. 
تایج نشان می دهند که زنان با احتمال بیشتری نسبت درصد معنادار است. همچنین، ن 7زنان در سطح خطای 

های دولتی تهران را انتخاب می نمایند. درصد( دوره های روزانه دانشگاه 24درصد در مقابل  33به مردان )
شود که احتمال انتخاب دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تهران نیز توسط زنان همچنین مشخص می
های دولتی در های روزانه دانشگاه(. در مقابل احتمال انتخاب دوره 9.17در مقابل  9.23بیشتر از مردان است)

(. به صورت مشابه احتمال انتخاب دوره 9.17در مقابل  9.11مراکز استانها توسط مردان بیشتر از زنان است )
(. مجموعه 9.13ابل در مق 9.11های مرکز استان توسط مردان بیشتر از زنان است )های نوبت دوم دانشگاه

باشد و موارد مذکور نشان می دهد که گرایش زنان به انتخاب دوره های مستقر در تهران بیشتر از مردان می
باشد. در مقابل، گرایش مردان به حضور در مراکز فاصله میان زنان و مردان در این انتخاب قابل توجه می

 فاصله بین مقادیر احتمال زیاد نمی باشد. باشد، هر چند ها بیشتر از گرایش زنان میاستان
شواهد مربوط به احتمال انتخاب دهک اول به تفکیک جنسیت در سه ستون سمت چپ جدول آمده است. 

شود، در دهک اول )ده درصد برتر(، تفاوت معناداری در انتخاب کد رشته ها میان زنان همانطور که ملاحظه می
 ارد.  وجود ند 9.97و مردان در سطح خطای 

 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک جنسیت و نوع پذیرش-7جدول 

 میانگین احتمال انتخاب رشته دهک اول میانگین احتمال انتخاب رشته همه داوطلبان 

 داریخطای معنی مرد زن داریخطای معنی مرد زن نوع کد رشته محل

 9.911 9.127 9.212 9.999 9.231 9.331 تهران-روزانه-دولتی

 9.311 9.934 9.934 9.999 9.177 9.221 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.231 9.922 9.912 9.999 9.111 9.141 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.314 9.919 9.919 9.999 9.117 9.137 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 - 9.911 9.911 - 9.213 9.111 سایر

  

یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر، برآورد متوسط احتمال انتخاب به عنوان گزینه اول به تفکیک محل 
ارائه شده است. همانطور که شواهد جدول نشان می  1سکونت داوطلبان بوده است. شواهد حاصله در جدول 

های در تهران )دوره های دولتی مستقردرصد دانشگاه 11مجموعا با احتمال دهند، داوطلبان ساکن تهران 
( را انتخاب می نمایند. همچنین دوازده درصد از احتمال انتخاب سایر انواع 32.2و نوبت دوم  32.7روزانه 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای داوطلبان  های مستقر در تهران است.ها نیز مربوط به رشتهکدرشته
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درصد چنین انتخابی را انجام می  39خوردار است و با احتمال شهر تهران حضور در تهران از اهمیت بالایی بر
 دهند. 
 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک محل سکونت در کل داوطلبان و نوع پذیرش – 1جدول 

 تهران نوع کد رشته محل
همجوار 

 تهران
 سایر

Prob>F 
تهران و همجوار 

 تهران

Prob>F 
و تهران 

 سایر

Prob>F 
سایر و همجوار 

 تهران

 9.999 9.999 9.999 9.217 9.224 9.327 تهران-روزانه-دولتی

 9.999 9.999 9.999 9.192 9.111 9.322 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.999 9.999 9.999 9.224 9.913 9.921 مرکز استان-روزانه-دولتی

مرکز -نوبت دوم-دولتی
 استان

9.931 9.927 9.293 9.999 9.999 9.999 

 9.999 9.113 9.999 9.922 9.112 9.917 سایر-سایر-غیرانتفاعی

مرکز -سایر-غیرانتفاعی
 استان

9.913 9.914 9.932 9.999 9.999 9.993 

 9.999 9.999 9.999 9.931 9.913 9.912 سایر-نوبت دوم-دولتی

 9.999 9.999 9.999 9.923 9.972 9.991 سایر-روزانه-دولتی

 - - - 9.914 9.912 9.122 سایر

 
برای داوطلبان ساکن استانهای همجوار تهران نیز کدرشته محل های روزانه دانشگاه های دولتی در تهران با 

درصد جزء انتخاب متقاضیان خواهد بود و پس از آن کدرشته های نوبت دوم دانشگاه های تهران  22احتمال 
درصد(. به عبارت دیگر برای این دسته نیز همچنان تهران  11.1ا بیشترین احتمال انتخاب را خواهند داشت )ب

بودن اولویت بالایی محسوب می شود لیکن اولویت دوره نوبت دوم نسبت به روزانه از احتمال کمتری برخوردار 
 است. 

 22.4برای داوطلبان سایر استان ها نتایج به شکل دیگری است. به طوری که بالاترین احتمال انتخاب را با 
درصد دوره های روزانه دانشگاه های مرکز استان به خود اختصاص داده و احتمال انتخاب دوره های روزانه 

درصد در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین سومین احتمال انتخاب به  21.7دانشگاه های دولتی تهران با 
 . کدرشته محل های نوبت دوم دانشگاه های دولتی مراکز استانها تعلق دارد

 1های تهران نسبت به مراکز همجوار تهران برای دهک اول رتبه ها در جدول مقادیر احتمال برای انتخاب
ارائه شده است. همانطور که در جدول مشخص می شود در دهک اول در انتخاب دوره های روزانه دانشگاه 

ست. در انتخاب دوره های های دولتی تهران تفاوت معناداری میان افراد با محل های سکونت متفاوت نی
ستان های همجوار تهران و ساکنان دولتی نوبت دوم دانشگاه های تهران بین ساکنان استان تهران با ساکنان ا

-سایر استان ها تفاوت معناداری وجود دارد و ساکنان استان تهران با احتمال بیشتری این گزینه را انتخاب می

ان ساکنان سایر استان ها با ساکنان استان های همجوار استان تهران نمایند؛ لیکن در انتخاب این گزینه می
تفاوت معنادار وجود ندارد. درباره کدرشته های روزانه دانشگاه های دولتی مراکز استان این اتفاق بالعکس است 
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 ستاناو میان ساکنان سایر استان ها با ساکنان استان تهران و همچنین ساکنان سایر استان ها با ساکنان 
های همجوار تهران تفاوت معنادار وجود داشته و ساکنان سایر استان ها با احتمال بیشتری این گزینه را 
انتخاب می نمایند. در انتخاب این گزینه میان ساکنان استان تهران و استان های همجوار تهران تفاوت 

  معناداری مشاهده نشده است. 

 گین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک محل سکونت در دهک اول میان -1جدول 

 تهران نوع کد رشته محل
همجوار 

 تهران
 سایر

Prob>F 
تهران و همجوار 

 تهران

Prob>F 
تهران و 

 سایر

Prob>F 
سایر و همجوار 

 تهران

 9.134 9.912 9.371 9.114 9.223 9.217 تهران-روزانه-دولتی

 9.132 9.999 9.999 9.973 9.924 9.111 تهران-نوبت دوم-دولتی

مرکز -روزانه-دولتی
 استان

9.997 9.921 9.139 9.421 9.999 9.999 

 - - - 9.932 9.911 9.914 سایر

برآوردهای مربوط به متوسط احتمال انتخاب هر کد رشته به تفکیک وضعیت اشتغال داوطلبان رشته برق به 
 13ل مذکور نشان می دهند در گروه شاغلین دولتی با احتمال است. همانطور که شواهد جدو 2شرح جدول 

نمایند. بالاترین احتمال انتخاب به دوره های درصد یکی از پنج کد رشته ذکر شده در جدول را انتخاب می
های دولتی مراکز استان روزانه دانشگاه های دولتی مراکز استان و پس از آن به دوره های نوبت دوم دانشگاه

 21دارد و به نوعی گویای ارجحیت فاصله و مکان برای شاغلان دولتی است. احتمال انتخاب  اختصاص
درصدی سایر گزینه ها و همچنین تفاوت کم احتمالات پنج گزینه مذکور نشان می دهد شاغلین دولتی با تنوع 

درباره شاغلین  نمایند ) گزینه غالب وجود ندارد( این موضوعبیشتری بین گزینه های مختلف انتخاب می
های دولتی فاصله اندکی با یگدیگر غیردولتی نیز صادق است و احتمال انتخاب گزینه های مختلف دانشگاه

درصد دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را  32دارد. در نقطة مقابل، گروه شغلی سایر با احتمال 
دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تهران  انتخاب می نمایند و پس از آن نیز بالاترین احتمال به

 اختصاص دارد. 
 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک نوع شغل در کل داوطلبان – 2جدول 

 سایر غیردولتی دولتی نوع کد رشته محل
Prob>F 

 دولتی و غیردولتی

Prob>F 
دولتی و 

 سایر

Prob>F 
غیردولتی و 

 رسای

 9.999 9.999 9.999 9.324 9.123 9.133 تهران-روزانه-دولتی

 9.371 9.999 9.999 9.113 9.111 9.121 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.742 9.323 9.111 9.113 9.111 9.112 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.999 9.212 9.931 9.141 9.123 9.173 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.999 9.999 9.999 9.973 9.937 9.143 مرکز استان-سایر-غیرانتفاعی

 - - - 9.137 9.131 9.211 سایر
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-ها نشان می دهد که تفاوت معناداری در میانگین احتمال انتخاب دورهآزمون معناداری تفاوت بین میانگین

درصد  32ا احتمال های شغلی مختلف وجود دارد و گروه شغلی سایر بهای دولتی در گروههای روزانه دانشگاه
بیش از سایر گروه های شغلی، این نوع دوره را انتخاب می نمایند. در انتخاب دوره های نوبت دوم دانشگاه 
های تهران تفاوت معناداری میان سایر شاغلین و شاغلین غیردولتی مشاهده نشد؛ لیکن تفاوت میانگین میان 

تی وجود دارد و احتمال انتخاب این نوع کد رشته توسط شاغلین دولتی با گروه شغلی سایر و شاغلین غیردول
 شاغلین دولتی کمتر از سایر گروه های شغلی است. 

همانطور که در جدول نشان داده شده است در انتخاب میان دوره های روزانه دانشگاه های دولتی مرکز استان 
دوره های نوبت دوم دانشگاه های های شغلی وجود ندارد. همچنین در انتخاب تفاوت معناداری میان گروه

دولتی مرکز استان بین گروه های شغلی غیردولتی و سایر تفاوت معنادار وجود داشته و شاغلین غیردولتی با 
 احتمال بیشتری نسبت به گروه شغلی سایر این نوع کد رشته را انتخاب می نمایند. 

 71ست. بر این اساس، شاغلین دولتی با احتمال آمده ا 3ارقام مورد اشاره برای دهک اول رتبه ها در جدول 
نمایند و پس از آن دوره های روزانه دانشگاه درصد دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می

درصد در جایگاه دوم قرار دارد. برای شاغلان غیردولتی احتمال انتخاب دوره  11.1های دولتی مرکز استان با 
درصد می باشد. آزمون های  21.1درصد و برای گروه شاغلین سایر  13شگاه های دولتی های روزانه دان

دهد که نوع شغل در دهک اول بر انتخاب دوره روزانه دانشگاه های دولتی تهران موثر معناداری نشان می
  است. در حالی که نوع شغل در انتخاب دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تهران موثر نیست.

 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک نوع شغل در دهک اول -3جدول 

 سایر غیردولتی دولتی نوع کد رشته محل
Prob>F 

 دولتی و غیردولتی

Prob>F 
دولتی و 

 سایر

Prob>F 
غیردولتی و 

 سایر

 9.991 9.999 9.991 9.211 9.122 9.713 تهران-روزانه-دولتی

 9.271 9.331 9.311 9.937 9.922 9.933 تهران-نوبت دوم-ولتید

 9.999 9.991 9.432 9.914 9.137 9.111 مرکز استان-روزانه-دولتی

 - - - 9.927 9.943 9.111 سایر

حاوی  19جدول دهد. اعمال همزمان جنسیت و وضعیت اشتغال داوطبان نیز اطلاعات مهمی در اختیار قرار می
با در نظر باشد.  انتخاب کد رشته محل ها برای افراد به تفکیک جنسیت و وضعیت اشتغال می مقادیر احتمال

ها، مشخص می شود در زنان در انتخاب گرفتن شواهد جدول مذکور و نتایج آزمون معناداری تفاوت میانگین
( و غیر دولتی 9.147های دولتی شهر تهران تفاوت میانگین بین شاغلان دولتی )دوره های روزانه دانشگاه

با احتمال بیشتری نسبت به دو گروه شغلی  سایر( به لحاظ آماری معنادار نیست لیکن گروه شغلی 9.231)
دیگر دوره های مذکور را انتخاب می نماید. در میان مردان گروه شغلی سایر با احتمال بیشتری نسبت به گروه 

ی غیردولتی با احتمال بیشتری نسبت به گروه شغلی ( و گروه شغل9.111در مقابل  9.391شغلی غیردولتی )
( دوره های روزانه دانشگاه های تهران را انتخاب می نمایند. همچنین شاغلان 9.133در مقابل  9.111دولتی )
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( دوره های 9.11نسبت به  9.11دولتی با احتمال کمتری نسبت به شاغلان غیر دولتی و گروه شغلی سایر )
 ی دولتی شهر تهران را انتخاب می نمایند. نوبت دوم دانشگاه ها
 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک نوع شغل و جنسیت 19جدول 

 نوع کد رشته محل جنسیت
 های برتر(دهک اول )رتبه کل داوطلبان

 سایر غیردولتی دولتی سایر غیردولتی دولتی

 زن

 9.227 9.119 - 9.311 9.231 9.147 تهران-روزانه-دولتی

 9.934 9.932 - 9.222 9.232 9.272 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.913 9.133 - 9.179 9.142 9.931 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.991 9.973 - 9.122 9.117 9.119 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.999 9.999 - 9.979 9.924 9.132 مرکز استان-سایر-غیرانتفاعی

 - 9.991 - 9.931 9.133 9.211 سایر

 مرد

 9.212 9.139 9.713 9.391 9.111 9.133 تهران-روزانه-دولتی

 9.931 9.921 9.933 9.119 9.112 9.112 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.914 9.137 9.111 9.119 9.117 9.111 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.991 9.912 9.933 9.174 9.127 9.173 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.999 9.991 9.931 9.977 9.931 9.179 مرکز استان-سایر-غیرانتفاعی

 9.921 9.937 9.939 9.177 9.133 9.214 سایر

 
های دولتی تهران تمایز همچنین در گروه شغلی دولتی میان زنان و مردان در انتخاب دوره های روزانه دانشگاه

ندارد. اما در شاغلان غیر دولتی و گروه شغلی سایر، زنان با احتمال بیشتری نسبت به مردان  معناداری وجود
های شغلی مردان با احتمال دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نمایند. در همه گروه

خاب می نمایند و زنان با بیشتری نسبت به زنان دوره های روزانه دانشگاه های دولتی مراکز استان را انت
 احتمال بیشتری نسبت به مردان دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نمایند.

های برتر( در اختیار قرار های احتمال را برای دهک اول )رتبهشواهد میانگین 19سه ستون سمت چپ جدول 
فاوت میانگین ها نشان می دهد در انتخاب دوره های نتایج آزمون های آماری برای معناداری ت دهند.می

روزانه دانشگاه های دولتی تهران تفاوت معناداری میان زنان شاغل غیر دولتی و گروه شغلی سایر وجود ندارد؛ 
لیکن در میان شاغلان مرد، گروه شغلی سایر با احتمال بیشتری نسبت به شاغلان غیر دولتی و شاغلان غیر 

ل بیشتری نسبت به شاغلان دولتی دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می دولتی با احتما
نمایند. همچنین در میان گروه شغلی سایر و شاغلان غیر دولتی تفاوت معناداری میان زنان و مردان در انتخاب 

ای فوق )جنسیت و شغل( های روزانه دانشگاه های دولتی تهران وجود ندارد. همچنین در همه ترکیب هدوره
دوره های روزانه دانشگاه های دولتی تهران با احتمال بسیار بیشتر نسبت به سایر دوره ها توسط داوطلبان 

 انتخاب می شوند. 



 9911 پاییز و زمستان ، شانزدهم، شماره هشتمریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه. ...............911

 

با در میانگین احتمال انواع کد رشته محلها را به تفکیک نوع شغل و محل سکونت ارائه می نماید.  11جدول 
ی معناداری تفاوت میانگین، مقادیر احتمال میان گروه های مختلف نتایج کلیدی هانظر گرفتن نتایج آزمون

زیر قابل اشاره هستند. داوطلبان ساکن تهران با وضعیت شغلی سایر در مقایسه با شاغلان دولتی و غیر دولتی 
در مقایسه  9.47نماید )با احتمال بیشتری کد رشته محل های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می

(. همچنین شاغلان غیردولتی نسبت به گروه شغلی سایر و شاغلان دولتی با احتمال بیشتری کد رشته 9.3با 
(. در ساکنان 9.31در مقایسه با  9.44های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تهران انتخاب می نمایند )محل

تمال بیشتری دوره های روزانه دانشگاه های دولتی استان های همجوار تهران نیز افراد گروه شغلی سایر با اح
ها افراد گروه شغلی ( و در ساکنان سایر استان9.14و  9.21در مقایسه با  9.31تهران را انتخاب می نماید )

سایر با احتمال بیشتری نسبت به افراد گروه شغلی غیر دولتی و افراد گروه شغلی غیر دولتی نیز با احتمال 
ه افراد گروه شغلی دولتی کد رشته محل های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می بیشتری نسبت ب

(. همچنین در ساکنان تمامی استان ها تفاوت 9.92در مقایسه با  9.14و  9.14در مقایسه با  9.22نمایند )
 مشاهده نشده است. معناداری در انتخاب کد رشته محل های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های مرکز استان 

 میانگین احتمال انتخاب کد رشته محل ها به تفکیک نوع شغل و محل سکونت  -11جدول 

 نوع کد رشته محل سکونت
 های برتر(دهک اول )رتبه کل داوطلبان

 سایر غیردولتی دولتی سایر غیردولتی دولتی

 تهران

 9.211 9.211 9.133 9.441 9.391 9.233 تهران-روزانه-دولتی

 9.111 9.173 9.113 9.311 9.432 9.371 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.994 9.912 9.991 9.921 9.927 9.939 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.991 9.991 9.999 9.937 9.944 9.922 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.913 9.911 9.931 9.131 9.121 9.227 سایر

 وار تهرانهمج

 9.272 9.271 9.414 9.371 9.291 9.144 تهران-روزانه-دولتی

 9.922 9.921 9.197 9.121 9.129 9.132 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.924 9.922 9.919 9.917 9.913 9.911 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.991 9.991 9.142 9.929 9.934 9.922 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.941 9.941 9.212 9.392 9.441 9.719 سایر

 سایر

 9.292 9.141 9.413 9.222 9.143 9.911 تهران-روزانه-دولتی

 9.911 9.979 9.931 9.127 9.192 9.942 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.193 9.232 9.372 9.229 9.232 9.221 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.912 9.922 9.917 9.131 9.249 9.212 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.911 9.942 9.137 9.122 9.223 9.432 سایر

ها مشخص می شود که در هر سه گروه شغلی، از سوی دیگر با در نظر گرفتن آزمون معناداری تفاوت میانگین
های ساکنان تهران با احتمال بیشتری نسبت به ساکنان استان های همجوار تهران و همچنین ساکنان استان 

همجوار تهران با احتمال بیشتری نسبت به ساکنان تهران کد رشته محل های دانشگاه های دولتی تهران 
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)روزانه و نوبت دوم( را انتخاب می نمایند. همچنین شاغلان دولتی ساکنان سایر استان ها با احتمال بیشتری 
دانشگاه های دولتی تهران )روزانه و نسبت به ساکنان استان های تهران و همجوار تهران کد رشته محل های 

نوبت دوم( را انتخاب می کنند. در سایر گروه های شغلی نیز ساکنان سایر استان با احتمال بیشتری نسبت به 
ساکنان استان های همجوار تهران و ساکنان استان های همجوار تهران با احتمال بیشتری نسبت به ساکنان 

 ا انتخاب می نمایند. تهران این نوع کد رشته محل ها ر
های سمت چپ جدول فوق های برتر از حیث نوع شغل و محل سکونت در ستونوضعیت دهک ده درصد رتبه

طبق نتایج به دست أمده، در میان افراد دهک اول ساکنان تهران تفاوت معناداری میان ارائه شده است. 
-ی دولتی تهران وجود ندارد، لیکن در استانمشاغل مختلف در انتخاب کد رشته محل های روزانه دانشگاه ها

( دوره های روزانه دانشگاه 9.27نسبت به  9.41های همجوار تهران داوطلبان شاغل دولتی با احتمال کمتری )
نمایند. همچنین در سایر استانها داوطلبان احتمال انتخاب دوره های روزانه های دولتی تهران را انتخاب می

( و شاغلان 9.17نسبت به  9.41داوطلبان شاغل دولتی کمتر از شاغلان غیردولتی ) دانشگاه های تهران در
( می باشد. همچنین در میان افراد دهک اول، 9.29نسبت به  9.17غیردولتی کمتر از افراد گروه شغلی سایر)

های دوره (9.14نسبت  9.2شاغلان دولتی ساکنان تهران با احتمال بیشتری نسبت به ساکنان سایر استان ها)
روزانه دانشگاه های دولتی تهران را انتخاب می نمایند. در شاغلان غیردولتی ساکنان سایر استان ها با احتمال 

( دوره های مذکور را 9.22و  9.27در برابر  9.17کمتری نسبت به ساکنان استان تهران و همجوار تهران )
میان ساکنان استان های مختلف در انتخاب دوره های اند. در گروه شغلی سایر تفاوت معناداری انتخاب کرده

 روزانه دانشگاه های دولتی تهران وجود ندارد. 

دهد. میانگین احتمال انتخاب کد رشته های مختلف به تفکیک جنسیت و محل سکونت را نشان می 12جدول 
نگین ها مشخص می با بررسی جدول مذکور و همچنین نتایج آزمون های آماری برای معناداری تفاوت میا

شود که زنان ساکنان سایر استان ها با احتمال کمتری نسبت به ساکنان استان تهران و همجوار تهران دوره 
های روزانه دانشگاه های تهران و با احتمال بیشتری نسبت به ساکنان استان های تهران و همجوار تهران 

(. در انتخاب 9.43و  9.33در مقایسه با  9.22ی کنند )دوره های روزانه دانشگاه های مرکز استان را انتخاب م
این نوع از کد رشته محل ها بین زنان ساکن تهران و استان های همجوار تهران تفاوت معناداری وجود ندارد. 

های همجوار تهران و زنان ساکن با این حال زنان ساکن تهران با احتمال بیشتری نسبت به زنان ساکن استان
ها دوره های نوبت دوم دانشگاه مجوار تهران با احتمال بیشتری نسبت به زنان ساکن سایر استانهای هاستان

 (. 9.17در مقایسه با  9.23و  9.23در مقایسه با  9.42های دولتی تهران را انتخاب می نمایند )
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 و محل سکونتمیانگین احتمال انتخاب کد رشته محل به تفکیک جنسیت  -12جدول 

 نوع کد رشته محل جنسیت
 های برتر(دهک اول )رتبه کل داوطلبان

 سایر همجوار تهران تهران سایر همجوار تهران تهران

 زن

 9.133 9.221 9.223 9.222 9.333 9.431 تهران-روزانه-دولتی

 9.911 9.921 9.119 9.171 9.239 9.422 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.113 9.911 9.994 9.219 9.977 9.922 رکز استانم-روزانه-دولتی

 9.911 9.991 9.991 9.122 9.911 9.923 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.911 9.92 9.991 9.113 9.247 9.192 سایر

 مرد

 9.111 9.291 9.219 9.131 9.277 9.311 تهران-روزانه-دولتی

 9.972 9.927 9.112 9.931 9.113 9.311 تهران-نوبت دوم-دولتی

 9.137 9.939 9.997 9.222 9.912 9.923 مرکز استان-روزانه-دولتی

 9.914 9.914 9.991 9.214 9.921 9.941 مرکز استان-نوبت دوم-دولتی

 9.921 9.914 9.911 9.211 9.411 9.131 سایر

 
هران، بالاترین احتمال به ترتیب در میان مردان در انتخاب دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی ت

به ساکنان استان تهران، استان های همجوار تهران و سایر استان ها اختصاص دارد؛ لیکن در انتخاب دوره 
های روزانه و نوبت دوم مراکز استان ها ترتیب احتمالات معکوس بوده و بالاترین احتمال به ساکنان سایر 

ان تهران، همجوار تهران و سایر استان ها زنان با احتمال بیشتری استان ها اختصاص دارد. در میان ساکن
 نسبت به مردان دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های تهران را انتخاب می نمایند. 

نتایج ارائه شده است.  12مقادیر احتمال انتخاب برای دهک اول/برتر داوطلبان در سه ستون سمت چپ جدول 
ماری نشان می دهند که در میان زنان و مردان در دهک اول در انتخاب کد رشته محل حاصل از آزمون های آ

های روزانه دانشگاه های دولتی تهران تفاوت معناداری میان ساکنان استان تهران، استان های همجوار تهران 
استان ها تفاوت  و سایر استان ها وجود ندارد. همچنین میان ساکنان استان تهران، استان های همجوار و سایر

 میان مردان و زنان در انتخاب کد رشته محل های روزانه دانشگاه های دولتی تهران معنی دار نبوده است. 
 الگوی تجربی انتخاب کد رشته محل کارشناسی ارشد مهندسی برق 

زم است با عنایت به اینکه یکی از اهداف مهم مقاله حاضر، ارائه الگوی انتخاب رشته محل بوده است، لا
به الگوی تجربی تبدیل شود. برای این منظور، مقادیر احتمال بر اساس  1الگوی نظری ارائه شده در تصویر 

 (. 2متغیرهای ملحوظ در تحلیلها، که جزئیات آن در بالا ارائه شده به الگو اضافه میشود )تصویر 
ن سراسری است که برای بازنمایی یکی از متغیرهای مهم در انتخاب تحصیلی افراد، عملکرد آنها در آزمو

نقش این عامل کلیدی، میانگین احتمال عملکرد آزمون به تفکیک دهک ها بر انتخاب رشته درج شده است. 
را  انتخاب رشته محلهمانگونه که ملاحظه میشود، عملکرد بهتر در آزمون به طور ملموسی میانگین احتمال 

 زیاد میکند.
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اد مانند جنس، سن، وضعیت اشتغال، وضعیت سربازی، محل سکونت و دانشگاه مولفه دوم حاوی ویژگیهای افر
دوره لیسانس است. تخمین ها نشان میدهند که مجموعه عوامل مذکور در احتمال انتخاب تحصیلی نقشی 

مام زیاد و تعیین کننده دارند. بطور مثال، میانگین احتمال برای زنان بیشتر از مردان و برای جوانترها که از ات
تحصیلات دیپلم آنان زمان زیادی نگذشته باشد، بیشتر است. همچنین افراد غیرشاغل احتمال انتخاب بالاتری 
نسبت به شاغلان دارند؛ داشتن فرصت مطالعه و آمادگی برای آزمون میتواند یک عامل مهم در این ارتباط 

ت آموزشی بالاتری هستند، از میانگین باشد. دانش آموختگان دانشگاههای دولتی با این فرض که دارای کیفی
احتمال بسیار بالاتری برخوردارند. به همین ترتیب، داشتن سهمیه خاص و سکونت در شهرهای بزرگ و 

 برخوردار )بویژه تهران( عامل مهمی در افزایش احتمال انتخاب )در کدرشته های برتر( میباشد. 
زیادی دارند. همانگونه که ارقام ارائه شده در مولفه  ویژگی های کد رشته محل نیز در انتخاب افراد نقش

نشان میدهند، کد رشته محل دانشگاههای دولتی بالاترین نقش را دارند؛ همچنین کد  2مربوط در تصویر 
رشته های روزانه و رشته های مربوط به واحدهای دانشگاهی مستقر در تهران و سپس در مراکز استانها 

 در انتخاب افراد داشته اند.  بیشترین نقش و اهمیت را
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 :بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی مقاله حاضر، طراحی الگوی انتخاب رشته داوطلبان کارشناسی ارشد بوده که به کمک نتایج 
گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور و ارتقای کیفیت انتخاب آنها و نیز به سیاستحاصل از میتوان به 

( کنکور 1271ها کمک کرد. جامعه تحقیق شامل داوطلبان رشته مهندسی برق )کد رشته مدیران دانشگاه
حل را مرشتههای افرادی که حداقل یک کدهای مربوط به ویژگیبوده و داده 1331کارشناسی ارشد سال 

است. بر اساس  مرتب شده، برآورد شده اند گردآوری و الگوی انتخاب کدرشته محل با لاجیتانتخاب نموده
 های تجربی، نتایج کلیدی زیر به دست آمده است: ها و نتایج برآوردیافته

ران یا مراکز بیشترین احتمال انتخاب داوطلبان به چهار دسته کُد رشته که وجه مشترک آنها قرار داشتن در ته
ها و همچنین دولتی بودن دانشگاه است، اختصاص دارد ؛ این موضوع نشان دهنده آن است که ویژگی استان

هایی نظیر دولتی بودن دانشگاه و قرار داشتن آن در مناطق توسعه یافته )نظیر تهران و مراکز استان ها( باعث 
ایش یابد. با یادآوری اشتغال پذیری و افزایش درآمد به می شود تا گرایش داوطلبان به دانشگاه های مذکور افز

عنوان یکی از انتظارات دانشجویان از ادامه تحصیل، قابل تبیین است که از منظر دانشجویان، تحصیل در 
دانشگاه های دولتی واقع در تهران و مراکز استان ها کمک بیشتری به اشتغال و افزایش درآمد ایشان خواهد 

 کرد. 

های دولتی تهران بالاترین درجه احتمال در انتخاب متقاضیان را دارند. این دوره ها ی روزانه دانشگاهدوره ها
همزمان از سه مزیت اعتبار دانشگاه دولتی، رایگان بودن تحصیل و قرارداشتن در شهر توسعه یافته تهران 

تبیین و توضیح است؛ بویژه  برخوردار هستند و به همین جهت ارجحیت انتخاب آنها توسط متقاضیان قابل
اینکه داوطلبان امکان انتخاب صد کدرشته محل را دارند و انتخاب دوره های مذکور برای داوطلبان مخاطره 

 کمی را به دنبال دارد. 

در میان ده درصد برتر داوطلبان، تفاوت بین میانگین احتمال انتخاب زنان و مردان و یا تفاوت در محل 
روزانه دانشگاه های تهران معنادار نیست و این داوطلبان با احتمال بسیار زیاد دوره های  سکونت در دوره های

روزانه دانشگاه های تهران را انتخاب می نمایند. این یافته نشان دهنده آن است که مزایای سه گانه دوره 
ست که  افراد در حائز اهمیت ا های مذکور )دانشگاه دولتی، تحصیل رایگان، حضور در تهران( به قدری

صورت کسب رتبه مناسب حتما دوره های مذکور را انتخاب می نمایند و جنسیت و محل سکونت محدودیتی 
 برای این تصمیم ایجاد نمی کند.

های روزانه دانشگاه های دولتی تهران را مردانِ برخوردار از مشاغل پایدارتر با احتمال کمتری کد رشته محل
نین افراد دارای شغل دولتی و شغل غیر دولتی ساکن در غیر استان تهران با احتمال انتخاب می نمایند. همچ

کنند. از آنجا که تحصیل در دوره های روزانه مستلزم وقت گذاری کمتری این نوع دوره ها را انتخاب می
ل کمتری از بیشتری از سوی دانشجویان است، این دوره ها برای افراد غیرشاغل مناسب بوده و شاغلان استقبا
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نمایند. به طور خاص شاغلان بخش دولتی از انعطاف کمتری برای جابجایی محل سکونت و یا آنها می
تحصیل در وقت اداری برخوردار هستند و به همین دلیل استقبال ایشان از این دوره ها کمتر خواهد بود. همین 

ران نیز صادق بوده و احتمال انتخاب این موضوع برای افراد شاغل در بخش غیردولتی و ساکن در خارج از ته
 نوع دوره ها توسط ایشان نیز کمتر است. 

درصد چنین  39حضور در شهر تهران برای داوطلبان تهرانی از اهمیت بالایی برخوردار است و با احتمال 
ال انتخاب به انتخابی را انجام می دهند. برای داوطلبان استان های همجوار تهران نیز همچنان بالاترین احتم

دوره های مستقر در شهر تهران اختصاص دارد؛ هر چند احتمال آن کمتر از ساکنان تهران است. گزاره های 
فوق نشان دهنده کشش داوطلبان به تحصیل در شهر تهران است که مجددا گویای آن است که داوطلبان 

فزایش درآمد( موثر می دانند. لیکن تحصیل در تهران را در تحقق انتظارات از تحصیل )اشتغال پذیری و ا
کشش به تحصیل در تهران برای ساکنان سایر استان ها )غیر از تهران و استان های همجوار( متاثر از ارزیابی 
هزینه و فایده است؛ برای داوطلبان سایر استان ها، انتخاب دوره های روزانه  دانشگاه های دولتی تهران می 

 و نوبت دوم دانشگاه های دولتی مرکز استان جایگزین شود. های روزانه تواند با دوره

اند و در عین به طور کلی، افراد دارای شغل دولتی و غیردولتی تنوع بیشتری در انتخاب انواع کد رشته ها داشته
ها وجود ندارد. این موضوع حال، تفاوت قابل توجهی در میانگین احتمال انتخاب انواع کد رشته محل

ه تفاوت انگیزه های ادامه تحصیل است. افراد غیرشاغل توجه بیشتری به انتخاب دوره های روزانه دهندنشان
دانشگاه های دولتی دارند تا مطابق با نظریه سرمایه انسانی ظرفیت های مولد خود را افزایش داده و از آن 

ظریات بوده و به دنبال اخذ مسیر منافع آتی بیشتری را کسب نمایند. لیکن افراد شاغل بیشتر تابع سایر ن
مدرک تحصیلی به عنوان علامت برخورداری از توانمندی های بیشتر هستند. بنابراین افراد شاغل حساسیت 
کمتری نسبت به نوع دوره ها و دانشگاه های محل تحصیل دارند.  این دو نوع انگیزه برای تحصیل می تواند 

ا اهداف، سیاست ها و برنامه های دانشگاه خود را متناسب با یکی مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد ت
 از این دو نوع داوطلبان برنامه ریزی و برای جذب آنها تلاش نمایند. 

از نظر نوع دانشگاه، نتایج گواه آن است که دانشگاه های غیردولتی )اعم از غیرانتفاعی، پیام نور و...( و 
ها مطلوبیت بسیاری کمی در بین ایی غیر از پایتخت و مراکز استانهمچنین دانشگاه های مستقر در شهره

متقاضیان دارند. بنابراین تداوم فعالیت دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه های مستقر در مناطقی غیر از تهران 
یفیت ها در میان داوطلبان، از حیث مأموریت و کو مراکز استان ها، با عنایت به مطلوبیت کم این دانشگاه

خدمات آنها نیازمند واکاوی است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن درصد بالایی از صندلی های خالی دانشگاه 
ها برای جذب دانشجویان و حل مشکل های غیرانتفاعی، این نتیجه حاصل می شود که این نوع دانشگاه

. نتایج این تحقیق مبنی بر تنوع صندلی های خالی، نیازمند بازنگری در اهداف و برنامه های خود هستند
انگیزه های ادامه تحصیل میان افراد شاغل و غیرشاغل و همچنین تفاوت تصمیمات تحصیلی افراد ساکن 

های مذکور را برای انتخاب دایره مشخصی از مناطق مختلف، می تواند برنامه ریزان آموزشی دانشگاه
امه آموزشی دانشگاه برای آنها کمک نماید. همچنین متقاضیان )تعریف دقیق مشتری( و متناسب سازی برن

پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های آموزشی سطح ملی و دانشگاهی، مسیرهای اشتغال برای افراد 
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ها و همچنین غیرشاغل، به جز تحصیل در دوره های روزانه دانشگاه های تهران، از جهت توسعه مهارت
ای که افراد تضمین آینده خود را در ی و امثال آن باز طراحی شود به گونهمشاغل خدماتی منبعث از علوم انسان

گروی قبولی در دانشگاه های روزانه تهران تعریف ننمایند. مناسب است برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 
کشور و آمایش ظرفیت های آموزشی به گونه ای صورت پذیرد تا تحقق انتظارات از ادامه تحصیل بیش از 

 ازه وابسته به تحصیل در دوره های برتر )نظیر روزانه دانشگاه تهران( نباشد. اند

های خود و یا ایجاد زمینه های بازگشت علاوه بر آن توجه به فرصت های ماندگاری داوطلبان برتر در استان
ری به های اشتغال متناسب با فارغ التحصیلان ضروشان از مسیر توسعه فرصتآنها به مناطق محل سکونت

نظر می رسد؛ در صورت برنامه ریزی درست متولیان دانشگاه ها و پیش بینی حلقه های مکمل نظام 
دانشگاهی؛ گسترش زیست بوم های دانش بنیان متصل به دانشگاه ها می تواند یکی از مناسب ترین 

 راهکارها برای نگهداشت نیروی انسانی برتر در مناطق مختلف کشور باشد.

 

 

 

 



 9911 پاییز و زمستان ، شانزدهم، شماره هشتمریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه. ...............911

 

 

 منابع

 ( .عوامل موثر در تصمیم گیری دانش آموزان 1331آراسته، ح.، بهرنگی، م.، و شریفی حسین آبادی، م .)
 .24-2، 11،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانسال چهارم دبیرستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه. 

 (.1331احمدی،س.، حسنی، م.، موسوی، م  .)وسطه نظری دوره بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس مت

 131-113(، 19) 7، مطالعات برنامه ریزی آموزشی .دوم در ارومیه

 ( .عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی 1331پیروی، ن.، درخشان، ف.، کریمی، ط.، و آصف زاده ، س .)
 .39-21، دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 

 ،(. بررسی عوامل تاثیرگذار بر 1324ک.، وهابی، ا.، قاسمی، ب.، و خادم عرفان، م. ) خطیبی، ر.، یزدان پناه
مجله ایرانی آموزش در علوم انتخاب رشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه خودشان. 

 .پزشکی

 ( .معیارهای انتخاب رشته طراحی شهری در ایران از منظر دانشجویا1323رزاقی اصل، س .) .معماری و ن
 .11-13(، 4)3، شهرسازی آرمان شهر

 (. بازارگرایی در آموزش عالی: 1332. گل افروز. عزیزی. نعمت اله. شفیعی سروستانی. مریم. )رمضانی

  12-1(، 17) 2. مطالعات برنامه ریزی آموزشی .واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی

 ( .دید1322شایق، ص.، میرخانی، ح.، و بذرافکن، ل .) گاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد
 .43-49، گام های توسعه در آموزش پزشکیتاثیر برنامه روز معرفی دانشگاه بر انتخاب رشته تحصیلی. 

 ( .عوامل موثر بر انتخاب رشته 1322ضرغامی، م.، غفاری ساروی، و.، خلیلیان، ع.، و سفیدچیان، ع .)
 .23-12، 2دانشگاه علوم پزشکی بابل،  تخصصی فارغ التحصیلان پزشکی.

 ( .عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان پرستاری از انتخاب رشته 1331عابدیان ، ک.، و شاه حسینی، ز .)
 .32-21، نسیم تندرستی )سلامت خانواده(تحصیلی خود )یک مطالعه مقطعی(. 

 ( .عوامل مو1339عباس زاده ، ع.، برهانی ، ف.، و محدثه پور، م .) ثر بر انتخاب رشته در دانشجویان
 .192-199، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیپرستاری تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 

 ( .بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور 1321عبدی، ب.، و آقابایا، ا .)
 .119-171(، 3)1آموزش عالی ایران، سراسری. 

 ( .بررسی رابطه بین نظام ارزشی دانش آموزان و ملاک های 1332عریضی سامانی، س.، و صلاحیان، ا .)
 .142-127(، 47)12نوآوری های آموزشی، انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان. 

 ( .انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط 1332علیزاده، ش.، و سیگارچیان، م .) با آن در دانشجویان
 .21-12، گام های توسعه در آموزش پزشکیمامایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت. 

 ( .1333علیزاده، ی.، خوشبخت، م.، کاظم نژاد، ا.، خوشرنگ، ح.، بهبودی ، ح.، محمدی، م.، رستم نژاد، م .)
، 23،م پزشکی گیلاندانشگاه علوعوامل مرتبط با تمایل دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی. 

23-31. 

 .(. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته 1331، و کرم دوست ، ن. ).، کدرانی عنایتی نوین فر، ع
پژوهش و تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 

 .111-147، 11برنامه ریزی در آموزش عالی، 



 911.....................................محل داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق-طراحی الگوی انتخاب رشته

 

  (. بررسی میزان انگیزه و علاقه دانشجویان کارشناسی رشته 1333آقاجی، ن.، و میراحدی، م. )قره
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 

 .177-142(، 2)7توسعه آموزش جندی شاپور، . 1331

 ( .شناخت و ارزیابی عوامل موثر در انتخاب دانشگاه محل تحصیل 1323گیلانی نیا ، ش.، و شریف، ب .)
توسط متقاضیان تحصیلات دانشگاهی )جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان 

 .42-33، 19، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزادگیلان(. 

 ( .بررسی و مقایسه میزان علاقمند1337گیلاوند، ع .) ی دانشجویان رشته دندانپزشکی واحد پردیس
مجله خودگردان و دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز به ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی. 

 .374-341(، 3)17، علمی پزشکی جندی شاپور

 بررسی عوامل (. 1332، ره گوی، ابوالفضل و حسینی، محمدعلی )مسعود، ، فلاحی خشکنابنرگس، محمدی
، 2دوره ، آموزش پرستاری. مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی پرستاری

 . 2-1(: ) مهر و آبان 4شماره 

 ( .1323نادری، ا .)هران: نشر یسطرون.، تآموزش اقتصاد 

 ( .1333نادری، ا .)تهران: دانشگاه تهران.یرونیب یاثربخش و ییکارا :آموزش اقتصاد در شرفتهیپ مباحث ، 

 ( .1334نادری، ا .).تهران: دانشگاه تهران. سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه 

 ( .1331نادری، ا .)تهران: دانشگاه تهران. .درونی یاثربخش و ییاراک :آموزش اقتصاد در شرفتهیپ مباحث 

 ( .عوامل موثر بر تمایل به ادامه تحصیل در رشته های 1339هاشمی پور، م.، نوابی، ن.، و سرداری، ا .)
مجله ایرانی آموزش در مختلف تخصصی در دانشجویان رشته دندانپزشکی کرمان رفسنجان و زاهدان. 

 .322-313، علوم پزشکی

 Beggs .S., Cardell, S., & Hausman, J. (1321). Assessing the potential demand for 

electric cars. Journal of Econometrics, 11(1), 1-13. 

 Czajkowski, M., Gajderowicz, T., Giergiczny, M., Grotkowska, G., & Sztandar-
Sztanderska, U. (2911). Choosing the future: economic preferences for higher 

education using discrete choice experiment method (No. 2911-11). 

 Fuller, M. A., & Delorey, R. (2911). Making the choice: University and program 

selection factors for undergraduate management education in Maritime 
Canada. The International Journal of Management Education, 14(2), 111-121. 

 Hossler, D., & Gallagher, K. S. (1321). Studying student college choice: A three-

phase model and the implications for policymakers. College and University, 
291-222 

 Jackson, G. A. (1322). Public efficiency and private choice in higher education. 

Educational evaluation and policy analysis, 4(2), 231-241. 

 Kallio, R. E. (1337). Factors influencing the college choice decisions of graduate 

students. Research in Higher Education, 31(1), 193-124. 

 Klasik, D., Blagg, K., & Pekor, Z. (2912). Out of the education desert: How limited 

local college options are associated with inequity in postsecondary 
opportunities. Social Sciences, 1(3), 117. 

 Kusumawati, A. (2919). Privatization and marketization of Indonesian public 

universities: A systematic review of student choice criteria literature. 



 9911 پاییز و زمستان ، شانزدهم، شماره هشتمریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه. ...............911

 

 Long, B. T. (2994). How have college decisions changed over time? An 

application of the conditional logistic choice model. Journal of Econometrics, 
121(1-2), 211-231. 

 Perna, L. W. (2991). Studying college access and choice: A proposed conceptual 

model. In HIGHER EDUCATION. Springer, Dordrecht: (pp. 33-171). 

 Pitre, P. E., Johnson, T. E., & Pitre, C. C. (2991). Understanding predisposition in 

college choice: Toward an integrated model of college choice and theory of 
reasoned action. College and University, 21(2), 37. 

 Skinner, B. T. (2912). Choosing college in the 2999s: An updated analysis using 

the conditional logistic choice model. Research in Higher Education, 1-31

   

 Veloutsou, C., Lewis, J. W., & Paton, R. A. (2994). University selection: 

Information requirements and importance. International Journal of 
Educational Management, 12(3), 119-111. 

 Vrontis, D., Thrassou, A., & Melanthiou, Y. (2991). A contemporary higher 

education student-choice model for developed countries. Journal of Business 
Research, 19(3), 313-323. 

 Walsh, S., Flannery, D., & Cullinan, J. (2912). Analysing the preferences of 

prospective students for higher education institution attributes. Education 
Economics, 21(2), 111-112. 

 Weisser, R. A. (2913). How personality shapes study location choices. Research 

in Higher Education, 1-23. 



 911.....................................محل داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق-طراحی الگوی انتخاب رشته

 

 

Developing a Model of University-Discipline Choice of Postgraduate 

Applicants in Electrical Engineering Discipline  

Abolghasem Naderi1, Ebrahim Khodaie2, Jafar Ebadi3, Mortaza Firouzbadi4 

Abstract 

 In recent years, higher education in Iran has faced a variety of problems, such as 

university extra seats, unemployment of graduates, and so on, which cause 

critical challenges to educational planners and policy makers. Examining main 

determinants of the applicants’ choice is an important remedy to thses challenges 

that can be done through developing an appropriate university-discipline choice 

model. Results derived from such a model, can help educational planners to 

rectify the challenges and also improve the quality of the applicants’ choices. In 

other words, understanding the university choice models of applicants helps to 

understand university choice behavior in Iran and to improve the quality of their 

university choice, higher education policies, and the decisions of university 

administrators. In this article, the model of university choice and its determinants 

in terms of gender, occupation, and residence are designed and estimated using 

data on the characteristics of a randomly selected sample of participants in the 

1331 entrance exam of Electrical Engineering master degrees. The data included 

information on the field chosen by participants who were allowed to choose the 

study field and select at least one university-location course. The results of the 

analyses emplying Rank-ordered logistic model, show a high tendency of the 

applicants to attend the state universities located in Tehran city and the capitals 

of Iran’s provinces. Women tend to prefer Tehran more than men and 

unemployed tend to be significantly more exposed to the daily courses of Tehran 

city universities.  

    Keywords: Unversity-Discipline Choice Model, Educational Planning, 

Master Degree, Rank-Ordered Logistic Regression, General Exam Enterance. 
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