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مقدمه
گسسـته متغیرهـاي بررسیبرايزیستیآماردر

ومیـانگین اگر(پواسنتوزیعازمعموال) شمارشی(
توزیـــعازو) باشـــندمســـاويتوزیـــعواریـــانس

میـانگین ازتوزیـع واریانساگر(منفیايدوجمله
) پـراکنش بـیش دیگـر عبـارت بـه باشدبیشترآن

بررسـی، هـدف کـه شـرایطی در. شودمیاستفاده
ازاسـتفاده باشمارشیمتغیریکتبیینوتوصیف

آمـاري سـازي مـدل ازمعمـوال باشـد، متغیـر چند
.شودمیاستفاده
مناسـب هـاي روشجملـه ازآمـاري سازيمدل

بـه  گونـاگون هـاي پدیـده بـین روابطبررسیبراي
. باشـند میبهداشتیوپزشکیهايپدیدهخصوص

هـاي پدیـده سازيمدلبرايکههاییمدلازیکی

تعـداد خـون، اهـداي دفعاتتعدادنظیرشمارشی
بـه  ...ومـردودي دروستعداداعتیاد،تركدفعات

کاربردپزشکیمطالعاتازبسیاريدرورودمیکار
بـه روشایندر. استپواسنیهايرگرسیوندارد،
ازاسـتفاده بـا متغیرهـا ایـن میـانگین سـازي مدل

هـاي رگرسـیون . شـود مـی پرداختـه آمـاري روابط
ــهپواســنی ــهازايزیرمجموع ــزرگايمجموع ازب

تعمـیم هـاي مـدل بـه کههستندآماريهايمدل
=Generalized LinearModel)خطـــییافتـــه
GLM(ندهستمشهور.

هـا آنازکـه شمارشـی متغیرهـاي اوقاتگاهی
دارايشـود، مـی اسـتفاده آمـاري سازيمدلبراي

فراوانـی (هسـتند صـفر درحدازبیشانباشتگی
متغیـر توزیـع بهتوجهباکه) صفردربزرگبسیار
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برايصفرانباشتگیبامنفیايدوجملهرگرسیونوپواسنیرگرسیونيریکارگبه
آموزشیيهادادهسازيمدل

چکیده
از. کنـد یابیارزراآنانیلیتحصتیموفقتواندیمکهاستییهاروشجملهازانیدانشجویمشروطيهاترمويمردوددروستعدادیبررس:هدفوزمینه

يبـرا کـه صـفر دریانباشـتگ بـا یمنفيادوجملهویپواسنونیرگرسيهامدلازاستفادهدارند،صفرمقدارانیدانشجوازياریبسدرعواملنیاکهجاآن
.گرددیمهیتوصرود،یمبکارمدليپارامترهابرآوردویشمارشيهادادهيسازمدل
670يانمونـه بـا ودانشـجو 6000ازشیبـ يآمارجامعهبارانیایپزشکعلومدانشگاهدر88-89یلیتحصسالدرکهیمقطعمطالعهنیادر: کارروش

نمونـه . دیـ گرداخـذ دانشـگاه، مـرتبط يهـا حوزهوسماتیساقیطرازانیدانشجویشناختتیجمعوییدانشجو،یآموزشاطالعاتشد،انجامآنانازينفر
یبررسـ محرمانـه صـورت بـه انیدانشجواطالعاتهیکلودیرسبیتصوبهدانشگاهیپژوهشيشورادرمطالعهنیا. رفتیپذانجامياطبقهصورتبهيریگ

.شداستفادهStataوSPSSيافزارهانرمازلیتحلوهیتجزيبرا. شد
ودانشـگاه درانیدانشـجو معـدل ،یمشـروط يهـا ترمتعدادوابستهریمتغيبراوصفردریانباشتگبایمنفيادوجملهویپواسنيهاونیرگرسدر: هایافته
یکارشناسـ ویکارشناسـ مقـاطع دانشـگاه، معدل،يمردوددروستعدادوابستهریمتغيبراوفوقيهامدلدر. اندداشتهمدلدررانقشنیترشیبهیسهم
.اندبودهزینيمردوددروستعداددرموثرعواملازگریدیبرخشاملهامدلوداشتهحضورمدلدوهردرارشد
یمشروطيهاترمتعدادکاهشباعثمعدلشیافزاکهيطوربهدارندیمهمنقشهیسهمومعدل،یمشروطيهاترمتعداديهاونیرگرسدر: يریگجهینت
،يمـردود دروستعـداد يهـا ونیرگرسـ در. گرددیمیمشروطيهاترمتعدادکاهشباعث) آزاد(مناطقهیسهمبههاهیسهمریساازرییتغنیهمچن. شودیم

ـ نارشـد یوکارشناسـ ویکارشناسمقاطعنیهمچن. شودیميمردوددروستعدادکاهشباعثآنشیافزاوداردیمهمنقشمدلدوهردرمعدل باعـث زی
.گردندیميمردوددروستعدادکاهش

رانیادانشجو،،یمشروط،يمردودصفر،دریانباشتگ،یمنفياجملهدوپواسن،:هادواژهیکل

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

28/7/92تاریخ پذیرش: 25/6/92تاریخ دریافت: 
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وصـفر انباشتگیباپواسنیتوزیعبهمطالعه،مورد
تقسیمصفرانباشتگیبامنفیايدوجملهتوزیعیا

.شوندمی
تحلیـل منظوربهايمطالعهدروهمکارانرفیعی

ــدت ــانم ــتزم ــادراناقام ــسم ــانازپ اززایم
معکـوس، گاوسـین گاوسـین، مختلـف هـاي توزیع

منفـی ايدوجملـه منفی، گاما،ايدوجملهپواسن،
بریـده هـاي مدلمنفی،ايدوجملهواریانستابعبا

پیونـد تـابع بـا ومنفـی ايدوجملـه وپواسنشده
ــانی ــاریتمیوهم ــتفادهلگ ــداس ــهکردن ــدلک م
شـده بریـده منفیايجملهدوومنفیايدوجمله
اقامـت زمـان مـدت سـازي مدلبرايمدلبهترین
.)1(باشدمیبیمارستاندرمادران

2013سـال درايمطالعـه درهمکارانووونک
ازکـه کنگـی هنـک آمـوزان دانشDMFرويبر

اسـتفاده صـفر درانباشـتکی بـا پواسنیرگرسیون
آمـوزان دانشاینسالمتیوضعیتبررسیبهشد،

.)2(پرداختند
درآمریکـا درايمطالعـه درهمکـاران وبراندس

بـه اخیـرا کهافراديسازيمدلبراي2010سال
پواسـنی رگرسیونازاندآوردهرويکشیدنسیگار

دفعـات تعدادوکردهاستفادهصفردرانباشتکیبا
متغیرهـاي بـه توجـه بـا راهـا آنکشـیدن سیگار

کردندبررسیسیگاري،افرادنژادجملهازگوناگون
)3(.

در2009سـال مطالعهدرهمکارانومحمدفام
صـفر درانباشـتکی باپواسنیرگرسیونازهمدان
اســتفادهکــارحــینحــوادثســازيمــدلبــراي
کـه دادنـد نشانمدلاینازاستفادهباآنها.کردند

حـوادث تعـداد درصدماتمقیاسوتاهلوضعیت
ــارحــین ــین. داردنقــشک ــاتکنســینهمچن وه

حـوادث معـرض درکارگرهاازبیشترسوپروایزرها
.)4(اندبودهکارضمن

داردکـارآیی هـا روشایـن کـه موارديجملهاز
ــبه ــردوديدروستعــدادمحاس هــايتــرموم
ــادانشــجویانمشــروطی ــهتوجــهب خصوصــیاتب

ــرآوردودانشــجویان ــامــردوديدروستعــدادب ی
ــرم ــايت ــروطیه ــامش ــهب ــهتوج ــايب متغیره

قبیـل ایندر. باشدمیآنانآموزشیودموگرافیک
مـردودي دروستعداداین کهبهتوجهباهابررسی

هايترمتعدادوصفرنقطهدرزیادانباشتگیداراي
نقطـه درزیادبسیارانباشتگیداراينیزمشروطی

بـا پواسـنی رگرسـیون ازاسـتفاده باشـد، میصفر
منفـی ايدوجملهرگرسیونیاوصفردرانباشتگی

.دارندزیاديکارآییباشد،میصفردرانباشتگیبا
دروستعــدادســازيمــدلمطالعــهایــنهــدف
دانشـگاه دانشـجویان مشـروطی هايترمومرودي

بـا پواسـن توزیـع ازاستفادهباایرانپزشکیعلوم
بـا منفـی ايدوجملـه توزیـع یـا وصـفر انباشتگی
بـر گـذار تـاثیر متغیرهايتعیینوصفرانباشتگی

میآنانمشروطیهايترمومردوديدروستعداد
.باشد

کارروش
هـاي سالدرکهبودهمقطعینوعازمطالعهاین

ایـران پزشـکی علومدانشگاهدر1389الی1388
دانشـجویان کلیـه مطالعهآماريجامعه. شدانجام
درایـران پزشـکی علومدانشگاهتحصیلبهشاغل
درنفر6000ازبیشبودکه88-89تحصیلیسال

ازاسـتفاده بـا . انـد بـوده تحصـیلی مختلفمقاطع
هـــاطبقـــهآندرکـــهايطبقـــهگیـــرينمونـــه

صـورت گیرينمونههستند،دانشگاههايدانشکده
. شدمحاسبهنفر670نمونهحجمکهگرفته
سـایت طریقازآموزشیودموگرافیکهايداده

دردانشـجویان حضـور بـه مربـوط اطالعاتوسما
دانشگاهدانشجوییحوزهطریقازدانشگاهخوابگاه

شـماره اسامی،شاملاطالعاتاین. شدآوريجمع
بـراي یک(دانشکدهرشته،دانشجویان،دانشجویی

مقطـع ،)هادانشکدهسایربرايصفرودانشکدههر
سـایر بـراي صـفر ومقطعهربرايیک(تحصیلی

ورود،سـال ،)صفر=زنو1=مرد(جنسیت،)مقاطع
ورود،زمــاناطالعــاتاســاسبــر(تاهــلوضــعیت

بومیخوابگاه،ازاستفاده،)صفر=متاهلو1=مجرد
ــودن، ــهمیهبــ ــهمیه(ســ ــایرو1=آزادســ ســ

دروستعـداد دانشـگاه، معـدل ،)صـفر =هـا سهمیه
. بودمشروطیهايترمتعدادومردودي

هـر بـه موجـود، فایـل ازهـا نمونـه انتخاببراي
سادهتصادفیروشباوشدهدادهکدیکدانشجو

شدهانتخابنظرموردنمونهMinitabافزارنرمدر
. گردیـد جـدا هـا دادهاصلیفایلازموجودفایلو
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ــل ــاتازشــدهجــدافای ــهاطالع دانشــجویانکلی
دروشـده ذخیـره Stataفایـل صورتبهدانشگاه
انتخـاب افـراد . شـد گرفتـه بکارهاتحلیلوتجزیه
ودانشـجویان تعـداد براسـاس هادانشکدهدرشده

نسـبت بـه مقطـع هرازوشدهبنديتقسیممقطع
فایـل الحـاق بـراي . استشدهانتخابدانشجوآن

مـردودي دروستعدادفایلبادانشجویاناطالعات
تعـداد نظـر ازدومفایـل کـه مشروطیهايترمو

بـا اسـت بـوده اولفایـل ازترکوچکبسیاررکورد
ومـردودین فایـل دردانشجویانشمارهجستجوي
اطالعـات فایـل بـه آنکـردن اضـافه ومشروطین

.گردیدتکمیلاطالعاتفایلاصلی،
ــراي ــهب ــلوتجزی ــادادهتحلی ــرمازه ــزارن اف
STATAوتوصـیفی آمـار هايو روش1/9نسخه
Zero(صـفر درانباشـتگی بـا پواسـنی رگرسیون

Inflated Poisson Regression: ZIP(و
صـفر درانباشتگیبامنفیايجملهدورگرسیون

)Regression: ZINBZero Inflated Negative
Binomial (دانشجویاناطالعاتکلیه. شداستفاده

مـورد شـده کدبنـدي صـورت بـه وبودهمحرمانه
درطـرح همچنـین . گرفـت قـرار تحلیـل وتجزیه
.گرفتقرارتصویبمورددانشگاهپژوهشیشوراي

هایافته
نداشـتند مـردودي درسکـه دانشـجویان تعداد

درنیز%) 7/28(نفر192وبوده%) 3/71(نفر478

ــک ــدیــای ــتندمــروديدرسچن تعــداد. داش
4ازبیشـتر یـا چهـار سـه، دو،یک،بادانشجویان

ــهمــردوديدرس ــر92ترتیــبب 37،%)7/13(نف
. بودند%) 2/6(نفر41و%) 3/3(نفر22،%)5/5(نفر

انحـراف بـا (83/0مـردودي دروستعدادمیانگین
. بود19مردوديدروسحداکثروبوده) 2/2معیار
نفـر 615مشـروطی تـرم بـدون دانشجویانتعداد

ــر55و%) 8/91( ــز%) 2/8(نف ــرمنی ــروطیت مش
یـک تنهـا %) 6/3(نفر24تعدادهمچنین. داشتند

ازبیشیادوباافرادتعدادوداشتندمشروطیترم
میـانگین . بودنـد %) 6/4(نفـر 31مشروطیترمدو

معیـار انحـراف بـا (16/0مشروطیهايترمتعداد
5مشـروطی هـاي تـرم تعدادحداکثرو) 6352/0

.بود
بــاپواســنیرگرســیونبــرازشازحاصــلنتــایج

.استشدهارایه1جدولدرصفردرانباشتگی
دردیـد، تـوان مـی 1جـدول درکـه طورهمان

یــکافــزایشمــردودي،دروستعــدادرگرســیون
لگـاریتم 64/0کاهشباعثدانشگاهمعدلواحدي

یـک افـزایش بـا . شـود مـی مردوديدروستعداد
بخـت لگـاریتم مشـروطی، هايترمتعدادواحدي

تغییـر . یابدمیکاهش73/2اندازهبهانباشتهصفر
یـا کارشناسـی بـه مقـاطع سایرازتحصیلیمقطع

ــوردلگــاریتمکــاهشباعــثارشــدکارشناســی م
انـدازه بـه ترتیـب بـه مردوديدروسانتظارتعداد

ازجنسـیت تغییرهمچنین. شودمی96/0و27/0

نتایج حاصل از برازش مدل هاي رگرسیون پواسنی با انباشتگی در صفر-1جدول 
هاي تعداد ترمرگرسیون با متغیر پاسخ متغیررگرسیون با متغیر پاسخ تعداد دروس مردوديمتغیر

مشروطی
خطاي برآورد

معیار
مقدار احتمالخطاي معیاربرآوردمقدار احتمال

>0884/00001/0-42/0معدل دانشگاه>0339/00001/0-64/0معدل دانشگاه
2092/0023/0-47/0سهمیه-----------------------سهمیه

-------------------کارشناسی ارشدمقطع3753/0011/0-96/0مقطع کارشناسی ارشد
-------------------مقطع کارشناسی0983/0005/0-27/0مقطع کارشناسی

-------------------جنسیت0959/0013/0-24/0جنسیت
-------------------تاهل05/00197/0016/0تاهل

انباشتگی در صفر (تابع ربط لوجیت)
ترمهاي مشروطی تعداد 

(انباشتگی در صفر)
تعداد دروس مردودي (انباشتگی 73/2-1805/1021/0

درصفر)
56/1-2827/00001/0<
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انتظارتعـداد موردلگاریتمکاهشباعثزنبهمرد
وضـعیت ازتغییرو24/0اندازهبهمردوديدروس

مــوردلگــاریتمافــزایشباعــثمجــردبــهمتاهـل 
05/0انـــدازهبـــهمـــردوديدروسانتظارتعـــداد

.شودمی
متغیـر مشـروطی، هـاي ترمتعدادرگرسیوندر

معکـوس رابطـه مشروطیهايترمتعدادبامعدل
معـدل، واحـدي یـک افـزایش بـا طوریکهبهدارد

42/0مشروطیهايترمتعدادانتظارموردلگاریتم
سـایر ازسـهمیه تغییرباهمچنین. یابدمیکاهش
انتظـار مـورد لگاریتممناطق،سهمیهبههاسهمیه

کـاهش 47/0انـدازه بـه مشروطیهايترمتعداد
تعـداد واحـدي یکافزایشبااینبرعالوه. یابدمی

بـه انباشـته صـفر بخـت لگـاریتم مردودي،دروس
رگرسیونبرازشنتایج.یابدمیکاهش56/1اندازه

.استشدهارایه2جدولدرمنفیايجملهدو
رگرسـیون درشـود مـی مشـاهده کهطورهمان

معـدل واحديیکافزایشمردودي،دروستعداد
دروستعـداد لگـاریتم 83/0کاهشباعثدانشگاه
تـرم تعدادواحديیکافزایشبا. شودمیمردودي

اندازهبهانباشتهصفربختلگاریتممشروطی،هاي
بـه هـا دانشکدهسایرتغییر. یابدمیکاهش88/35

ــدیریتدانشــکده ــزایشباعــثتوانبخشــی،وم اف
بــهمــردوديدروستعــدادانتظــارمــوردلگــاریتم

تغییـر بـا . شـود مـی 07/1و24/1اندازهبهترتیب
ــع ــیلیمقط ــایرازتحص ــاطعس ــهمق ــاطعب مق

لگـاریتم ارشـد، کارشناسـی وکاردانیکارشناسی،
بـه ترتیـب بـه مـردودي دروستعدادانتظارمورد

ــدازه ــاهش4545/1و8098/0،8847/0انــ کــ
.یابدمی

متغیـر مشـروطی، هـاي ترمتعدادرگرسیوندر
معکـوس رابطـه مشـروطی هايترمتعدادبامعدل
معـدل، واحـدي یـک افـزایش باکهطوريبهدارد

42/0مشروطیهايترمتعدادانتظارموردلگاریتم
ازسـایر سـهمیه تغییرباهمچنین.  یابدمیکاهش
انتظـار مـورد لگاریتممناطق،سهمیهبههاسهمیه

کـاهش 47/0انـدازه بـه مشروطیهايترمتعداد
تعـداد واحـدي یکافزایشبااینبرعالوه. یابدمی

بـه انباشـته صـفر بخـت لگـاریتم مردودي،دروس
نتـایج ایـن کلیـه کـه یابـد میکاهش56/1اندازه
متغیربارگرسیونمورددر1جدولنتایجباکامال
.باشدمییکسانمشروطیهايترمتعدادپاسخ

گیرينتیجهوبحث
ازاستفادهباکهدهندمینشانتحقیقهايیافته

انباشتگیبامنفیايجملهدووپواسنیرگرسیون
مشـروطی، هايترمتعدادپاسخمتغیرباودرصفر

ــاي ــدلمتغیره ــگاهمع ــهمیهودانش ــاطس ارتب
افزایشکهطوريبهدارندپاسخمتغیربامعکوسی

منـاطق سهمیهبههاسهمیهسایرازتغییرومعدل
در. شــوندمـی مشــروطیهـاي تــرمکـاهش باعـث 

دانشــجویانکـه اسـت شـده دادهنشـان تحقیقـی 

نتایج حاصل از برازش مدل هاي رگرسیون دو جمله اي منفی با انباشتگی در صفر-2جدول 
رگرسیون با متغیر پاسخ تعداد دروس 

*مردودي
هاي مشروطیرگرسیون با متغیر پاسخ تعداد ترم

خطاي برآوردمتغیر
معیار

مقدار احتمالخطاي معیاربرآوردمتغیرمقدار احتمال

>0884/00001/0-42/0معدل دانشگاه>0515/00001/0-8350/0معدل دانشگاه
2092/0023/0-47/0سهمیه-----------------سهمیه

-----------------دانشکده مدیریت>24/13273/00001/0دانشکده مدیریت
-----------------دانشکده توانبخشی07/13239/0001/0دانشکده توانبخشی

-----------------مقطع کارشناسی2636/0002/0-8098/0کارشناسیمقطع 
-----------------مقطع کاردانی2854/0002/0-8847/0مقطع کاردانی

-----------------مقطع کارشناسی ارشد5025/0004/0-4545/1مقطع کارشناسی ارشد
انباشتگی در صفر (تابع ربط لوجیت)

>2827/00001/0-56/1تعداد دروس مردودي1805/1021/0-88/35تعداد ترمهاي مشروطی
Robustبا استفاده از روش -*
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مشـروطی هـاي تـرم تعـداد ) آزاد(مناطقسهمیه
ایـن نتیجهباکهداردافرادسایربهنسبتکمتري
واقعیتاینبانتیجهاین.)5(استیکسانتحقیق

بــاوممتــازدانشــجویاندرمشــروطیپدیــدهکــه
دانشـجویان ایـن وبـوده نادربسیارباالهايمعدل
گیرنـد، مـی قـرار شـدن مشـروط معرضدرکمتر

مناطقسهمیهدانشجویانهمچنین. استهمسان
ــز ــرانی ــجویانازاکث ــازدانش ــودهممت ــدهوب پدی

اســت،نــادربســیارگــروهایــنبــیندرمشــروطی
تـرم تعدادکاهشعواملازمناطقسهمیهبنابراین

دیگـر سوياز. باشدمیدانشجویانمشروطیهاي
هـر درمـردودي دروستعدادواحديیکافزایش

کـاهش نیـز راانباشتهصفربختلگاریتممدل،دو
مـردودي دروستعـداد افـزایش بنـابراین . دهدمی

. شـود مـی مشـروطی هايترمتعدادافزایشباعث
بـاالي نسـبتاً همبسـتگی بـه توجـه بـا مسالهاین

دروسومشـــروطیهـــايتـــرمتعـــداد) 81/0(
مـردودي دروستعـداد افـزایش بـا کـه مردودي،
افــزایشنیــزدانشــجویانشــدنمشــروطشــانس

. باشدمیهمسویابد،می
تعـداد وابسـته متغیربارگرسیونیمدلهردودر

ــردودي،دروس ــدلمـ ــگاهمعـ ــاطعودانشـ مقـ
بـا معکـوس رابطـه ارشـد کارشناسیوکارشناسی

مـدل دوهـر درطوریکـه بـه دارنـد، پاسـخ متغیر
مـردودي دروستعدادکاهشباعثمعدلافزایش

رگرســیوندرکــاهشایــنمیــزانکــهشــودمــی
. استپواسنیرگرسیونازبیشترمنفیايدوجمله

معـدل بـین کـه استشدهدادهنشانتحقیقیدر
معکـوس رابطـه مـردودي دروستعـداد ودانشگاه
همخـوانی جـاري تحقیقنتیجهباکهاستموجود

تحصـیلی مقاطعسایرازتغییرهمچنین.)5(دارد
باعـث نیزارشدکارشناسیوکارشناسیمقاطعبه

ــاهش ــدادک ــردوديدروستع ــندرم ــاطعای مق
مــدلدرهــاکــاهشایــنکــهشــودمــیتحصــیلی

ــیون ــهرگرس ــیايدوجمل ــترمنف ــدلازبیش م
دروستعـداد کـاهش . باشـد میپواسنیرگرسیون
ارشـد کارشناسیوکارشناسیمقاطعدرمردودي

ایـن درمردوديدروستعدادبودنکمبهتوجهبا
.باشدمیمنطقیمقطع،دو

تعـداد پاسخمتغیرباپواسنیرگرسیونیمدلدر

بـه تاهـل وجنسـیت متغیرهـاي مردودي،دروس
دروستعـداد بـر مسـتقیم ومعکوستاثیرترتیب

مـردودي دروستعدادکهطوريبهدارندمردودي
ازبیشـتر مجـردین دروزنـان ازبیشـتر مرداندر

.نشان)6و5(مختلفیمطالعاتدر. استمتاهلین
دروستعـداد درتاهلوجنسکهاستشدهداده

داردتاثیردانشجویانمشروطیهايترمیامردودي
همسوتحقیقاینازحاصلنتیجهبانتیجهاینکه

نشـان همکارانومشعوفیوسفیتحقیقدر. است
درمتـاهلین ازبیشـتر مجردینکهاستشدهداده

مـردودي دروستعـداد وهسـتند موفـق تحصیل
تحقیـق ایـن نتـایج بانتیجهاینکهدارندکمتري
.)7(داردمغایرت

متغیـر بـا منفی،ايجملهدورگرسیونمدلدر
مقطـع متغیرهـاي مـردودي، دروستعـداد پاسخ

توانبخشـی ومـدیریت هـاي دانشکدهوکارشناسی
بـا . شـوند مـی مردوديدروستعدادافزایشباعث
مقطـع درمـردودي دروستعـداد اینکـه بهتوجه

نتیجـه باشـد، میمقاطعسایرازبیشترکارشناسی
همچنـین . اسـت بـوده انتظـار مـورد آمـده بدست

دررامردوديمیزانترینبیشتوانبخشیدانشکده
مـدل نتـایج بـا راسـتا همکهاستداشتهدانشگاه

مـدیریت دانشکدهورودرسدمینظربه. استبوده
زیادتريمردوديکهايدانشکدهعنوانبهمدلبه

متغیرهـاي اثـرات تعـدیل علـت بـه اسـت، داشته
.باشدمیمدلدرمختلف

هايترمتعدادواحديیکافزایشدیگرسوياز
صــفربخــتلگــاریتممــدل،دوهــردرمشــروطی

درکـاهش ایـن کـه دهدمیکاهشنیزراانباشته
برابر13ازبیشمنفیايجملهدورگرسیونمدل
بـا نتـایج ایـن کهباشدمیپواسنیرگرسیونمدل

دروستعـداد مسـتقیم وخـوب همبسـتگی وجود
انتظـار مـورد مشـروطی هايترمتعدادومردودي

.استبوده
درکـه شـود مـی گیـري نتیجهطورایننتایجاز

ومعـدل مشـروطی، هايترمتعدادهايرگرسیون
طوریکـه بـه کننـد مـی ایفارامهمینقشسهمیه

هــايتــرمتعــدادکــاهشباعــثمعــدلافــزایش
هاسهمیهازسایرتغییرهمچنین. شودمیمشروطی

تعـداد کـاهش باعـث نیـز ) آزاد(مناطقسهمیهبه
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ایـن درایـن بـر عالوه. گرددمیمشروطیهايترم
باعـث نیـز مـرودي دروستعـداد افـزایش هامدل

. گــرددمــیانباشــتهصــفربخــتلگــاریتمکــاهش
انتخـاب ودانشـجویان معـدل افـزایش بـا بنابراین

هـاي تـرم تعـداد تـوان میآزادسهمیهدانشجویان
.دادکاهشرامشروطی

معـدل مـردودي، دروستعدادهايرگرسیوندر
باعثآنافزایشوداردمهمینقشمدلدوهردر

همچنـین . شـود مـی مردوديدروستعدادکاهش
باعـث نیـز ارشـد وکارشناسیوکارشناسیمقاطع
سـایر . گردنـد مـی مـردودي دروستعـداد کاهش

دودرمروديدروستعدادبرگذارتاثیرمتغیرهاي
تعـداد افـزایش دیگـر سـوي از. استمتفاوتمدل
هـر درراانباشـته صفرلگاریتممشروطی،هايترم
مـدل دودرآنمیـزان کهدهدمیکاهشمدلدو

ودانشـجویان معدلافزایشبنابراین. استمتفاوت
کارشناسـی وکارشناسیدانشجویانبیشترانتخاب
کـاهش رامـردودي دروستعـداد توانـد میارشد،
.دهد

تشکرتقدیر و 
این مقاله حاصـل طـرح تحقیقـاتی در دانشـگاه     

بـوده اسـت.   370علوم پزشـکی ایـران بـا شـماره     
داننـد کـه از مرکـز    نویسندگان بـر خـود الزم مـی   

ــه  ــوزش دانشــگاه ب خــاطر مطالعــات و توســعه آم
هاي مالی و از مدیریت تحصیالت تکمیلی و حمایت

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه به خـاطر تحویـل   
اطالعات آموزشی و دانشجویی دانشجویان دانشگاه 

تشکر و قدردانی نمایند.
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Abstract

Background: Investigation through the number of failed courses and semesters in medical
students is a method for assessing students’ performance. Since these amounts have a zero
inflated (ZI) value in most students, use of Poisson and negative binomial distributions with
ZI, in which can model count data to find the associated factors and estimate the parameters,
is recommended.
Methods: This cross-sectional study was performed between 2008 and 2009 in Iran
University of Medical Sciences (IUMS) on 670 sample students who were selected using
stratified sampling. The educational and demographic data was collected from University site
and related resources. The study was approved in the IUMS Research Council and Board of
Ethics and accordingly the students’ data was investigated confidentially. For data analysis
SPSS and Stata softwares were used.
Results: Up to Poisson regression and negative binomial distributions with ZI for dependent
variables of the number of failed semesters, students’ total averages and the enrolment quota
had the most roles in the model. Dependent variables of the number of failed course, total
average and undergraduate and master levels had the most effect in both models.
Conclusion: In ZI regression model for the number of failed semester, the total average and
enrolment quota type have important roles so that increasing the average yields the
decreasing of the number of failed semester. Moreover, moving from the other quota types to
open-for-all enrolment quota yields a decrease in the number of failed semesters. In
regressions with the number of failed courses, the average has an important effect to both
models and its increase yields a decrease of the number of failed courses. Also, the
undergraduate and master levels cause a decrease in the number of failed courses.
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