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  چكيده

آموزان سال چهارم دبيرستان براي گيري دانشهدف از اين مطالعه شناسايي عوامل مؤثر در تصميم

ها با بهره از روش  پيمايشي استفاده و داده براي انجام اين پژوهش ادامه تحصيل در دانشگاه بود.

آماري پژوهش حاضر شامل اي محقق ساخته گردآوري شد. جامعه  گيري از پرسشنامه

در  1389 -90آموزان دختر و پسر سال چهارم دبيرستان كه در سال تحصيلي ) دانش=6175Nكليه(

هاي دولتي شهر كرمانشاه مشغول سه رشته رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني در دبيرستان

اي و به اي چند مرحلهي خوشهگيرنفر با استفاده از روش نمونه 540به تحصيل بودند. از اين ميان 

اي و آزمون فريدمن مورد تجزيه و ها با استفاده از ميانگين رتبهطور تصادفي انتخاب شدند. داده

 -ها اين نتايج بدست آمد: در بين عوامل فرديتحليل قرار گرفتند. از تجزيه و تحليل داده

در بين عوامل خانوادگي، انتظار ، خودپنداره تحصيلي باال و كسب شناخت،  روانشناختي، عالقه

والدين مبني بر افتخارآفريني فرزندشان، اهميت باالي درس خواندن براي خانواده و تمايل والدين، 

فرهنگي، منزلت اجتماعي، تعامالت اجتماعي، اهميت دانشجو بودن در  -در بين عوامل اجتماعي

                                                 
  ) 9/12/89. برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع 1

  heplanning@yahoo.com دانشگاه خوارزمي. دانشيار 2

  behrangi@saba.tmu.ac.ir دانشگاه خوارزمي. استاد 3

 mahinsharifi25@yahoo.comدانشگاه خوارزمي  . دانشجوي كارشناسي ارشد4
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يافتن شغل مناسب، كسب درآمد و تلقي  ميان خويشاوندان و تأثير دوستان، در بين عوامل اقتصادي،

گذاري، و در بين عوامل آموزشگاهي، رشته تحصيلي، تشويق كردن تحصيالت به عنوان سرمايه

  ترين عوامل شناخته شدند.ها به ترتيب مهممعلمان و رقابت با همكالسي

  

   واژگان كليدي:

هنگي، عوامل اقتصادي، عوامل فر -شناختي، عوامل خانوادگي، عوامل اجتماعيروان -عوامل فردي

  آموزشگاهي، تقاضاي اجتماعي، آموزش عالي.
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  مقدمه

دانند و ركن اساسي آموزش، آموزش عالي است. همگان آموزش را بستر توسعه مي

سازگاري با محيط و تحوالت اجتماعي، ، ها و مراكز آموزش عالي در نوآوريدانشگاه

ريزي، مديريت و رهبري اين تحوالت نقش مهمي ايفا اجتماعي، برنامههماهنگي با نيازهاي 

هاي عمده نظام آموزش عالي ) معتقد است هدف1374). بازرگان (1385كنند (آراسته، مي

هاي اجتماعي از طريق  كمك به تحقق هدف -1توان بر چهار محور: در هر كشور را مي

برآورد تقاضاي اجتماعي براي آموزش  -2 هاي آموزش عالي،كردن برابري در فرصتفراهم

هاي ها، انتظارات و تحصيالت افراد، و پرورش تواناييها، انگيزهعالي متناسب با ويژگي

پرورش نيروي انساني متخصص  -3بالقوه شهروندان و تسهيل فرايند يادگيري مادام العمر، 

مرزهاي دانش و توليد پيشبرد  -4مورد نياز توسعه كشور و كمك به حل مسائل جامعه و 

  دانش نو استوار ساخت.

تمايل جوانان براي راه يافتن به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي تقاضاي اجتماعي 

شود. در اين راستا نظام آموزشي دو رسالت اصلي بر عهده دارد. از يك آموزش ناميده مي

سسات آموزش عالي و از گويي به نياز افراد براي راهيابي به مؤسو موظف به تأمين و پاسخ

هاي تازه و مورد نياز جامعه است طرف ديگر متعهد به هدايت متقاضيان به سمت افق

). به زعم اكبري و 1386؛ اكبري و همكاران، 194؛ 1382و ب 1382(عمادزاده، الف

 ) عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي چهار دسته هستند:1386همكارانش (

هاي فكري و ذهني، انگيزه و عاليق، تأثير هاي خانواده: تواناييردي و ويژگيعوامل ف -1

  خانواده، جنسيت؛

هاي حمايتي دولت، قوانين و مقررات، سطح عوامل اقتصادي: اشتغال در جامعه، سياست -2

  درآمد؛

ها، كيفيت امكانات موجود، كميت عوامل و امكانات آموزشي: ظرفيت پذيرش دانشگاه -3

  امكانات موجود؛

ساالن، وسنعوامل اجتماعي، فرهنگي و محيطي: تعداد جمعيت الزم التعليم، نفوذ هم -4

  هاي حاكم درجامعه.سطح سواد جامعه، قوانين و مقررات آموزشي، باورها و ارزش
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در مقابل تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي، تقاضاي فردي قرار دارد. تقاضاي اجتماعي 

قاضاهاي فردي براي آموزش عالي است. تقاضاي هر فرد براي دانشگاه، بر جمع تحاصل

ها و انتظاراتي است كه وي در ذهن خود پرورانده و تحت تأثير محيط تكامل  اساس رجحان

) همچنين معتقد 195: 1382و ب 1382). وي (عمادزاده، الف1377يافته است (عمادزاده، 

  گيرد:تأثير عوامل زير قرار مي است تقاضاي فردي براي آموزش عالي تحت

  تفاوت بين دستمزدها و درآمدهاي فارغ التحصيالن دانشگاهي و دبيرستاني؛ -1

  احتمال موفقيت در يافتن شغل مناسب پس از فراغت از تحصيل؛ -2

  هاي مستقيم خصوصي آموزشي (مانند شهريه)؛ هزينه -3

  فرصت از دست رفته). هاي هاي غيرمستقيم ناشي از آموزش (هزينههزينه -4

تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي كه در قالب تقاضاي افراد براي استفاده از خدمات 

آموزش عالي مطرح است، از نيمه دوم قرن بيست به شكل قابل توجهي افزايش يافته است 

هايي مواجه كرده است. تجديد نظر ها را با چالش). اين افزايش تقاضا دولت1998، 1(منون

هاي آموزش عالي، تنگناهاي تأمين هاي آموزشي، لزوم گسترش و بهبود دورهدر سياست

هايي است كه در بسياري كاري فارغ التحصيالن از جمله تنشمالي، مهاجرت نخبگان و بي

از كشورها در پاسخ به اين نياز عمومي بروز كرده است (محمدي روزبهاني و طارمي، 

1384.(  

هم از اين امر مستثني نبوده و به دنبال تحوالت جمعيتي دهه شصت،  آموزش عالي در ايران

گذشته و اين دهه مواجه شده  با چالش رشد جمعيت متقاضي آموزش عالي در اواخر دهه

). اگرچه افزايش دسترسي به آموزش عالي و تأكيد بر كميت بدون 1382است (قارون، 

نخواهد كرد (آراسته و همكاران،  توجه كافي به كيفيت به پيشرفت كشور كمك چنداني

برابر  5ميزان تقاضا براي آموزش عالي به بيش از  1362- 80). اما طي سال هاي1387

با هدف حل مشكالت  1360). اين افزايش در دهه 1386افزايش يافت (اكبري و همكاران، 

به مشكالتي را براي كشور  1370تخصصي كشور آغاز شد، اما ادامه اين روند در دهه 

ها به وجود آورد. ازجمله اين مسائل افت كيفيت آموزش عالي است. تركيب ورودي

هاي نيروي انساني متخصص نشان آموزش عالي، انحراف شديدي را نسبت به نيازمندي

                                                 
1
 .  Manon 
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  5/ ....بررسي عوامل مؤثر در

هاي انجام شده، در بهترين حالت، تقاضاي اجتماعي ساالنه بيني طوريكه طبق پيش دهد بهمي

هاي نيروي انساني متخصص ساالنه است (سهرابي و ديگران، ديبرابر بيشتر از نيازمن 3/5

اي  ) اين مسئله به پديده2010گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(  ). بر اساس1376

نحوي كه تعداد دانشجوياني كه كشور ديگري را براي جهاني تبديل شده است، به

ميليون نفر در  3/3به  2001درسال ميليون نفر  2اند از  تحصيالت دانشگاهي انتخاب كرده

  افزايش يافته است.2009سال 

امروزه انگيزه ورود به آموزش عالي به يك مشكل اجتماعي براي جوانان تبديل شده است. 

كردن در اين زمينه  بضاعت هم از هزينه هاي كمدهد كه حتي خانوادهتجربه نشان مي

) اما بايد بين تمايل به پرداخت و 1383هنوي، ؛ نقل از د1382راد، اي ندارند (رفيعيمضايقه

توان پرداخت تفاوت قائل شد. همراهي اين دو يعني تمايل به پرداخت و عدم توان 

پرداخت، به تخصيص نامتوازن بودجه خانوار منجر خواهد شد كه آثار آن بر حضور 

گي، كاهش خانوارها در بازارهاي كار و كاالها و خدمات، تبعاتي را به صورت چند پيش

هاي شغلي براي نيروي كار جوان، كاهش تقاضا براي كاال و خدمات، و ركود فرصت

  ).1381اقتصادي را به دنبال دارد (قارون، 

گويي به اين تقاضا، ما شاهد اين واقعيت عالي و پاسخ به دنبال افزايش تقاضا براي آموزش

ع دختران افزايش يافته است و هستيم كه در سال هاي اخير نسبت جنسيتي دانشجويان به نف

تواند داراي پيامدها و آثار مثبت و منفي اين به صورت يك مسئله پاتولوژيك (آسيبي) مي

كننده در  نفر شركت 1286813از مجموع  1389). مثالً در سال 1382آبادي، شاهباشد (زارع

صد را مردان در 40نفر) و كمتر از  777653درصد را زنان ( 60آزمون سراسري، بيش از 

).البته افزايش جنسيتي به نفع دختران 1389نفر) تشكيل دادند (سازمان سنجش،  513160(

  .)2010، 1كرامب- در ساير كشورها نيز واقعيتي انكار ناپذير است (ريگل

بر اساس آمار و اطالعات موجود كشور ما در طول ساليان گذشته هرگز توان جذب 

اند است و آن تعداد نيروهايي هم كه جذب بازاركار شدهكرده را نداشته نيروهاي تحصيل

اند كه اين امر تا حد اكثراً در شغلي نامناسب با رشته تحصيلي خود به فعاليت اشتغال داشته

هاي مختلف بدون توجه برنامه پذيرش دانشجو در رشتهزيادي ناشي از رشد فزاينده و بي

                                                 
1
 .  Riegle-Crumb 
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تا  2005به گزارش بانك جهاني در سال هاي ). 1383به بازاركار كشور است (اكبري پور، 

درصد بوده  6/19نرخ بيكاري در ميان جمعيت داراي تحصيالت عالي در ايران  2008

  است.

بر طبق آنچه گذشت، از يك طرف با اين واقعيت مواجه هستيم كه هر سال تقاضا و تمايل 

گر مسائل و گر نظارهآموزان براي ورود به دانشگاه رو به افزايش است و از طرف ديدانش

آموزان و دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه مانند استرس كنكور هايي هستيم كه دانشتنش

)؛ در دانشگاه و 1385؛ معتمدي، 1383؛ مرديها، 1381و مسائل ناشي از آن (حج فروش، 

)، اختالالت رواني (فردوسي، 1375درجريان تحصيل مانند افت تحصيلي (نورشاهي، 

) و همچنين پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه 1384؛ حسين شاهي و سياح سيار، 1382

مانند بيكاري با آن دست به گريبان هستند. در اين شرايط پرسيدن اين سؤال بسيار منطقي و 

ها و كه با توجه به مسائل و مشكالت موجود، چه انگيزه«پاسخ به آن بسيار ضروري است 

از اين رو پژوهش حاضر به دنبال ». كشانده سمت دانشگاه ميآموزان را بعواملي دانش

  يافتن پاسخي براي اين سؤال است كه:

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در گيري دانشعوامل مؤثر در تصميم

  دانشگاه كدامند؟
  

  بررسي ادبيات

هاي مختلفي در اه پژوهشآموزان براي ورود به دانشگهاي دانشدر رابطه با عوامل و انگيزه

) در پژوهش خود به 1984(1داخل و خارج از كشور صورت گرفته است. بوروس و كارپنتر

آموزان دختر، افزايش جمعيت و افزايش اين نتيجه رسيدند كه افزايش سن ازدواج دانش

ال هاي دبيرستان تأثير بسيار كمي بر احتمتحصيالت والدين، تأثير مثبت و امكانات و ويژگي

هايدن و  آموزان سال آخر دبيرستان به دانشگاه در همان سال داشته است.ورود دانش

آموزان در سال آخر در پژوهش خود نشان دادند كه موفقيت تحصيلي دانش )1990(2كارپنتر

شان براي ادامه تحصيل در دانشگاه تأثير مثبتي بر ورود آنها به دبيرستان و تشويق والدين

هاي انگيزه ان براي ادامه تحصيل در دانشگاه،به عالوه جنسيت، تشويق معلمدانشگاه دارد. 

                                                 
1
 .  Borus & Carpenter 

2
 .  Hayden &Carpenter 
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آموزان دارد، نيز از لحاظ آماري معنادار شخصي و ميزان ارزشي كه دانشگاه در نزد دانش

گذاري (اختالف ) نشان دادند ميزان درآمد و انگيزه سرمايه1998( 1بودند. نونمن و داچسن

- كرده در سال) تأثير مثبت و هزينه فرصت ازدستغيرتحصيلكرده و حقوق افراد تحصيل

  نام در دانشگاه دارند.رفته تأثير منفي بر ثبت

- گيري دانشبه منظور شناسايي عوامل مؤثر بر تصميم 1998منون در پژوهشي كه در سال 

هاي آموزش عالي انجام داد، با  آموزان سال آخر دبيرستان براي ادامه تحصيل در دوره

 -عامل اصلي دست يافت كه عبارتند از: عامل فردي 7اده از روش تحليل عاملي به استف

آموز نسبت به آموز نسبت به خود)، نگرش دانششناختي (مانند عالقه، نگرش دانشروان

آموز نسبت به ورود مستقيم از دبيرستان به بازاركار، منافع مالي حاصل اشتغال، نگرش دانش

آموز در عامل مصرفي تحصيالت دانشگاهي، رشته تحصيلي دانشاز تحصيالت دانشگاهي، 

  دار. دبيرستان و ديگر عوامل معني

گذاري )، درآمد مورد انتظار ناشي از سرمايه2000( 2طبق نتايج پژوهش جيانلي و منفرديني

گيري افراد براي ورود به دانشگاه در تحصيالت دانشگاهي تأثيرگذارترين عامل در تصميم

كند كه پس از پايان كاري جوانان را تشويق ميشود، همچنين افزايش بيميمحسوب 

) عواملي را در 2000( 3كو و شيايوتحصيالت دبيرستان بالفاصله وارد دانشگاه شوند. سيسو

اند از: تفاوت در دانند كه عبارتارتباط با تمايل افراد به ادامه تحصيل در دانشگاه مؤثر مي

هاي هاي آنان، رسيدن به موقعيتاعي و اقتصادي افراد و خانوادهوضعيت فرهنگي، اجتم

تر تحصيلي، كاري در ميان فارغ التحصيالن سطوح پايينشغلي بهتر در بازاركار، وجود بي

-ها، و عوامل اقتصادي مانند كسب درآمد باالتر، هزينهافزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه

  هاي تحصيل و ميزان درآمد خانواده. 

هاي زنان و مردان براي ورود ) در پژوهش خود كه به مقايسه انگيزه2003( 4گرين و هيل

هاي كاري و اشتغال در به دانشگاه پرداختند، نشان دادند كه براي زنان بهبود موقعيت

هاي ديگري مانند افزايش علم و دانش، كسب درآمد باالتر، اولويت اول قرار دارد و انگيزه

                                                 
1
.Nonneman& Duchesne 

2.Giannelli&Monfardini 
3
.Sissoko&Shiau 

4
.Green & Hill 
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آل و رسيدن به يك زندگي كردن همسر ايده موردنظر والدين، پيدا رسيدن به موفقيت

هاي بعدي قرار دارند. اما براي مردان، پدر خوب شدن، كسب علم بخش در اولويترضايت

و  1شد. اريكا چنووتهاي مهم آنها براي ورود به دانشگاه محسوب ميو دانش از اولويت

ادند مفاهيم خانواده و دوستان (به عنوان ) در پژوهش خود نشان د2004( 2گالي هررنه

هاي دانشگاهي) بيشتر براي مردان برجسته بود در تري از آرمان هاي برجستهكنندهبينيپيش

كه متغيرهاي مرتبط با آماده سازي شخصي و موانع خارجي حضور در دانشگاه براي حالي

زنان و مردان تأثير  تر بود و مالحظات فرهنگي و شرايط اقتصادي برايزنان برجسته

  واحدي داشتند.

)، بدست آوردن شغل مناسب و كسب درآمد باالتر 2000( 5و بيگز 4، كوپر3به نظرماكسول

آموزان براي ورود به دانشگاه است و كسب دانش و يادگيري در ترين انگيزه دانشمهم

) دو 2005( 6باشد. ساچمنهاي مورد عالقه از طريق دانشگاه، دومين انگيزه مهم ميحيطه

داند. عوامل دسته عوامل فردي و محيطي را در تقاضاي افراد براي ورود به دانشگاه مؤثر مي

هاي فكري و ذهني، عالقه به ادامه تحصيل در اند از: برخورداري از تواناييفردي عبارت

دانشگاه، معدل تحصيلي وآينده نگري فرد. عوامل محيطي عبارت اند از: سابقه تحصيلي 

نواده، فرايند پذيرش دانشجو در دانشگاه، وضعيت اشتغال در جامعه، كيفيت و كميت خا

دارد عوامل محيطي و عوامل اقتصادي ) اذعان مي2006( 7ها. بونعلمي و آموزشي دانشگاه

هاي دانشگاهي تأثيرگذارند. اين عوامل مختلفي بر تمايل افراد براي ادامه تحصيل در دوره

هاي تحصيل در دانشگاه، دستيابي به شغل آمد باالتر، ميزان هزينهعبارتند از: كسب در

  تر و تشويق والدين نسبت به ادامه تحصيل فرزندان.مناسب

مندي زنان به احراز شغل، كسب ) به اين نتيجه رسيدند عالقه1387دار و همكارانش(لياقت

مندي آنان به مشاركت سياسي بيش از حد متوسط در اعتبار و موقعيت اجتماعي و عالقه

) 1382گرايش آنها به آموزش عالي مؤثر بوده است. با توجه به پژوهش زارع شاه آبادي (

                                                 
1
.Erica Chenoweth 

2
.Renee V.Galliher 

3
.Maxwell 

4
.Cooper 

5
.Biggs 

6
.Sachman 

7
 .Bone 
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هاي مهم دانشجويان در گرايش به آموزش عالي به ترتيب عبارتند از: كسب منزلت انگيزه

درك خود، كسب شغل باالتر و  اجتماعي باالتر، كسب معلومات باالتر و تقويت قوه تفكر و

) نشان داد عوامل و ويژگي1386كسب درآمد باالتر. نتايج پژوهش اكبري و همكارانش (

هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، سيستم آموزشي و دبيرستان و همچنين وضعيت 

رشته آينده جامعه بيش از سطح متوسط بر تقاضا براي آموزش عالي افراد مجاز به انتخاب 

آل و همچنين تضمين اند. در بين عوامل فردي، تالش براي كسب زندگي ايدهمؤثر بوده

اند. در بين موفقيت تحصيلي فرزندان در آينده از طريق دانشگاه تأثيرگذارترين عوامل بوده

عالي عوامل خانوادگي بيشترين تأثير را مادر خانواده بر ادامه تحصيل و تقاضا براي آموزش 

است. در بين عوامل اجتماعي، انگيزه افراد مبني بر اينكه ورود بر دانشگاه در كسب  داشته

شان مؤثر بوده است، تأثيرگذارترين عامل بوده است. در بين عوامل و آلزندگي ايده

امكانات آموزشي، معلمان بيش از هر عامل ديگري در سيستم آموزشي، برنامه آينده افراد را 

اند. در رابطه با وضعيت آينده جامعه، اعتقاد افراد مبني بر تضمين هتحت تأثير قرار داد

  شان در آينده با ورود به دانشگاه، تأثيرگذارترين عامل بوده است.موفقيت تحصيلي فرزندان

هاي داوطلبان تهراني براي ورود به ) نشان دادند انگيزه1384محمدي روزبهاني و طارمي (

ارتند از: منزلت اجتماعي، محيط اجتماعي دانشگاه، انگيزه دانشگاه به ترتيب اولويت عب

شغلي، عالقه تحصيلي و علمي، راه حل موقت. در اين ميان داوطلبان زن نسبت به داوطلبان 

دهند و انگيزه عالقه تحصيلي و علمي براي مردان مرد به سه انگيزه اول اهميت بيشتري مي

قت بين دو جنسيت تفاوت معناداري وجود اهميت بيشتري دارد و در انگيزه راه حل مو

اند از: كند داليل دانشجويان براي ورود به دانشگاه عبارت) بيان مي1378ندارد. زماني (

هاي انساني، مزاياي مادي و كسب علم، ارتقاي علمي براي خدمت بهتر به جامعه، ارزش

نواده، فرار از هاي اجتماعي، فشارهاي اجتماعي، خواست و فشار خاشغلي، كسب ارزش

سربازي، گريز از بيكاري. از ميان داليل فوق سه دليل كسب علم (صرفاً به خاطر ارزش 

گيري علم)، ارتقاي علمي و تخصصي براي خدمت بهتر به جامعه، وكسب مدرك براي بهره

هاي دانشجويان براي ورود به ترين انگيزهاز مزاياي مادي و شغلي در جامعه، از مهم

  شود.محسوب ميدانشگاه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 24

http://ihej.ir/article-1-617-fa.html


/   1391پاييز  • چهارمشماره  •سال چهارم  •فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران 10

) درباره وضعيت و نگرش جوانان ايراني 1380نتايج پيمايش سراسري سازمان ملي جوانان (

 65شوند، درصد جوانان براي كسب مدرك تحصيلي وارد دانشگاه مي 77نشان داد كه 

درصد باعث كسب موقعيت  77درصد ورود به دانشگاه را موجب دستيابي به شغل و 

اند درصد فشار خانواده و اطرافيان را در اين مورد مؤثر دانسته 23نند و دااجتماعي باالتر مي

  ).1384(محمدي روزبهاني و طارمي، 
  
  

  روش پژوهش

هاي كاربردي است و با توجه به اينكه پژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع پژوهش

ز پردازد، اپژوهش حاضر بدون دستكاري متغيرهاي مستقل به توصيف وضع موجود مي

ها در زمره تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه لحاظ نحوه گردآوري داده

) دختر و پسر سال چهارم 6175آموزان (آماري پژوهش حاضر عبارت است از كليه دانش

در سه رشته رياضي، تجربي و انساني در  1389 - 90دبيرستان كه در سال تحصيلي 

باشند كه از اين ميان با استفاده از ه مشغول به تحصيل ميهاي دولتي شهر كرمانشادبيرستان

نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. براي  540اي اي چند مرحلهروش نمونه گيري خوشه

ها از پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه آوري دادهجمع

 7گويه، براي عوامل خانوادگي  12روانشاختي  -گويه است كه براي عوامل فردي 43شامل 

گويه و براي  7گويه، براي عوامل اقتصادي  10فرهنگي  - گويه، براي عوامل اجتماعي

دبيرستان  18ها به آوري پرسشنامهگويه طراحي شده است. براي جمع 7عوامل آموزشگاهي 

ه شد و از دبيرستان پسرانه) مراجع 3دبيرستان دخترانه و  3از سه ناحيه آموزشي (هر ناحيه 

نفر) به طور تصادفي انتخاب شدند و پس از  10آموز (از هر رشته دانش 30هر دبيرستان 

ها در اختيار آنان قرار داده آموزان، پرسشنامهتوضيح نكات الزم در مورد پرسشنامه به دانش

 هايها، ارائه پاسخشد. در زمان توزيع پرسشنامه بر تكميل پرسشنامه، مطالعه دقيق گويه

هاي پرسشنامه با استفاده ها تأكيد شد. الزم به ذكر است سؤالصادقانه و مخفي ماندن پاسخ

اي ليكرت (از كامالً موافقم تا كامالً درجه 5از مباني نظري و پيشينه پژوهش در مقياس 

% به دست آمد 847مخالفم) طراحي شد. پايايي پرسشنامه با استفاده از روش الفاي كرونباخ 

تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي صوري استفاده شده است. به اين ترتيب كه و براي 
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پرسشنامه طراحي شده توسط صاحبنظران برجسته مورد بررسي، بازبيني و تأييد قرار 

  گرفت.
  

  هاي پژوهشيافته

آموزان سال چهارم دبيرستان را مبني بر ورود يا عدم گيري دانشعوامل بسياري تصميم

شناختي، روان -دهند. در اين پژوهش بر عوامل فرديانشگاه تحت تأثير قرار ميورود به د

فرهنگي، اقتصادي و آموزشگاهي تأكيد و سعي شده است با استفاده  -خانوادگي، اجتماعي

شتاختي، روان -ترين عوامل فردياي مهمهاي آماري آزمون فريدمن و ميانگين رتبهاز روش

  ي، اقتصادي و آموزشگاهي تعيين گردد.فرهنگ -خانوادگي، اجتماعي

آموزان براي ادامه تحصيل در گيري دانششناختي مؤثر در تصميمروان -عوامل فردي

شناختي روان -دهد بين عوامل فردينشان مي 1نتايج آزمون فريدمن در جدول  دانشگاه:

ر دانشگاه آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل دگيري دانشمؤثر در تصميم

). χ2=  00/1341وجود دارد ( 05/0تفاوت معناداري در ترتيب اولويت در سطح معناداري 

  آمده است. 2ترين در جدول ترين تا كم اهميتاين عوامل به ترتيب اولويت از مهم

  روانشناختي -شماره. نتايج آزمون فريدمن مربوط به مؤلفه فردي1جدول 

 معناداريسطح  χ2 df تعداد مؤلفه

 000/0 11 00/1341 501 روانشناختي  -عوامل فردي

p <.05 
 

- گيري دانشروانشناختي مؤثر در تصميم -هاي توصيفي مربوط به عوامل فردي. شاخص2جدول شماره 

  چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويت آموزان سال
 ايميانگين رتبه روانشناختي -عوامل فردي

 04/9 عالقه زيادي براي رفتن به دانشگاه دارم. -

 21/8 كنم استعداد الزم را براي ادامه تحصيل در دانشگاه دارم. فكر مي -

 17/8 خواهم به دانشگاه بروم تا به رشد فكري برسم. مي -

 22/7 كند تا خودم را بهتر بشناسم. محيط دانشگاه به من كمك مي -

 92/6 دانشگاهي به خاطر خود تحصيالت ارزشمند است.براي من تحصيالت  -

 68/6 ترين دليل من براي رفتن به دانشگاه كسب دانش و معلومات است. مهم -

 52/6 درس خواندن برايم لذت بخش است. -

 51/6 ام. در طول دوران تحصيالتم دانش آموز موفق و زرنگي بوده -

 81/5 گذارم. زيادي ميروزانه براي انجام تكاليف مدرسه وقت  -

 82/4 شوم و از خانه ماندن و بيكاري بهتر است.اگر به دانشگاه بروم فعالً سرگرم مي -
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 38/4 خواهم به دانشگاه بروم تا با دوري از خانواده به استقالل برسم. مي -

 73/3 ترين دليل من براي رفتن به دانشگاه يافتن همسر مناسب است. مهم -

  

آموزان توان گفت عالقه به ادامه تحصيل در دانشگاه، تفكر دانشمي 2جدول با توجه به 

مبني بر داشتن استعداد الزم براي ادامه تحصيل در دانشگاه (داشتن خودپنداره تحصيلي باال) 

خواهم به دانشگاه بروم تا به رشد فكري و كسب شناخت و آگاهي از طريق دانشگاه (مي

ترين كند تا خودم را بهتر بشناسم) به ترتيب مهمكمك ميبرسم، محيط دانشگاه به من 

آموزان سال چهارم دبيرستان براي گيري دانشروان شناختي مؤثر در تصميم -عوامل فردي

  ادامه تحصيل در دانشگاه است.

: آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاهگيري دانشعوامل خانوادگي مؤثر در تصميم

گيري دهد بين عوامل خانوادگي مؤثر در تصميمنشان مي 3جدول  نتايج آزمون فريدمن در

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه تفاوت معناداري در دانش

). اين عوامل به ترتيب χ2=13/346وجود دارد ( 05/0ترتيب اولويت در سطح معناداري 

  آمده است. 4ترين در جدول ترين تا كم اهميتاولويت از مهم

  . نتايج آزمون فريدمن مربوط به مؤلفه خانوادگي 3جدول شماره 

 سطح معناداري χ2 df تعداد مؤلفه

 000/0 6 13/346 513 عوامل خانوادگي

p <.05 
 

آموزان سال  چهارم گيري دانشهاي توصيفي مربوط به عوامل خانوادگي مؤثر در تصميم. شاخص 4جدول شماره 

ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويتدبيرستان براي   
 ايميانگين رتبه عوامل خانوادگي

 68/4    .والدينم از من انتظار دارند با قبولي در دانشگاه باعث افتخار و سربلندي آنها شوم -

 61/4 ام درس خواندن اهميت بسياري دارد.براي خانواده -

 48/4 شوم.مادرم تمايل دارد كه حتماً وارد دانشگاه  -

 83/3 پدرم تمايل دارد كه حتماً وارد دانشگاه شوم. -

 67/3 كنند. خواهر و برادرانم براي ادامه تحصيل در دانشگاه من را تشويق مي -

اي پرداخت كنند. (مانند هزينه كالس كنكور و  والدينم حاضرند براي قبولي من در دانشگاه هر هزينه -

 خريد كتاب و....).

42/3 

 31/3 ي ما امكانات و شرايط مناسب براي درس خواندن فراهم است. در خانه -
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توان گفت انتظار والدين مبني بر افتخار آفريني فرزندشان براي ، مي4با توجه به جدول 

خانواده از طريق ورود به دانشگاه، اهميت باالي درس خواندن براي خانواده، تمايل مادر 

دانشگاه و تمايل پدر براي ورود فرزندشان به دانشگاه به ترتيب براي ورود فرزندشان به 

آموزان سال چهارم دبيرستان براي گيري دانشترين عوامل خانوادگي مؤثر در تصميممهم

  ورود به دانشگاه است.

آموزان براي ادامه تحصيل در گيري دانشفرهنگي مؤثر در تصميم -عوامل اجتماعي

فرهنگي  -دهد بين عوامل اجتماعينشان مي 5دمن در جدول نتايج آزمون فريدانشگاه: 

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه گيري دانشمؤثر در تصميم

). χ2=05/1407وجود دارد ( 05/0تفاوت معناداري در ترتيب اولويت در سطح معناداري 

  آمده است. 6ترين در جدول ترين تا كم اهميتاين عوامل به ترتيب اولويت از مهم

  فرهنگي -. نتايج آزمون فريدمن مربوط به مؤلفه اجتماعي5جدول شماره 

 سطح معناداري χ2 df تعداد مؤلفه

 000/0 9 05/1407 514 فرهنگي -عوامل اجتماعي

p <.05 

آموزان سال گيري دانشفرهنگي مؤثر در تصميم - هاي توصيفي مربوط به عوامل اجتماعي. شاخص 6جدول شماره 

  چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويت

 اي ميانگين رتبه فرهنگي -عوامل اجتماعي

 37/7 خواهم به دانشگاه بروم تا منزلت اجتماعي باالتري كسب كنم مي -

 85/6 خواهم با قبولي در دانشگاه وارد اجتماع شده و با افراد بيشتري در تعامل باشم مي -

 44/6 اي دارد. دانشجو بودن در ميان خويشاوندان من اهميت ويژه -

 26/6 خواهند وارد دانشگاه شوند.تعداد زيادي از دوستانم مي -

 10/6 خواهم با ادامه تحصيل در دانشگاه به جامعه خدمت كرده و در حل مشكالت آن سهيم باشم. مي -

 46/5 آموزان براي ورود به دانشگاه دارد. گيري دانش تصميمگرايي تأثير بسياري روي  فرهنگ مدرك -

 10/5 .خواهند وارد دانشگاه مي شوند هايشان مي چشمي خود و خانواده هم آموزان به خاطر چشم و بسياري از دانش -

 92/4 كنند. ميهاي جمعي (راديو، تلويزيون، مطبوعات و....) من را به ادامه تحصيل در دانشگاه ترغيب  رسانه -

 45/4 باشد. تأكيد اسالم و فرهنگ ملي بر كسب علم از داليل من براي ورود به دانشگاه مي -

 05/2 خواهم به دانشگاه بروم تا فقط مدرك تحصيلي داشته باشم بدون آنكه رشته دانشگاهي، اعتبار و نوع دانشگاه برايم مهم باشد. مي -

 

توان گفت كسب منزلت اجتماعي باالتر، گسترش روابط و ، مي6با توجه به جدول 

تعامالت اجتماعي از طريق ورود به دانشگاه، اهميت دانشجو بودن در ميان خويشاوندان و 
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فرهنگي مؤثر در  -ترين عوامل اجتماعيقصد دوستان براي ورود به دانشگاه به ترتيب مهم

  ورود به دانشگاه است.آموزان سال چهارم دبيرستان براي گيري دانشتصميم

آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه: گيري دانشعوامل اقتصادي مؤثر در تصميم

گيري دهد بين عوامل اقتصادي مؤثر در تصميمنشان مي 7نتايج آزمون فريدمن در جدول 

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه تفاوت معناداري در دانش

). اين عوامل به ترتيب χ2=49/1250وجود دارد ( 05/0اولويت در سطح معناداري ترتيب 

  آمده است. 8ترين در جدول ترين تا كم اهميتاولويت از مهم

  . نتايج آزمون فريدمن مربوط به مؤلفه اقتصادي  7جدول شماره        

 سطح معناداري χ2 df تعداد مؤلفه

 000/0 6 49/1250 518 عوامل اقتصادي

p <.05 

 

 

آموزان سال چهارم دبيرستان گيري دانشهاي توصيفي مربوط به عوامل اقتصادي مؤثر در تصميم. شاخص 8جدول شماره 

  براي ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويت

 ميانگين رتبه اي عوامل اقتصادي

 42/5 خواهم به دانشگاه بروم تا شغل مناسبي پيدا كنم.مي -

 71/4 كنم داشتن مدرك دانشگاهي در كسب درآمد باالتر بسيار مؤثر است.فكر مي -

 64/4 شود. گذاري است كه منافع آن در آينده نصيب فرد مي اعتقاد دارم تحصيالت دانشگاهي نوعي سرمايه -

 60/4 .هاي رسمي و دولتي است ام براي ورود به دانشگاه دستيابي به شغل ترين انگيزه مهم -

 66/3 دهد.احتمال بيكاري پس از پايان تحصيالت دانشگاهي تصميم من را براي ادامه تحصيل در دانشگاه تحت تأثير قرار نمي -

 28/3 ام وجود ندارد. هاي تحصيلي اگر دانشگاه قبول شوم مشكلي براي تأمين هزينه -

 69/1 به نظر من هزينه تحصيالت دانشگاهي باال است. -

  

توان گفت يافتن شغل مناسب، كسب درآمد باالتر، تلقي كردن ، مي8جدول با توجه به 

ترين هاي رسمي مهمگذاري و دستيابي به شغلتحصيالت دانشگاهي به عنوان سرمايه

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ورود به گيري دانشعوامل اقتصادي مؤثر در تصميم

  دانشگاه است.

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه گيري دانشيمعوامل آموزشگاهي مؤثر در تصم

دهد بين عوامل اقتصادي مؤثر در نشان مي 9نتايج آزمون فريدمن در جدول تحصيل: 
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آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه تفاوت گيري دانشتصميم

). اين عوامل χ2=28/868(وجود دارد  05/0معناداري در ترتيب اولويت در سطح معناداري 

  آمده است. 10اهميت ترين در جدول ترين تا كمبه ترتيب اولويت از مهم

  . نتايج آزمون فريدمن مربوط به مؤلفه آموزشگاهي  9جدول شماره        

 سطح معناداري χ2 df تعداد مؤلفه

 000/0 6 28/868 517 عوامل آموزشگاهي

p <.05 

 

آموزان سال چهارم گيري دانشتوصيفي مربوط به عوامل آموزشگاهي مؤثر در تصميم هاي. شاخص 10جدول شماره 

 دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويت

 ايعوامل رتبه عوامل آموزشگاهي

 32/5 كند. ام من را به ادامه تحصيل در دانشگاه ترغيب مي رشته تحصيلي -

 99/4 كنند. تحصيل در دانشگاه تشويق ميهايم من را به ادامه  معلم -

 87/4 كنندهايم براي قبولي در دانشگاه با يكديگر رقابت مي همكالسي -

هاي آزمايشي و....) من را به ادامه  هاي كنكور، آزمون هاي آمادگي كنكور در اين دبيرستان (كالس برنامه -

 كند. تحصيل در دانشگاه ترغيب مي

66/3 

 35/3 كه پس از دبيرستان وارد بازار كار شوم يا ادامه تحصيل دهم بسيار نقش دارند.در تعيين اين مشاوران مدرسه -

 96/2 كند. امكانات آموزشي مدرسه (كتابخانه، آزمايشگاه و...) من را به ادامه تحصيل در دانشگاه ترغيب مي-

گيرد (مانند  براي ورود به دانشگاه صورت مي آموزان هايي براي ايجاد انگيزه در دانش در اين دبيرستان فعاليت -

 دعوت از كاركنان مشاغل مختلف براي سخنراني و....).  ، دعوت از قبول شدگان سال گذشته

85/2 

  

آموزان در دبيرستان، تشويق معلمان و دهد رشته تحصيلي دانش، نشان مي10نتايج جدول 

- گيري دانشزشگاهي مؤثر در تصميمترين عوامل آموها به ترتيب مهمرقابت با همكالسي

  آموزان سال چهارم دبيرستان براي ورود به دانشگاه است.

-گيري دانشگانه مذكور بر طبق ميزان تأثير آنها در تصميمبندي عوامل پنجاولويت

بررسي نتايج ارائه شده در آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه: 

آموزان گيري دانشآن است كه بين عوامل پنج گانه مؤثر در تصميم، حاكي از 11جدول 

سال چهارم دبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه تفاوت معناداري در ترتيب اولويت در 

ترين ). اين عوامل به ترتيب اولويت از مهمχ2 =16/516وجود دارد ( 05/0سطح معناداري 

  ده است.آم 12ترين عامل در جدول تا كم اهميت
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آموزان سال چهارم دبيرستان گيري دانش،  نتايج آزمون فريدمن مربوط به عوامل مؤثر در تصميم 11جدول شماره       

  براي ادامه تحصيل در دانشگاه
سطح  χ2 df تعداد 

 معناداري

آموزان سال چهارم دبيرستان براي ادامه گيري دانشعوامل مؤثر در تصميم

 تحصيل در دانشگاه

431 16/516 4 000/0 

p <.05 

آموزان سال چهارم دبيرستان براي گيري دانشهاي توصيفي مربوط به عوامل مؤثر در تصميم، شاخص 12دول شماره ج

  ادامه تحصيل در دانشگاه

 ايميانگين رتبه عوامل

 24/4 خانوادگي

 14/3 شناختيروان -فردي

 09/3 فرهنگي -اجتماعي

 66/2 اقتصادي

 87/1 آموزشگاهي

آموزان سال چهارم گيري دانشدهد عوامل مؤثر در تصميم، نشان مي12نتايج جدول 

ترين ترين تا كم اهميتدبيرستان براي ادامه تحصيل در دانشگاه به ترتيب اولويت از مهم

 -روان شناختي، عوامل اجتماعي -عوامل عبارتند از: عوامل خانوادگي، عوامل فردي

  عوامل اقتصادي و عوامل آموزشگاهي.فرهنگي، 
  

  بحث 

-عالقه به ادامه تحصيل، خود پنداره تحصيلي باال و كسب شناخت و آگاهي به ترتيب مهم 

آموزان براي ادامه تحصيل در گيري دانششناختي مؤثر در تصيمنروا- ترين عوامل فردي

هاي پژوهش منون ل، با يافتهترين عامدانشگاه هستند. عالقه به ادامه تحصيل به عنوان مهم

) همخواني دارد. طبق نظريه مازلو سلسله مراتبي از نيازها در 2005) و ساچمن (1998(

انسان وجود دارد و نياز به خودشكوفايي در باالترين مرتبه از اين سلسله مراتب قرار دارد. 

ارضاي نياز به رسد كسب شناخت و آگاهي ازطريق ورود به دانشگاه، در راستاي به نظر مي

  گيرد.خودشكوفايي در افراد شكل مي

انتظار والدين مبني بر افتخار آفريني فرزندشان براي خانواده از طريق ورود به دانشگاه، 

اهميت باالي درس خواندن براي خانواده، تمايل مادر و در نهايت تمايل پدر براي ورود 
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وادگي مؤثر هستند. طبق نظريه انگيزه ترين عوامل خانفرزندشان به دانشگاه به ترتيب مهم

پيشرفت، انگيزه پيشرفت به شكل دروني و بيروني مطرح است. زماني كه تالش فرد عمدتاً 

ها و انتظارات ديگران باشد، انگيزه پيشرفت بيروني است به دليل پاسخگويي به خواسته

ان مبني بر ورود آموزش). در پژوهش حاضر، انتظار والدين از فرزند دانش1387(خسروي، 

-كند و در اين شرايط دانشبه دانشگاه، در فرزند نوعي انگيزه پيشرفت بيروني ايجاد مي

هاي والدين و كسب رضايت كنند براي پاسخگويي به انتظارات و خواستهآموزان تالش مي

  ها راهي دانشگاه شوند.خاطر آن

اده) به عنوان يكي از عوامل در پژوهش حاضر تمايل و تشويق والدين (فشار از طرف خانو

)، بون 1990هاي هايدن و كارپنتر (مؤثر در ورود به دانشگاه فرزندان، نتايج پژوهش

، نقل از محمدي 1381)، سازمان ملي جوانان (1386)، اكبري و همكارانش (2006(

كند. اين يافته پژوهش كه نقش  ) را تأييد مي1378) و زماني (1384روزبهاني و طارمي، 

آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه، مؤثرتر از نقش پدر است، با در در تصميم دانشما

  ) همخواني دارد.1386يافته پژوهش اكبري و همكارانش (

كسب منزلت اجتماعي باالتر، گسترش روابط و تعامالت اجتماعي، اهميت ورود به دانشگاه 

ترين رود به دانشگاه به ترتيب مهمآموز براي ودر ميان خويشاوندان و قصد دوستان دانش

آموزان براي ادامه تحصيل در فرهنگي مؤثر در تصميم گيري دانش - عوامل اجتماعي

  دانشگاه هستند.

-فرهنگي مؤثر در تصميم –ترين عامل اجتماعيكسب منزلت اجتماعي باالتر به عنوان مهم

-)، زارع شاه1378زماني ( هايآموزان براي ورود به دانشگاه، با نتايج پژوهشگيري دانش

) و 1387)، لياقت دار و همكارانش (1384)، محمدي روزبهاني و طارمي (1382آبادي (

باشد. ) همسو مي1384، نقل از محمدي روزبهاني و طارمي، 1381سازمان ملي جوانان (

خواهند با كسب اعتبار اجتماعي از طريق راهيابي به آموزان ميطبق نظريه مازلو، دانش

  انشگاه، به نياز به احترام در سلسله مراتب نيازهاي مازلو پاسخ دهندد

فرهنگي مؤثر، گسترش روابط و تعامالت اجتمـاعي از طريـق ورود    -دومين عامل اجتماعي

كننـد بـا گسـترش روابـط و     آموزان سعي ميبه دانشگاه است. با توجه به نظريه مازلو، دانش

نشگاه، به نياز به تعلق و وابستگي اجتماعي در سلسله تعامالت اجتماعي از طريق ورود به دا
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) دانشـگاه  1384مراتب نيازهاي مازلو پاسخ گويند. طبق نظر محمدي روزبهـاني و طـارمي(  

اي دارد كه غالباً بـه عنـوان محـيط اجتمـاعي     جدا از درس و تحصيل، محيط اجتماعي ويژه

ط عمـومي جامعـه مـورد پـذيرش     تر و داراي افراد با سطح فكر باالتر، نسبت بـه محـي  غني

همگان است. براي بسياري از داوطلبان دستيابي به اين محـيط نسـبت بـه درس و تحصـيل     

  اولويت بيشتري دارد.

مطابق با نظريه نقش هر فرد در جامعه از يك پايگاه اجتماعي برخوردار است. با فرض 

ابط اجتماعي دارد و اينكه پايگاه اجتماعي، وضع يا موقعيتي است كه فرد در سيستم رو

اي هايي است كه به دارنده پايگاه اجتماعي ويژهنقش نيز يك سلسله انتظارات و مسئوليت

گردد مربوط شده و با تعهدات، وظايف، امتيازات، اختيارات و حقوق معيني مشخص مي

هاي اجتماعي توان اذعان داشت كه جامعه از افرادي با موقعيت)، مي1370(ساروخاني، 

آموز بودن براي فرد يك پايگاه اجتماعي اوت، انتظارات متفاوتي نيز دارد. بنابراين دانشمتف

آموز مطابق با اين پايگاه اجتماعي شود و اطرافيان و خويشاوندان دانشاكتسابي محسوب مي

آموز سال از او انتظار عملكرد دارند. با توجه به نكته گفته شده در جامعه امروز از دانش

رود؟ آيا غير از اين است كه انتظار داريم خود را براي ورود دبيرستĤنچه انتظاري ميچهارم 

  به دانشگاه آماده كند؟

آموزان براي ورود به دانشگاه دارند ممكن است از اين تأثيري كه گروه دوستان، بر دانش

از آموز يك يا چند نفر جهت باشد كه مطابق با نظريه يادگيري اجتماعي بندورا دانش

اعضاي گروه دوستان خود را كه قصد ورود به دانشگاه دارند را به عنوان الگوي خود 

كننده، رفتار شخص انتخاب كرده باشد. از نظر بندورا وقتي كه يادگيرنده، يعني مشاهده

كند كه آن شخص براي انجام آن رفتار پاداش يا تقويت دريافت ميديگري را مشاهده مي

  ).168: 1387شود (سيف، كننده آموخته ميفرد مشاهدهكند، آن رفتار توسط 

ترين عوامل اقتصادي مؤثر در يافتن شغل مناسب و كسب درآمد باالتر به عنوان مهم

هاي پژوهش نونمن و آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه، با يافتهگيري دانشتصميم

)، سيسوكو و 2000رانش ()، ماكسول و همكا2000)، جيانلي و منفرديني (1998داچسن (

)، 1382)، زارع شاه آبادي (2006)، بون (2005)، ساچمن (1998)، منون (2005شيايو (
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، نقل از محمدي روزبهاني 1381)، سازمان ملي جوانان (1384محمدي روزبهاني و طارمي (

  ) همخواني دارد.1378) و زماني (1384و طارمي، 

ها به ترتيب تشويق معلمان و رقابت با همكالسي آموزان در دبيرستان،رشته تحصيلي دانش

آموزان براي ادامه تحصيل در گيري دانشترين عوامل آموزشگاهي مؤثر در تصميممهم

-ترين عامل آموزشگاهي مؤثر در تصميمدانشگاه هستند. نقش رشته تحصيلي به عنوان مهم

) در 1998ژوهش منون (هاي پآموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه، يافتهگيري دانش

كند. تشويق معلمان به عنوان دومين عامل آموزشگاهي مؤثر در  قبرس را حمايت مي

هاي هايدن و كارپنتر آموزان براي ورود به دانشگاه، نتايج پژوهشگيري دانشتصميم

  كند. ) را تأييد مي1386) و اكبري وهمكارانش (1990(

آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه، به گيري دانشگانه مؤثر در تصميماز ميان عوامل پنج

فرهنگي،  -شناختي، عوامل اجتماعيروان -ترتيب اولويت عوامل خانوادگي، عوامل فردي

گذاري بيشتري دارند. اين يافته كه عوامل آموزشگاهي عوامل اقتصادي و آموزشگاهي تأثير

) در انگلستان و اكبري و 1984رپنتر (هاي پژوهش بورس و كاكمترين تأثير را دارد با يافته

  ) همخواني دارد.1386همكارانش (

آموزان براي رسد عوامل آموزشگاهي به تنهايي تأثير چنداني در تشويق دانشبه نظر مي

ورود به دانشگاه ندارد و عوامل آموزشگاهي بيشتر تشديد كننده عوامل ديگر است چون 

د مقطع سال چهارم دبيرستان شوند تحت تأثير عوامل آموزان قبل از اينكه واراكثريت دانش

اند. ديگر به ويژه عوامل خانوادگي تصميم خود را مبني بر ادامه تحصيل در دانشگاه گرفته

نشان داد كه تأثير  "هاي آموزشيبرابري فرصت") تحت عنوان 1986تحقيق معروف كلمن (

هاي مدرسه ب بيشتر از تأثير برنامهآموزان به مراتمحيط خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش

  ).206: 1387است (شارع پور، 
  

  نتيجه گيري

آموزان براي ادامه تحصيل در گيري دانشعوامل خانوادگي بيشترين تأثير را در تصميم

ترين اهميت برخوردار است. با توجه دانشگاه دارد و عوامل آموزشگاهي در اين زمينه از كم

-آموزان قبل از ورود به دانشگاه در آنجا تحصيل ميستند كه دانشبه اينكه مدارس مكاني ه

آموزان حساسيت بيشتري نشان دهند. با توجه به شود نسبت به آينده دانشكنند، پيشنهاد مي
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آموزان مبني بر ورود يا عدم ورود به ها بيشترين تأثير را بر تصميم دانشاينكه خانواده

ها تقاضاي اجتماعي براي آموزش اطالع رساني به خانوادهتوان از طريق دانشگاه دارند مي

  عالي را هدايت كرد و حتي از شدت آن كاست.

ها و جامعه، مرجع مطمئني براي انتقال اطالعات مختلف مدرسه به عنوان رابط بين خانواده

شود. از اين رو مدارس بايد هاي آنان محسوب ميآموزان و خانوادهاز جامعه به دانش

هاي تحصيل، وضعيت هاي آموزش عالي، هزينهها و دورهعات دقيقي را در مورد رشتهاطال

- بازاركار، نرخ بيكاري فارغ التحصيالن، تعداد متخصصان موجود و مورد نيازكشور در رشته

- هاي ديگر موفقيت و فعاليت در جامعه و... در اختيار دانشهاي مختلف دانشگاهي، راه

نان قرار دهند و به آنها كمك كنند در اين زمينه تصميم بهتري اتخاذ هاي آآموزان و خانواده

  توانند به عهده بگيرند.كنند. اين وظيفه را مشاوران در دبيرستان مي

هاي بيروني است و متأسفانه انگيـزه  آموزان براي ورود به دانشگاه، بيشتر انگيزهانگيزه دانش

حصيالت به خاطر تحصيالت، از اهميـت  كسب علم و دانش و همچنين ارزش يادگيري و ت

گراست چون يكي دهد جامعه ما يك جامعه مدركچنداني برخورداري نبودند. اين نشان مي

ي نظام آمـوزش عـالي ماننـد    تر شدن اهداف عاليهرنگهاي جوامع مدرك گرا، كماز ويژگي

كسب علـم و   شود بيش از هر عامل ديگري انگيزهكسب علم است. در اين زمينه توصيه مي

آموزان براي ورود به دانشگاه تقويت شود چون بدون وجود روحيه علمي يادگيري در دانش

در ميان دانشجويان آينده، يكي از اهداف اصلي نظام آموزش عالي كه پيشبرد مرزهاي دانش 

  و توليد دانش نو است، تحقق نخواهد يافت.
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  فهرست منابع

، »هاي بين المللي آموزش عالي در ايران و چگونگي بهبود آنهمكاري«)، 1385آراسته، حميدرضا (

  .99-115، صص 39، شماره 12دوره  فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،

هاي شهر تهران در وضعيت دانشگاه«)، 1387سبحاني نژاد، مهدي؛ همايي، رضا (  حميدرضا؛  آراسته،

دوره ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، »يانعصر جهاني شدن از ديدگاه دانشجو

  .47-66، صص 50، شماره 14

مجله كار و ، »نگاهي به وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ التحصيالن«)، 1383اكبري پور، صفدر (

  .53، شماره جامعه

عالي (از بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي آموزش « )، 1386نعمت اله و ديگران (  اكبري،

مجله پژوهشي دانشگاه ، »)1382-83ديدگاه شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته در كنكور 

  .28شماره ، اصفهان

ارزيابي دروني دانشگاهي و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش «)، 1374بازرگان، عباس (

  .49-70صص ، 12و11 هايهشمار فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،،  »عالي

ي متوسطه و ارائه پيشنهاد براي هاي دورههاي كنكور بر هدفآسيب«)، 1381حج فروش، احمد (

، هاي ورودي دانشگاه هاهاي آزمونمجموعه مقاالت سمينار بررسي مسائل و روش ،»هارفع آسيب

  .77-135اصفهان، صص 

مجله دانشگاه ،  »الي و دانشگاهآموزش ع«)، 1384حسين شاهي، حميدرضا؛ سياح سيار، نيمتاج (

  .13-46، صص 28، شماره 9دوره  ،اسالمي

بيني كننده موفقيت و شكست تحصيلي در دانشجويان بررسي عوامل پيش«)، 1378خسروي، زهره (

، 31و30 هايه، شمار9دوره  پژوهش علوم انساني دانشگاه الزهرا، -فصلنامه علمي ، »دانشگاه الزهرا

  .43-70صص

 ، »1382بررسي پيشينه اجتماعي متقاضيان ورود به آموزش عالي در سال «)، 1383حسنعلي (دهنوي، 

  .93 -123صص  ،34شماره  فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،

اجتماعي مؤثر بر گرايش به آموزش عالي  -بررسي عوامل اقتصادي« )، 1382آبادي، اكبر (زارع شاه

فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه   ،»دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه يزد) در ايران (مطالعه تطبيقي

  .23 -43، صص 18شماره   ،عالمه طباطبايي
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هاي تحصيلي كارايي آموزش عالي، متأثر از اهداف و برنامه«)، 1387زماني، غالمحسين (

  .75 -95، صص 18، شماره »فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عاليدانشجويان. 

  تهران، كيهان. ،»درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي) « 1370ساروخاني، باقر (

عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص در ايران، تحليلي از «)، 1376سهرابي، حميد و ديگران (

  سازمان برنامه و بودجه. ،»وضع موجود و چشم انداز آينده

تهران،  ،»پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزشروانشناسي « )، 1387سيف، علي اكبر (

  دوران.

  ، تهران، انتشارات سمت.»جامعه شناسي آموزش و پرورش« )، 1387پور، محمود (شارع

 ،17و16 هايهشمار، مجله برنامه و بودجه ، »تقاضا براي آموزش عالي«)، 1377مصطفي ( عمادزاده، 

  .15-32صص 

، 3، شماره مجله پژوهشي شيخ بهايي ،»جتماعي براي آموزش عاليتقاضاي ا«)، 1382عمادزاده، (

  .53-71صص 

اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد  ،»اقتصاد آموزش و پرورش« )، 1382عمادزاده، مصطفي (

  اصفهان.

بررسي انواع مشكالت و اختالالت رواني دانشجويان مراجعه كننده به «)، 1382فردوسي، طيبه (

  .62 -95، صص نامه علوم انساني ،»هاي دولتي تهراندانشگاه مراكز مشاوره

فصلنامه مجلس و  ، »هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايرانچالش«)، 1382قارون، معصومه (

  .293 -322صص ، 41، شماره  10دوره ، پژوهش

رح نيازسنجي . طتحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي«)، 1381قارون، معصومه (

، تهران: مؤسسه پژوهش و »گذاري توسعه منابع انساني كشورنيروي انساني متخصص و سياست

  برنامه ريزي در آموزش عالي.

تاثير و نقش اشتغال، اعتبار و مشاركت سياسي در «)، 1386لياقت دار، محمدجواد و ديگران (

مجله علمي ، »هاي اصفهاندانشگاهگرايش زنان به آموزش عالي بر اساس نگرش دانشجويان دختر 

  .3، شماره 1دوره  و پژوهشي مطالعات زنان،
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عوامل انگيزشي داوطلبان براي ورود به «)، 1384محمدي روزبهاني، كيانوش؛ طارمي، ابوالفضل (

 ،، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، مركز مطالعات سنجش آموزش كشور»دانشگاه

  .103 -125صص ، 38و37هاي هشمار

فصلنامه پژوهش و برنامه ،  »هاي ورودي دانشگاهآسيب شناسي آزمون« )، 1383مرديها، مرتضي (

  .91 -130صص  ،32و31 هايه، شمارريزي در آموزش عالي

هاي اختالالت رواني تأثير كنكور بر سالمت عمومي، عزت نفس و نشانه«)، 1385معتمدي، عبدا.. (

 -72، صص 40، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،  »نيافتگان به دانشگاهراه

55.  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در  ،»افت تحصيلي در آموزش عالي«)، 1375نورشاهي، نسرين (

  .71 -95صص  ،14و13 هايهشمار  ،آموزش عالي
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