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  عوامل انگيزشي داوطلبان براي ورود به دانشگاه

  
  ∗كيانوش محمدي روزبهاني

 ابوالفضل طارمي

  مركز مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور
 

 چكيده 

در ايران با نزديك به يك و نيم ميليون شركت كننده به پديده ) كنكور(آزمون سراسري
تواند به تحليل  ز ابعاد مهمي كه ميا. اجتماعي قابل توجه در سالهاي اخير بدل شده است

هاي داوطلبان  يافتن انگيزه. و تفسير اين پديده كمك كند، بررسي روانشناختي آن است
براي ورود به دانشگاه، به عنوان يكي از مباني روانشناختي تقاضاي عمومي براي آموزش 

  . عالي، هدف اصلي اين تحقيق است
 نفر مرد مقيم شهر تهران و شركت كننده در 804ن و  نفر ز1498هاي اين تحقيق     نمونه

 بودند كه از جامعه داوطلبان مراجعه كننده به مراكز توزيع 1383آزمون سراسري سال 
تحقيق حاضر از نوع پيمايشي است و براي اجراي آن از پرسشنامه . كارنامه انتخاب شدند

ا شامل تحليل عاملي و هروشهاي آماري تحليل داده. محقق ساخته استفاده شده است
به اين منظور، ابتدا از طريق مصاحبه اكتشافي با .  ويتني ويلكاكسون است_آزمون من 

با اجراي پرسشنامه در دو مرحله . اي حاوي سي سؤال تنظيم شد داوطلبان پرسشنامه
نتايج .   پنج انگيزه استخراج شد SPSSافزار مقدماتي و اصلي و تحليل عاملي نتايج با نرم

هاي داوطلبان تهراني براي ورود به دانشگاه به ترتيب دهد كه انگيزهاين تحقيق نشان مي
منزلت اجتماعي ، محيط اجتماعي دانشگاه، انگيزه شغلي، عالقه : اند از  اولويت عبارت

                                                        
 

   kiya_kmr @ yahoo.com : پست الكترونيكي  ∗
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همچنين، براساس نتايج اين تحقيق داوطلبان زن نسبت . تحصيلي و علمي و راه حل موقت
دهند و انگيزه عالقه به تحصيل براي  سه انگيزه اول اهميت بيشتري ميبه داوطلبان مرد به

  .تر استمردان مهم
، انگيزه و )كنكور( آزمون سراسري، كنكور ، داوطلبان آزمون سراسري: كليد واژگان 
  .جوانان تهراني

  مقدمه
 طي بيست ايرانكننده در آزمون سراسري ورود به دانشگاههاي  جمعيت شركت

  كارنامه آزمون سراسري، (چهار برابر شده است) 1364-1384(سال گذشته 
اين در حالي است كه با افزايش ظرفيت دانشگاهها و توسعه . )1364-  84

عالي حضوري و غيرحضوري، روزانه و شبانه و نيز با  هاي آموزش انواع دوره
به  شوند ميياري گرفتن از بخش غيردولتي، حداكثر نيمي از اين متقاضيان موفق 

ها و   تشويق خانواده،عالوه براين. راه يابندعالي   يكي از مؤسسات آموزش
گذاري آنها براي ادامه تحصيل فرزندانشان و حجم وسيع مشاغل و  سرمايه

دهندة تقاضاي روزافزون جامعه براي ورود به  فعاليتهاي مرتبط با كنكور، نشان
قيقي تازه،  با احتساب  كافي است اشاره شود كه براساس تح.آموزش عالي است

 ميليون دالري را در 284 ريال، آموزشگاههاي كنكور تجارتي 8000هر دالر 
گرچه استقبال از ). 1384ايران، مركز افكار سنجي دانشجويان(اختيار دارند

تر  تحصيالت عالي در كشور ما نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر گسترده
ساير نقاط جهان   تحقيقات متعددي كه دراي رسمي وشهاست، اما نگاهي به گزار

دهد كه افزايش تقاضاي اجتماعي براي تحصيالت  منتشر شده است، نشان مي
. رو كرده است به اي رو عالي روند فراگيري است كه دولتها را با چالشهاي تازه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 105 ورود به دانشگاهعوامل انگيزشي داوطلبان براي 

  

 
 

 
 

عالي،  هاي آموزش تجديد نظر در سياستهاي آموزشي، لزوم گسترش و بهبود دوره
التحصيالن از جمله  مين مالي، مهاجرت نخبگان و بيكاري فارغتنگناهاي تأ

تنشهايي است كه در بسياري از كشورها در پاسخ به اين نياز عمومي بروز كرده 
شناخت ماهيت اين تقاضاي فزاينده، گذشته از اينكه براي پژوهشگران . است

  ريزان، هاي اجتماعي قابل تأمل است، بيش از همه براي برنام عنوان پديده به
  .مديران جامعه ضروري است گيران و تصميم

اند؟ تحصيالت عالي امكان دستيابي به  آورده    چرا مردم به آموزش عالي روي
كند، اما اين هدف در برگيرندة همة  فرصتهاي شغلي بيشتر و باالتري را فراهم مي

 پيچيده عالوه بر بعد اقتصادي قضيه، تحوالت. ابعاد اهميت ادامه تحصيل نيست
فرهنگي، اجتماعي و سياسي در مقياسهاي جهاني و بومي در ايجاد اين خواست 

  . همگاني تأثير فراوان دارند
هاي عمومي براي     جهان معاصر ما جهان اطالعات است؛ امروزه، حوزة دانستني

زندگي روزمره به مراتب فراتر از گذشته است، از اين رو گرايش به سوي آگاهي 
عالوه بر اين، با توجه به سرعت .  نيازي عمومي بدل شده استو اطالع به

اي جدي مطرح  افزايش اطالعات، لزوم آموزش براي تمام عمر به عنوان مسئله
  . است

ترين آنها  آميز به ساده اند و ورود موفقيت ها تخصصي شده    مشاغل و حرفه
رتها و آموزش و كارآموزي مجراي مهم اندوختن مها. مستلزم آموزش است

به درآمدي خوب و شغلي مطمئن مورد  صالحيتهايي شده است كه براي دستيابي
 . نياز است
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ها، وظيفة  ها و ناكافي بودن تأثير مؤسسات ديني و رسانه    با كاهش نقش خانواده
آموزش فراتر از انتقال دانش و  مهارتها به عنوان نهادهاي تربيت اجتماعي فزوني 

هاي  تر شده است و مؤسسه ي نسبت به گذشته طوالنيدوره جوان. يافته است
 . كنند آموزشي نقش مهمي در آمادگي و طي اين دوره از عمر ايفا مي

   تحوالت اجتماعي به ويژه تغيير نقش زنان در جوامع موجب شده است كه  
مشاركت آنها در افزايش تقاضاي عمومي براي آموزش عالي تأثير زيادي داشته 

در حال تغيير است و سهم مستقيم » مرد تنها نان آور خانواده «سنتي الگوي . باشد
افزايش نسبت طالق به ازدواج و . زنان در اقتصاد خانواده بيشتر شده است

ازدواج موجب شده است تا زنان نياز بيشتري به استقالل مالي  باالرفتن سن 
بتي نابرابر را به از طرفي، در مشاغل معمولي تفكر مردساالرانه رقا. احساس كنند

تواند در رفع اين  كند و در اين ميان، داشتن تحصيالت عالي مي زنان تحميل مي
 .تبعيض مؤثر باشد

   افزون بر اين موضوعات جهاني، مسائل متنوع ديگري در مقياسهاي بومي 
شناختي، الگوهاي توسعه، تحول  توان از تغييرات جمعيت مطرح هستند كه مي

و تغييرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها نام برد كه ارزشهاي اجتماعي 
  .نظر محققان را به خود جلب كرده است

در مهر ماه سال ) سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد(   يونسكو 
همايشي جهاني در باره آموزش عالي و دانشگاهها در سده ) 1998اكتبر (1377
اي و با  كه در پي چند همايش منطقهدر اين همايش. يكم برگزار كرد و بيست

ترين نقش آموزش تشريك مساعي صاحبنظران برگزار شد، اذعان گرديد كه مهم
كنيم توسعه اقتصادي، به ويژه از راه تربيت اي كه در آن زندگي ميعالي در سده

متخصصان، و توسعه فرهنگي و انسجام اجتماعي، به ويژه گسترش آموزش 
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بر چنين مرجع جهاني، همايشهاي گوناگوني در سطوح عالوه . شهروندي است
ترين اند كه در حال حاضر يكي از پررنگمختلف اين موضوع را تأييد كرده

ترين نقشهاي دانشگاهها تربيت نيروي شاغل مورد نياز جامعه است و يكي از مهم
تعبير . آوردن شغل است هاي متقاضيان ورود به آموزش عالي به دستانگيزه
عالي، در اين باره اين چنين  ، رئيس كنفرانس مسائل مالي آموزش)2003(1سگتجن
 » .انددانشگاهها با شغلها گره خورده«: است

هاي يادشده با تحقيقات زيادي كه در سطح جهان صورت گرفته، تأييد    ايده
در پژوهش خود در باره نوجوانان ويرجينياي غربي ) 1997 (2آدامز. شده است
هاي مهم ورود به  هاي شغلي، يكي از انگيزه ند كه عالوه بر انگيزهك تأييد مي

تواند  هاي مهم محيطي از جمله تعامل با محيط تحصيلي است كه مي دانشگاه جنبه
در تحقيق ) 1999 (3دالني. در خودآگاهي و اعتماد به نفس دانشجويان مؤثر باشد

ه براي دانشجويان با كند كه استفاده از محيط اجتماعي دانشگا خود اشاره مي
  .  اهميت است، اما تأثير آن به موقعيت اجتماعي  دانشجويان بستگي دارد

 در ايالت تنسي آمريكا انجام داد، دريافت 1999 در سال 4   در پژوهشي كه نولند
آموزان بيشتر تصميمي اقتصادي     كه تصميم براي ورود به دانشگاه در بين دانش

هاي  از يافته. دهد ين انگيزه داوطلبان را تشكيل مياست و اهداف شغلي بيشتر
ديگر اين مطالعه اين است كه زنان نسبت به همساالن مرد خود تمايل بيشتري 

  . براي ورود به دانشگاه دارند

                                                        
 
1. Gaehtgens 
2. Adams 
3. Delaney 
4.  Noland 
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 در استراليا انجام 2000 و همكاران در سال 5   در تحقيق ديگري كه ماكسول
هاي  ترين انگيزه باالتر از مهماند، دستيابي به بهترين شغل و درآمد  داده

دومين انگيزة مهمي كه . آموزان براي ورود به دانشگاه گزارش شده است دانش
هاي مورد عالقه  يادگيري بيشتر در زمينه«اند،  آنها در مطالعه خود به آن اشاره كرده

عدم توانايي يافتن كار در صورت نرفتن « و » رهايي از خانه «. است» در دانشگاه
آموزان رد شده است؛ ضمن  از مواردي بودند كه توسط اكثر دانش» دانشگاه به 

آموزان دبيرستاني قصد رفتن به دانشگاه را داشتند و زنان  اينكه هشتاد درصد دانش
  .اند نسبت به مردان تمايل بيشتري براي ادامه تحصيل ابراز كرده

گذاري بلندمدت به  است كه سرمايه    مطالعه ديگري در كشور هلند مؤيد اين 
ترين انگيزه براي ورود به  معني يافتن شغلهايي با درآمد باال و اطمينان بيشتر، مهم

در اين تحقيق آمده است كه طي ده سال گذشته، متقاضيان ورود . دانشگاه است
  ). 2001 ،6كانتون(اندبه دانشگاه در هلند دو برابر شده

ود به دانشگاه براي به دست آوردن به اهميت ور) 2001( و همكاران 7   ديويس
در ) 1988 (8اندرسون. كنند قابليتهاي شهروندي عالوه بر مزاياي شغلي اشاره مي

، 9هاي منزلت اجتماعي باره علل انتخاب دانشگاه از سوي جوانان از انگيزه
وي در تحقيق خود تأثير دو متغير جنسيت .  و عالقه نام مي برد10فرصتهاي شغلي
  .ي و جغرافيايي را بررسي كرده استو عوامل محيط

                                                        
 
5. Maxwell 
6. Canton 
7. Davis 
8. Anderson 
9. Social Prestige 
10. Career Opportunity 
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حاكي از اين است كه بيشترين انگيزه ورود )             1995(   گزارش وزارت علوم ژاپن 
يابي  تخصص«و » آموزش و تحقيق در رشته مورد عالقه«به دانشگاه در آن كشور 

  . است» در حرفه مورد نظر
رة وضعيت و نگرش جوانان    نتيجه پيمايش سراسري سازمان ملي جوانان در با

 درصد جوانان براي كسب مدرك تحصيلي 77دهد كه  نشان مي) 1380(ايراني 
 درصد ورود به دانشگاه را موجب دستيابي به شغل و 65شوند،  وارد دانشگاه مي

 درصد فشار 23دانند و   درصد باعث كسب موقعيت اجتماعي باالتر مي77
  .اند ؤثر دانستهخانواده و اطرافيان را در اين امر م

   جستجو در پژوهشهاي دانشگاهي و طرحهاي تحقيقاتي انجام شده در 
دهد كه تاكنون پژوهش ديگري  با موضوع مشابه يا نزديك به كشورمان نشان مي

  .موضوع مورد بحث اين مقاله انجام نشده است يا دست كم ما به آن دست نيافتيم
التحصيالن دورة متوسطه  شود فارغ مي باره كه چه متغيرهايي موجب     در اين

براي ورود يا عدم ورود به دانشگاه تصميم بگيرند، مطالعات متعددي انجام شده 
. ورود به دانشگاه از راههاي گوناگون بر زندگي شخص تأثير دارد. است

كند، نتايج اقتصادي و  هايي كه هر فرد با تحصيالت عالي كسب مي توانايي
  . فكري از جمله داليل مثبت اين تصميم گيري هستندهاي اجتماعي و  بهره

كه » انتخاب دانشگاه«الگوي .    در اين زمينه الگوهاي متعددي ارائه شده است
اند، از مراحل منطقي كه هر فرد در فرايند  پيشنهاد كرده) 1987 (11هوسلر و گاالگر

دهد كه  مي كند، طرحي كلي ارائه مي گيري براي ورود به دانشگاه طي  تصميم
  .آمادگي، تحقيق و انتخاب است شامل سه مرحله پيش

                                                        
 
11. Hossler & Gallagher  
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 مرحله اول
  
  
  
 

  

محتواي اين مرحله شامل قصد فرد براي ادامه يا عدم ادامه تحصيل 
  . است

 

 
 مرحله دوم

  
  
 

هاي كلي تحصيالت  اين مرحله شامل مطالعه و انتخاب ويژگي
  .عالي است

 

 
  مرحله سوم

  
  
  
  

دهد و به انتخاب  ب را توسعه ميدر اين مرحله فرد مالكهاي انتخا
  .كند تحصيلي ومؤسسه محل تحصيل اقدام مي رشته 

 
اين تأثيرات با هر . تواند در هر سه مرحله تأثيرگذار باشد شماري مي    عوامل بي

شوند كه فرد در مرحله اول به داليلي براي  ترتيب و شدتي در نهايت، موجب مي
ه دانشگاه دست يابد كه در واقع، انعكاسي از گرايشها، رغبتها ورود يا عدم ورود ب

  . هاي اوست و انگيزه
متمركز است، شناخت » پيش آمادگي«   هدف اصلي تحقيق حاضر، كه بر مرحله 

هايي است كه داوطلبان آزمون سراسري مقيم شهر تهران براي  ترين انگيزه مهم
مطلب است كه داوطلبان با چه اهدافي ورود به دانشگاه دارند و در واقع، فهم اين 

كنند و آيا ميان انگيزه داوطلبان  تحصيالت بعد از دوره متوسطه را دنبال مي
 در اين تحقيق گرايشها و 12برحسب جنسيت تفاوتي وجود دارد؟ منظور از انگيزه

                                                        
 
 12. Motive  

 آمادگيپيش

 تحقيق

 انتخاب
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گيري براي ادامه تحصيل توسط خود افراد  رغبتهايي است كه در مورد علل تصميم
  . ارتهاي پيشنهادي انتخاب شده استاز ميان عب

  روش پژوهش 
  جامعه  و روش نمونه گيري 

جامعه آماري اين تحقيق شامل همه داوطلبان مقيم شهر تهران و متولد سالهاي 
هاي توزيع كارنامه مراجعه   به بعد است كه براي دريافت كارنامه به حوزه1360
 نفر زن 1498يت داوطلبان تعداد با توجه به حجم نمونه الزم از كل جمع. اند كرده

 در 1383هاي توزيع كارنامه آزمون سراسري سال   نفر مرد از كل حوزه804و 
ها در تمام پنج روز  تكميل پرسشنامه. انتخاب شدند) هشت حوزه(شهر تهران 

ها ميانگين سني نمونه. ها انجام شد توزيع و از ساعت شروع تا خاتمه در حوزه
  . بود17/1 سال با انحراف معيار 24 و حداكثر 17  سال با حداقل77/18

    مشخصات نمونه ها به تفكيك جنسيت و گروههاي آزمايشي-  1جدول 

                     گروهها گروههاي آزمايشي

  
  ها   نمونه

ها آماره

علوم 
 رياضي

علوم 
 تجربي

 زبان هنرانساني علوم
 كل

  1480 34 74 489 351 532  فراواني
9/35  درصد در رديف  7/23  33 5 3/2  100  

 زن

8/48  درصد در ستون  6/75  4/83  1/84  2/87  2/65  
  787 5 14 97 113 558  فراواني

4/14  9/70  درصد در رديف  3/12  8/1  6/0  100  
  مرد

2/51  درصد در ستون  4/24  6/16  9/15  8/12  8/34  
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  كل  2267 39 88 586 464 1090  فراواني
1/48  درصد در رديف  5/20  8/25  9/3  7/1  100  

  
  ابزار تحقيق

بدين منظور، ابتدا با .  در اين تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است
. بيش از دويست نفر از داوطلبان ورود به دانشگاه مصاحبه اكتشافي به عمل آمد

ليه پاسخ او» چرا مي خواهند به دانشگاه بروند؟«پرسش ما از داوطلبان اين بود كه 
، اما با طرح پرسشهاي »خواهند درس بخوانند مي«بيشتر داوطلبان اين بود كه 

تري اشاره  هاي اصلي بيشتر در طي مصاحبه، به تدريج داوطلبان به انگيزه
  :به عنوان نمونه . كردند مي
  .اگر دانشگاه نروم، نمي توانم كاري براي خودم پيدا كنم •
  .  دارند آشنا شوممي خواهم با كساني كه سطح فكر بااليي •
  .اگر دانشگاه نروم، سرگرمي و مشغوليت ديگري نخواهم داشت •

ها شش انگيزه كلي براي ورود به  آوري و تلخيص نتيجه مصاحبه    با جمع
دانشگاه شناسايي شد و سپس، براساس هر انگيزه پنج عبارت كه گوياي آن انگيزه 

اي، از كامالً   مقياس پنج درجه عبارت با30پرسشنامه اوليه شامل . بود، تنظيم شد
پرسشنامه مذكور . مخالفم تا كامالً موافقم، همراه با مشخصات  فردي داوطلب بود

اي متشكل از بيست نفر اجرا شد؛ پس از رفع  با نمونه13براي بررسي مقدماتي
. هاي اصلي پرسشنامه تكميل شداشكاالت، اصالح و حذف برخي عبارتها ، نمونه

 14به روش تحليل عاملي SPSSافزار   دست آمده با استفاده از نرمسپس، نتايج به
                                                        
 
13 . Pilot Study 
14. Factor Analysis 
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روش تحليل عاملي يكي از روشهاي مناسب . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
براي سنجش نگرشها و رغبتهاست و اساس آن بر همبستگي متغيرها و عاملهاي 

 ديگر در تحليل عاملي واريانس مشترك هر يك از متغيرها نسبت به. مشترك است
براي ). 1998كوپر،(آيد متغيرها محاسبه و واريانس عوامل مشترك به دست مي

استخراج عاملها روشهاي مختلفي وجود دارد؛ در اين تحقيق با استفاده از روش 
 و با چرخش واريماكس ، پس از هشت چرخش 15»هاي اصلي تجزيه به مؤلفه«

ن داد كه از مجموع پرسشها  نشا16 مقدارنتايج. بهترين ساختار عاملي به دست آمد
اي حاوي ده پرسش  در نهايت، پرسشنامه. حداكثر پنج عامل قابل استخراج است

  .دهند  را مورد سنجش قرار مي به دست آمد كه هر دو عبارت يك انگيزه
 

  ضرايب هريك از عوامل در مقياس بررسي انگيزه ها- 2جدول 
 ضرايب عاملي

)درصد از واريانس كل(  
لعوام پرسشها  

02/24 9 و 5     منزلت اجتماعي- 1 
70/9 4 و 1    ) مدرك ( انگيزه شغلي - 2 
47/5 8 و 3     محيط اجتماعي دانشگاه- 3 
06/5 6 و 2    )درمان موقت(  انگيزه موقت - 4 
27/4 10 و 7     عالقه تحصيلي و علمي- 5 

 

                                                        
 
15. Principal Component Analysis 
16 . Eigenvalue 
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همساني دروني با استفاده از ضريب :    پايايي پرسشنامه به دو روش محاسبه شد
 است 7726/0 معني دار و مقدار آن عبارت از 001/0لفاي كرونباخ كه در سطح آ

 نفري 54و ضريب بازآزمايي حاصل از اجراي پرسشنامه پس از يك ماه با نمونه 
  .   ضرايب حاصل از هر دو روش درحد مناسبي هستند.  است6813/0مقدار 

سازمان سنجش و    اعتبار محتوايي پرسشنامه توسط چند نفر از كارشناسان 
 اين پرسشنامه بايد يادآور شد  در باره اعتبار سازه. استادان مورد تأييد قرار گرفت

 روش تحليل عاملي كه براي به دست آوردن پرسشنامه نهايي به كار رفته  كه اساساً
. گيري پژوهشي است است، خود يكي از روشهاي رسيدن به اعتبار ابزارهاي اندازه

). 1376سرمد و همكاران،(شود   ناميده مي17 اعتبار عاملي صطالحاًاين نوع اعتبار ا
با توجه به اين توضيحات، اعتبار اين پرسشنامه از روش مذكور حاصل شده 

در ادامه محتواي هريك از عوامل توضيح داده و در كنار هر توضيح يكي از  . است
  :پرسشهاي مربوط به آن انگيزه نيز آورده شده است

محتواي اين انگيزه شامل شأن و احترام اجتماعي است كه  : تماعيمنزلت اج. 1
 .آورد فرد با ورود به دانشگاه در نزد خانواده و جامعه به دست مي

  ».رود فكر مي كنم اگر دانشگاه بروم ، موقعيتم در خانواده و فاميل باالتر مي« 
فرد با اي است كه  اين انگيزه شامل اهداف شغلي و حرفه: انگيزه شغلي. 2

 دانشگاهي انتظار دستيابي به آنها  تحصيلي تحصيل در دانشگاه و با داشتن مدرك 
 . را دارد

                                                        
 
17 . Factor Validity 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 115 ورود به دانشگاهعوامل انگيزشي داوطلبان براي 

  

 
 

 
 

 ».خواهم با داشتن مدرك باالتر از ديپلم شغل بهتري به دست آورم مي« 

دانشگاه جداي از درس و تحصيل، محيط اجتماعي  : محيط اجتماعي دانشگاه. 3
تر و داراي افراد با سطح فكر  محيط اجتماعي غنياي دارد كه غالباً به عنوان  ويژه

براي بسياري از . باالتر نسبت به محيط عمومي جامعه مورد پذيرش همگان است
 .داوطلبان دستيابي به اين محيط نسبت به درس و تحصيل اولويت بيشتري دارد

  »مي خواهم در محيط دانشگاه خودم را بهتر بشناسم و شخصيتم را بسازم « 
 بعضي از داوطلبان با ترديد نسبت به ادامه :)راه حل موقت(يزه موقت انگ. 4

تحصيل بيشتر به دليل مسائل عمومي مبتالبه جوانان به دانشگاه به عنوان راه حل 
به طور مثال، بعضي زنها براي خروج از محيط بسته خانه يا . نگرند موقت مي

سطه يا نرفتن به سربازي و بعضي مردها براي خروج از بالتكليفي بعد از دوره متو
 .گيرند مسائلي از اين قبيل راه دانشگاه را پيش مي

  ».شوم و از بيكاري بهتر است اگر دانشگاه بروم، فعالً سرگرم مي« 
بسياري از داوطلبان آگاهانه براي پرورش استعداد  : عالقه تحصيلي و علمي. 5

واستار ورود به هاي به خصوصي خ اشان براي تحصيل در رشته خود و عالقه
 .هاي ديگر  براي آنها در اولويتهاي بعدي قرار دارد دانشگاه هستند و انگيزه

فقط به چند رشته عالقه دارم و اگر در آنها قبول نشوم، سال ديگر در كنكور شركت «
  ».كنم مي
  

  هاي پژوهش  يافته
جنسيت ها به تفكيك  ها در هر يك از انگيزه  ميانگين پاسخ كل نمونه3در جدول 
  .شود مشاهده مي
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  ها به هر يك از عاملها   ميانگين پاسخ كل نمونه- 3جدول 
  ها انگيزه
  
 ها نمونه

  
منزلت 
 اجتماعي

محيط انگيزه شغلي
 اجتماعي

عالقه 
تحصيلي و 

 علمي

حل  راه
 موقت

 87/2 35/3 03/4 80/3 07/4  زن
 81/2 45/3 77/3 68/3 99/3  مرد
 85/2 38/3 94/3 76/3 04/4  كل

هاي ورود به دانشگاه در ميان جامعه مورد  شود، انگيزه كه مشاهده مي    چنان
به دست آوردن منزلت اجتماعي، ورود به : مطالعه به ترتيب عبارت است از 

. محيط اجتماعي دانشگاه، انگيزه شغلي، عالقه تحصيلي و علمي و راه حل موقت
 - نتيجه آزمون من4جدول  در. ها در مورد دو جنسيت يكسان است ترتيب انگيزه

  .ها بر حسب متغير جنسيت نشان داده شده است ويتني براي بررسي تفاوت انگيزه
  

  ها برحسب جنسيت  ويتني براي تفاوت انگيزه- خالصه نتايج آزمون من- 4جدول 
ها انگيزه

 آماره

منزلت 
 اجتماعي

انگيزه 
 شغلي

محيط 
اجتماعي

عالقه 
 تحصيلي

حل  راه
 موقت

 55/1138 69/118668/1078 02/1178 85/1164  )ميانگين رتبه ها(زن 

 35/1108 31/100434/1147 10/1102 40/1089  )ميانگين رتبه ها(مرد 

  دامنه معني داري
  ) ويتني-يو من (

008/0 008/0 000/0 014/0 289/0 

  
هاي   زن انگيزه دهد كه داوطلبان    آزمون تفاوت ميان دو جنسيت نشان مي

تري دارند و از سوي ديگر، داوطلبان مرد انگيزه تحصيلي  و شغلي قوياجتماعي 
  .شود در انگيزه راه حل موقت بين دو جنسيت تفاوتي ديده نمي. باالتري دارند
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  گيري  بحث و نتيجه

دهد كه متقاضيان تهراني شركت كننده در آزمون  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
ها اين انگيزه. استار ورود به دانشگاه هستند با پنج انگيزه خو1383سراسري سال 

منزلت «و » محيط اجتماعي دانشگاه«هاي اجتماعي شامل انگيزه: اند از عبارت
و » عالقه تحصيلي و علمي«، »انگيزه شغلي«و سه انگيزه ديگر شامل » اجتماعي

نگاهي به ديدگاههاي جهاني در باره آموزش عالي نشان مي دهد . »راه حل موقت«
، انگيزه جوانان تهراني مشابه با جوانان ساير نقاط دنياست، »انگيزه موقت«  بجز كه

ها در جمعيت اما آنچه قابل بحث و بررسي است، اهميت هريك از اين انگيزه
  .مورد مطالعه و تفاوت آن با جوانان  ساير كشورهاست

، )1999 (، دالني)1997(دهند، از جمله آدامز   به طوري كه پژوهشها نشان مي
، بعد اجتماعي تحصيالت )1988(و اندرسون ) 2001(ديويس و همكاران 

دانشگاهي يكي از ابعادي است كه به طور روزافزون مورد توجه متقاضيان جوان 
گرچه شناخت ماهيت اين انگيزه به خصوص .ورود به دانشگاهها قرار گرفته است

گري دارد ، اما در نگاه نخست در باره جوانان ايراني نياز به پژوهشهاي مستقل دي
تواند برخي از ابعاد موضوع را   در روانشناسي مي18»هويت يابي«توجه به مفهوم 

از ديدگاه روانشناسي دوره گذر از كودكي به جواني و ورود به . آشكار سازد
در اين دوره فرد به شناختي منسجم از . دنياي بزرگسالي دوره هويت يابي است

به نقل از (به گفته اريكسون . يابد ش بزرگسالي دست ميخود براي ايفاي نق

                                                        
 
18.  Identity 
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هاي الزم براي زندگي در جوامع  ها وتوانايي شمار زياد دانسنتني) 1373احدي، 
هاي زندگي  تأثير شيوه. است تر شدن اين دوره شده  باعث طوالني) متجدد(صنعتي 

اسان  مرحله در دنياي معاصر در تداوم اين دوره از رشد به حدي است كه روانشن
). 2001، 20چيزرپتو(اند   را مطرح كرده19»پسا نوجواني«جديدي از زندگي به نام 

هاي اين تحقيق  هاي اجتماعي به خصوص براي نمونه رسد كه انگيزه به نظر مي
تر  بخشي از نيازهاي زندگي در كالن شهرهايي مانند تهران و در مقياسي وسيع

 از سوي ديگر، شدت اين انگيزه . تروندي طبيعي در جوامع رو به رشد اس

اي به ضعف ساير منابعي   اشاره به عنوان اولويت اول نوجوانان تهراني شايد تلويحاً
واقعيت اين است كه . است كه بايد نوجوانان را در نيازهاي رشد ياري كنند

نهادهاي اجتماعي مهمي همچون خانواده و نهادهاي آموزشي و ديني در 
ه نقش بنياديني دارند و هرگونه ناكارآمدي در آنها به طرح گيري اين دور شكل

به هر حال، تفسير دقيق . نيازهاي روانشناختي با شدت بيشتري منجر خواهد شد
هاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه و چشمگير بودن آن در جمعيت مورد  انگيزه

  .طلبد تري را مي مطالعه تحقيقات بيشتر و وسيع
عد از انگيزه هاي اجتماعي مهم ترين نيرويي است كه جوانان را    انگيزه شغلي ب

نگاهي به نتايج به دست آمده در ساير كشورها از . به سوي دانشگاه سوق مي دهد
، ماكسول و )2001(، نولند)1998(21، اسكات)1998(، آنباراسان)1997(جمله آدامز
 در كنار انگيزه دهد كه انگيزه شغلي نشان مي) 2001(و كانتون) 2000(همكاران

هاي جوانان براي ورود به دانشگاه را  ترين انگيزه عالقه تحصيلي و علمي مهم

                                                        
 
19. Postadolescence 
20. Schizzerptto 
21. Scott 
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. ترين انگيزه اكثر جوانان دنياست در اين ميان، انگيزه شغلي مهم. دهند تشكيل مي
اين انگيزه در راستاي تحوالتي است كه در جايگاه آموزش عالي در دنيا به وقوع 

يستم، دانشگاهها به تدريج از نظامهايي نخبه پرور به امكاني در قرن ب. پيوسته است
ترين مراكز تأمين تخصص و مهارت براي  اند و به عمده همگاني تغيير ماهيت داده

اين تحول اساسي موجب برجسته شدن  بعد ). 1998اسكات، (اند بازار كار درآمده
اي كه  ، به گونهاقتصادي دانشگاهها هم براي دولتها و هم براي مردم شده است

با . تصميم براي ورود به دانشگاه تا حد زيادي تصميمي اقتصادي تلقي مي شود
. گرايي تفاوت قايل شد اين حال، بايد ميان  فراگيري تخصص و مهارت با مدرك

بحث در اين باره در ارتباط با جوانان ايراني به كاركرد تقليدي و ماهيت وارداتي 
تر با ابعاد  شود و پژوهشهاي وسيع نند ايران مربوط ميدانشگاهها در كشورهايي ما

هاي ورود به  ضرورت اين بحث از آن روست كه انگيزه. طلبد تري را مي تازه
دانشگاه تحت تأثير نگرش به دانشگاهها و در تعامل با كاركردهاي دانشگاهها در 

 و توان به اين واقعيت در تحقيقات در اين خصوص، مي. گيرد جوامع شكل مي
هاي مهم  گزارشهاي رسمي اشاره كرد كه در كشورهاي پيشرفته يكي از انگيزه

هاي تحصيلي در راستاي اهداف شغلي  ورود به دانشگاه پرورش استعداد و عالقه
طوري كه در نتايج اين پژوهش مشاهده شد، انگيزه عالقه  به. اي است و حرفه

هاي اجتماعي و شغلي  هتحصيلي و علمي در جمعيت مورد مطالعه پس از انگيز
   .قرار دارد

اي كه در تحقيقات مشابه كمتر به آن اشاره شده است، قصد جوانان     اما انگيزه
در حالي كه . است» راه حل موقت«مورد مطالعه براي ورود به دانشگاه با انگيزة 
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راه  «تر جوانان اشاره داشتند، انگيزه هاي قبلي بيشتر به نيازهاي كلي و بنيادي انگيزه
  . تري دارد جنبه عيني» حل موقت

كشور ) 1380(   اما محتواي اين انگيزه چيست؟ طبق گزارشهاي مركز آمار ايران 
 درصد جمعيت كشور را گروه 20بيش از . ترين كشورهاي جهان است ما از جوان

رشد اين گروه سني نسبت به ساير گروههاي . دهد  سال تشكيل مي24 تا 15سني 
 خوردن تعادل جمعيتي به اين معني است كه نيازهاي جوانان با سني و به هم

شدت بيشتري در سطح عمومي جامعه مطرح مي شود  و حتي به عنوان اولويتهاي 
اشتغال از  در حال حاضر، در كنار ساير نيازهاي جوانان، .  آيند اساسي در مي

يست كه جواناني اي ن  به گونهبازار كار در كشور. ترين نيازهاي جامعه ماست مهم
هاي فني   دوره،طرفي  از،را كه تمايلي به ادامه تحصيالت عالي ندارند جذب كند

توزيع مناسبي در سطح كشور  توسعه و كارداني  متوسطه وحداي در  و حرفه
هاي تحصيلي اعتبار  هاي مذكور نسبت به ساير دوره دوره، عالوه  بر اين  .ندارند

به را هاي متوسطه عمومي نيز مهارت خاصي  رهدو  ساير.اند كافي كسب نكرده
 انتظارات خانواده و احساس ،اين سردرگمي ميان بيكاري. آموزند آموزان نمي دانش
كه برخي از جواناني كه تمايل چنداني به ادامة تحصيالت  شود وليت باعث ميئمس

حل  اه براي رهايي از اين تنگنا ورود به دانشگاه را به عنوان يك ر،عالي ندارند
  . موقت انتخاب كنند

هاي  ارزشهاي حاكم برخانواده.  جوان احتماالً وضع نامساعدتر استزنانبراي    
اين حمايت در اغلب . دهد  را مورد تأكيد قرار مي آنانايراني حمايت و حفاظت از

 هايمراكز تفريحي و فرهنگي و فعاليت .شود مي صورت محدوديت اجرا اوقات به
ها كه بتواند طيف وسيع دختران جوان  ي مورد وثوق خانوادهاجتماعي يا ورزش

 ،از سوي ديگر . بسيار كم شمارند،التحصيل دبيرستان را پوشش دهد فارغ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 121 ورود به دانشگاهعوامل انگيزشي داوطلبان براي 

  

 
 

 
 

 ايران نيز متأثر از روند دنياي  و زنانل تغيير استامعيارهاي فكري جوانان درح
ه معاصر و نيز شرايط خاص خود خواهان حضور بيشتري در جامعه هستند و ب

ليت بيشتري ئوقبال استقالل مالي خود احساس مس بت به گذشته درسخصوص ن
تر   رايج،رفته رفته اين انتظار كه آنان نيز در اقتصاد خانواده سهيم باشند. كنند مي
 طبق گزارشهاي مركز آمار ايران با وجود فزوني جمعيت مرد به ،از طرفي. شود مي

بت در ردة سني جوانان واژگون شده و  در سالهاي اخير اين نس،كل كشور زن در
.  است خود  بيشتر شدهمردن نسبت به همساالن ا جوزنان تعداد چشمگيريحد  تا

 به طور ،جمعيت مورد مطالعه دهد كه در هاي اين تحقيق نيز نشان مي يافته
 به »محيط اجتماعي دانشگاه« در پي دستيابي به مردان بيش از زنانداري  معني

  . ها و جامعه براي خروج از اين بن بست هستند بول خانوادهعنوان محيط مق
هاي ورود به دانشگاه تا حد زيادي   انگيزه،شود  كه ديده مييبه طور     

طبيعي است كه  نگرشها و و اين كنندة وضعيت جوانان جامعه ماست  منعكس
غالب هاي   برخي انگيزه،هر شرايطيكنند و در  شرايط ظهور ميرغبتها تحت تأثير 

   انگيزه، نتايج اين مطالعهطبق. دهند ها را تحت الشعاع خود قرار مي ساير انگيزه
  . چندان كه بايد مورد نظر داوطلبان قرار نگرفته است» عالقه و استعداد تحصيلي«

اي مانند نيازهاي فيزيولوژيك،  نيازهاي اوليه) 1970(بر اساس نظرية مازلو    
تا هنگامي كه نيازهاي . يدن به خود شكوفايي استنياز رس پيش احترامو امنيت 

  و استعدادهاشكوفايي اساساً زمينه دروني براي ،اوليه تا حد نسبي برآورده نشوند
 وضعيت جوانان ،در حال حاضر. آيد ها و رغبتها به وجود نمي عالقهتوجه به 

ين  است كه آنها عموماً درگير فعاليتهايي براي تأمآن  دهندهكشورمان نشان
 طبيعي است كه در ،نيازهاي اوليه زندگي مادي و معنوي خود هستند و از اين رو
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را در اولويتهاي » و علمي تحصيلي قهعال« هاي خود براي ورود به دانشگاه انگيزه
مرفه  در كشورهايي مانند ژاپن و برخي كشورهاي ،به عكس. آخر قرار دهند  مرتبه
اي در  ها تأثير تعيين كننده اختن به عالقهو پرد» پرورش استعداد تحصيلي «،ديگر

  .تقاضاي ورود به دانشگاه دارد
   همان گونه كه مالحظه شد، گرچه اولويت انگيزه ها براي داوطلبان زن و مرد 

هاي  انگيزه. يكسان است، اما اهميت آن در مقايسه بين دو جنسيت مشابه نيست
اهميت بيشتري دارد و از سوي اجتماعي و شغلي براي داوطلبان زن نسبت به مرد 

رسد كه  به نظر مي. تر است ديگر، انگيزه عالقه تحصيلي و علمي براي مردان مهم
عالوه بر موضوعات مطرح شده در توضيحات مذكور، اين تفاوت تا حدي نيز به 

طوركلي، برحسب شواهد علمي اهميت  به. شود هاي دو جنسيت مربوط مي ويژگي
با اين ). 2004، 22كرنر( مونث بيش از جنس مذكر است جنبه اجتماعي براي جنس

  .همه، اين موضوع جالب نيز مستلزم تحقيقات بيشتر است
 است كه تفسير رفتار جوانان كه يكي از تجليات    بحث حاضر نشان دهنده آن

هاي خاص خود را دارد و براي   دانشگاه است، پيچيدگيتقاضاي ورود بهآن 
 قرار كاوشروري است كه با عمق بيشتري مورد رسيدن به تصويري واقعي ض

 در ميدان كنكور مردان از زنان در تحليل مسئله پيشي گرفتن ،نوالمين مبر ه. گيرد
، ممكن تبثدر چند سال اخير بجز افزايش مشاركت در جامعه به عنوان عاملي م

  مستلزم،اجتماعي آنها عامل مهمي محسوب شود كه البته   ـ است معضالت رواني
  . پژوهشي ديگر استانجام دادن 

                                                        
 
22. Cornner 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 123 ورود به دانشگاهعوامل انگيزشي داوطلبان براي 

  

 
 

 
 

 سخن آخر 
توجه به اين معني . اجتماعي است» پيامد«رويه داوطلبان كنكور يك  افزايش بي

كنكور حاوي عاليم باليني است كه نشان دهندة . تواند بسيار راهگشا باشد مي
كار درست آن است كه به جاي . بخشي از كاركردهاي دروني جامعه ماست

هاي  در گذرگاه كنكور از يك سو ويژگي.  درمان پرداخته شودتخفيف عاليم به
عالي و مشاركت زنان و از سوي ديگر،  مثبت اجتماعي مانند گرايش به آموزش

معضالت اجتماعي مانند افزايش و به هم خوردن تعادل جوان، بيكاري، مشكالت 
عالي  موزشفرهنگي، آموزشي و تربيتي با يكديگر تالقي كرده و ازدحام متقاضيان آ

ريزي  بايد از گرايشهاي مثبت استقبال و براي آنها برنامه. را موجب شده است 
براي   كرد و موجبات هدايت و حمايت از آنها را  فراهم آورد و به فكر چاره

ريزي براي جوانان نيست و  ريزي براي كنكور جداي از برنامه برنامه. معضالت بود
ف به خود كنكور باشد، به عوامل زمينه ساز آن ها پيش از آنكه معطو اين برنامه
  . شود مربوط مي

   معضل انگاشتن كنكور و ديدن آن به خودي خود به عنوان يك مسئله، برداشتي 
. عمومي در جامعه ماست كه حتي در قشر صاحب تفكر نيز رواج يافته است

 كه ديد حداقل فايده اين تحقيق اين است. عواقب اين طرز تلقي ناگفته پيداست
نها در اين صورت تما نسبت به اين پيامد اجتماعي به واقعيت نزديك شود و 

جوانان و جو غالب بر آموزش  توان به شناختي صحيح از جامعه،  است كه مي
  . تر و مؤثرتر اتخاذ كرد هايي سنجيده كشور دست يافت و در نهايت، تصميم گيري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 124 1384، 38 و 37عالي، شماره   آموزش ريزي در فصلنامه پژوهش و برنامه

 

 
 

  منابع 

  فارسي. الف
 ؛»دانشجويان هندي در جستجوي الدورادو« ؛)1998(آنباراسان، اتيراجان .1

، شماره ماهنامه پيام يونسكو، )1378(ترجمه كميسيون ملي  يونسكو در ايران
 . دفتر كميسيون ملي يونسكو: ، تهران340

روانشناسي رشد، نوجواني و ؛ )1373(احدي، حسن و نيكچهره محسني  .2
 .انتشارات رشد: ؛ چاپ اول، تهرانجواني

 ترجمه كميسيون ملي يونسكو در ؛»لرزاندن برج عاج« ؛)1998(راسكات، پيت .3
 دفتر كميسيون ملي : ، تهران340 ، شماره ماهنامه پيام يونسكو، ) 1378(ايران

  .يونسكو
  .؛ تهرانسالنامه آماري كشور؛ )1380(مركز آمار ايران .4
 ، چاپ هاي تحقيق در علوم رفتاري  روش؛ )1376(سرمد، زهره و همكاران .5

 .انتشارات آگاه: تهراناول ، 

 ، ترجمه حسن مباني پژوهش در علوم رفتاري؛  )1980(كرلينجر ، فرد، ان .6
 .انتشارات آواي نور: ، چاپ اول، تهران)1376(زند  پاشا شريفي و جعفر نجفي

؛ ترجمه حسن پاشا شريفي و جعفر هاي فردي  تفاوت؛ )1998(كوپر، كالين .7
  .شارات سخنانت: ، چاپ اول، تهران)1379(زندنجفي

، چاپ )1378(؛ ترجمه رضوانيشخصيت و انگيزش؛ )1970(مازلو، آبراهام .8
  .اول، تهران

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 125 ورود به دانشگاهعوامل انگيزشي داوطلبان براي 

  

 
 

 
 

هاي ورود ؛ تحليل اقتصادي آزمون)ايسپا(مركز افكار سنجي دانشجويان ايران  .9
 ).1384(به دانشگاه 

؛ چاپ اول، وضعيت و نگرش جوانان ايران؛ )1380(سازمان ملي جوانان  .10
 .تهران

 
  التين . ب

1. Adams, John E.(1997); A Study to Determine the Impact of a 
Precollege Intervention on Early Adolescent Aspiration and 
Motivation for College in West Virginia; Blacksburg, Virginia. 

2. Anderson, P. (1998); Choice, Can we Choose it?, in J. 
Radford(ed), Gender and Choice in Education and Occupation;  
Routledge, London. 

3. Canton, E. & R. Venniker (2001); Higher Education Reform : 
Getting The Incentives Right; CHEPS,  Netherland . 

4. Cornner, M. (2004); “Understanding the Difference between Men 
and Women”; htt//www.Oregon counseling.org 

5. Davis, Houston D., Brian E. Noland & Russ Deaton(2001); “Novel 
Approach to College Choice: A Survey of Post- Secondary 
Opportunities”; Presented at the Annual Meeting of Association of 
Institutional Reaseach, Long Beach, CA, June 3-6  2001. 

6. Delaney, Anne Marie(1999); Parental Income and Students 
College Choice Process: Research Findings to Guide Recruitment 
Strategies. 

7. Gaehtgens, P. (2003); German-Australian Conference on Higher 
Education Financing; Berlin, 24/25 October. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 126 1384، 38 و 37عالي، شماره   آموزش ريزي در فصلنامه پژوهش و برنامه

 

 
 

8. Hossler, D. & K. S. Gallagher (1987); “Studying Student College 
Choice: A Three- Phase Model and the Implication for Policy 
Makers”; College and University, Vol. 2, No. 3. 

9. Japanese Government Policies in Education, Science, Sport and 
Culture (1999); http://wwwp.mext.go.jp/eky 

10. Maxwell, G. & Collegue (2000); How People Choose Vocational 
Education and Training Programs; NCVER Publ, Australia. 

11. Noland, D. & N. Deato (2001); Tennessee Higher Education 
Comission  Higher School Student Opinion Survey. 

12. Schizzerptto, A. & G. Gasperoni (2001); Study on the State of 
Young People and Youth Policy in Europe; LARD s.c.r.l. 
Milano.  

13. The World Conference on Higher Education in the Twenty-first 
Century : Vision and Action, Was Held in Unesco Headquarters in 
Paris, from 5-9 October 1998. 

14. Tinklin, T. & D. Raffe (2000); Scottish School Learers Entering 
Higher Education; CES publ. Edinburgh.  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

