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  چکیده
آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه  عوامل مؤثر بر موفقیت دانشدر پژوهش حاضر، 

پـژوهش،  روش شـده اسـت.    یبررس 88الی  84هاي  هاي کشور طی سال ورود به دانشگاه نخست
پژوهش . نمونه آماري مایش استفاده شده استو پی ياسناد لیتوصیفی بوده که در خالل آن از تحل

هـاي کشـور طـی     آموزان پذیرفته شـده در کنکـور ورودي دانشـگاه    دانشاز نفر  381حاضر شامل 
هاي  دادهاي انتخاب شدند.  اي چند مرحله به شیوه خوشه ده کهبو استان یزداز  88الی  84هاي  سال

دهد که؛  اند. نتایج این پژوهش نشان می حاصل به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماري شده
، عوامـل  )sig=01/0؛ t=93/22(56/3 يفـرد میانگین معنادار تـأثیر عوامـل مـورد بررسـی شـامل؛      

ی عوامـل آموزشـ  )، sig=01/0؛ t=4/22(78/3، عوامل مذهبی )sig=01/0؛t=29/7(28/3خانوادگی 
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24/3)63/5=t 01/0؛=sig(  ــی ــل فرهنگـ ــادي  )sig=01/0؛ t=94/8(27/3، عوامـ ــل اقتصـ ، عوامـ
68/3)72/18=t 01/0؛=sig( ــل ــاع، عوام ــی   )sig=01/0؛ t=66/22(71/3ی اجتم ــل اقلیم و عوام
5/3)51/12=t 01/0؛=sig (ب)01/0وده است≤P .(  تحلیل استنباطی نشان داد که؛ در میزان تأثیر هـر

هاي معنادار بـه   شناختی مورد بررسی، نیز تفاوت یک از عوامل مذکور بر حسب متغیرهاي جمعیت
هاي  دانشگاهبه  کسب رتبه نخست ورودمذکور در  عواملتأثیر  بندي رتبهدست آمده است. تحلیل 

 یخـانوادگ ، یآموزش، یمیاقل، يفرد، ياقتصاد، یهبمذ، یاجتماع نیز به ترتیب شامل عوامل؛کشور 
  . ه استبود یو فرهنگ

  هاي کلیدي: واژه
  ریزي آموزشی.  آموزان، استان یزد، برنامه کنکور، موفقیت، دانش
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  مقدمه
سازد، نیل به توسعه پایدار و مبتنـی   مالحظه کشورهاي توسعه یافته به خوبی نمایان می

زنـی بـاالتر در    قدرت در عرصه جهانی و داشتن حـق چانـه  بر دانش بومی جوانان، کسب 
درازمدت  گذاري سرمایهو جهانی بدون پرورش نخبگان علمی از طریق  اي منطقهمناسبات 

شود. امروزه  ي تخصصی در دوره آموزش عالی محقق نمیها آموزشي پایه و ها آموزشدر 
ترقـی و پیشـرفت ملـل تلقـی      ترین عامل در ي انسانی و نیروهاي کارآزموده مهمها سرمایه

  شوند.  می
توسـعه،   هـاي  شـاخص  از منـدي  بهره امکان در طبیعی منابع به دسترسی مزیت امروزه

. اسـت  داده متخصـص  و مبتکر، خالق انسانی نیروي از مندي بهره مزیت به را خود جاي
 در ناپـذیر  اجتناب آموزشی، ضرورتی نیازهاي به درست گویی پاسخ و مناسب سازي بستر

 ایـن  کننـده  تربیـت  عمـدتا  ها دانشگاه آنکه به توجه با. است مزیت این به دستیابی راستاي
 مناسـبی  راهنماي خود خدمت این براي افراد تقاضاي بررسی هستند، بنابراین نیروها گونه

 ملی توسعه بر انسانی توسعه که آنجا از است بحث مورد هدف سمت به حرکت جهت در
 جنـگ  یـافتن  پایـان  از پـس  خصوصـاً  اخیـر  دهـه  دو طی ایران درگذارد،  می مستقیم اثر

 گرفته قرار توجه مورد انسانی توسعه در مؤثر و مهم عامل عنوان به آموزش تحمیلی، بحث
  ). 1384وهمکاران،  است(حقیقی

هاي مولد، رشد اقتصادي و توسعه پایدار  امروزه تمامی کشور ها براي دستیابی به هدف
در پی ارتقا و بهبود کیفیت نیروي انسانی خود هستند در واقـع، آمـوزش عـالی بـا فـراهم      

ها و نگرش هاي مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه  آوردن و تعالی بخشیدن دانش، مهارت
گردد، بلکـه بـا پیشـرفت     مختلف نه تنها موجب ترویج دانش می هاي اي و مدیریتی بخش

هاییی پژوهشی، فناورانه و علمی که به ارمغان مـی آورد، زمینـه را بـراي رشـد و توسـعه      
  ). 1382، به نقل از سامتی و همکاران، 2002سازد(وودهال،  اقتصادي فراهم می

عه در ابعاد مختلـف، در  پیشرفت و توس آموزش عالی عالوه بر بسترسازي مطمئن براي
زمینه رشد و توسعه اقتصادي جوامع نیز نقش اساسی دارد. چراکه امروزه کاالها و خدمات 

اند و مشتري مداري در عرصه پر رقابت بـین المللـی مـی طلبـد کـه هـر        شده 1دانش بنیاد
                                                

1. Knowledge based 
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وز هاي تخصصی خود براي بقا در عرصه جهانی بیافزاید. بنابراین امر مندي کشوري بر توان

کند کـه   هیچ دولتی هزینه کردن در آموزش را نه هزینه مصرفی که سرمایه گزاري تلقی می
  در آینده فواید آن متوجه خودشان خواهد شد. 

 بیان کرده است دانش به عنـوان یـک عنصـرقاطع دررشـد    ) 2006(1دراین ارتباط پامال

توانـددرون تولیـدات    ومـی اقتصاد و در رشد کار و سرمایه فیزیکـی، شـناخته شـده اسـت     
  . برداري شود وفرایندهاانتقال داده شودودراین راه به طورتجاري بهره

اي کارآمددربازسازي وتوسعه  هاومراکزآموزش عالی ازدوطریق به گونه بنابراین، دانشگاه
اول، تربیت نیـروي  : اند یافته مشارکت کرده موفقیت آمیزاقتصادي دربسیاري ازجوامع توسعه

دوم، ایجاد محیط و شرایط تحقیق وتوسـعه   باکیفیت ازنظرعلمی وفنی به تعدادالزم؛انسانی 
  ). 1996، 2سازد(سینگ پذیرمی که پیشرفت پایداري رادرتوسعه صنعتی امکان

از آموزش عالی در پی یافت پاسخ سؤاالتی » 3تحلیلی دو وجهی«) با 1387فراستخواه(
است یا هزینه؟، حق است یا امتیاز؟، موکول به که امروزه آموزش عالی سرمایه  از قبیل این

انتشار طبیعی است یا عدالت باز توزیعی؟ نخبه گرا است یا همگـانی؟ عمـومی اسـت یـا     
بنـا بـر رویکـرد اومانیسـتی و     « نویسد: خصوصی؟ و نهایتاً از نوع نیاز است یا تقاضا؟، می

ندي اسـت کـه   حقوق بشر، دسترسی به آموزش عالی نـه یـک امتیـاز، بلکـه حـق شـهرو      
دهنـد، از سـویی دیگـر     شهروندان از آن طریق، حق دانستن و یادگیري خود را توسعه مـی 

توان به انتشار طبیعی موکـول کـرد، زیـرا آمـوزش عـالی       دسترسی به آموزش عالی را نمی
تواند در بهینه سازي توزیع درآمد نقش داشته باد و خط مشی ها  حداقل تحت شرایطی می

هـاي برابـر آمـوزش عـالی ضـرورت پیـدا        ز توزیعی براي تـأمین فرصـت  هاي با و فعالیت
). همچنین آموزش عالی در حال حاضر به کاالیی عمومی یا حـداقل  1998، 4کند(آکلی می

 ). 2002، 5شبه عمومی تبدیل شده است(می
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افزایش دسترسی به آموزش عـالی و حرکـت بـه سـوي همگـانی کـردن آن از پـیش        
اي که آموزش  هاي ملی توسعه علوم و فناوري است. دوره ولویتهاي اساسی برنامه ا شرط

عالی، عمدتا نخبه گرا بود و به طبقات متوسط و حداکثر برخی الیه هاي مجاور و پیرامونی 
هـاي پایـانی    آن اختصاص داشت، سپري شده است. آموزش عالی در جهان امروز، از دهـه 

تقاضاي اجتماعی در آمده اسـت. بـه   قرن بیستم رو به همگانی شدن گذاشته و به صورت 
ویژه که با ظهور عصر اطالعات نیاز به دانستن بیش از هر وقت دیگر جنبه حیاتی به خـود  

  ). 1381مهر محمدي و همکاران، (گرفته است
) در جهـت  1حـق شـهروندان بـراي دانسـتن    (چه به عنوان یکی از حقوق بشر» دانایی«

پـیش شـرط اساسـی بـراي توسـعه، یکـی از       شکوفایی فردي و انسانی و چـه بـه عنـوان    
هاي تعیین کننده در مسیر جاري و آتی کشورهاي در حال توسعه در جهان معاصـر   چالش

تحـول یافتـه اسـت و     3بـه آمـوزش عـالی فراگیـر     2است. امروزه آموزش عالی نخبه گـرا 
در دسترسی به یـادگیري  «به گسترش کمی و ارتقاي کیفی توأمان » 4جامعهادگیرنده«توسعه

موکول شده است به ویژه که تحوالت ساختاري مربوط به زندگی مبتنـی بـر   » 5سطح عالی
دانش و ظهور اقتصاد دانش در مسیري پیش می رود که فناوري اطالعات و سیسـتم هـاي   
نوآوري و ایجاد جریان مؤثر دانایی میان افراد، شرکت ها، سازمان ها و کشـورها بهعنـوان   

به روز هر چه بیشتر به کم و کیف دسترسی شهروندان به یادگیري نیاز پایه و اساسی، روز 
 ). 1387فراستخواه، (شود در سطح عالی موکول می

 و تـدریس  ادبیات بدنه بهتر رشد عالی، باعث آموزش در دنیا اخیر تحوالت و تغییرات
 که است گرفته قرار وضعیتی در آموزشی توسعه و است گردیده عالی آموزش در یادگیري

 کـه  اسـت  امـري  این و گردد می احساس پیش از بیش بسیار جمعی یادگیري به نیاز آن در
سـواي   بنـابراین  )2008، 6کاترین و گیرد(تورنی قرار پشتیبانی مورد مختلف جهات از باید

آن که توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نیز توسعه صنعتی، به شدت وابسته به توسعه 

                                                
1. Right to Know 
2. Elit H. E 
3. Mass H.E 
4. learning society 
5. access to higher learning 
6. Torgny R & Katarina M 



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو / 204

 
آموزش عالی و افزایش دسترسی به آن است، آموزش و دانستن در معناي عـام و آمـوزش   
عالی در معناي خاص از یک سو به صورت یکی از بنیـادي تـرین و کیفـی تـرین حـق و      
حقوق بشري و شهروندي موضوعیت و اهمیت پیدا کرده و از سویی دیگـر بـا توجـه بـه     

ر و ابتالي همه امور به دانش و تکنولوژي، پیچیده تر شدن الیه هاي زندگی در عصر حاض
ي تخصصی در سـطوح آمـوزش عـالی از بایسـت هـاي شـهروند       ها آموزشبهره مندي از 

  کند.  جهانی نقش ایفا می
ها در اواخر دهه شصت و نیـز بـا    با افزایش سریع جمعیت و گسترش پذیرش دانشگاه

بـه یـک ضـرورت عـام،      باال رفتن سطح فرهنگ عمومی و تبدیل شدن آموزش دانشگاهی
هـاي   خود گرفت. گسترش انتشار کتـاب  تري به تالش براي ورود به دانشگاه شکل حساس

منظور آمادگی براي شرکت در کنکور و نیز کالس   درسی، تأسیس مراکز آموزشی به  کمک
ترجیحـاً   –هایی از میزان اهمیت رو به افـزایش ورود بـه دانشـگاه    و معلم خصوصی، نشانه

  ). 1383(مردیها، بود –هاي مهم دولتی در مراکز بزرگ شهري دانشگاه
گویی به نیازهاي جامعه نقش و مسؤولیت مهمی برعهده دارد و  نظام آموزشی در پاسخ

به عنوان عامل توسعه اقتصادي، انتقال دانش، تربیت افراد براي تصدي مشاغل مختلـف در  
شـود   هـا شـناخته مـی    اجتمـاعی و کـاهش نـابرابري    تر عامل تحـرك  جامعه و از همه مهم

نظــران و محققــان در خصــوص نقــش آمــوزش در تحــرك اجتمــاعی و کــاهش  صــاحب
اند و سهمی جزئی براي آموزش قایل هستند، ولی  ها تردیدهایی را به وجود آورده نابرابري

با وجود این، نقش آموزش بـه خصـوص آمـوزش رسـمی در سـاختار اجتمـاعی جوامـع        
  ). 1382(دهنوي، ناپذیر استانکار

گرچه استقبال از تحصیالت عالی در کشور ما نسبت بـه بسـیاري از کشـورهاي دیگـر     
هاي رسمی و تحقیقات متعددي کـه در سـایر نقـاط     تر است، اما نگاهی به گزارش گسترده

دهد که افزایش تقاضاي اجتماعی براي تحصیالت عـالی   جهان منتشر شده است، نشان می
اي رو به رو کرده است. تجدیـد نظـر    هاي تازه ها را با چالش گیري است که دولتروند فرا

عالی، تنگناهـاي تـأمین    هاي آموزش هاي آموزشی، لزوم گسترش و بهبود دوره در سیاست
هایی است کـه در بسـیاري    التحصیالن از جمله تنش مالی، مهاجرت نخبگان و بیکاري فارغ

عمومی بروز کرده اسـت. شـناخت ماهیـت ایـن تقاضـاي      از کشورها در پاسخ به این نیاز 
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اي اجتماعی قابـل تأمـل اسـت،     عنوان پدیده به گران که براي پژوهش فزاینده، گذشته از این
(محمدي گیـران و مـدیران جامعـه ضـروري اسـت      ریزان، تصـمیم  بیش از همه براي برنامه

  ). 1385روزبهانی و همکاران، 
ه ویژه جمعیت دانش آموزي باعث شد که تقاضا براي در ایران، رشد فزاینده جمعیت ب

ادامه تحصیل در مدارج عالی افزایش یابد، ولی مراکـز آمـوزش عـالی نتوانسـتند بـه ایـن       
خواسته پاسخ گویند و مراکز آموزش عالی دیگري به تدریج تأسیس شـدند تـا بتواننـد تـا     

عالی  و گسترش آموزش گوي این تقاضاي روزافزون باشند. از طرفی، توسعه حدودي پاسخ
در ایران در تحرك اجتماعی نیز نقش اساسی ایفـا کـرد و موجـب دگرگـونی در ترکیـب      

  . )1382دهنوي، (ساخت طبقات اجتماعی به ویژه طبقه میانه در شهر و روستا شد
امروزه، عـالوه بـر   ) در اظهار نظري مشابه تاکید کرده اند که 1381لیپسیت و همکاران(

آموزش عالی، اخذ مدارك دانشگاهی در جهـان بـه عنـوان یـک عامـل      توسعه و گسترش 
هاي تحصیلی بـاال احتمـال    شود. اخذ درجه تحرك صعودي در ساختار طبقاتی شناخته می

دهـد و بـه چنـین     تر به طبقۀ اجتماعی باالتر را افزایش مـی  حرکت از طبقۀ اجتماعی پایین
  ). 1382به نقل از دهنوي،  1381 ،همکارانبخشد(لیپیست و  حرکت اجتماعی حقانیت می

 جوانـان  نگـرش  و وضـعیت  بـارة  در جوانـان  ملـی  سـازمان  سراسـري  پیمایش نتیجه
 دانشگاه وارد تحصیلی مدرك کسب براي جوانان درصد 77 که دهد می نشان) 1380(ایرانی

 کسب باعث درصد 77 و شغل به دستیابی موجب را دانشگاه به ورود درصد 65شوند،  می
 مـؤثر  امـر  این در را اطرافیان و خانواده فشار درصد 23 و دانند می باالتر اجتماعی موقعیت

  . )1385اند(محمدي روزبهانی و طارمی،  دانسته
التحصیالن دورة متوسطه براي ورود  شود فارغ باره که چه متغیرهایی موجب می  در این

 انتخاب« الگوي. است شده ارائه متعددي الگوهايیا عدم ورود به دانشگاه تصمیم بگیرند، 
 در فـرد  هـر  کـه  منطقـی  مراحل اند، از کرده پیشنهاد) 1987(1گاالگر و هوسلر که »دانشگاه

 شـامل  که دهد می ارائه کلی کند، طرحی می  طی دانشگاه به ورود براي گیري تصمیم فرایند
 سـه  هـر  در توانـد  مـی  شـماري  بی عوامل. است انتخاب و آمادگی، تحقیق پیش مرحله سه

 کـه  شـوند  می نهایت، موجب در شدتی و ترتیب هر با تأثیرات این. باشد تأثیرگذار مرحله

                                                
1. Hossler & Gallagher 
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واقـع،   در کـه  یابـد  دست دانشگاه به ورود عدم یا ورود براي دالیلی به اول مرحله در فرد

  . )1385اوست(محمدي روزبهانی و طارمی،  هاي انگیزه و گرایش ها، رغبت ها از انعکاسی
توان  نیز می نظام آموزش عالیاز سویی دیگر با مالحظه به اهداف و رسالت هاي کلی 

را در گستره جهانی توجیه نمود. رسـالت هـایی چـون     آموزش عالیدلیل اقبال گسترده به 
اعتالي دانش، ایجاد بسترهاي پژوهش بنیادي و کاربردي، تربیت متخصصین براي تصـدي  

ي پر رقابت کنونی و سایر عوامل زمینه اي دیگر، توجیه مشاغل تخصصی گوناگون در دنیا
  . باشد میها و مردم براي دستیابی به آموزش عالی  دولت گذاري سرمایهگر 

چـرا مـردم بـه آمـوزش     ) در پاسخ به این سؤال که 1385محمدي روزبهانی و طارمی(
را  بیشتر و باالتر هاي شغلی امکان دستیابی به فرصتاند که  متذکر شده اند؟ آورده عالی روي

لزوم آمـوزش  و  سیاسی، تحوالت پیچیده فرهنگی، اجتماعیدر کنار عواملی دیگري چون 
هاي جهانی و بومی در ایجـاد   گرایش به سوي آگاهی و اطالع در مقیاسو براي تمام عمر 

تحوالت اجتماعی به ویـژه تغییـر نقـش    . همچنین این خواست همگانی تأثیر فراوان دارند
جوامع موجب شده است که مشـارکت آنهـا در افـزایش تقاضـاي عمـومی بـراي        زنان در

در حـال  » مرد تنها نـان آور خـانواده   «باشد. الگوي سنتی ه آموزش عالی تأثیر زیادي داشت
تغییر است و سهم مستقیم زنان در اقتصاد خانواده بیشتر شده است. افزایش نسـبت طـالق   

جب شده است تا زنان نیاز بیشتري بـه اسـتقالل مـالی    ازدواج مو به ازدواج و باالرفتن سن 
احساس کنند. از طرفی، در مشاغل معمولی تفکر مردسـاالرانه رقـابتی نـابرابر را بـه زنـان      

تواند در رفع ایـن تبعـیض مـؤثر     کند و در این میان، داشتن تحصیالت عالی می تحمیل می
  ). 1385(محمدي روزبهانی و طارمی، باشد

هاي و سیاست هـاي متمرکـز جهـانی و ملـی در خصـوص گسـترش        عالوه بر تالش
 دارنـد، سـهم   سـعی  خود آموزان دانش بسیج کشور با ها ي استان از یک آموزش عالی، هر

 از آینـده  در تـا  داده اختصـاص  خـود  منطقـه  آمـوزان  دانـش  به را عالی آموزش از بیشتري
 دانـش  افـزایش . شـوند  مند بهره خویش استان توسعه در آنان فنی و علمی هاي مندي توان

 و فردي فراوان هاي مندي بهره آنان، امکان مهارت و تخصص سطح ارتقاي و گان آموخته
 هـاي  اسـتان  همه بنابراین شده سبب آنان استانی مجموعه و آموزان دانش براي را اجتماعی

 توزیـع  و داده ارتقـاء  را خـود  سـهم  هـا  دانشـگاه  سراسـري  کنکـور  در دارنـد  سعی کشور
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 پذیرفتـه  توزیـع  وجـود  این باشند با شاهد ها دانشگاه در را خود آموزان دانش از تري وسیع
 گـوي  عرصـه  ایـن  در هـا  استان از برخی که است آن مبین، کشور هاي دانشگاه در شدگان
 موفقیـت  این در مختلف عوامل از اي مجموعه است بدیهی. اند ربوده سایرین از را سبقت

 آمـوزان  دانش عملکرد بهبود به تواند مؤثر، می متغیرهاي از دسته این شناسایی و داشته تأثیر
 جهـت  علمـی  هـاي  فرصـت  بـه  آنـان  یابی دست و ها دانشگاه به ورود در دیگر هاي استان

  . شود واقع مفید استانی جمعی و فردي هاي مندي توان توسعه
در جمع بندي نکات یاد شده از سوي محققان در خصوص عوامل محرك و انگیزه اي 

تـوان عـواملی چـون؛ لـزوم فراگیـري       اساسی متقاضیان براي ورود به آمـوزش عـالی مـی   
ي تخصصی براي تصدي مشاغل متعدد، ایجاد درآمد باالتر، تحرکات اجتمـاعی،  ها آموزش

ه یادگیري، دانستن و غیـره را برشـمرد. در   ایفاي نقش شهروندي در جامعه جهانی، شوق ب
کنار انگیزه هاي محرك جوانان براي دستریابی به آموزش عالی عوامل و متغیرهاي دیگري 

  نیاز است تا مسیر نیل به این هدف را هموار نماید. 
آموزان براي ورود به دانشگاه، کم و بیش از صافی هایی عبـور مـی    در تمام دنیا دانش 

فی ها بستگی به نوع نظام آموزشی کشـورها یـا نـوع اقتـدار و اسـتقاللی کـه       کنند این صا
  ). 1383گویا و همکاران، (باشد میکشورها دارند، متغییر 

یکی از شرایط اصلی ورود به دانشگاه، کسب نمره کل باال و رتبه مناسـب در   ایراندر 
ت، شـغل و  تحصـیال   هـا برحسـب سـطح    آزمون سراسري است. به همین دلیـل، خـانواده  

ــایی ــرمایه  توان ــادي خــود س ــاي م ــذاري ه ــود   گ ــدان خ ــوزش فرزن ــاوتی در آم ــاي متف ه
 هـاي  مصـوبه  سراسري، براساس آزمون طریق از دانشجو گزینش. )1382دهنوي، (کنند می

 پذیرفتـه  داوطلبـان، توزیـع   مسـتعدترین  انتخـاب  منظـور  به فرهنگی انقالب عالی شوراي
 و متخصص انسانی نیروي کشور، تامین سراسر در دانشگاهی مختلف هاي رشته در شدگان
 آموزش به داوطلبان راهیابی براي سالم رقابت زمینه آوردن فراهم و کشور نیاز مورد متعهد
 سـنجش  سازمان سوي از ساله ها، همه دانشگاه شده اعالم پذیرش ظرفیت با متناسب عالی

 از دسته قانون، آن اساس ). بر1387 ،سراسري آزمون شود(کارنامه می انجام کشور آموزش
 در شـرکت  شوند، مجـوز  دانشگاهی پیش دوره گذراندن و ورود به موفق که آموزانی دانش
  ). 1383آورد(صافی،  خواهند دست به را ها دانشگاه سراسري کنکور آزمون
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رشد فزاینده جمعیت، کاهش میزان مرگ و میر و انفجار جمعیت دانش آموزي باعـث  

تقاضاي ادامه تحصیل در مدارج عالی افزایش یابد. بنابراین، علی رغـم سـرمایه   شد میزان 
عـالی، تقاضـاي اجتمـاعی     ها در زمینه گسترش و توسعه آموزش هاي هنگفت دولت گذاري

اي بـراي جـذب    مردان را بـا مشـکالت عدیـده    عالی، دولت فزاینده براي ورود به آموزش
هاي مناسب اشـتغال آنـان بعـد از دانـش      جاد زمینهمتقاضیان ورود به آموزش عالی و نیز ای

  . )1382(دهنوي، آموختگی مواجه ساخت
آمـوزان   مسؤوالن سازمان سنجش آموزش کشورمعتقدند؛ به علـت اسـتقبال زیـاددانش   

هاي آنان ازتحصـیل درآمـوزش عـالی و بـا توجـه بـه        متوسطه وپیش دانشگاهی و خانواده
رات دانشـگاهی، نـاگزیر بایـد از بـین متقاضـیان      ها وعدم اعتبـا  محدویت ظرفیت دانشگاه

انتخاب صورت گیرد لذا در شرایط فعلی براي انتخاب دانشجوراه دیگري جز انجام کنکور 
  ). 1383وجود ندارد(صافی، 

بنابراین کنکور به عنوان استراتژیی از سوي سازمان سنجش به منظور جذب متقاضـیان  
ها و شهرهاي مختلف بر اساس  ها، دانشگاه ر رشتهمستعدتر به آموزش عالی و توزیع آنها د

 واسـطه  دهد بـه  می نشان کنکور در ایران تاریخچهگردد.  نمره اکتسابی داوطلبان تلقی می

، 1337 تاسـال  1290 زمـانی  اصـله  کنکورطیـف  وداوطلبـین  کننـدگان  شـرکت  تعـدادکم 
. نمودنـد  یتوجـه مـ   واختصاصـی  عمـومی  ضوابط صرفا ًبه عالی هاومراکزآموزش دانشگاه

 هـاي  در بخـش  انسـانی  نیـروي  ازیک سـوونیازبه  وسنجش گیري اندازه ابزارهاي باتهیه

 دانشـگاهی  ورودي امتحانـات  افرادازطریـق  گزینش دیگر، مسئله ازسوي جامعه مختلف

 کـار، اولـین   ایـن  انجام براي ازتست واستفاده دانشگاه ورودبه مسابقات شدانجام مطرح

  ). 1374پذیرفت(اردبیلی،  صورت 1337 باردرسال
ذکر کرده اند، زمانی که تعـداد داوطلبـان    1317تاریخ برگزاري نخستین کنکور را سال 

هاي دانشگاهی مانند پزشکی، حقوق و مهندسی بیشـتر از ظرفیـت    ورود به بعضی از رشته
  ). 1381ها شد(کاردان، به نقل از حج فروش،  ها در دانشگاه پذیرش این رشته

نفـر و در   1339134برابـر   1379ت کننـدگان در آزمـون سراسـري سـال     تعداد شـرک 
ها طی ده سال گذشـته   بوده و ظرفیت هاي دوره روزانه دانشگاه 1506000برابر  1387سال

نفر بوده است. افزایش ظرفیت ها بیشتر  80000تقریبا ثابت مانده و به طور متوسط حدود 
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افتاده اسـت بنـابراین داوطلبـان بـراي ورود بـه       در دوره هاي پیام نور و غیر انتفاعی اتفاق
ها و مؤسسات آموزش عالی خصوصاً در دوره هاي روزانه رقابت بسیار فشرده اي  دانشگاه

  ). 1387دارند(خدایی، 
بـه عوامـل    و به طور ویژه دسـتیابی بـه آمـوزش عـالی     موفقیت تحصیلیبه طور کلی 

موفقیـت و شکسـت تحصـیلی نیازمنـد     . اصوالً قضاوت دربـاره علـل   بسیاري بستگی دارد
توان به یک دسته یا  و همه جانبه است. چنین پدیده هایی را نمی اتیکداشتن دیدي سیستم

دسته اي محدودي از عوامل نسبت داد. در این پژوهش، سعی شده است تا با دیدي جامع 
و  االطراف به مسئله نگریسته شود و سهم انـواع متغیرهـاي دخیـل در موفقیـت تحصـیلی     

آموزان مورد لحاظ قرار گیرد. بـر ایـن اسـاس دسـته اي از      دستیابی به آموزش عالی دانش
عوامل شامل؛ عوامل فردي، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادي، عوامـل اجتمـاعی، عوامـل    

مذهبی، عوامل آموزشی و عوامل اقلیمی به منظـور بررسـی مسـئله     -فرهنگی، عوامل دینی
  ست. مورد کنکاش قرار گرفته ا
هاي انجام گرفته در حوزه موفقیت درکنکور بیـانگر آن اسـت کـه    نتایج برخی پژوهش

،  واده ان ظـار خ  ت ، ان زه ی گ ان وع  ، ن دل مـع برخی از عوامل کسب موفقیت در کنکـور عبارتنـد از؛   
داد  ع ، ت ه ع طـال  ط م رای شـ ،  ی ان ازم و سـ  ج وامـل   ، ع ی اع م ت اج دي  ن ب ه ق ود، طـب  از خ  ص خ ش ظار ت ان

)؛ 1387دشـتی،  (ی السـ  ک هـاي  فعالیـت  در ت  رک ، ش ان م ل ع م ه  وج ت  زان ی ، م الس ک  آموزان دانش
)؛ نوع دیـپلم،  1379ریزي درمنزل، روش صحیح مطالعه، اقتصاد خانواده و...(بزرگی،  برنامه

)؛ 1384مادر(رودبـاري،  گروه آزمایشی، جنس، نوع آموزشگاه، تحصـیالت وشـغل پـدر و    
هـاي   براي ورودبه دانشگاه الزاماً موفقیت درگرو استعداددانش آموزن نیست، بلکه حمایـت 

اقتصادي و فرهنگی خانواده، سرنوشت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه را رقم خواهـد  
انگیزش تحصیلی، عزت نفس، تصور از خود، جو مدرسـه، تـأثیر هـم    )؛ 1386نوغانی، (زد

بـه دسـت آوردن پـول و    )، 1384ن، سرسختی، تحصیالت والدین(بهرامی و مختاري، ساال
توانـایی  ؛ )1997، 1تعامـل بـا محـیط تحصـیلی(آدامز    )؛ 1385درآمد زایی بیشتر(طباطبایی، 

ــیلی(ویتوریو    ــرفت تحص ــزش پیش ــی، انگی ــاران، 2ذهن ــرمایه)؛ 2000و همک ــذاري  س گ

                                                
1. Adams 
2. Vittorio V 



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو / 210

 
ــدت ــانتون(بلندم ــناختمؤلفــه  )؛2001، 1ک ــار    فراش ــه انگیــزش در رفت  خــودو مؤلف

  ). 2010، 2وتنظیمی(باکراسوي و لیکارد
طرح و مورد بررسی واقـع  با عنایت به مسئله اساسی در پژوهش حاضر، ده سؤال ذیل 

  شده است:
آموزان دوره متوسـطه اسـتان یـزد در کنکـور      چقدر عوامل فردي در موفقیت دانش -1

 ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کنکور  قدر عوامل خانوادگی در موفقیت دانشچ -2
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کنکـور     چقدر عوامل مذهبی در موفقیت دانش -3
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

ره متوسطه استان یزد در کنکـور  آموزان دو چقدر عوامل آموزشی در موفقیت دانش -4
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

آموزان دوره متوسطه استان یـزد در کنکـور    چقدر عوامل فرهنگی در موفقیت دانش -5
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کنکـور   چقدر عوامل اقتصادي در موفقیت دانش -6
  ها مؤثر بوده است؟  هورودي دانشگا

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کنکـور   چقدر عوامل اجتماعی در موفقیت دانش -7
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کنکـور     چقدر عوامل اقلیمی در موفقیت دانش -8
  ها مؤثر بوده است؟  ورودي دانشگاه

 یزد استان متوسطه دوره آموزان دانش موفقیت در فوق عوامل تأثیر میزان بندي رتبه -9
  است؟ چگونه پژوهش ابزار نتایج اساس بر ها دانشگاه ورودي کنکور در

  

                                                
1. Canton 
2. Bakracevic&Licardo 
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  روش تحقیق
هاي مـورد بررسـی، روش پـژوهش آمیختـه اي از؛ تحلیـل       با توجه به اهداف و سؤال

ر خالل پـژوهش ضـمن مطالعـه    اسنادي و زمینهابی پرسشنامه اي(پیمایش) بوده چرا که د
اي(اسناد و مدارك مرتبط) بـه منظـور سـنجش دیـدگاه اعضـاي هیـأت علمـی از         کتابخانه

آموزان  شامل کلیه دانش حاضر جامعه پژوهشپیمایش پرسشنامه اي نیز استفاده شده است. 
الـی   1384هـاي   کشـور طـی سـال    يها پذیرفته شده استان یزد در کنکور ورودي دانشگاه

آمـوزان موفـق پذیرفتـه شـده اسـتان یـزد در کنکـور         دانشتعداد جامعه خواهد بود. 1388
رسـمی سـازمان    يآمارهـا  بنابر 1388الی  1384هاي  طی سال، هاي کشور ورودي دانشگاه

بوده است. در راستاي برآورد تعداد نمونـه الزم  نفر  45659سنجش آموزش کشور، بالغ بر 
درصـد   95هت اجراي ابزار پژوهش از جدول کرجسـی و مورگـان در سـطح اطمینـان     ج

در نفـر بـوده اسـت     381استفاده شده است. نمونه برآورد شده براي جامعه آمـاري فـوق،   
و گسـتره اسـتان یـزد    در خصوص روش نمونه گیري باید اذعان داشت، نمونـه پـژوهش   

اي،  مونه گیري در گستره استانی به شیوه خوشهاند لذا ن شانزده ناحیه/ منطقه آن، توزیع شده
  انجام شده است. 

مطالعات انجام شده در منابع نظري به منظور تهیه پرسشنامه محقق ساخته؛ با عنایت به 
صاحب نظـران  ت اظهاراپژوهش و هم چنین  هاي مرتبط با عنوان دود پژوهشحمتعداد و 

شناسان آموزش و پرورش استان و حوزه آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، کار
محقـق   نامههـاي پرسشـ   گویـه مجموعه ، یکنون انیآموزان سابق و دانشجو دانش یبرخ زین

هـاي پـژوهش ذیـل     گویه متناسـب بـا سـؤال    110متغیر تعدیل کننده و  10 ؛ساخته شامل
چگـونگی  و در این فرم پس از ارائه توضـیحات  . گردیدتدوین هاي اصلی پژوهش،  سؤال

هایی از پیش ساخته و از نـوع بسـته پاسـخ پیرامـون      سؤالآموزان  دانشفرم توسط  تکمیل
هـاي   هاي اصلی مـرتبط پیرامـون سـؤال    مورد بررسی و سپس گویهمتغیرهاي تعدیل کننده 

اي لیکـرت   گویی، پنج مرتبه اصلی پژوهش ارائه شده است. طیف مورد استفاده براي پاسخ
پرسشنامه مذکور به وسـیله نظـرات صـاحب نظـران     بوده است. روایی صوري و محتوایی 

عوامـل؛  در آن نیز طی محاسبه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     حوزه مربوط تأمین شده و پایایی
، 89/0، اقتصـادي 86/0، فرهنگـی 93/0، آموزشـی 88/0مـذهبی ، 9/0 ، خانوادگی74/0فردي
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هـاي   به منظـور تحلیـل داده   بوده است.. 95/0و در کل نیز  899/0و اقلیمی 84/0اجتماعی

اظهارات پاسـخ   نتایجپس از ارائه فراوانی ، در تحلیل توصیفیو  spssپژوهش، طی برنامه 
چنـین میـانگین کـل     هـم  هاي اصلی و هاي هر یک از سؤال گویهبه  میانگین پاسخگویان، 

هـاي   به عالوه، انحراف معیار و انواع جداول جهت تبیین توصیفی دادهي هر سؤال ها گویه
مقیـاس  عنایـت بـه   بـا   نیز هاي پژوهش در تحلیل استنباطی دادهحاصل، آورده شده است. 

دو  تـی  T«، آزمـون  »تـک متغیـره   تی t« آزمونآزمون هاي پارامتریک هم چون؛ ها از  داده
اسـتفاده   هاي تعقیبی مربوطه و آزمون» یک راهه تحلیل واریانس F«، آزمون »گروه مستقل
  شده است. 

  :1پژوهش هاي یافته
  هاي پژوهش اي سؤال نتایج آزمون تی تک نمونه - 1جدول شماره 

  سطح معناداري  t  خطاي معیار  انحراف معیار  میانگین  عامل
  000/0 93/22 02459 45931 5640/3  فردي

  000/0 29/7 03956 74320 2884/3  خانوادگی
  000/0 40/22 03504 66577 7851/3  مذهبی
  000/0 63/5 04350 82194 2451/3  آموزشی
  000/0 94/8 03027 57106 2707/3  فرهنگی
  000/0 72/18 03643 69131 6823/3  اقتصادي
  000/0 66/22 03148 60315 7136/3  اجتماعی
  000/0 51/12 04051 78239 5070/3  اقلیمی

)، حاکی از آن است که 1اي(جدول شماره بررسی نتایج ارائه شده آزمون تی تک نمونه
هاي عوامل فردي، خانوادگی، مـذهبی، آموزشـی، فرهنگـی، اقتصـادي،      گویهتأثیر میانگین 

آموزان دوره متوسطه استان یزد، در کسب رتبه نخسـت   موفقیت دانشاجتماعی، اقلیمی در 
  ز دیدگاه پاسخ گویان در حد زیاد بوده است. ا هاي کشور ورود به دانشگاه

                                                
  هاي معنادارآورده شده است.  مقاله، تنها نتایج تحلیلبه منظور پرهیز از طوالنی شدن  .1
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آموزان دوره متوسطه استان یـزد   موفقیت دانشدر مؤثر عامل فردي  هاي برخی از گویه
حضور در دانشگاه براي کسـب  عبارتند از؛ ، به ترتیب اهمیت ها در کنکور ورودي دانشگاه

و  يفـرد  يهـا  ییبه توانـا  مانیا، باالتر) یلیتر(عالقه به مدرك تحص مدرك تحصیلی عالی
و  یباطنی به ارتقا سـطح علمـ   لیم، موفق شدن در کنکور يتصور مثبت داشتن از خود برا

مثبت و ارزشـمند دانسـتن دانشـگاه     نگرش، هاي خود در دانشگاه مندي توان يشکوفا ساز
 یبه حضور در دانشگاه به عنـوان فرصـت   تمایل، رشد در زندگی شخصی و اجتماعی يبرا

  و....  ندهیآ یزندگ ریمس شتریب یرسجهت بر
آموزان دوره متوسطه اسـتان   موفقیت دانشدر مؤثر عامل خانوادگی  هاي برخی از گویه

(مـادي و   و تشـویق  تیـ حما عبارتند از؛به ترتیب اهمیت  ها یزد در کنکور ورودي دانشگاه
خانواده به ورود در دانشگاه  اصرار، معنوي) خانواده براي پیگیري مطالعه و موفقیت کنکور

جـو و فضـاي سـالم، آرام و     وجـود ی، بهبود وضع اجتماعی و کسب منزلت اجتماع يبرا
والـدین بـا برنامـه     یواقعـ  همراهـی ، مطلوب در خانواده طی دوره آمـادگی بـراي کنکـور   

نگرانـی والـدین از سرنوشـت شـغلی و      تـأثیر ، مطالعاتی شما هنگام آمادگی براي کنکـور 
  . در کنکور يفرزند خود در موفقیت و اجتماعی

آموزان دوره متوسطه استان یزد  موفقیت دانشدر مؤثر عامل مذهبی  هاي برخی از گویه
اثر ایمان به خداوند و توکـل بـه    عبارتند از؛به ترتیب اهمیت  ها در کنکور ورودي دانشگاه

موفقیـت در امـوري کـه     اعتقاد باطنی به اثر، کنکور يآن در همه امور از جمله آمادگی برا
دعا و راز و نیاز به درگاه خالق در انبساط  اثریم، شو یبراي آن متحمل زحمت و مشقت م

به ضرروت کسب علم جهت اشتعال  اعتقاد، در کنکور تیموفق يخاطر و اطمینان قلبی برا
در  نیجهت اداي دین به والـد  يبه علم آموز اعتقاد، در مشاغل ارزشمند و با روزي حالل

  و...  و تحصیل یهاي زندگ تأمین هزینه نهیزم
آمـوزان دوره متوسـطه اسـتان     موفقیت دانشدر مؤثر عامل آموزشی  هاي برخی از گویه

 یبرخـورداري از معلمـان   ؛عبارتنـد از به ترتیـب اهمیـت    ها یزد در کنکور ورودي دانشگاه
 رانیجامع دب ییتوانا، اسبو اخالقی متن یگر، مشوق با کفایت علم مند، دلسوز، هدایت توان

جامع دبیران در تدریس عمیق  مندي توان، آموزان هاي دانش دقیق و کامل به سؤال  در پاسخ
 یو پرورشـ  یآموزشـ ، یتیریاز کادر مد يبرخودار، اي و همه جانبه محتواي دروس مدرسه
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از مدرسه اي با جو علمی مطلوب و اثر  برخورداري، مند و مشوق در مدرسه دلسوز، عالقه

  و... بخش
آمـوزان دوره متوسـطه اسـتان     موفقیت دانشدر هاي مؤثر عامل فرهنگی  برخی از گویه

ــزد در کنکــور ورودي دانشــگاه ــب اهمیــت  هــا ی ــه ترتی ــد از؛ب ــار و جا عبارتن ــاهیاعتب  گ
علـم و تحصـیالت    داشـتن  اعتبار، کانیکردگان دانشگاهی بین خانواده، اقوام و نزد تحصیل

التحصـیالن دانشـگاهی نـزد     اجتماعی فارغ اعتبار، شما یعالی بین مردم شهر و محل زندگ
بین اقـوام   یکردگان دانشگاه اعتبار داشتن تحصیل مالحظه، شما یمردم شهر و محل زندگ

کردگان در صحنه اجتماع  و منزلت اجتماعی تحصیل جایگاه، رهیها و غ طی مراسم، نشست
  و...  و جامعه

آموزان دوره متوسـطه اسـتان    موفقیت دانشدر هاي مؤثر عامل اقتصادي  برخی از گویه
امکـان کسـب درآمـد     عبارتنـد از؛ بـه ترتیـب اهمیـت     هـا  یزد در کنکور ورودي دانشـگاه 

فـارغ   شتریب گیري بهره، تحصیالت دانشگاهی در مقایسه با مشاغل یدي هیتر در سا متناسب
کردگان  تحصیل موفقیت، تر تکنولوژي، ابزار و فنون تولید وح عالیدانشگاه از سط لیالتحص

ـ   تفـاوت سـطح زنـدگی و     مالحظـه ی، دانشگاه در شغل خود به واسطه تسلط علمـی و فن
کسـب درآمـد فاقـدان     سـختی ، التحصیالن دانشگاهی با سـایر اقشـار جامعـه    معیشت فارغ

  ... و هاي ناتوانی و پیري تحصیالت دانشگاهی به خصوص در سال
آموزان دوره متوسـطه اسـتان    موفقیت دانشدر هاي مؤثر عامل اجتماعی  برخی از گویه

و اعتبـار جامعـه بـه      ارزش عبارتنـد از؛ به ترتیب اهمیت  ها یزد در کنکور ورودي دانشگاه
اثر تحصیل و ضـرورت  ، هایی چون؛ تحصیل، معلومات و مدرك علمی افراد براساس متغیر

تـر در   اثر تحصیل در کسب پایگاه و طبقـه اجتمـاعی مطلـوب   ، تر بآن براي ازدواج متناس
اجتماعی و مشارکت  يها فعالیت يشخص برا يمند اثر تحصیالت دانشگاه بر توان، جامعه
کرده دانشگاه در مواجهه با مسائل زندگی و اقدام جهـت حـل    تحصیل مندي توان، ها در آن

  ی و... مسائل زندگ
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  آزمون تحلیل واریانس یک راههنتایج  -2جدول شماره
 سطح معناداري F  متغیر تعدیل کننده  هاي پژوهش سؤال  شماره سؤال

  فرديتأثیر عوامل   1
 11 670/2 سطح سواد مادر

 2 192/5 متوسط درآمد خانواده

  خانوادگیتأثیر عوامل   2

 000 872/7  تعداد فرزندان خانواده

 000 065/9  سطح سواد پدر

 000 002/14  مادرسطح سواد 

 000 681/16  متوسط درآمد خانواده

 28 072/3  متوسط درآمد خانواده  مذهبیتأثیر عوامل   3

  آموزشیتأثیر عوامل   4

 9 896/2  تعداد فرزندان خانواده

 000 053/5  سطح سواد پدر

 000 395/6  سطح سواد مادر

 000 339/16  متوسط درآمد خانواده

5  
  

  فرهنگیتأثیر عوامل 

 30 367/2  تعداد فرزندان خانواد

 13 586/2  سطح سواد پدر

 0 041/3  سطح سواد مادر

 000 921/7  متوسط درآمد خانواده

 0 782/4  متوسط درآمد خانواده  اقتصاديتأثیر عوامل   6

  اجتماعیتأثیر عوامل   7
 29 383/2  تعداد فرزندان خانواده

 22 235/3  متوسط درآمد خانواده

)، حاکی از آن است کـه  2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره
آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه  موفقیت دانشدر  عوامل فردي تأثیرمؤلفه در 

برحسـب متغیرهـاي تعـدیل کننـده سـطح سـواد       هـاي کشـور،    نخست ورود بـه دانشـگاه  
ها  تفاوت معناداري بین میانگین گروه )F=192/5(و متوسط درآمد خانواده )F=670/2(مادر

) نشـان  3وجود دارد. نتایج آزمـون تعقیبـی توکی(جـدول شـماره     05/0در سطح معناداري 
 کارشناسـی مادران داراي مدرك  سطح سواد مادر متغیر تعدیل کننده بر حسبدهد که:  می

 تایـک  یـک درآمد  متوسط درآمد خانواده کنندهمتغیر تعدیل  بر حسبو  ابتدایی بیشتر از
موفقیــت عوامـل فـردي را در   تـأثیر  ، هزارتومـان  500 تـا بیشـتراز   تومـان  میلیـون  ونـیم 
  دانند.  می آموزان در کسب رتبه نخست بیشتر دانش
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) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب  موفقیت دانشدر  خانوادگیمؤلفه تأثیر عوامل در 
برحسب متغیرهاي تعدیل کننـده تعـداد فرزنـدان    هاي کشور،  رتبه نخست ورود به دانشگاه

و متوسـط   )F=002/14(، سطح سواد مادر)F=065/9(، سطح سواد پدر)F=872/7(خانواده
هـا در سـطح معنـاداري     نگین گـروه تفاوت معناداري بـین میـا  ) F=681/16(درآمد خانواده

 بـر حسـب  دهد که:  ) نشان می3وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی(جدول شماره 05/0
بیشتر  سه، وباالتر هفتمو  شش ؛پنج بیشتر ازدوتعداد فرزندان خانواده  متغیر تعدیل کننده

 سـوم  زبیشـتر ا  دکتـري سـطح سـواد پـدر    ، وبیشتر هفتبیشتر از  چهار، وبیشتر هفتاز 
، بیسـواد و  ابتـدایی ؛ راهنمـایی  سـوم  بیشتر از ارشد کارشناسی، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی

و  راهنمـایی  سوم بیشتر از دیپلم فوق، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی
و  ابتدایی؛ راهنمایی سوم بیشتر از دکتري سطح سواد مادر، ابتدایی بیشتر از دیپلم، ابتدایی
 کارشناسـی بیشـتر از  ، بیسـواد و  ابتـدایی ؛ راهنمایی سوم بیشتر از ارشد کارشناسی، بیسواد

 بیشـتر از  دیـپلم ، بیسـواد  و ابتـدایی  بیشـتر از  دیپلم فوق، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی سوم
متوسـط   متغیر تعدیل کننـده  بر حسبو  ابتدایی ، سوم راهنمایی بیشتر ازبیسواد و ابتدایی

 میلیون ونیم تایک یک، هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان میلیون تایک 500 درآمد خانواده
 وبـاالتر  میلیـون  ونـیم  یـک ، تومـان  میلیون تایک 500و  هزارتومان 500 تابیشتر از تومان

موفقیت عوامل خانوادگی رادر تأثیر ، تومان میلیون تایک 500و هزارتومان 500 تا بیشتر از
  دانند.  می آموزان در کسب رتبه نخست بیشتر دانش

) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره
آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کسـب     موفقیت دانشدر  مؤلفه تأثیر عوامل مذهبیدر 

متوسـط درآمـد    برحسب متغیرهاي تعـدیل کننـده   هاي کشور رتبه نخست ورود به دانشگاه
وجـود  05/0ها در سطح معنـاداري   تفاوت معناداري بین میانگین گروه )F=072/3(خانواده

متغیر تعـدیل   بر حسبدهد که:  ) نشان می3دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی(جدول شماره 
، وبـاالتر  میلیـون  ونیم یک بیشتر از هزارتومان 500 تادرآمد  متوسط درآمد خانواده کننده
  دانند.  می آموزان در کسب رتبه نخست بیشتر موفقیت دانشعوامل مذهبی رادر تأثیر 
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) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره
آموزان دوره متوسطه استان یـزد در کسـب    موفقیت دانشدر  مؤلفه تأثیر عوامل آموزشیدر 

برحسب متغیرهاي تعدیل کننـده تعـداد فرزنـدان     کشورهاي  رتبه نخست ورود به دانشگاه
و متوسـط  ) F=395/6(، سطح سواد مـادر )F=053/5(، سطح سواد پدر)F=896/2(خانواده

هـا در سـطح معنـاداري     تفاوت معناداري بـین میـانگین گـروه   ) F=339/16(درآمد خانواده
 بـر حسـب  دهد که:  ) نشان می3وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی(جدول شماره 05/0

 هفـت  بیشـتر از  سـه ، وبیشتر هفت بیشتر از دوتعداد فرزندان خانواده  متغیر تعدیل کننده
سطح سواد ، بیسوادو  ابتدایی ؛ییراهنما سوم بیشتر از کارشناسیسطح سواد پدر ، وبیشتر

 ابتدایی بیشتر از کارشناسی، ابتدایی بیشتر از ارشد کارشناسی، ابتدایی بیشتر از دکتري مادر
 تومـان  میلیـون  تایک 500 متوسط درآمد خانواده متغیر تعدیل کننده بر حسبو  بیسواد و

و  هزارتومـان  500 تـا بیشـتر از  تومـان  میلیـون  ونیم تایک یک، هزارتومان 500 تا بیشتر از
 تایـک 500و هزارتومـان  500 تـا  بیشتر از وباالتر میلیون ونیم یک، تومان میلیون تایک500

آمـوزان در کسـب رتبـه نخسـت      موفقیت دانـش عوامل خانوادگی رادر تأثیر ، تومان میلیون
  دانند.  می بیشتر

) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره
آموزان دوره متوسطه استان یـزد در کسـب    موفقیت دانشدر  مؤلفه تأثیر عوامل فرهنگیدر 

برحسب متغیرهاي تعدیل کننـده تعـداد فرزنـدان     هاي کشور رتبه نخست ورود به دانشگاه
و متوسـط  ) F=041/3(، سطح سواد مـادر )F=586/2(، سطح سواد پدر)F=367/2(خانواده

هـا در سـطح معنـاداري     تفاوت معنـاداري بـین میـانگین گـروه    )، F=921/7(درآمد خانواده
 بـر حسـب  دهد که:  ) نشان می3وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی(جدول شماره 05/0

 هفـت  بیشـتر از  سـه  ،وبیشتر هفت بیشتر از دوتعداد فرزندان خانواده  متغیر تعدیل کننده
 بیشتر از کارشناسی سطح سواد مادر، ابتدایی بیشتر از کارشناسیسطح سواد پدر ، وبیشتر
 میلیـون  ونـیم  تایـک  یـک  متوسط درآمد خـانواده  متغیر تعدیل کننده بر حسبو  ابتدایی
بیشتر  وباالتر میلیون ونیم یک، تومان میلیون تایک 500و هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان

آمـوزان در کسـب رتبـه     موفقیـت دانـش  عوامل خانوادگی رادر تأثیر ، هزارتومان 500 تا از
  دانند.  می نخست بیشتر
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) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره

ب آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسـ  موفقیت دانشدر  مؤلفه تأثیر عوامل اقتصاديدر 
برحسب متغیرهاي تعـدیل کننـده متوسـط درآمـد      هاي کشور رتبه نخست ورود به دانشگاه

وجـود  05/0ها در سطح معنـاداري   تفاوت معناداري بین میانگین گروه )F=782/4(خانواده
متغیر تعـدیل   بر حسبدهد که:  ) نشان می3دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی(جدول شماره 

و  هزارتومـان  500 تـا بیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک خانوادهمتوسط درآمد  کننده
آمـوزان در کسـب رتبـه     موفقیت دانشعوامل اقتصادي رادر تأثیر ، تومان میلیون تایک 500

  دانند.  می نخست بیشتر
) حاکی از آن اسـت کـه   2بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه(جدول شماره

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسـب   موفقیت دانشدر  جتماعیمؤلفه تأثیر عوامل ادر 
برحسب متغیرهاي تعدیل کننـده تعـداد فرزنـدان     هاي کشور رتبه نخست ورود به دانشگاه

تفـاوت معنـاداري بـین میـانگین     )، F=325/3(و متوسط درآمد خانواده )F=383/2(خانواده
) 3وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبـی توکی(جـدول شـماره    05/0ها در سطح معناداري  گروه

 هفـت  بیشـتر از  دوتعداد فرزندان خانواده  متغیر تعدیل کننده بر حسبدهد که:  نشان می
 نوادهمتوسط درآمد خا متغیر تعدیل کننده بر حسبو  وبیشتر هفت بیشتر از پنج، وبیشتر

تـأثیر  ، تومان میلیون تایک 500و  هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان میلیون ونیم تایک یک
  دانند.  می آموزان در کسب رتبه نخست بیشتر موفقیت دانشعوامل اجتماعی رادر 

هـاي عوامـل    گویهتأثیر در خصوص میزان  نتایج استنباطی بررسی دیدگاه پاسخ گویان
آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبـه نخسـت ورود بـه     دانشموفقیت ی در میاقل

ي تعدیل کننده؛ حاکی از عدم وجود تفـاوت معنـادار   رهایمتغبر حسب  هاي کشور دانشگاه
  ي مذکور بوده است. رهایمتغبین سطوح لحاظ شده در هر یک از 
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 نتایج آزمون توکی -3جدول شماره

 اختالف  ها بین گروه تفاوت معنادار
  میانگین

سطح 
  معناداري

تأثیر  آزمون توکینتایج 
بر حسب  فرديعوامل 
سطح سواد مادر، متغیر 

  متوسط درآمد خانواده

 9 32008  ابتدایی بیشتر از کارشناسی

 500 تابیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک
 3 26093  هزارتومان

تأثیر  آزمون توکینتایج 
بر  خانوادگیعوامل 

تعداد  حسب متغیرهاي
فرزندان خانواده، سطح 
سواد پدر، سطح سواد 

متوسط درآمد ، مادر
  خانواده

  پنج بیشتر ازدو
  شش بیشترازدو

  وباالتر هفتماز بیشتردو
  وبیشتر هفتبیشتر از  سه

  وبیشتر هفتبیشتر از  چهار

54450 4 

64662 0 

97277 000 

72326 000 

58367 0 

  راهنمایی سوم بیشتر از دکتري
  ابتدایی بیشتر از دکتري
  یسوادب بیشتر از دکتري

  راهنمایی سوم بیشتر از ارشد کارشناسی
  ابتدایی بیشتر از ارشد کارشناسی
  بیسواد بیشتر از ارشد کارشناسی
  راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی

  ابتدایی بیشتر از کارشناسی
  بیسواد بیشتر از کارشناسی

  راهنمایی سوم بیشتر از دیپلم فوق
  ابتدایی بیشتر از دیپلم فوق

  ابتدایی بیشتر از دیپلم

06379/1 0 

12939/1 000 

10015/1 5 

68879 5 

75439 1 

72515 27 

59000 000 

65560 000 

62636 16 

50948 15 

57544 1 

37341 21 

  راهنمایی سوم بیشتر از دکتري
  ابتدایی بیشتر از دکتري
  ، بیسواد بیشتر از دکتري

  راهنمایی سوم بیشتر از ارشد کارشناسی
  ابتدایی بیشتر از ارشد کارشناسی
  بیسواد بیشتر از ارشد کارشناسی
  راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی

  ابتدایی بیشتر از کارشناسی
  بیسواد بیشتر از کارشناسی

  ابتدایی بیشتر از دیپلم فوق
  بیسوادبیشتر از دیپلم فوق

81861 26 

15982/1 000 

21053/1 1 

70808 42 

04929/1 000 

10000/1 1 

48001 32 

82122 000 

87193 0 

81020 000 

86090 3 

56875 000 
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  ابتدایی بیشتر از دیپلم
  بیسواد بیشتر از دیپلم

  ابتدایی سوم راهنمایی بیشتر از

61946 15 

34121 33 

  ، هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان میلیون تایک 500
  هزارتومان 500 تابیشتر از تومان میلیون ونیم تایک یک

 تایک 500 بیشتر از تومان میلیون ونیم تایک یک
  ، تومان میلیون

  هزارتومان 500 تا بیشتر از وباالتر میلیون ونیم یک
 میلیون تایک500 بیشتر از وباالتر میلیون ونیم یک

  تومان

28760 4 

64464 000 

35704 22 

84297 000 

55538 4 

تأثیر  آزمون توکینتایج 
برحسب   مذهبیعوامل 
متوسط درآمد متغیر 

  خانواده

  39  39420  وباالتر میلیون ونیم یک بیشتر از هزارتومان 500 تا

تأثیر نتایج آزمون توکی 
برحسب  آموزشیعوامل 

تعداد فرزندان متغیرهاي 
خانواده، سطح سواد پدر 

ومادر، متوسط درآمد 
  خانواده

  وبیشتر هفت بیشتر از دو
  وبیشتر هفت بیشتر از سه

59292 22 

57036  7  
  راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی

  ابتدایی بیشتر از کارشناسی
  بیسواد بیشتر از کارشناسی

56954 7 

59099 000 

73468 12 

  ابتدایی بیشتر از دکتري
  ابتدایی بیشتر از ارشد کارشناسی

  ابتدایی بیشتر از کارشناسی
  بیسواد بیشتر از کارشناسی

  دیپلم بیشتر از ابتدایی

85535 35 

86855 18 

69623 000 

77533 24 

42202 3 

  هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان میلیون تایک500
 هزار 500 تا بیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک

  تومان
 تایک 500 بیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک
بیشتر از  تومان وباالتر میلیون ونیم یک ، تومان میلیون

  تومان هزار 500 تا
 یک تا 500بیشتر از  تومان وباالتر میلیون ونیم یک

  تومان میلیون

27221 18 

79683 000 

52463 1 

73676 000 

46456 36 

 5 46937  وبیشتر هفت بیشتر از دوتأثیر نتایج آزمون توکی 

34014  39  
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برحسب  فرهنگیعوامل 
تعداد فرزندان متغیرهاي 

خانواده، سطح سواد 
والدین، متوسط درآمد 

  خانواده

  وبیشتر هفت بیشتر از سه
 25 31917  ابتدایی بیشتر از کارشناسی

  4  40822  ابتدایی بیشتر از کارشناسی
 500 تابیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک

  هزارتومان
 تایک 500بیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک

  تومان میلیون
  هزارتومان 500 تابیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک

42004 000 

31857 6 

32386 45 

تأثیر نتایج آزمون توکی 
 اقتصاديعوامل 

متوسط برحسب متغیر 
  خانوادهدرآمد 

 500 تابیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک
  هزارتومان

 تایک 500بیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک
  تومان میلیون

35085 13 

34017  22  

تأثیر نتایج آزمون توکی 
بر  اجتماعیعوامل 

تعداد  حسب متغیرهاي 
فرزندان خانواده، متوسط 

  درآمد خانواده

  وبیشتر هفت بیشتر از دو
  وبیشتر هفت بیشتر از پنج

41684 35 

44187  15  

 500 تا بیشتر از تومان میلیون ونیم تایک یک
  هزارتومان

 میلیون تایک500 بیشتر از تومان میلیون ونیم تایک یک
  تومان

25054 42 

25792  42  

) برحسب متغیر تعدیل کننده 4هاي مستقل(جدول شماره  بررسی نتایج آزمون تی گروه
بـر حسـب متغیـر تعـدیل کننـده       فـردي عوامـل   حاکی از آن است کـه؛ در تـأثیر   جنسیت

تفاوت معناداري بین میانگین دو گـروه نمونـه در سـطح معنـاداري     ) t= 985 .2جنسیت(
درمقایسـه بـا پسـران میـزان     دختـران  از نظروجود دارد. نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه     05/0

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه  موفقیت دانشهاي عوامل فردي در  گویهتأثیر
  باشد.  می شتریبهاي کشور  نخست ورود به دانشگاه

تفـاوت  ) t= 363/2بـر حسـب متغیـر تعـدیل کننـده جنسـیت(      مذهبی عوامل  در تأثیر
وجود دارد. نتـایج بیـانگر آن   05/0گروه نمونه در سطح معناداري معناداري بین میانگین دو 

موفقیـت  هاي عوامل مـذهبی در   گویهتأثیردرمقایسه با پسران میزان دختران است که از نظر
هـاي کشـور    آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشـگاه  دانش

  باشد.  می شتریب
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تفـاوت معنـاداري بـین    ) t=115/2حسب متغیـر جنسـیت(  بر اجتماعی عوامل  در تأثیر

وجود دارد. نتایج بیانگر آن است که از نظر 05/0میانگین دو گروه نمونه در سطح معناداري 
آموزان  موفقیت دانشهاي عوامل اجتماعی را در  گویهتأثیردرمقایسه با دختران میزان  پسران

  دانند.  می شتریبهاي کشور  ه دانشگاهدوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخست ورود ب
  هاي مستقل براساس متغیر تعدیل کننده جنسیت نتایج آزمون تی گروه - 4جدول شماره 

 
  زن مرد

T  سطح معناداري 
 انحراف معیار میانگین معیار  انحراف میانگین

  3  985/2 45039 6548/3 45657 5060/3  فرديتأثیر عوامل 
 19 363/2 59014 8891/3 70250 7200/3  مذهبیتأثیر عوامل 

 35 115/2 57482 7971/3 61581 6610/3  اجتماعیتأثیر عوامل 

عوامـل  حـاکی از آن اسـت کـه بـین     پژوهش حاضـر  شماره نهم سؤال اصلی بررسی 
تـأثیر   مذهبی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمیفردي، خانوادگی، هشتگانه؛ 

آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کسـب رتبـه نخسـت ورود بـه        گذار بر موفقیت دانش
  تفاوت معنادار وجود دارد.  1388الی  1384هاي  هاي کشور طی سال دانشگاه
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فردي، عوامل نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه درون آزمودنی مربوط به تأثیر   - 5شماره جدول 
   آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی مذهبی،خانوادگی، 

Source  
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میایگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

مذهبی، آموزشی، فردي، خانوادگی، عوامل 
 فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی

آموزان دوره  موفقیت دانش تأثیرگذار بر
متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخست 

 هاي کشور ورود به دانشگاه

446/97 7 921/13 505/49 000 

مـذهبی،  فـردي، خـانوادگی،   عوامـل  تـأثیر  بررسی نتایج آزمون بـونفرونی مربـوط بـه    
آمـوزان دوره متوسـطه    بر موفقیـت دانـش   آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی

 1388الی  1384هاي  هاي کشور طی سال استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه
  آموزان؛ بیانگر آن است که از دیدگاه دانش

 01/0تأثیر عوامل فردي بیشتر از خانوادگی، فرهنگی و آموزشی در سطح معناداري  -1
  بوده است. 

هبی بیشتر از عوامل فردي، خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقلیمـی  تأثیر عوامل مذ -2
  ). ≥01/0Pباشد( می

آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کسـب     تأثیر عوامل اقتصادي بر موفقیت دانش -3
بیشـتر از عوامـل    1388الـی   1384هاي  هاي کشور طی سال رتبه نخست ورود به دانشگاه

  ). ≥01/0Pباشد( یمی میخانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقل
آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کسـب     تأثیر عوامل اجتماعی بر موفقیت دانش -4

بیشـتر از عوامـل    1388الـی   1384هاي  هاي کشور طی سال رتبه نخست ورود به دانشگاه
  ). ≥01/0Pباشد( فردي، خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقلیمی می

ایسه با سایر عوامل نیز بیانگر تأثیرگذاري بیشتر این عامل تأثیر عوامل اقلیمی در مق -5
  ). ≥01/0Pباشد( در مقایسه با عوامل خانوادگی، آموزشی و فرهنگی می

   



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو / 224

 
  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی  - 6جدول شماره 

  ها گویه
(I) 
 

  ها گویه
(J) 
 

  تفاوت میانگین ها
(I-J) 

  سطح 
 معناداري

 فردي

 000 313 خانوادگی
 000 -/216 مذهبی
 000 344 آموزشی
 000 307 فرهنگی
 101 -/118 اقتصادي
 000 -/149 اجتماعی

 خانوادگی

 1 98 اقلیمی
 000 -/313 فردي
 000 -/528 مذهبی
 1 32 آموزشی
 1 -/005 فرهنگی
 000 -/430 اقتصادي
 000 -/462 اجتماعی
 5 -/214 اقلیمی

 مذهبی

 000 216  فردي
 000 528 خانوادگی
 000 560 آموزشی
 000 523 فرهنگی
 1 98 اقتصادي
 1 66 اجتماعی
 000 314 اقلیمی

 آموزشی

 000 -/344  فردي
 1 -/032 خانوادگی
 000 -/560 مذهبی
 1 -/037 فرهنگی
 000 -/462 اقتصادي
 000 -/494 اجتماعی
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 1 -/246 اقلیمی

 فرهنگی

 000 -/307  فردي
 1 5 خانوادگی
 000 -/523 مذهبی
 1 37 آموزشی
 000 -/425 اقتصادي
 000 -/456 اجتماعی
 1 -/209 اقلیمی

 اقتصادي

 101 118  فردي
 000 430 خانوادگی
 1 -/098 مذهبی
 000 462 آموزشی
 000 425 فرهنگی
 1 -/031 اجتماعی
 1 216 اقلیمی

 اجتماعی

 000 149  فردي
 000 462 خانوادگی
 1 -/066 مذهبی
 000 494 آموزشی
 000 456 فرهنگی
 1 31 اقتصادي
 000 247 اقلیمی

 اقلیمی

 1 -/098  فردي
 5 214 خانوادگی
 000 -/314 مذهبی
 1 246 آموزشی
 1 209 فرهنگی
 1 -/216 اقتصادي
 000 -/247 اجتماعی

عوامـل  حـاکی از آن اسـت کـه بـین     پژوهش حاضر شماره یازده سؤال اصلی بررسی 
تـأثیر   مذهبی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمیفردي، خانوادگی، هشتگانه؛ 
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آموزان دوره متوسطه اسـتان یـزد در کسـب رتبـه نخسـت ورود بـه        گذار بر موفقیت دانش

ب اولویت وجـود  تفاوت معنادار در ترتی 1388الی  1384هاي  هاي کشور طی سال دانشگاه
آموزان پذیرفته شـده در   دارد. بررسی نتایج ارائه شده حاکی از آن است که از دیدگاه دانش

بندي عوامل شامل؛ اجتمـاعی، مـذهبی، اقتصـادي، فـردي، اقلیمـی، آموزشـی،        کنکور، رتبه
، 53/4، 62/4، 46/5، 51/5، 59/5خانوادگی و فرهنگی به ترتیب با میانگین هاي رتبـه اي  

  . خواهد بود  12/3و  55/3، 62/3

  گیري نتیجهبحث و
  دهد: هاي پژوهش نشان می یافته

هـاي عوامـل    گویهتأثیر نتایج سؤال شماره یک پژوهش حاکی از آن است که، میانگین 
آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسـب رتبـه نخسـت ورود بـه      موفقیت دانشفردي در 

ـ  )sig=01/0؛ t=93/22و در حد زیاد(56/3ان از دیدگاه پاسخ گوی کشور هاي دانشگاه وده ب
حاکی از آن است که بر حسب متغیرهاي آموزان  نتایج استنباطی بررسی دیدگاه دانشاست. 

 بیشـتر از  کارشناسـی )، سـطح سـواد مادر(  از پسـران  شـتر یدختران ب(تیجنستعدیل کننده 
) هزارتومـان  500 تابیشتر از  تومان میلیون ونیم تایک یک()، متوسط درآمد خانوادهابتدایی

 هـاي مـذکور بـا نتـایج تحقیقـات      یافتـه ها وجود دارد.  تفاوت معناداري بین میانگین گروه
ــاري( ــی و مخت ــاران( )، 1384بهرام ــو و همک ــرفت   )2000ویتوری ــه(انگیزش پیش در زمین

، در زمینه تأثیر هـوش و اسـتعداد   )1348بهرامی و مختاري(و  )1377صادقی(تحصیلی) و 
   در موفقیت تحصیلی، همسو است. باال

هـاي عوامـل    گویـه تـأثیر  نتایج سؤال شماره دو پژوهش حاکی از آن است که میانگین 
آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به  موفقیت دانشخانوادگی در 

ـ  )sig=01/0؛ t=29/7و در حد زیاد( 28/3از دیدگاه پاسخ گویان هاي کشور،  دانشگاه وده ب
آموزان حاکی از آن است که بر حسب متغیرهاي  دانش نتایج استنباطی بررسی دیدگاهاست. 

بیشـتر از   سـه ، وبـاالتر  هفـتم و  شش ؛پنج بیشتر از دوتعدیل کننده تعداد فرزندان خانواده(
 سـوم  بیشـتر از  دکتـري (، سـطح سـواد پـدر   )بیشـتر  و هفـت بیشتر از  چهار، وبیشتر هفت

، بیسـواد و  ابتـدایی ؛ راهنمـایی  سـوم  بیشتر از ارشد کارشناسی، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی
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و  راهنمـایی  سوم بیشتر از دیپلم فوق، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی
و  ابتدایی؛ راهنمایی سوم بیشتر از دکتري(، سطح سواد مادر)ابتدایی بیشتر از دیپلم، ابتدایی
 کارشناسـی بیشـتر از  ، بیسـواد و  ابتـدایی ؛ راهنمایی سوم بیشتر از ارشد کارشناسی، بیسواد

 بیشـتر از  دیـپلم ، بیسـواد  و ابتـدایی  بیشـتر از  دیپلم فوق، بیسوادو  ابتدایی؛ راهنمایی سوم
 تایـک  500(، متوسـط درآمـد خـانواده   )ابتـدایی  ، سوم راهنمایی بیشـتر از بیسواد و ابتدایی
 500 تـا بیشـتر از  تومـان  میلیون ونیم تایک یک، هزارتومان 500 تا بیشتر از تومان میلیون

 هزارتومـان  500 تا بیشتر از وباالتر میلیون ونیم یک، تومان میلیون تایک 500و  هزارتومان
هـاي   یافتـه ها وجـود دارد.   ، تفاوت معناداري بین میانگین گروه)تومان میلیون تایک 500و

حمایت در زمینه  )1374ساعی( )و1386نوغانی(ها با نتایج تحقیقات  مذکور در برخی گویه
و )1382(، دهنوي(مادي و معنوي) خانواده براي پیگیري مطالعه و موفقیت کنکور و تشویق

  ، همسو است. ) در زمینه تحصیالت والدین1348بهرامی و مختاري(
هـاي عوامـل    گویـه تأثیر نتایج سؤال شماره سه پژوهش حاکی از آن است که میانگین 

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبـه نخسـت ورود بـه     موفقیت دانشدر مذهبی 
ـ )sig=01/0؛ t=4/22و در حد زیـاد(  78/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
آموزان حاکی از آن است که بر حسب متغیرهاي  دانش نتایج استنباطی بررسی دیدگاهاست. 

 هزارتومـان  500 تاو متوسط درآمد خانواده( از پسران) بیشتردختران جنسیت( تعدیل کننده
 ها وجود دارد.  ) تفاوت معنادار بین میانگین گروهوباالتر میلیون ونیم یک بیشتر از

هاي عوامـل   گویهتأثیر نتایج سؤال شماره چهار پژوهش حاکی از آن است که میانگین 
در کسب رتبه نخسـت ورود بـه   آموزان دوره متوسطه استان یزد  موفقیت دانشآموزشی در 

ـ )sig=01/0؛ t=63/5و در حد زیـاد(  24/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
ي رهایمتغآموزان حاکی از آن است که بر حسب  دانش نتایج استنباطی بررسی دیدگاهاست. 

، )وبیشتر هفت بیشتر از سه، وبیشتر هفت بیشتر از دو(تعدیل کننده؛ تعداد فرزندان خانواده
، سـطح  )بیسـواد و  ابتدایی ؛راهنمایی سوم بیشتر از کارشناسی)(F=053/5(سطح سواد پدر

 بیشـتر از  کارشناسـی ، ابتدایی بیشتر از ارشد کارشناسی، ابتدایی بیشتر از دکترير(سواد ماد
 500 تـا  بیشـتر از  تومـان  میلیـون  تایـک  500(، متوسـط درآمـد خـانواده   )بیسواد و ابتدایی

 ونـیم  یـک ، تومـان  میلیون تایک 500بیشتر از و  تومان میلیون ونیم تایک یک، هزارتومان
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ها  هاي مذکور در برخی گویه یافتهها وجود دارد.  ، تفاوت معنادار بین میانگین گروه)میلیون

کالس کنکور و داشتن برنامه جهت مطالعه، در زمینه تأثیر  )1379(بزرگیبا نتایج تحقیقات 
) در زمینـه تـأثیر   2000، ویتوریـو و همکـاران(   ه ع طـال  ط م رای در زمینه تأثیر ش )1378(دشتی
مـاکس  ، اي مندي جامع دبیران در تدریس عمیق و همه جانبه محتواي دروس مدرسـه  توان

انگیـز بـین    تـأثیر فضـاي علمـی، رقابـت منصـفانه و شـوق      ) در زمینـه  2000ولوهمکاران(
  آموزان، همسو است.  دانش
هاي عوامـل   گویهتأثیر یج سؤال شماره پنجم پژوهش حاکی از آن است که میانگین نتا

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخسـت ورود بـه    موفقیت دانشفرهنگی در 
ـ )sig=01/0؛ t=94/8و در حد زیـاد(  27/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
ي رهایمتغآموزان حاکی از آن است که بر حسب  دانش اهنتایج استنباطی بررسی دیدگاست. 

، )وبیشتر هفت بیشتر از سه، وبیشتر هفت بیشتر از دو(تعدیل کننده؛ تعداد فرزندان خانواده
، )ابتدایی بیشتر از کارشناسی(، سطح سواد مادر)ابتدایی بیشتر از کارشناسی(سطح سواد پدر

 500و هزارتومـان  500 تـا  بیشـتر از  تومـان  میلیون ونیم تایک یک(متوسط درآمد خانواده

تفـاوت معنـادار    )هزارتومـان  500 تا بیشتر از وباالتر میلیون ونیم یک، تومان میلیون تایک
هـا بـا نتـایج تحقیقـات      هاي مذکور در برخـی گویـه   یافتهها وجود دارد.  بین میانگین گروه

کردگان در صحنه  اجتماعی تحصیلجایگاه و منزلت در زمینه ) 1999(دالنی) و 1997(آدامز
اعتبار داشتن تحصیل دانشگاهی بین در زمینه  )1348بهرامی و مختاري(و  اجتماع و جامعه

  ها، همسو است.  همساالن، دوستان و همکالسی
هـاي عوامـل    گویـه تـأثیر  نتایج سؤال شماره ششم پژوهش حاکی از آن است میانگین 

متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخسـت ورود بـه   آموزان دوره  موفقیت دانشاقتصادي در 
ـ )sig=01/0؛ t=72/18و در حد زیاد( 68/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
ي رهایمتغآموزان حاکی از آن است که بر حسب  دانش نتایج استنباطی بررسی دیدگاهاست. 

 500 تـا بیشـتر از   تومـان  میلیـون  ونـیم  تایـک  یـک (تعدیل کننده متوسط درآمد خـانواده 

هـا وجـود دارد.    تفاوت معنادار بین میـانگین گـروه   )تومان میلیون تایک 500و  هزارتومان
، )2001کـانتون( )، 1385طباطبـایی،( ها با نتـایج تحقیقـات    هاي مذکور در برخی گویه یافته

امکـان  در زمینـه  )1997(وآدامـز )2001)، کـانتون( 1999)، نولند(2000ماکس ولوهمکاران(
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در سـایه تحصــیالت دانشـگاهی در مقایسـه بــا مشـاغل یــدي و       کسـب درآمـد متناســب  
التحصیالن دانشگاهی  مالحظه تفاوت سطح زندگی و معیشت فارغدر زمینه ) 1382(دهنوي

  با سایر اقشار جامعه، همسو است. 
هـاي عوامـل    گویـه تـأثیر  نتایج سؤال شماره هفتم پژوهش حاکی از آن است میـانگین  

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبه نخست ورود بـه   موفقیت دانشی در تماعاج
ـ )sig=01/0؛ t=66/22و در حد زیاد( 71/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
ي رهایمتغآموزان حاکی از آن است که بر حسب  دانش نتایج استنباطی بررسی دیدگاهاست. 

 هفـت  بیشـتر از  دو(بیشتر از دختران)، تعداد فرزندان خـانواده  پسرانجنسیت(تعدیل کننده 
 تومـان  میلیون ونیم تایک یک) و متوسط درآمد خانواده(وبیشتر هفت بیشتر از پنج، وبیشتر

ها  ) تفاوت معنادار بین میانگین گروهتومان میلیون تایک 500و  هزارتومان 500 تا بیشتر از
زمینه  در )1385(طباطباییها با نتایج تحقیقات  ی گویههاي مذکور در برخ یافتهوجود دارد. 

هـاي اجتمـاعی و مشـارکت در     مندي شخصی براي فعالیـت  اثر تحصیالت دانشگاه بر توان
اثـر تحصـیل در کسـب پایگـاه و طبقـه       در زمینـه ) 1999(دالنیو ) 1382(دهنويها و  آن

  تر در جامعه، همسو است.  اجتماعی مطلوب
هـاي عوامـل    گویـه تـأثیر  نتایج سؤال شماره هشتم پژوهش حاکی از آن است میانگین 

آموزان دوره متوسطه استان یزد در کسب رتبـه نخسـت ورود بـه     موفقیت دانشاقلیمی در 
ـ )sig=01/0؛ t=51/12و در حد زیـاد(  5/3از دیدگاه پاسخ گویان  هاي کشور دانشگاه وده ب
 است. 

هـاي هـر یـک از هشـت سـؤال اصـلی        هش در خالل یافتهنتایج سؤال شماره نهم پژو
  مذکور، قبالً ارائه شده است. 

عوامـل  بررسی نتایج سؤال شماره دهم پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه بـین عوامـل      
تـأثیر   مذهبی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و اقلیمیفردي، خانوادگی، هشتگانه؛ 

طه اسـتان یـزد در کسـب رتبـه نخسـت ورود بـه       آموزان دوره متوس گذار بر موفقیت دانش
تفاوت معنادار در ترتیب اولویت وجـود   1388الی  1384هاي  هاي کشور طی سال دانشگاه

  دارد. 
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عامل اجتماعی مؤثر ترین دسته عوامل بوده و سپس مذهب در جاي دوم اسـت. بایـد   

. اقتصاد که قطعاً اذعان داشت؛عامل اجتماعی نیز به نوعی بازتاب ساختارمذهبی حاکم است
هاي طبیعی و امکانات باید عامل مؤثري باشد، سـومین عامـل    در آن منطقه بنابر محدودیت

باشد. عامل فردي در جایگاه چهارم بوده و در حد میانی است و پـس از آن اقلـیم    مؤثر می
دهـد، چنـان چـه     قرار گرفته است. آن چه جاي تامل دارد، رتبه آموزش است که نشان می

هـا از آن   اند و سایر زمینه د ساختارهاي آموزشی از دید آنان در این عرصه، نقش نداشتهبای
مؤثرتر بوده اند و از آن جالب تر این که خانواده نیز چنانچه باید رتبه قابـل تـوجهی را بـه    

هاي مطرح شده در  زعم پاسخ گویان کسب نکرده است. در پایان نیز حوزه فرهنگ با گویه
مذهبی و نیـز   –توان نتیجه گرفت؛ بیش از همه نوعی فضاي؛ اجتماعی . لذا میآن قرار دارد

اي از برداشت هـاي و معیارهـاي    معیارهاي ارزشی نهادینه شده اقتصادي به همراه مجموعه
اي بوده که آنان را به مسـیر مـذکور سـوق داده و     ارزشی فردي با الزامات نوع اقلیم منطقه

  اند.  واده و فرهنگ در ششمین تا هشتمین رده جاي گرفتههاي به نام آموزش، خان حوزه

  پیشنهادهاي پژوهش:
  اجتماعی و  يها فعالیت يشخص برا يمند اثر تحصیالت دانشگاه بر توانبا توجه به

کرده دانشگاه در مواجهـه بـا مسـائل زنـدگی و      تحصیل مندي توان، ها مشارکت در آن
کـرده   هـا و اقـوام بـه تحصـیل     فکري خـانواده  اتکاءی، اقدام جهت حل مسائل زندگ

تحصـیل در تحـرك طبقـاتی و     اثـر ، معقـول  يریگ میدر تصم يو ییدانشگاه و توانا
دادن جامعه به مدرك  اهمیت، و اقوام نیبهبود طبقه اجتماعی فرد نسبت به طبقه والد

بـر ایـن اسـاس    و... تـر  تحصیلی عالی دانشگاهی جهت تعامـل مطلـوب و اثـربخش   
است، توسط مراجع اجتماعی استان بیش از بیش در دستور کار قرار گرفتـه  ضروري 

و در راستاي هر چه بیشتر تعمیق و ساري وجاري نمودن آن در جامعه دانش آموزي 
 استان تالش شود. 

 شود با عنایت به تأثیر فوق العاده حوزه مـذهب   با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می
هاي علمی و تخصصی از آن پشتوانه عظیم موجـود   در گرایش سازي به سمت حوزه
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بیش از پیش در راستاي هر چه بیشتر تعمیق نمودن، ارزش مذکور در جامعـه دانـش   
  آموزي استان استفاده شود. 

  روشن است که عامل اقتصاد براي جامعه دانش آموزي فوق، مرجع بایسته اي بوده و
در اقدام خود بـه پیگیـري تحصـیالت     هاي مؤثر آموزان استان یکی از زمینه لذا دانش

دانشگاهی را بهره مندي از مزایاي اقتصادي اثبات شده آن در انواع بازده هاي فـردي  
تـوان از وضـعیت    دانند و معتقدند به واسطه تحصیالت دانشگاهی می و اجتماعی می

اقتصادي بهینه تري در سطوح فردي و اجتماعی بهره منـد شـد لـذا الزم اسـت ایـن      
آمـوزان متوسـطه احیـاء و     مثبت هر چه بیشتر در جامعه استان و بـراي دانـش  ارزش 

 بازشناسی شود. 
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