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 چكيده

موفقیت در آزمون سراسری و ورود به دانشگاه به خود اختصاص داده است. به طوری که عدم موفقیت در  امروزه قسمت اعظمی از فکر جوانان کشور را زمينه:

مل مرتبط های متعدد هنوز در خصوص عواای است که با وجود پژوهشتحصیلی سختی برای آنها همراه است. پشت کنکور ماندن پدیده -آن با شرایط روانی 

این پژوهش روش: پژوهش حاضر با هدف کشف تجارب داوطلبان آزمون سراسری از پشت کنکور ماندن انجام شد.  هدف:. استای انجام نشده مطالعه با آن

در شهر خدابنده بود.  0366سال  آزمون سراسری ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه داوطلبان پشت کنکوریبا رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه

گیری هدفمند و با استفاده از روش نمونه را داشتند شرکت در آزمون سراسریکه تجربه یك یا دو سال بود نفر از این داوطلبان  02نمونه مطالعه نیز شامل 

با ها: يافته تجزیه و تحلیل شد. (2111بین و اشتراوس )رویکرد کوربراساس  ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری وداده. انتخاب شدند

به دست آمد. عوامل اصلی پشت کنکوری داوطلبان آزمون  اصلی مضمون 6مضمون فرعی و  012مفهوم اولیه،  091ن، کنندگاتحلیل عمیق تجربه شرکت

واکنش به رویدادهای عملکرد تحصیلی و روانی، ؛ عملکرد اینهزمی عنوان عواملبه خانوادهسراسری شامل جو اجتماعی، محیط آموزشی، دوستان، ویژگی 

بود « انگیزه موفقیت در کنکور»شده  مرکزی استخراج ةطبقبندی شدند. دسته تحصیلی به عنوان پیامدها و پیامدهای روانی وبه عنوان عوامل فرآیندی؛ ناخواسته 

 بنابراین، وقتی پشت .پشت کنکوری بودبر  عوامل مؤثر یعنیسؤال اصلی پژوهش را در برگرفته و پاسخ نهایی به  و پیامدی ایزمینه، فرآیندی تمام عواملکه 

تواند در نتیجه این پژوهش می گيری:نتيجهشود. شود، در غیر این صورت کنار گذاشته میکنکور ماندن، راهی برای رسیدن به نتیجه دلخواه باشد انتخاب می

آزمون سراسری،  واژه كليدها: مفید باشد. و والدیناندرکاران تعلیم و تربیت، مشاوران مدارس برای دستپشت کنکوری  ذهنی متقاضیان عمیق دنیایدرک 

 اینظریه زمینهداوطلبان پشت کنکور، 

Background: Nowadays, a large part of the country's youth is critical of success in the University Entrance Exam 
(UEE). Thus, that failure in it is associated with the problematic condition psycho-educational for them. Holding the 
university entrance is a phenomenon; despite numerous studies, it has not yet been studied on the factors associated with 
it. Aims: The present study aimed to explore the experiences of the UEE applicants from the back entrance. 
Method: This study was carried out with a qualitative method and grounded theory approach. The statistical population 
of the study consisted of all applicants of the year 1399 from the different academic majors of Khodabandeh  city. The 
study sample included 12 applicants who had the experience of one or two years ' experience in a UEE and were selected 
by purposeful sampling method. A semi-structured in-depth interview was employed to collect data. Data were analyzed 
based on Strauss and Corbin approach (2008). Results: By deep analyzing of applicants’ experience, 160 primary 
concepts, 107 alternative themes and 9 main themes were obtained. Main factors of failure including social atmosphere, 
instructional environment, friends, and family as background factors; mental function, academic performance, and 
reaction to inadvertent events as process factors; mental and academic consequences as consequential factors were 
categorized. “Motivation for success in UEE” was extracted central class that encompasses all background, process, and 
consequential factors, it was the final response to the main research question, that is effective factors on failure in UEE. 
Thus, when failing the test is an option to gain desirable result, it will be selected, otherwise it is abandoned. 
Conclusions:The results of this study can be helpful for instruction administrators, academic consultants, and parents to 
understand applicants’ mental world. Key Words: University entrance exam, failed applicants, grounded theory 
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 مقدمه

انسانی و مشاغل ایجاد نظام آموزشی هر کشور از نظر نیروی 

های ها و دستگاهشده در آن، باالترین نسبت را در میان سازمان

دولتی دارد. با توجه به این وظیفه، الزم است در طراحی و اجرای 

ها استفاده شود. یکی از ترین شیوههای آن از مطلوبفعالیت

های آموزشی را تنظیم توان فعالیتهایی که به کمك آن میشیوه

های علمی است. در نظام آموزشی کشور ما د، استفاده از آزمونکر

ها و برای ورود به دانشگاه های علمی به ویژه کنکورساالنه، آزمون

شود. کنکور، آزمونی است که مؤسسات آموزش عالی برگزار می

آموزان را در رشتة مربوطه برای دانش اکتسابی و تحصیلی دانش

فر، دهد )حاتمی و رضوانینجش قرار میها مورد سورود به دانشگاه

آموزان کشور که (. همه ساله بخش قابل توجهی از دانش0363

شوند، به امید های اصلی و پایدار کشوری محسوب میسرمایه

ای و کمك به توسعة فردی های روشن در زندگی حرفهکسب افق

کنند و ایفای نقش سازنده در جامعه، در کنکور شرکت می

(. به همین 0369 ،یصالحزاده و ، درانی، مقدمکرمدوست ی،سجاد)

دلیل از کنکور به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی 

و آموزشی کشور یاد شده است. این آزمون ساالنه منابع مالی و 

ها دهد؛ از یك طرف خانوادهانسانی عظیمی را به خود اختصاص می

حضور در این رقابت علمی و کسب  و داوطلب هزینه باالیی را برای

شود. از سویی دیگر نیز، دولت به منظور پاسخ رتبه بهتر متقبل می

گویی به این تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و همچنین اجرای 

 قلخانبازگذارد )عدالت آموزشی راهکارهای متعددی را به اجرا می

 (.0363 ،ییو خدا

 0302ها به سال تاریخ برگزاری نخستین آزمون ورودی دانشگاه

نیز بر اساس تصمیم شورای مرکزی  0332گردد. از سال بر می

ها نخستین آزمون کنکور به شیوه سراسری و با پرسش چهار دانشگاه

ای برگزار شد. با شروع کار وزارت علوم و آموزش عالی در گزینه

های صورت متمرکز و با پرسش ، بار دیگر کنکور به0331سال 

معاون وزیر (. براساس گزارش 0313تستی برگزار شد )مردیها، 

)خبرگزاری تسنیم،  علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون  کنندگاناز شرکتدرصد  11حدود  ( هر سال0361

از گروه  هستند که بیشتر آنها کنکوریپشت داوطلبانسراسری، 

پژوهشگران مطالعه  هایاند. هر چند بررسیتجربیآزمایشی علوم 

ای را نشان نداد، حاضر در زمینه تعریف پدیده پشت کنکوری نتیجه

کنکوری با این حال پژوهشگران حوزه کنکور در مطالعه افراد پشت

اند که به انتخاب آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری پرداخته

والحسنی و اسمعیلی، اند )ابحداقل یك بار در کنکور شرکت کرده

های اخیر داوطلبان پشت (. در سال0316؛ نورعلی و عابدین، 0316

درصد از داوطلبانی هستند که موفق به  01حدود  تنهاکنکوری، 

کنکور شانس کمی اند. داوطلبان پشتهای زیر هزار شدهکسب رتبه

شانس متوسطی برای کسب و  0111های برتر زیر برای کسب رتبه

نیمی از  با وجود این که تقریباًاند. بنابراین، داشته 1111ی زیر هارتبه

در اما  ،کنندگان کنکور سراسری پشت کنکوری هستند شرکت

نسبت به داوطلبانی که سال اول کنکور  0111های زیر کسب رتبه

نظر می  رو بهاز این . اندچندان موفق عمل نکردهکنند، شرکت می

گذرانند، در شرایط کنکور را می پشتی که دوران داوطلبانرسد 

یارمحمدیان، سهرابی، گیرند ) تحصیلی سختی قرار می -روانی 

تری را نشان می ( که بدین سبب عملکرد ضعیف0313عریضی، 

در زمینه پیامدها و آثار قبول نشدن داوطلبان کنکور،  دهند.

مهمترین ویژگی ( معتقدند 0316ابوالحسنی، اسماعیلی و اسکندری )

 ،تنیدگی، اضطراب، پذیرفته نشدگان کنکور عدم موفقیت مؤثر در

 ینظام آموزشبا توجه به اینکه  از طرفی، .بودند ترس و احساس گناه

 یلیتحص تیو موفق یلیدر مقاطع تحص شرفتیپ یبندرده یبرا رانیا

مطالعه  هایاز راهبرد یآگاه عدمدارد، بر امتحان  یاندهآیفز دیکأت

 ی ونوجوان ةدور یلیتحص یهاامتحان به خصوص در سال تنیدگیو 

-خانواده هایترین نگرانیاصلیاز  یکی ،متوسطه )داوطلبان کنکور(

از داوطلبان  یاریبسبه طوری که است.  هپرورش بود آموزش و ها و

و  یروح یهابیدر کنکور آس یمربوط به قبول یهاتنشبه علت 

از طرفی، عدم (. 0363 زدل،ی یباق ی وئ)کاوه نندیبیم یجسم

آموزشی از مهمترین مشکالت کنونی نظام  موفقیت و افت تحصیلی

ها میلیارد از بودجه ده هر سالهشود. به طوری که نیز محسوب می

که  های جامعهدهد و نیروهای بالقوه و سرمایهکشور را به هدر می

، لیلیژادماند )سلملیان و کاظم نثمر میهمان نیروی انسانی است بی

(. شواهد پژوهشی نیز نشان 0369؛ به نقل از نریمانی و میری، 0363

ها و ها، نابسامانیها و بزهکاریبسیاری از انحراف ةریشدهد می

غیرمستقیم مرتبط با  عاطفی به شکل مستقیم و - روانی مشکالت

رسولی خورشیدی، است ) و شکست تحصیلی عدم موفقیت

؛ عابدینی، 0361؛ ظریف قاسمیان، 0362صرامی، نادری و شجاعی، 

در  موفقیتعدم توجه به عواملی که منجر به  ،. بنابراین(0361
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در موفقیت  .ای برخوردار استاهمیت ویژه ، ازاندشده کنکور

؛ 2103)گاماریس و سمپیو،  به عوامل بسیاری بستگی داردکنکور 

ی و هاشمی پرور، نریمانی، تکلوایمان. (2103مرشو، بیشو و تگین، 

آموزان در ( معتقدند مطالعه عوامل مؤثر بر موفقیت دانش0366)

ای است؛ زیرا موفقیت در کنکور، ورود به دانشگاه مسأله پیچیده

مؤثر بر عوامل مبتنی بر شواهد پژوهشی نیز عنصری چندبعدی است. 

، نگری و خودباوریعبارتند غایتموفقیت در آزمون سراسری 

پشتکار و  ،هوش تحصیلی ،امکانات آموزشیحمایت خانوادگی و 

، تعامالت اجتماعی، یادگیری (0369، میری و نریمانی) ریزی برنامه

دار از طریق ارائه اطالعات به صورت روشن از سوی معلم، معنی

(، آموزش 2102آموزان )اشنایدر و پرکل، رابطه معلم با دانش

زمون ورودی دانشگاه ریزی و راهبردهای نوشتن به داوطالبان آبرنامه

و پیشینه خانواده وضعیت اجتماعی باالتر (، 2121)رای و گراهام، 

نوع دیژپلم، گروه  (،2102، شوورس و کینسمان) ترتحصیلی قوی

 شغل پدر و مادر آزمایشی، جنس، نوع آموزشگاه، تحصژیالت و

ی و سجاد؛ 0362، خدابنده اویلیو  حسینیشاه نژاد،سبحانی)

؛ قلخانباز و خدایی، 0369؛ سلیمی و پاساالری، 0369، همکاران

کوشی . عالوه بر این، عوامل شخصیتی همچون سخت(0363

(، پایین بودن 2101(، داشتن تفکر انتقادی )آذر، 0362ی، خار)

 ،یختگیخودانگ(، 2103تنیدگی )کاراتاس، آلکی و آیدین، 

ی ریادگی یراهبردها و سرعت عمل ،یهدفمند ،یطلبتیموقع

از جمله موارد دیگری هستند که بر ( 0369ی و همکاران، سجاد)

 تیعوامل مؤثر بر موفق به عبارتی، .موفقیت در کنکور تأثیر دارند

 طیشرا، خانواده یضاف ،یآموزش ،یتابع عوامل فرد در کنکور

آموزان موفق و بین دانشاجتماعی فرهنگی است و از این نظر 

 تفاوت معنادار وجود دارددر کنکور آموزان ناموفق دانش

نوربخش و ؛ 0369پور، ناصری؛ 0316و همکاران،  ابوالحسنی)

 (.0361، حائری

با عنوان تأثیر  در پژوهشی( 0361و رفیعی ) آهنچیان، نوغانی

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سرمایه

وزان دختر آمنفر از دانش 311سراسری ورود به دانشگاه، به مطالعه 

دانشگاهی شهر اصفهان پرداختند. این پژوهشگران با و پسر پیش

به این نتیجه دست یافتند که استفاده از روش رگرسیون لوجستیك 

متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و 

پیشینه تحصیلی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون 

دست آمده از ه نتایج ب ،اند. همچنیندانشگاه داشتهسراسری ورود به 

این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای رشته 

تحصیلی، جنسیت، نوع مدرسه، ناحیه، سال تولد و وضعیت تأهل با 

با این  .بودموفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه 

اسمعیلی و آفرینش خاکی ، بخشرواننتایج پژوهش  وجود،

و کنکور اوقات فراغت ممتازین  که با عنوان مقایسه گذران( 0360)

با تأکید بر فعالیت جسمانی و با روش آماری  راه نیافتگان به دانشگاه

آموزان دختر و پسر با رتبه زیر نفر از دانش 032ناپارامتریك روی 

افته به دانشگاه آموزان دختر و پسر راه نینفر از دانش 020و  0111

الی  2آموزان ممتاز در شبانه روز که دانش نشان داد انجام شده بود

ساعت اوقات  3آموزان پذیرفته نشده بیشتر از ساعت و دانش 3

آموزان پذیرفته نشده اوقات فراغت دارند و به این ترتیب دانش

نیز در  (0369) سلیمی و پاساالریفراغت بیشتری داشته اند. 

 دانش های اجتماعی و تحصیلینقش ویژگیا عنوان پژوهشی ب

آموختگان دبیرستانی استان هرمزگان در موفقیت آنان در آزمون 

های همبستگی و رگرسیون با استفاده از روش هاورودی دانشگاه

آموختگان دبیرستانی، مدیران و چندگانه به مطالعه سه گروه دانش

کیفیت مطالعه آنها نشان داد دبیران استان هرمزگان پرداختند. نتایج 

های تکمیلی مانند برخی فعالیتدر کنار های تحصیلی، دوره

های کنکور و یا خواندن محتواهای آموزشی در شرکت در کالس

تواند بر می ،های ویژه توسط افرادشرایط زمانی خاص و با اولویت

فقیت در مو . به اعتقاد آنهاموفقیت در کنکور تأثیرگذار باشد

هم از ساختارهای دانشی و هم از عوامل ، هاآزمون ورودی دانشگاه

های انگیزشی، فرهنگ گیریمحیطی و موقعیتی مانند جهت

 های اجتماعی و آموزشی متأثر است.یادگیری، زمینه

( در پژوهشی با عنوان وضعیت فقر: یك 2106لیو، کیو و مورگان )

ایین در آزمون اقتصادی پ -مطالعه موردی از وضعیت اجتماعی 

نام در دانشگاه، به ورودی دانشگاه ملی دانشجویان چینی و ثبت

التحصیل مقطع متوسطه پرداختند. آموز فارغدانش 032مصاحبه با 

نتیجه مطالعه آنها نشان داد که جو مدرسه )یعنی کیفیت کلی 

معلم و فشار همساالن(، محیط منزل  -آموز مدرسه، تعامالت دانش

والدین و اندازه خانواده( به  -آموز ینی، روابط دانش)حمایت والد

گذارد. همچنین، طور منفی بر موفقیت تحصیلی فرزندان اثر می

اجتماعی خانواده با نمرات پایین قبولی در  -وضعیت اقتصادی 

 نام در دانشگاه رابطه دارد.آزمون ورودی دانشگاه و در نهایت ثبت
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های در کل، با توجه به اهمیت کنکور برای داوطلبان، خانواده

؛ سلیمی 0366پرور و همکاران، آنها و نظام آموزشی کشور )ایمان

( و همچنین با توجه به پیامدهای پدیده پشت 0369پاساالری،  و

مطالعه اساسی  (،0362راد، امیدیان، رحمتی و فرهادیکنکوری )

رسد. همچنین، بر فرآیندهای پشت کنکوری ضروری به نظر می

 یو خارج یداخل یدر منابع پژوهشان پژوهشگر یجستجوهااساس 

از پشت  یسراسر که به تجارب داوطلبان کنکور یفیپژوهش ک

این پژوهش از جهات ؛ در نتیجه، کنکور ماندن بپردازد را نشان نداد

تواند حائز اهمیت باشد. از لحاظ نظری این پژوهش مختلفی می

تواند اطالعات ارزشمندی در بارة تجارب داوطلبان کنکور از می

فرآیند پشت کنکوری فراهم کند. از لحاظ کاربردی نیز این 

ریزان آموزشی، ند راهنمای عملی مناسبی برای برنامهتواپژوهش می

های اندرکاران تعلیم و تربیت، مشاوران تحصیلی و خانوادهدست

سازی و مدیریت مناسب شرایط متقاضیان کنکور در جهت فراهم

 پژوهش محیطی، خانوادگی، روانی و تحصیلی باشد. بنابراین،

اکتشافی و تحلیل  یدکند تا با استفاده از رویکرتالش می حاضر

به و  کرده شناساییمؤثر بر آن را ، عوامل کنکوریپشتتجارب 

هدف از این  بدین ترتیب .بازنمایی کندمعنایی های مؤلفه صورت

ای، زمینه سؤال بود که چه عوامله این گویی بپژوهش پاسخ

 کنکور شدن داوطلبان آزمون سراسریپشتیندی و پیامدی در آفر

 نقش دارند؟

 روش

ای انجام پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه

قابلیت این روش در کشف ای به دلیل انتخاب نظریه زمینهشد. 

کنکور ماندن، دستیابی به الگوی پارادیمی و ماهیت تجربه پشت

جامعه آماری پژوهش شامل همة داوطلبان  تبیین مناسب آن بود.

روش شهر خدابنده و  0366سال  آزمون سراسری کنکوریپشت

به صورت هدفمند بود و تا مرحله اشباع ادامه پیدا کرد.  گیرینمونه

کنکوری از پشت داوطلبان نفر از 02نمونه مورد مطالعه نیز شامل 

قرار  سال 20تا  01در دامنه سنی های تحصیلی مختلف بود که رشته

اسری آزمون سرتجربه یك یا دو سال شرکت در دارای  داشتند و

نفر از  9شامل  کنندگانشرکت. ید(ئرا مالحظه نما 0)جدول  بودند

چی و مؤسسه کانون قلم یکنکورهای مؤسسهکنندگان مراجعه

نفر از  2 و تربیتی رهگشا، - نفر از مرکز مشاوره تحصیلی 3، گاج

بودند. از استان زنجان خدابنده  شهرفجر  کنندگان کتابخانهمراجعه

. یه صورت هدفمند انتخاب شدندنفر دختر  9پسر و نفر  9این تعداد 

 درو بیشتر سال  یكتجربه شرکت »ورود به پژوهش های معیار

، کنندگاندهی شرکتبراساس خودگزارش بود. همچنین« کنکور

که مانع پاسخ روانی  یا جسمییا بیماری  هرگونه مشکلداشتن 

 شرکت خروجمعیارهای شد از گویی به سؤاالت مصاحبه می

 بود.پژوهش  ازکنندگان 

ساختاریافته انجام شیوه مصاحبه عمیق نیمه ها بهآوری دادهجمع

 طرفه بین مصاحبه شد. نخست تالش شد تا اعتماد و اطمینان دو

ها در مرکز مشاوره برقرار شود. مصاحبه پژوهشگرشوندگان و 

که یك فضای  تربیتی رهگشا در سطح شهر -تخصصی تحصیلی

ها سپس با استفاده از ضبط صوت، مصاحبه انجام شد.آرام بود، 

شکل نوشتاری  ضبط و بعد از پایان هر مصاحبه، تمام محتوای آن به

کنندگان سه یك از شرکت ها از هرتبدیل شد. در جریان مصاحبه

بیان کنید، در ماندن  تجربه خود را از پشت کنکور»سؤال کلی 

 و پشت کنکور ،دهید خود توضیح ماندن مورد دالیل پشت کنکور

چه تأثیراتی بر زندگی خصوصی و تحصیلی شما گذاشته ماندن 

های حاصل از پژوهش، داده ةپرسیده شد. همزمان با ادام« است؟

ها تا های بعدی را تعیین نمودند. مصاحبهمصاحبه ها، مسیرمصاحبه

ها و مضامین آشکار شد و اطالعات به اشباع بندیجایی که طبقه

ی شناسروشبر اساس ها تحلیل داده تجزیه و دامه یافت.رسید، ا

 انجام شد. MAXQDA10 افزارنرم( و با 2111اشتراوس )کوربین و 

انتخابی  و محوری باز، شامل سه نوع کدگذاریشناسی این روش

کدگذاری باز و محوری انجام  ابتدا یند،آفرراستای این در است. 

و  یندآپارادایمی یعنی زمینه، فرگرفت و طبقات مربوط در الگوی 

، طبقه انتخابیی کدگذاری در مرحله ،پیامد مشخص شدند. سپس

طبقه مرکزی،  گردید. پژوهش استخراجمحوری  مرکزی یا مضمون

گر چرایی پدیده مورد نظر است گر چگونگی و تبیینتوصیف

قابلیت اعتماد  برای ارزیابی(. به عالوه، 2111)کوربین و اشتراوس، 

و  3تأییدپذیری ،2اطمینان قابلیت ،0های باورپذیرینتایج، شاخص

جهت دستیابی به معیارهای  .مدنظر قرار گرفتند 3پذیریانتقال

 مصاحبه و گزارش پژوهش برای شرکت هایرونوشت، ادشدهی

                                                           
1. credibility 
2. dependability 
3.confirnability 
4. transformability 
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مخالفت آنها با مطالب ذکر شده و  کنندگان ارسال شد تا موافقت یا

 به منظور تضمین قابلیتبه عالوه،  .ددهش مشخص گرهای پژویافته

های مربوط به شد تا فرایندها و تصمیم ها تالشاطمینان یافته

متن پژوهش تشریح شود. در  طور مستند و واضح در پژوهش به

 ها با پیشینه پژوهشنهایت، در مورد مالک تأییدپذیری نتایج، یافته

. نظری در تبیین آنها اقدام شدهای مقایسه شد و با استناد به بحث

کنندگان مشارکتمنظور حفظ حقوق  پژوهش بهاین در  سرانجام،

 مطالعه برای مشارکت شیوه اخالقی، اهداف و اصول و رعایت

ها مصاحبه برای شرکت در هاداده شد و رضایت آن شرحکنندگان 

گردید. همچنین، به منظور رعایت  جلبضبط محتوای جلسات  و

ها از طریق کد و اری و محرمانه ماندن اطالعات، مصاحبهاصل رازد

 نام انجام شد.بی
 

 کنندگان پژوهشمشارکت مشخصات اولیه .0جدول

 کنکور دفعات شرکت در  تیفرد جنس یفعل تیوضع کنندگانکد شرکت

 یك بار پسر گروه علوم تجربی 0

 یك بار دختر گروه علوم تجربی 2

 یك بار پسر گروه علوم تجربی 3

 دو بار دختر گروه علوم تجربی 3

 دو بار پسر گروه علوم تجربی 1

 دو بار دختر گروه علوم تجربی 9

 دو بار پسر گروه ادبیات و علوم انسانی 2

 یك بار دختر گروه ادبیات و علوم انسانی 1

 یك بار دختر انسانی گروه ادبیات و علوم 6

 دو بار پسر گروه ریاضی و فیزیك 01

 یك بار پسر گروه ریاضی و فیزیك 00

 یك بار دختر گروه ریاضی و فیزیك 02

 

 

 هايافته

های ها و نقل قولها، تمامی گفتهتحلیل مصاحبهتجزیه و جهت 

مرحله مورد مطالعه دقیق قرار گرفت تا  کنندگان چندینشرکت

کنکوری داوطلبان آزمون پشت برتری از عوامل مؤثر شناخت عمیق

های مکرر و جستجو در متن . بعد از مقایسهحاصل شودسراسری 

ابتدا  های مرتبط با پدیده مورد پژوهشها و واژهها، عبارتمصاحبه

به هر  .ج گردیدمضمون فرعی استخرا 012 مفهوم اولیه و سپس 091

 کدام از مضامین استخراج شده معنی و مفهوم خاصی داده شد. پس

کنندگان، مفاهیم مشترک درون های شرکتاز بازخوانی توصیف

های خاص موضوعی شکل گرفت. در مرحله بعد، زیرمضامین طبقه

مضمون اصلی به  6تری قرار گرفته و سپس مورد بررسی عمیق

بندی گردید. در کنکوری تقسیمپشت تجربهعنوان عوامل اصلی 

ها، آنها به و صحیح بودن یافتهقابلیت اعتماد نهایت، برای اطمینان از 

های موردنظر، از ایجاد تعدیل کنندگان ارائه گردید که پسشرکت

ها دست آمد. به عبارت دیگر، از تحلیل عمیق مصاحبهه نهایی ب نتایج

مضمون  6، شت کنکور ماندناز پ کنندگانپیرامون تجربه مشارکت

، محیط آموزشی، دوستان، ویژگی اجتماعجو »اصلی شامل 

عملکرد روانی، ؛ عملکرد ایزمینه عنوان عواملبه  گیخانواد

تحصیلی و واکنش به رویدادهای ناخواسته محیطی به عنوان عوامل 

استخراج « و تحصیلی به عنوان پیامدها پیامدهای روانی وفرآیندی؛ 

 .ندگردید

 مضامین فرعیشود، مشاهده می 2گونه که در جدول همان

در مقابل آن بیان شده است. این  ،مرتبط با هر یك از مضامین اصلی

که نشان از نقش مهم  ندها بارها تکرار شدها در تمام مصاحبهعبارت

رای ب. هستکنکور ماندن داوطلبان آزمون سراسری آنها در پشت

-سال سن و تجربه یك سال پشت 01با  0کد  کنندةشرکت مثال

دانشگاه  در آدموقتی  مبه نظر»کنکور ماندن این طور اظهار داشت: 

«. کنکور بمونهبهتره پشت، هشمین قبول خودش مورد عالقه ةو رشت

کنکور ساله و با تجربه دو سال پشت 06، 3کننده کد  یا شرکت

ای که آینده بهتری برایمان رشتهیست به قرار ناگر »ماندن معتقد بود 

بنابراین، تجربه «. کنکور بمونیمدارد قبول بشویم، بهتره پشت

در  شرایطقرار دارد. این  شرایطتحت تأثیر یکسری  کنکوریپشت

جو ) ایزمینه شرایطاز  عبارتندکه  اندبندی شدهکلی طبقه سه دسته

 (،خانوادگی هایاجتماعی، محیط آموزشی، دوستان و ویژگی
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عملکرد تحصیلی، عملکرد روانی، و و اکنش به ) فرآیندیشرایط 

این شرایط در  پیامدها )روانی، تحصیلی(؛( و رویدادهای ناخواسته

مضامین تأثیرگذار هستند.  افراد پشت کنکوریکنار یکدیگر بر 

مربوط به هر یك از شرایط یاد شده به طور مبسوط در ادامه توضیح 

 است:داده شده 

جو اجتماعی یا به عبارتی فشار مضمون نخست ( جو اجتماعی: 0

فشار اجتماعی، فرهنگ، جو  و عواملی مانند انتظارات است. اجتماع

-عنوان جو اجتماعی دسته بندی کلی بارقابت در دستهو  اجتماعی

توانند ای میاین عوامل در نقش عوامل اثرگذار زمینه. بندی شدند

بگذارد ولی اثرات آنها مستقیم  کنکور اثربر عملکرد داوطلب 

مضمون  ترینکنکوری، کلیاین مضمون از نظر تأثیر بر پشت نیست.

انتظارات و ای پژوهش حاضر بود. یکی از آنها اصلی و زمینه

ها به آن اشاره زیرا به صراحت در اکثر مصاحبهتوقعات جامعه است. 

سال سن و  06ا ب 6کننده کد شرکت ،به عنوان مثال .شده است

به نظرم کسی که االن تو این »تجربه یك بار کنکور دادن بیان کرد: 

جامعه فقط مدرک و تحصیالت دانشگاهی داشته باشه نمیتونه 

ه کنندشرکتو یا « زندگی کنه، بلکه باید آینده شغلی هم داشته باشه

کند بیان می کنکور ماندنساله و با تجربه دو سال پشت 21، 1کد 

کنیم، ها هم کار ماهارو خراب کرده؛ هر چقد تالش میسهمیه»ه: ک

که به مضمون عدالت در « یه عهده هستن که راحت قبول میشن

 کنکور اشاره دارد.

باشد که مضمون بعدی محیط آموزشی می( محیط آموزشی: 2

در : »کنیم. نقل قول اولدر اینجا به ذکر چند نقل قول بسنده می

ها شوق چندانی برای جود نداشت و اکثر بچهو رقابت ما جو مدرسه

ساله و تجربه یك سال  01، 2کننده کد )شرکت« کنکور نداشتن

با تجربه دو بار  2کننده کد کنکور ماندن(. همچنین، شرکتپشت

 مدرسه برایمان»سال سن بیان کرد:  21کنکور ماندن و پشت

که  ایسهمدر در»نقل قول سوم: «. ذاشتمینبرنامه  های فوقکالس

 مونهاداشت؛ یعنی کالسنخوندم، طرح کنکور وجود من درس می

« کردندمینبرای کنکور آماده  مون ماروهاکه معلم طوری بود

ساله و تجربه یك ساله پشت کنکور  01، 0کننده کد )شرکت

 ماندن(.

 و ، همساالنپژوهش حاضرهای طبق یافته ( نقش دوستان:3

نقش  داوطلبان کنکور عملکرد ر نحوهتوانند دها میهمکالسی

و  «سطح انتظار دوستان»، «سرگرمی و تفریح با دوستان»داشته باشند. 

کنکور ماندن داوطلبان مرتبط پشتبا « مطالعه گروهی با دوستان»

سال سن و تجربه دو  20با  3 کننده کدهستند. در این رابطه شرکت

مطالعه برای کنکور ها اکثر بچه» سال پشت کنکور ماندن بیان کرد:

ها با دیدن اونمن هم  گذاشتن.ردن و برای آن وقت نمیکنمی

 با تجربه یك سال پشت 02کنندة کد یا شرکت«. شدمدلسرد می

 بین دوستاندر  راگ» سال سن اظهار کرد: 01کنکور ماندن و با 

عقب نمونه و  همدیگهکنه از آدم سعی می ،رقابت وجود داشته باشه

 «.باال بکشهرو به هر زحمتی که شده  خودش

های ویژگی بعدیمضمون : های خانوادگیویژگی (3

 کنکوریپشتخانوادگی عوامل تمام  2. در جدول است خانوادگی

قسمت تنها به ذکر چند مورد از مهمترین نقل  درج گردیده و در این

سال سن و دو  21با  01کننده کد شرکتها بسنده خواهد شد. قول

شرایط مناسبی برای درس ام خانواده» پشت کنکور ماندن گفت:بار 

همچنین، در ارتباط با ویژگی های «. کنندخواندن مهیا نمی

 فرزندشانچگونگی تعامل والدین با خانوادگی باید اضافه کرد که 

مثالً دارد.  ی مطالعه و انجام تکالیف درسی وی ارتباطبا نحوه

ها و گیریدر تصمیم« مداخله» و« نظارت»والدین از نظر میزان 

 کننده. شرکتفرزندشان با یکدیگر تفاوت دارند درسی ریزیبرنامه

سال سن چنین  06کنکور ماندن و با تجربه دو سال پشت 3کد 

کنه اگه منو به حال خیلی گیر میده. فکر میمانم مخصوصاً ما»گفت: 

با  00نده کد کنیا شرکت. «خوبی نمیارمدر کنکور رتبه خودم بذاره 

چون سال قبل »ساله بیان کرد:  01تجربه یك بار کنکور دادن و 

گیری زنن و سختسرم می توهمش نتیجه خوبی نیاوردم، مامانم اینا 

 «.کننمی

برخی از عملکرد  به نحوهاین مضمون ( عملکرد روانی: 1

 ماندن کنکوردر جریان پشت رفتاری و ذهنی خود فرد الگوهای

 از جمله «هدف»و « افت انگیزه»، «تنبلی». به عنوان مثال، اشاره دارد

در این زمینه،  .شوندمحسوب می عملکرد روانیمضامین فرعی 

سال سن  06با تجربه دو بار کنکور دادن و با  9کد  کنندهشرکت

فضاهای مجازی و تفریح و  درتنبلی و مشغول شدن »اظهار داشت: 

ل اصلیه. آدم حوصله نداره خودش دلی های بیهوده واقعاً یهسرگرمی

سال سن و دو بار  21با  2مصاحبه شونده کد «. رو به زحمت بندازه

سال اول »معتقد بودند:  زیراکنکور دادن دچار افت انگیزه شده بود؛ 

عامل دیگری «. خیلی پرانرژی درس خوندم ولی االن انگیزه ندارم

است. در  یهدفمندگیرد، می قرار عملکرد روانیکه در مضمون 
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مورد نظر اهمیت زیادی و دانشگاه یابی به رشته دست، این میان

با تجربه یك بار کنکور  02ه کد کنندداشت؛ تا حدی که شرکت

 آرزوی خوب تبهشاید کسب ر» کرد:گونه بیان این ساله 01دادن و 

و دانشگاه مورد  رشته در قبولیاصلی من هدف  اما باشد، همه

 «.ام هستعالقه

پشت ترین مضامین یکی دیگر از مهم( عملکرد تحصیلی: 9

در . مناسب بودنا یادگیریشرایط تحصیلی و ، کنکوری داوطلبان

 با ارائه شواهد عینی از مصاحبه مضامین این قسمت هر یك از

 مضامین عدمشوندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی از این 

با  1 کنندهشرکتمثال مناسب برای مطالعه است.  انتخاب محل

 ما محیط خونه»ساله اذعان داشت:  21تجربه دو بار کنکور دادن و 

، به همین بودمهم خیلی به سر و صدا حساس  من نداشت،آرامی 

تونستم تو خونه درس بخونم، تو مدرسه و کتابخانه هم نمیدلیل 

مطالعه به صورت کنکوری است  از مضامین بعدی«. تمرکز نداشتم

با تجربه  2کننده با کد شرکتبرخوردار است.  یت باالییکه از اهم

چون نمی دونستم »سال سن گفت:  01یك بار کنکور دادن و 

چطوری باید برای کنکور بخونم و تست زدن چقدر مهمه، تو 

کم مطالعاتی  ساعات مهم دیگر عامل «.کنکور رتبه خوبی نیاوردم

روزهای تعطیل در »: شودنقل قول اشاره مییك . برای نمونه به است

 رفتمکه مدرسه می ساعت و در روزهای غیرتعطیل دوتا یك بین 

کنکور ساله و با تجربه اولین سال پشت 06، 6)کد « مداشتای نمطالعه

 ماندن(.

حوادث نوع واکنش به گاه ( واکنش به رویدادهای ناخواسته: 2

، تواندمی «مرگ عزیزان»و « تصادف»، «بیماری»ناخواسته مثل 

شود: قول اشاره میدر اینجا به دو نقل .دهد امکان موفقیت را کاهش

خواستم کنکور بدم پدربزرگم یدفعه فوت من سال اولی که می»

ام شوکه شدیم به خاطر همین، کرد. طوری که من و کل خوانواده

وقتی به حالت طبیعی و عادی خودم برگشتم که دیدم دیر شده و 

« ه برای کنکور رو از دست دادمبیشتر از نصف زمان مطالع

ساله و تجربه دو بار کنکور دادن(. یا  21، 01کننده کد )شرکت

کنکوری سال سن و تجربه دو سال پشت 21با  2کننده کد شرکت

دلیل اینکه دستم شکست مدتی اصالً نتونستم سال قبل به »گفت: 

 «.درس بخونم

دلیل بار ه ب کنکوری را معموالًدوران پشت( پیامدهای روانی: 1

توان گفت دوران می ،کندروانی و عاطفی زیادی که وارد می

دائما » :اول فرق دارد بار چون شرایط خیلی با آزمون .سختی هست

دوستان  ؛کنم که چرا بار اول نتونستم قبول بشمخودم را سرزنش می

کالسی و شرایط دیگه مثل قبل نیست و این باعث میشه احساس هم

با تجربه یك بار کنکور دادن  00کننده کد )شرکت «خستگی کنم

مشکالت روانشناختی به دلیل شرایط  ساله(. همچنین، بروز 01و 

ماندن  کنکورپشتاز پیامدهای  مهار، تا حدودی غیرقابل دشوار و

دوستام قبول شدند و از طرف خانواده و  بینم همهوقتی می». بود

چرا سال اول قبول نشدم و گیرم که دوستان تحت فشار قرار می

کننده )شرکت« شومعصبانی می و گیرم، دلسردمورد مقایسه قرار می

رضایت یا ساله و تجربه یك بار کنکور دادن(. به عالوه،  01، 1کد 

. بخش قرار گرفتاین  درپشت کنکوری  از فرآیند عدم رضایت

ر سال سن و تجربه یك بار کنکو 01با  0ه کد کنند نقل قول شرکت

ام خوشحال و راضیم؛ چون این دفعه کنکوریاز اینکه پشت»: گفت

و این  دلخواهم برسم بهتر میدونم چه جوری تالش کنم تا به نتیجه

 «.فرصت برای من ارزشمنده

، تأثیر کنکور ماندنپشت نتایجیکی از  ( پیامدهای تحصیلی:6

از  کنکور ماندنپشت پیامداست.  داوطلبانآن بر عملکرد تحصیلی 

 ارتباط تالش و پیامدِ مورد»کنندگان در دو مضمون نظر مشارکت

-طبق اظهارات مشارکت .قابل بررسی است« رتبهتأثیر بر » و« انتظار

-قابل ةنتیج مطالعه برای کنکورکنندگان، اگر یك رفتار مانند 

دهند آن را انجام آموزان ترجیح میباشد، دانش توجهی نداشته

میده یا درس در  احساس میکنه کاری که انجاموقتی آدم . »ندهند

کننده کد )شرکت« آیندش تأثیری نداره، انجام دادنش سخت میشه

 آموزانِبعضی از دانشساله(.  06با تجربه دوبار کنکور دادن و  9

تأثیر  کنکوریپشتکننده در پژوهش بر این باور بودند که شرکت

 01کننده کد د. شرکتگذارجا می آنها به بر رتبهتوجهی منفی قابل

رفته  رفته»ساله این طور گفت:  21با تجربه دو بار کنکور دادن و 

کنکور ماندن همچنین اشاره شد که پشت«. فتم داره بیشتر میشهاُ

سازماندهی » ،«ریزی درست اصالح روش مطالعه، برنامه»باعث 

  شد.« بهبود یا کاهش دقت و تمرکز»و « خوب یا ضعیف مطالب

 ةمضامین اصلی و فرعی و مقایس سازینهایت با یکپارچه در

انگیزش موفقیت در »یك مقوله هسته یا مرکزی به نام تطبیقی آنها، 

حاصل گردید که مقوالت و مفاهیم جزئی را پوشش « کنکور

 ترین سطح مفهومی را داشت وی مرکزی انتزاعیطبقه . ایندهدیم

 بر موفقیت در  تأثیرگذار پیامدیای، فرآیندی، و تمام عوامل زمینه



 0366اسفند( )زمستان، 69، شماره06دوره                                                                                                                  وانشناختی                      مجله علوم ر

 

3611 

 
 
 

 

پژوهش سؤال اصلی و نیز پاسخ نهایی به  گرفتبر میرا در  کنکور

کنکور . داوطلبان، پشتبود کنکوریپشتیعنی عوامل مؤثر بر 

 ، واهدافیابی به برای دست راهی کلیرا به طور  ماندن

ترتیب،  ایننگرد. بهشغلی می -ی تحصیلیبرخورداری از آینده

 اهداف گیرد که بهزمانی در اولویت قرار می کنکور ماندنپشت

شود تا می صورت کنار گذاشته این غیر انجامند. در نظر بی مورد

همه  2 در جدول داشته باشد. در پی ها راکارکرد این زمانی که

ای مضامین فرعی، مضامین اصلی و الگوی پارادایمی نظریه زمینه

 پژوهش ارائه شده است.

الگوی پارادایمی پژوهش را در زمینه تجربه  0همچنین، شکل 

 دهد.نشان میکنندگان پژوهش کنکور ماندن شرکتپشت

 

 مستخرج از تجارب زیسته شرکت کنندگان در پژوهش حاضر فرعیو  اصلیمضامین  .2جدول

 مضامین فرعی اصلی مضامین پارادایمی الگوی

 زمینه

 رقابت، عدالتفشار اجتماعی، فرهنگ، انتظارات اجتماع،  اجتماعی جو

 محیط آموزشی

 اتمشاور مدرسه، انتظار ،کنکوری مدرسههای آموزشی و مدرسه، کتابو تجهیزات امکانات کیفیت آموزشی مدرسه، 

مدرسه، فضای رقابتی ضعیف مدرسه، سبك جو یادگیری ، مدرسه کنکور کالستشویق مدرسه، ، مدیر و کادر مدرسه

 مدرسهدر مناسب مطالعه ، نبود فضای هاهمکاری ضعیف با همکالسیدبیران،  تدریس

 دوستان
، ایجاد انگیزه یا مشکالت با دوستان نزدیك، سطح انتظار دوستان، مطالعه گروهی با دوستانسرگرمی و تفریح با دوستان، 

 سرکوب انگیزه توسط دوستان

 های خانوادگیویژگی

 اهمیت بودن نسبتبیخانواده،  شیوه تربیتی خانواده، جو روانیضعف حمایت عاطفی خانواده،  والدین، مداخلهیا  نظارت

، وابستگی مادربزرگفرهنگ خانواده، بیماری  ،خانواده تجربگیکماجبار خانواده، شرایط نامناسب مطالعه،  ،به تحصیل

 ،وآمد ، خانه شلوغ و پررفتمیزان و نوع تحصیالت اعضای خانوادهآخر،  فرزند اول یا انتظار خانواده، سطحبه خانواده، 

 مشکالت اقتصادی خانواده

 فرآیند

 روانی عملکرد

دستیابی به شغل امید  توجه به حاشیه، ،ضعیف، افت انگیزه، تنبلی خوداعتماد به ، نبودن جدی ضعیف، پذیریمسئولیت

ضعف ، هدف، عالقه، تنیدگی تحصیلی، و استراحت تفریح ،کیفیت خوابنظمی، خودتنظیمی، بی ،پرتیحواس، مناسب

، ضعف در مدیریت زمان، ضعیف نگریآینده، کسب احترام ،کسب منزلت اجتماعیامید به آوری، ، تابپشتکار و اراده

، خودشناسی ضعیف، کنکور تنیدگی ،رقابت ناسالم با دیگران ،انتظارات بیش از حد از خودحافظه، توانایی هوشی، 

 رسیدن به جایگاه موردنظر علمیآرزوی 

 تحصیلیعملکرد 

تخصیص زمان کم  ،نامناسب تحصیلی اخذ مشاوره ،عدم مطالعه به شیوه کنکوری ،مطالعهبرای نامناسب  کانمانتخاب 

ضعف دقت و ، مطالبضعیف سازماندهی  ،ریزی، رتبه سرمرزی سال قبلضعف برنامهبازدهی پایین مطالعه،  برای مطالعه،

، نوع و ن و دشواری آنتحصیلی با توجه به تعداد متقاضیا رشتهنوع ضعف در درک و تحلیل مطالب،  ،تمرکز در مطالعه

بندی، ضعف در مرور و جمعضعف در  ،درسی کمكمنابع ها یا جزوه، کنکورهای آمادگیکالس میزان استفاده از

 عملکردهای تحصیلی دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، های آزمایشیشرکت نکردن در آزمون، زنیسرعت عمل تست

 یرویدادها بهواکنش 

 ناخواسته
 شکستن دست، پدر تصادف، پدربزرگفوت 

 پیامد

 روانیپیامد 

خستگی، خود  ، ناخن جویدن، ریزش مو، تپش قلب،اضطراب و تنیدگی از عملکرد در کنکور، ییتاضنار رضایت یا

تضعیف اراده،  ،مقایسه بیشتر با همساالن، هاها و قوتناامیدی، پی بردن به نقطه ضعف، پرخاشگری و عصبانیتی، سرزنش

 تنهایی و دور شدن از جو مدرسه، کاهش عالقه به تحصیلخود، تضعیف اعتماد به 

 تحصیلیپیامد 
، سازماندهی خوب یا ضعیف مطالب، کنکور درتر کسب رتبه بهتر یا ضعیف ریزی درست،اصالح روش مطالعه، برنامه

 برای کنکور، بهبود یا کاهش دقت و تمرکزمطالعه مجدد 
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 کنندگان پژوهشکنکور ماندن شرکتپارادایمی تجربه پشت یالگو. 0شکل

 گيریبحث و نتيجه

پشت  پدیدهمؤثر بر هدف کشف عوامل با پژوهش حاضر 

و  ایبا روش نظریه زمینهآزمون سراسری  داوطلبان کنکوری

متقاضیان های مصاحبه عمیق آنان انجام شد. بررسی براساس تجارب

اصلی شامل  نمضمو 6یابی و استنتاج دستبه منجر  پشت کنکوری

روانی، عملکرد خانواده،  ،دوستانی، محیط آموزشی، اجتماعفشار »

پیامدهای عملکرد تحصیلی، و واکنش به عوامل ناخواسته محیطی، 

 .گردید« های تحصیلیپیامدروانی، 

اولین یافته مطالعه حاضر نشان داد که جو اجتماعی، محیط 

تجربه  ایزمینه ملعوا خانوادههای آموزشی، دوستان، و ویژگی

پشت کنکوری داوطلبان هستند. این یافته در زمینه نقش جو 

قلخانباز  (،0369های سلیمی و پاساالری )اجتماعی با نتایج پژوهش

؛ در زمینه عوامل (0361) و همکاران نوغانی( و 0363) و خدایی

(، امیدیان و 2102) آموزشگاهی با نتایج مطالعات اشنایدر و پرکل

(، سلیمی و 0366(، ایمان پرور و همکاران )0362) همکاران

؛ 0369(، نریمانی و میری، 2106(، لیو و همکاران )0369پاساالری )

( و لیو 0362در مضمون دوستان با نتایج مطالعه امیدیان و همکاران )

های خانوادگی با نتایج (؛ و در زمینه ویژگی2106و همکاران )

( و 0363) قلخانباز و خدایی (،2102) شوورس و کینسمان مطالعات

( همسو است. در این زمینه، سلیمی و 0361نوربخش و حائری )

( معتقدند در ایران به علت نظام متمرکز آموزشی و 0369پاساالری )

برابر در سطح نهادها، توزیع یکسانی در سطح مدرسه های دولتی از 

 های اجتماعی و اقتصادینظر ظاهری وجود دارد؛ اما زمینه

های جغرافیایی از یك سو و عوامل ها و جوامع، بریدگیخانواده

اثرگذار کیفی بر پیشرفت آموزشی از سوی دیگر، روند عدالت 

زند. شواهد پژوهشی نیز با این یافته هماهنگ آموزشی را بر هم می

( نشان 0362هستند. به طوری که نتایج مطالعه امیدیان و همکاران )

آموزان با مدیر و دبیران و ر آن، روابط دانشداد نوع مدرسه و ساختا

کارکنان، رشته تحصیلی با توجه به تعداد متقاضیان و دشواری آن، 

شرایط خانوادگی، روابط با دوستان، جو اجتماعی برای انتخاب نوع 

ای و های آمادگی کنکور از عوامل زمینهرشته و گرایش و کالس

در این راستا، نوربخش و گر بر موفقیت در کنکور هستند. مداخله

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که از 0361حائری )

های شخصی که از رده آیندة تحصیلی برای فرزندِبُعد خانوادگی، 

باالی شغلی و تحصیالت عالی در جامعه برخوردار است بسیار 

  روشن است و شانس بسیار باالیی برای ورود به دانشگاه دارد.

 اینهيعوامل زم

 جو اجتماعی

 محیط آموزشی

 دوستان

 های خانوادگیویژگی

 

 مقوله مركزی

 ش موفقیت در کنکورزیانگ

 

 عوامل فرآيندی

 یعملکرد روان

 یلیتحص عملکرد

 ناخواستهی دادهایرو به واکنش

 پيامدها

 پیامد روانی

 پیامد تحصیلی
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اقتصادی  - داوطلبانی که به پایگاه اجتماعیبه عنوان مثال، 

اند، تعداد تر سکونت داشتهاند، در مناطق مرفهباالتری متعلق بوده

کمتر بوده و درآمد ماهیانه خانواده و تحصیالت  هاخانواده آن ءاعضا

زمون رتبه بهتری را کسب شان باالتر بوده است، در آوالدین

یا انتظارات والدین از فرزندان  .(0363، قلخانباز و خدایی) اندکرده

ورزی و تواند به عنوان یك انگیزه بیرونی باال برای کاهش تعللمی

در نتیجه انجام وظایف محوله آموزشی فرزند عمل کند )ساداتی 

ین این یافته (. بنابراین، در تبی0369فیروزآبادی، ملتفت و تندرو، 

ها و ها، سرمشقهای مختلف تشویقتوان چنین گفت در محیطمی

امکانات تحصیلی مختلفی وجود دارد که برخی در زمینه موفقیت 

کنند و افراد را از تحصیل و تحصیلی نقش مانع یا بازداری را ایفا می

دارند. در حالی که برخی از عوامل نیز مانند موفقیت تحصیلی باز می

شوند. د امکانات آموزشی مناسب باعث موفقیت تحصیلی میوجو

های همکاری های رقابتی نیز شرایط متفاوتی نسبت به محیطمحیط

آورند؛ در نتیجه، ممکن است در افراد انگیزه موفقیت را به وجود می

 (.0369تقویت کنند )نریمانی و میری، 

 عملکردروانی، یافته دیگر پژوهش نشان داد که عملکرد 

تحصیلی، و واکنش به رویدادهای ناخواسته عوامل فرآیندی تجربه 

در زمینه نتایج به دست آمده کنکوری داوطلبان هستند. پشت

( و 0316و همکاران )های ابوالحسنی پژوهشیافتة  عملکرد روانی با

های (، و در زمینه عملکرد تحصیلی با یافته0369نریمانی و میری )

بخش و روان(، 2121(، رای و گراهام )0362امیدیان و همکاران )

( و نریمانی و میری 0369(، سلیمی و پاساالری )0360) همکاران

( 0369در این زمینه، سلیمی و پاساالری )همسویی دارد. ( 0369)

ها یا عملکرد موفقیت در آزمون ورودی دانشگاهمعتقدند 

تالش آموختگان دبیرستانی در کنکور، عالوه بر استعداد و دانش

یندهایی است که در دوره آها و فرای از تواناییخود فرد، انباشته

آنها همچنین آیند. طوالنی زندگی آموزشی و زیستی افراد پدید می

ها عالوه بر برای موفقیت در آزمون ورودی دانشگاهاند اضافه کرده

ای چون پیشینه اجتماعی و آموزشی افراد که سازنده عوامل پایه

زیستی و ذهنی  تحولا، الگوها و آرزوهای افراد در بستر هبازخورد

های آخر یندها در سالآآنان است، چگونگی برهم گزینی فر

به عنوان مثال، عواملی چون  .دبیرستان نیز اهمیت زیادی دارد

ها، نحوه های آمادگی آزمون ورودی دانشگاهشرکت در کالس

ای چهار گزینه هایهایی که به صورت پرسشرویارویی با آزمون

( نیز 0369نقش بسزایی در این زمینه دارند. نریمانی و میری ) هستند

معتقدند موفقیت برای زندگی محصالن پیامد و نتایجی در بر دارد. 

ها افراد برای مواجهه با موفقیت تحصیلی و کنارآمدن با به اعتقاد آن

آن تالش و حل یا راهبردهایی نیاز دارند و عوامل بازدارنده به راه

ریزی است. مسلم است که هیچ تالشی بدون پشتکار و برنامه

ای به لحاظ ریزی فعالیت کاملی نخواهد بود، و هر پدیدهبرنامه

های مثبت و یا منفی باشد؛ در این تواند دارای جنبهکارکردی می

میان، موفقیت تحصیلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عبارتی، در 

ای توان گفت عوامل فرآیندی از اهمیت ویژهیافته میتبیین این 

برخوردار است؛ زیرا در کنار اغلب عوامل علّی در اختیار فرد هستند 

توانند برای بهبود و خارج از مهارگری او نیستند و به این صورت می

وضعیت افراد به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، کمك گرفتن از 

ای و علمی، خانواده و دوستان در هافراد دارای صالحیت حرف

های علمی، های عاطفی، کمك درسی در مورد ضعفشرایط بحران

ریزی متناسب با شرایط فردی و های فردی و برنامهشناخت ویژگی

تواند به نتایج کنکور و باالخره تالش حساب شده و با برنامه می

 (.0362خوبی در کنکور منجر شود )امیدیان و همکاران، 

ی تحصیلی به عنوان پیامدها و پیامدهای روانیالوه بر این، ع

بندی شدند. پیامدهای روانی با نتایج مطالعات پژوهش دسته

مردیها  ،(0363) زدلییباق ی وئکاوه(، 0316ابوالحسنی و همکاران )

( 0313( و یارمحمدیان و همکاران )0369(، نریمانی و میری )0313)

های نریمانی و میری و از نظر پیامدهای تحصیلی با نتایج پژوهش

ها و آفات روانی ( در باره آسیب0313( همسو است. مردیها )0369)

کنندگان کنکور درصد از شرکت 33کنکور اذعان داشته است که 

درصد از  31یا بسیار زیاد دچار نگرانی هستند، و به مقدار زیاد 

کنندگان در صورت قبول نشدن دچار ناراحتی و تنش روانی شرکت

آموزان در شوند. تعیین قطعی سرنوشت آینده تحصیلی دانشمی

آفرین است. به طوری یك روز )یعنی روز کنکور( به شدت تنیدگی

دلیل مواردی که اگر عدم امکان شرکت مجدد در کنکور را به 

همچون مشمولیت خدمت وظیفه عمومی )در مورد پسران( یا تشویق 

به ازدواج از سوی خانواده در صورت قبول نشدن را )در مورد 

یا امروز یا »دختران( به این مقوله اضافه کنیم، به شکلی از فرمول 

ای غیرطبیعی ضریب تنیدگی را به رسیم که به گونهمی «هیچ وقت

( نیز ضمن 0313دهد. یارمحمدیان و همکاران )یشدت افزایش م

پژوهشی به این نتیجه دست یافت کسانی که در آزمون ورودی 
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اند، دانشگاه پذیرفته شده اند، نسبت به کسانی که پذیرفته نشده

ها و احساس خُلق و خو و بازخورد بهتری نسبت به توانایی

یادی از های مثبت خود دارند. بدین معنی که اکثریت زویژگی

کنند و اند، احساس شکست میافرادی که در دانشگاه پذیرفته نشده

دچار عواطف منفی نظیر ناامیدی، افسردگی، اضطراب، تنیدگی، 

های مطالعه نریمانی و میری شوند. از طرفی، یافتهبدخُلقی و اندوه می

( نیز نشان داد که موفقیت در تحصیل برای زندگی 0319)

توان تحت عنوان یا نتایجی در بردارد که می آموزان پیامددانش

ارتقاء طبقاتی و سرخوردگی مطرح کرد. میزان تحصیالت و نوع 

تواند بر نوع شغل و به تبع آن بر رشته تحصیلی به نوبه خود می

منزلت شغلی و میزان درآمد تأثیر بگذارد. به همین دلیل، افراد برتر 

اند که موفقیت رح کردهگونه مطرشتة پزشکی در این مطالعه این

آنها در تحصیل بر نوع شغل و میزان درآمد و به طور کلی بر بهبود 

یا ارتقاء وضعیت تحصیلی آنها تأثیر گذاشته است؛ اما افراد سایر 

اند که موفقیت تحصیلی برای آنها همراه با ها بیان کردهرشته

آنها سرخوردگی و ناامیدی بوده است چرا که هیچ یك از انتظارات 

 را برآورده نکرده است.

در نهایت، یافته آخر پژوهش نشان داد که انگیزه موفقیت در 

تمام تجربه پشت کنکوری پژوهش است که مرکزی  طبقهکنکور 

را در برگرفته و پاسخ نهایی به  و پیامدی ای، فرآیندیزمینه عوامل

طبقه  .کنکوری بودپشتبر  عوامل مؤثر یعنیسؤال اصلی پژوهش 

مرکزی انگیزه موفقیت در کنکور با نتایج مطالعات پژوهشگران 

( همسو است. 0369؛ نریمانی و میری، 0369)سجادی و همکاران، 

( در پژوهش 0369همراستا با این یافتة پژوهش، نریمانی و میری )

خود به این نتیجه دست یافتند که موفقیت تحصیلی به عنوان مقوله 

یابی به اهداف در حوزه تحصیلی فرد. به اصلی عبارتست از دست

کنندگان آنها شامل طوری که اهداف مطرح شده توسط شرکت

های خاص، رسیدن به های معتبر، قبولی در رشتهقبولی در دانشگاه

مدارج عالی علمی، کسب تخصص در رشته تحصیلی و ممتاز شدن 

( نیز 0369ها بود. به عالوه، سجادی و همکاران )ایدر بین هم دوره

های گوناگون افراد، مانند معتقدند موفقیت برآیندی از توانایی

های جمعی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنها از یك سو و توانایی

عوامل برانگیزاننده مانند پشتکار و پاداش از سوی دیگر است. خود 

های بعدی فرد ای مستقل برای موفقیتتواند انگیزهموفقیت می

آورد. همچنین، رت دیگر موفقیت، موفقیت به بار میگردد، یا به عبا

انگیزه موفقیت یا پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه فرد تمایل دارد 

ای به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور کارش را در زمینه

توان چنین استدالل کرد که خودجوش ارزیابی کند. بنابراین، می

امل مرکزی و در حین انگیزة موفقیت در کنکور به عنوان یك ع

تواند نقش مهمی در هدایت اثرات عوامل فرآیندی حال مستقل می

ای بر پیامدهای تجربه شده توسط داوطلبان کنکور داشته و زمینه

باشد. بدین معنی که داوطلب پشت کنکوری دارای انگیزه باال 

تواند در مواجهه با مسائل ناگهانی پیش آمده یا شرایط نامساعد می

، به تالش خود ادامه داده و با هیجان مثبتی به راه خود ادامه منزل

بیان توان میکنندگان شرکت با توجه به اظهاراتدهد. در مجموع، 

کنکوری به عنوان مضمون اصلی عبارت است از پشت که کرد

ساله تالش و آمادگی متقاضیان شرکت مجدد در تجربه دوره یك

رسیدن به موفقیت در آزمون سراسری است که هر سال جهت 

کنکور صرفاً قبولی در کنند. هدف افراد پشتکنکور سپری می

ها نیست، بلکه با هدف قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر دانشگاه

 کنند.کنکور ماندن را تجربه میخود، پشت

مورد  درجستجوهای پژوهشگران مطالعه حاضر از آنجایی که 

با استفاده از ماندن کنکور پشت کنکور سراسری ازتجارب داوطلبان 

داخل و خارج از کشور، پژوهشی را نشان در  اینظریه زمینهرویکرد 

های نداد، بنابراین این پژوهش در نوع خود یکی از اولین پژوهش

انجام شده در زمینه کشف تجارب داوطلبان آزمون سراسری از 

بر  یمبتنشود یم شنهادیپپشت کنکور ماندن است. به پژوهشگران 

تا بتوان به  کنند یاستاندارد طراح یپژوهش حاضر، ابزار یهاافتهی

را  یدر آزمون سراسر تیموفقعدم از احتمال  یآن بخش لهیوس

بر نقش  کنکورپشتبا توجه به تأکید داوطلبان نمود.  ینیبشیپ

در  شانعدم موفقیتر عوامل روانی، تحصیلی و خانوادگی ب یبسزا

از  یبا استفاده از مطالعات کمّ شودپیشنهاد می ،یآزمون سراسر

این پیشایندهای از  كیهر  نقش ،یمعادالت ساختار یهامدلجمله 

تنیدگی امتحان  ییتوجه به شناسا بابه عالوه،  شود. نییتع مهم

 تیموفقعدم ر بموثر فرآیندی از عوامل  یکیبه عنوان  کنکور

 لکش یهانهیو زمشود، علل یم شنهادیپ ،کنکورداوطلبان پشت

 یمورد واکاو کنکورداوطلبان پشتاز منظر  تنیدگی کنکور یریگ

موجود  تیوضع بهبود یالزم برا یهابر آن برنامه یقرار گرفته و مبتن

ها پیشنهاد عالوه بر این، به خانواده .شود دهی، تدراک داین داوطلبان

شود حمایت عاطفی الزم برای مطالعه و آمادگی کنکور می
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ها را در منزل فراهم نمایند. با توجه کنکوریفرزندان، به ویژه پشت

به نقش انگیزه موفقیت در کنکور، به مشاوران مدارس پیشنهاد 

شود که انگیزش درونی داوطلبان کنکور را تقویت نمایند تا می

ها و ساز تالش مستمر، غلبه بر ناکامیلذت از آموختن زمینه

رکت به سمت موفقیت در کنکور کنکوری و حپیامدهای پشت

گردد. ناآگاهی از راهبردهای صحیح مطالعه، مدیریت زمان و 

ها بود که کنکوریمدیریت تنیدگی نیز از جمله تجارب مهم پشت

تأکید بیش از پیش آن از سوی مشاوران مدارس اهمیت دارد. در 

 کنکورپشتافراد  این پژوهش در درک دنیای ذهنی نهایت، نتایج

بدین معنی  .مفید باشد اندرکاران تعلیم و تربیتدستاند برای تومی

و اجرای گام به گام  آموزشی مناسببندی و بودجهریزی برنامهکه 

 .شاگردان کمك کند تنیدگی به کاهشتواند آن می

 منابع
(. مقایسه عوامل فردی و 0316ابوالحسنی، منصوره؛ اسمعیلی، معصومه )

های برتر، متوسط و پذیرفته های موفقیت رتبهمحیطی در استعاره

(، 9)02فصلنامه روانشناسی تربیتی، نشدگان آزمون سراسری. 

092-032. 

(. 0316ابوالحسنی، منصوره؛ اسماعیلی، معصومه؛ اسکندری، حسین )

 ،برتر یتبههارموفقیت یهارهستعاایژگی و ایهسی مقایسربر

 یهامنظادر  هشوپژی. سراسر نموآز نپذیرفتهنشدگا ومتوسط 
 .6-23(، 00)3، شیزموآ

تجربه  (.0362راد، حمید )رحمتی، امین، و فرهادی ؛امیدیان، مرتضی

ی آن. زااسترسی امدهایبر پ دیشرکت در کنکور با تأک ستهیز

 .0-06(، 2)01، آموزش عالی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی 

پرور، سهیال؛ نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه؛ هاشمی، تورج ایمان

آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی  -(. تهیه بسته روانی 0366)

اثربخشی آن بر فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی 

آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم دانش

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، کنکوری. پیش
1(03 ،)39-20. 

(. بررسی تفاوت نمرات نفرات 0363فر، شیرین )حاتمی، جواد؛ رضوانی

های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی در برتر گروه

 فصلنامهبر اساس سطوح شناختی بلوم.  0361کنکور سراسری 

 .016-022(، 06)9 گیری تربیتی،اندازه

و  یآگاهذهن ،یروانشناخت یسرسخت سهیمقا (.0363اری، سعیده )خ
کنکور  فیشدگان برتر متوسط و ضعرفتهیدر پذ یاستقامت ذهن
نامه انیپا .تهران شهر یسال اول کارشناس انیدر دانشجو

و  یتیتربدانشکده علومی نیبال یارشد رشته روانشناسیکارشناس

 .)س( دانشگاه الزهرای روانشناس

 ،شجاعی ؛حبیب اله ،نادری ؛غالمرضا ،صرامی؛ فاطمه ،خورشیدی رسولی

یابی روابط ساختاری اضطراب امتحان و مدل (.0362ر )اصغعلی

گری انگیزش منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه

(، 96)02، پژوهشی علوم روانشناختی - فصلنامه علمی .پیشرفت

922-906. 

(. 0360محمدرضا؛ آفرینش خاکی، اکبر )بخش، فرشته؛ اسمعیلی، روان

نیافتگان به مقایسه گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه

 ،نشریه مدیریت ورزشیدانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانی. 
1(02 ،)63-21. 

بینی (. پیش0369ساداتی فیروزآبادی، سمیه؛ ملتفت، قوام؛ تندرو )

ارتباطی خانواده با نقش گرایی تحصیلی بر اساس الگوهای تعلل

علوم  پژوهشی - فصلنامه علمی های هویت.گر سبكمیانجی
 .210-293(، 92)09، روانشناختی

ی؛ علزاده، ؛ مقدمکمال ی؛ درانی،نوروزعل ،کرمدوست؛ رضای، سجاد

افراد سرآمد در  تیعوامل موفق یواکاو(. 0369) وانیک ی،صالح

آموزش  یبرنامه درسدو فصلنامه مطالعات ی. آزمون سراسر
 .093-061(، 09)1 ،یعال

های اجتماعی و (. نقش ویژگی0369پاساالری، حامد ) ؛سلیمی، جمال

آموختگان دبیرستانی استان هرمزگان در موفقیت دانش تحصیلی

گیری فصلنامه مطالعات اندازه .هاآنان در آزمون ورودی دانشگاه
 .021-60 (،01)2، و ارزشیابی آموزشی

واکاوی رابطه مطالعه آزاد بر میزان (. 0361) نعیمه ،سمیانظریف قا

موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی 

 .12-21(،2)0، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات .مشهد
ها و (. رابطه خودمهارگری، اعتیاد به فناوری0361عابدینی، یاسمن )

آموزان عادی و کم توجه / پیشرفت تحصیلی در دانش

پژوهشی علوم روانشناختی،  -فصلنامه علمی کنش. فزون
01(12 ،)62-26. 

اقتصادی  - (. تأثیر پایگاه اجتماعی0363ابراهیم ) ،خدایی ؛فاطمه ،قلخانباز

 .بر موفقیت تحصیلی آنها 0316ون سراسری داوطلبان آزم

 .11-26(، 1)3،گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازه

 یهادانشگاه انی(. نگرش دانشجو0363) هیرق زدل،ییباق ؛بهروز ،یئکاوه

و  یدر رابطه با حذف آزمون سراسر تهران استان یدولت

 یهادر نظام پژوهش مجله ی.لیآن با سوابق تحص ینیگزیجا
 .20-61 (،29)1ی، آموزش

 شناسی آزمون ورودی دانشگاه. (. آسیب0313مردیها، سیدمرتضی )
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 .60-031 (،30-32)01ریزی در آموزش عالی، پژوهش و برنامه

، مصاحبه 66(. مهمترین تغییرات کنکوری سال 0361خبرگزاری تسنیم )

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش خبرگزاری تسنیم با 

 . برگرفته از:آموزش کشور

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/17/2115026/ 
در کنکور  تیعوامل مؤثر در موفق سهیمقا(. 0369پور، خلیل )ناصری

نامه پایان .موفق و ناموفق استان خوزستان یشهرها نیب یسراسر

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

(. عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی 0369میری، میرنادر )؛ نریمانی، محمد

های پژوهش در نظام .ایهای برترکنکور: نظریه زمینهرتبه
 .16-26 (،31)00 آموزشی،

شناختی (. مطالعه جامعه0361) نوربخش، سیدمرتضی؛ حائری، مجید

 .33-12 (،01)3، نامه آموزش عالی .موفقیت در کنکور

ی متغیرهای هوش (. مقایسه0316نورعلی، زهره؛ عابدین، علیرضا )

ای در موفقیت و عدم موفقیت در هیجانی و راهبردهای مقابله

 .016-023(، 00)2مطالعات روانشناسی تربیتی، آزمون سراسری. 

(. تأثیر 0361محمدتقی ) نوغانی، محسن؛ آهنچیان، محمدرضا؛ رفیعی،

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سرمایه

شناسی آموزش و فصلنامه جامعهسراسری ورود به دانشگاه. 
 .060-201(، 61)0،پرورش

بررسی (. 0313یارمحمدیان، احمد؛ سهرابی، نادره؛ عریضی، حمیدرضا )

گان یافتهو مقایسه تأثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه

مطالعات . های آنانگان به دانشگاه و خانوادهنیافتهو راه
 .023-031(، 3و2)0روانشناختی، 
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