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چکیده :شناسایی عوامل موثر در موفقیت افراد سرآمد ،و تالش
برای بهره گیری از آن ،از مهمترین راهبردهای موفقیت به شمار میرود.
فقدان مطالعهای ژرفانگر در بازنمایی عوامل موفقیت رتبههای برتر آزمون
سراسری ،باعث شد تا در مطالعه حاضر ،عوامل مؤثر در موفقیت نفرات برتر
آزمون سراسری ،مورد واکاوی قرار گیرد .بدینمنظور با بهرهگیری از
رویکردی کیفی ،و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با برگزیدگان برتر
آزمون سراسری که به روش نمونهگیری موارد کرانهای انتخاب شدند ،دادهها
گردآوری گردید .پس از  61مصاحبه ،اشباع نظری حاصل و بر اساس راهبرد
هفت مرحلهای کُالیزی تحلیل شد .تحلیل عمیق تجربه زیسته
مشارکتکنندگان ،به دستهبندی  7مضمون اصلی (عوامل اصلی موفقیت)
منتج گردید .نتایج بهدست آمده به اساتید شرکت کننده ارائه و پس از
بررسیهای متوالی مورد تأیید واقع شد .یافتهها حاکی از آن است که هفت
عامل خودانگیختگی ،موقعیتطلبی ،هدفمندی ،سرعت عمل ،راهبردهای
یادگیری ،محیط آموزشی ،و ویژگیهای خانوادگی در کسب رتبه برتر در
آزمون سراسری نقش اصلی را ایفا نمودهاند.
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Abstract: Identifying the effective factors in the success of
top people, and trying to take advantage of them, is one of the
most important strategies for success. The lack of an in-depth
study in representing the success factors of top students at the
university entrance exam motivated the researchers to
conduct the present study. The data were collected through a
qualitative approach and a deep semi-structured interview
with the elective students of university entrance exam, which
were selected by the extreme case sampling. After 12
interviews, theoretical saturation was analyzed and data
analysis was performed based on a seven-stage Collizzi. The
deep analysis of the participants' experience of life has
resulted in the classification of seven main themes (main
success factors). The results were presented to the
participating professors and confirmed after successive
studies. The findings indicated that the identified seven
factors played a major role in achieving top rank in the
university entrance exam. These factors include selfmotivation, ambition, purposefulness, speed, learning
strategies, learning environment and family features.
Keyword: success factors, premier students, university
entrance exam, qualitative research method.
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مقدمه
همه ساله بخش قابل توجهی از دانشآموزان کشور که سرمایههای اصلی و پایدار هر
کشوری محسوب میشوند ،به امید کسب افقهای روشن در زندگی حرفهای و کمک به توسعه
فردی و ایفای نقش سازنده در جامعه ،در آزمون سراسری شرکت مینمایند .کسانی که قصد
شرکت در آزمون سراسری را دارند ،برای موفقیت میخواهند از نظرات افراد مجرب و کارشناس
بهره جویند .از آنجایی که افراد زیادی سعی دارند از این بازار برای خود سود مالی کسب کنند،
بنابراین مشاهده میکنیم که این افراد از طریق تلویزیون ،مجله ،کالسهای حضوری و ...به
داوطلبان مشاوره میدهند و نسخههای متعددی برای آنها میپیچند .هرچند اکثر این نظرات
صحیح هستند اما کثرت آن باعث سردرگمی داوطلبان شده و از طرفی هزینههایی را به داوطلبان
تحمیل میکنند؛ همچنین ممکن است داوطلبان فکر کنند بسیاری از این راهحلها رویایی و
آرمانی هستند و دستیابی به آنها شدنی نیست یا اینکه بدلیل عدم دسترسی و بهرهگیری از
تجارب افراد موفق در این حوزه و مواجه شدن با شکستهای احتمالی ،با سرخوردگیهایی همراه
شده و مسیر زندگیشان با تالطم و چالشهای نامناسبی همراه شود.
از سوی دیگر ،پرواضح است که طبق کنوانسیونهای حقوق بشری و بهویژه مولفههای
اساسی سنجش منصفانه ،6دسترسی همه داوطلبان در آزمون به اطالعات و به ویژه تجارب موفق
(استوبارت1111 ،1؛ هامپلیونس1116 ،9؛ سوسکیا ،)1111 ،4از وظایف سازمانهای مجری
آزمون بهشمار میرود .در حال حاضر ،اغلب اطالعات مورد نیاز دانشآموزان از طریق مشاوران
تحصیلی و موسسات مرتبط با آزمون سراسری تامین میشود که بعضاً در این راه عالوه بر اعمال
سلیقههای فردی و اخذ هزینههای گزاف ،به دلیل در دسترس نبودن اطالعات و تجارب نفرات
برتر آزمون سراسری برای همگان ،زمینه هزینههای بسیار و سوءاستفاده و تضییع حقوق
دانشآموزان و خانوادههای ایشان را فراهم آورده است .این در حالی است که به سادگی میتوان
مبتنی بر استفاده از خرد جمعی و بر پایه تجربهزیسته نفرات برتر آزمون سراسری ،هزینههای
ناشی از اعمال سلیقه و تحمیل هزینههای احتمالی را به حداقل رسانید .پژوهش حاضر از این
جهت حائز اهمیت است که اوالً هزینهای را متحمل داوطلبان نمیسازد ،ثانیاً از آنجایی که
عدهای این راه را پیمودهاند ،نشان دهنده این است که مسیر آنها کامالً دستیافتنی ،ملموس و
عملی است و راهحل های ارائه شده به هیچ وجه رویایی و دور از ذهن نیست ،ثالثاً از آنجایی که
نفرات برتر آزمون سراسری از نظرات متعددی استفاده کردهاند و از عصاره آنها ،یک مسیر مناسب
و اثربخش را انتخاب نمودهاند ،باعث خروج بقیه داوطلبان از سردرگمی میشود .در یک نگاه
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سطحی اینطور به نظر می رسد که تنها راه موفقیت در آزمون سراسری ،مطالعه زیاد کتب درسی
و کمک آموزشی باشد؛ نبود اطالعات به روز و در دسترس برای همه داوطلبان ،ضرروت تبیین
عوامل موثر در موفقیت در کنکور سراسری را دوچندان نموده است .گستره پژوهش حاضر به
طور عام موفقیت تحصیلی میباشد که از نتایج آن میتوان برای موفقیت در تمام دورههای
ت حصیلی استفاده نمود ،اما به جهت اینکه از نظرات موفقترین افراد در زمینه تحصیل استفاده
گردد ،پژوهش در زمینه آزمون سراسری صورت گرفته و رتبههای برتر این آزمون به عنوان
بهترین الگو انتخاب شدهاند .از مهمترین ویژگیهای پژوهش حاضر نیز واکاوی در تجارب زیسته
رتبههای برتر آزمون سراسری میباشد که در هیچ یک از پژوهشهای قبلی ،مبتنی بر
رویکردهای اکتشافی ،مورد بررسی قرار نگرفته شده است.
آزمون سراسری یا مسابقه ورودی دانشگاهها در کشور ما از سابقهای طوالنی برخوردار
است .تاریخ برگزاری نخستین آزمون سراسری را سال  6967ذکر کردهاند ،زمانی که تعداد
داوطلبان ورودی به بعضی از رشتههای تحصیلی دانشگاهی مانند پزشکی ،حقوق و مهندسی
بیشتر از ظرفیت پذیرش این رشتهها در دانشگاهها شد .تا این زمان ،تعداد داوطلبان ورود به
دانشگاه کمتر و یا به اندازه گنجایش دانشکدهها بود .از این رو ،داوطلبان تحصیالت عالی بر
اساس نوع دیپلم ،عالقه و استعداد خود ،رشتهای را انتخاب میکردند و بعد از ثبت نام به تحصیل
میپرداختند .با افزایش تعداد دانشآموختگان دبیرستانها و در نتیجه استقبال برای ادامه
یادگیری و تحصیل ،مسئوالن دانشگاهها در صدد برآمدند تا با برگزاری آزمون سراسری ،
مستعدترین داوطلبان را انتخاب کنند .بنابراین ،آزمون سراسری وسیلهای برای گزینش دانشجو
برای دانشگاهها شد .تا سال  6997دانشکدههای مختلف بر اساس نوع رشتههای تحصیلی و
نیازهای خود با برگزاری آزمون سراسری اختصاصی از میان داوطلبان ورود به هر دانشکده ،تعداد
دانشجویان مورد نیاز را انتخاب میکردند .در سال  6941بر اساس تصمیم شورای مرکزی
دانشگاهها ،نخستین آزمون سراسری به روش سراسری برگزار شد که سؤاالت آن نیز به روش
تستی طراحی شده بود .به دلیل نامطلوب بودن نتیجه این آزمون سراسری از سال  6949تا سال
 6948شیوه تستی (چهارگزینهای) رها شد (حج فروش .)81-89 :6986 ،با تأسیس مرکز
آزمونسازی و تصویب اساسنامه آن در سال  ،6947آزمون سراسری برای اولین بار در سال
 6948به صورت سؤاالت با پاسخکوتاه و تصحیح و محاسبه دستی آغاز شد (نیکنژاد:6986 ،
 .)941ولی با توجه به مشکالتی که از لحاظ اجرا و تصحیح اوراق در این آزمون پیشآمد و
همچنین ،پیوستن دانشگاه شیراز به آزمون سراسری در سال  6943که از سؤاالت چندگزینهای و
ماشینهای الکترونیکی ( )IBMبرای تصحیح اوراق امتحانی استفاده میکرد ،آزمون سراسری به
مرحله جدیدی وارد شد؛ در این مرحله طرح سؤاالت به صورت چهارگزینهای و تصحیح اوراق و
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استخراج نتایج به وسیله کامپیوتر رایج شد که این روش تا کنون ادامه داشته است (حج فروش،
.)89 :6986
موفقیت ،برآیندی از تواناییهای گوناگون افراد مانند تواناییهای جمعی ،ذهنی ،عاطفی و
اجتماعی آنان از یک سو و عوامل برانگیزاننده مانند عالقه ،پشتکار و پاداش از سوی دیگر است.
افزودن بر این خود موفقیت نیز میتواند انگیزهای مستقل برای موفقیتهای بعدی فرد گردد یا به
عبارت دیگر موفقیت ،موفقیت به بار میآورد .در روانشناسی ،موفقیت به پاسخ یا عملی گفته
میشود که به گونهای مستقیم به هدف برسد یا گام قطعی است که به جانب آن برداشته میشود
(امیدی .)6981 ،ولی در تعلیم و تربیت و در موقعیتهای تحصیلی "موفقیت" به درجهای از
کارایی اطالق میشود که فرد ،به فراخور تواناییهایش در پیشرفتهای خود به رضایت شایسته
برسد( .قاضی.)631:6979 ،
امروزه تحقیقات ،نقش عوامل مختلفی را بر موفقیت تحصیلی فراگیران به اثبات رسانده
است (گارتون ،دییر و کینگ .)1116 ،6از جمله این عوامل میتوان به نگرش محیط خانواده،
سواد پدر و مادر ،شغل پدر ،تعداد افراد خانواده ،طبقه اجتماعی خانواده ،وضعیت اقتصادی
خانواده  ،نگرش محیط مرکز آموزشی (مانند کنش معلم و فراگیر ،هوش فراگیر ،جنسیت فراگیر،
عالقه و انگیزه فراگیر ،راهبردهای یادگیری و مطالعه) اشاره کرد.
انگیزه پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از انگیزههای پیشرفت ،نیرویی درونی است که
دانشآموزان را به ارزیابی همه جانبه خود با توجه عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت در
عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است ،سوق میدهد .انگیزه
پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه فرد تمایل دارد کارش را در زمینهای به خوبی انجام دهد و
عملکردش را به طور خودجوش ارزیابی کند .سازه انگیزه پیشرفت تحصیلی در مدرسه ،به
رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطالق میشود .رویکردهای زیادی برای تعریف
فرآیند انگیزه پیشرفت تحصیلی وجود دارد .بعضی از رویکردها به انگیزههای مرتبط به موفقیت
به طور عام میپردازد و یا به عبارت دیگر ،خودپندارههای فرد را به طور گسترده مد نظر قرار
میدهد ،مانند سازه عزت نفس .یکی از این رویکردها را میتوان رویکرد هدفها دانست .رویکرد
هدفها بر اساس انگیزههای سازگارانه و ناسازگارانه پدید میآیند (ایمز ،6384 ،1نقل در عابدی،
.)6981
پژوهشگران ،انگیزه پیشرفت تحصیلی را مربوط به دو طبقه اهداف میدانند که یکی از
آنها ،اهداف عملکردی و دیگری اهداف یادگیری نامیده میشود .در اولی؛ هدف ،عملکرد و کفایت
است که کودکان موفقیتها را به عنوان مالک کفایت خویش میدانند .در صورتی که در هدف
Garton & Dyer & King
Aimes
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دوم؛ هدف ،یادگیری و تسلط بر کفایت است ،در این حالت افراد به دنبال هدفهای دیگر هستند
و در جستجوی تکالیف جدید و افزایش کفایت هستند .یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،از برخی
شرایط و متغیرها تأثیر میپذیرد ،که از جمله این متغیرها میتوان به هوش و استعداد ،انواع
انگیزش ،نگرش نسبت به موضوع یادگیری ،مهارت و روشهای مطالعه ،شرایط و امکانات محیط
آموزشی ،ویژگی های شخصیتی و وضعیت خانوادگی اشاره کرد (عابدی .)6981 ،شوورس و
کینسمان )1167( 6معتقدند زمینه خانوادگی تاثیر مستقیم بر روی ویژگی دانشآموزان و پس از
آن تاثیر مستقیم بر موفقیت در دانشگاه دارد .دانشآموزانی که خانوادههای آنان وضعیت
اجتماعی باالتر و پیشینه تحصیلی قویتری دارند ،احتمال موفقیتشان بیشتر است .با این حال،
این عوامل فقط  69درصد از واریانس را تبیین میکند؛ بنابراین ممکن است متغیرهای دیگری
نیز وجود داشته باشند که پیشبینی کنندههای مهم موفقیت برای دانشآموزان باشد.
نتایج مطالعات بین و ییمان )1161( 1پیرامون عوامل کلیدی پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه نشان داد عوامل موفقیت در آزمون ورودی دانشگاهها
عبارتند از جنسیت ،سطح تحصیالت والدین ،شرکت در آزمونهای آزمایشی و وضعیت یادگیری
گروهی .در مقابل ،جنسیت و سطح تحصیالت معلمان تاثیری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
نداشته است .در نتیجه برای افزایش موفقیت دانشآموزان ،نیاز به ترویج کار گروهی و تالش
برای اثربخشی آن وجود دارد .عالوه بر این ،باید مدارس در حمایت از دانشآموزان دختر توجه
بیشتری داشته باشند .استردیچ )1113( 9در تحقیقی با عنوان تأثیر مدرسه بر تعهد و نگرش
دانش آموزان نسبت به یادگیری دریافت ،مدرسه به طور کلی و معلمان به طور خاص ،به صورت
منفی یا مثبت در دانش آموزان تأثیر دارند .این نتایج حاکی از آن است که هر دو گروه معلمان و
مدیران مدرسه میتوانند به بهبود توجه دانشآموزان کمک کنند .در حقیقت بهبود عملکرد
تحصیلی دانش آموزان از طریق ایجاد روابط مثبت و مؤثر با این دو گروه بوده و این حاکی از اثر
عمیق آنان بر موفقیت یا شکست دانشآموزان میباشد .زیمپروجیمبک ،چیپور ،هنیش و مک
گریگور )1111( 4در مطالعهای به بررسی روابط در مدرسه و مناسب بودن محیط مدرسه بر
پیشرفت تحصیلی و مشارکت در جریان یادگیری پرداخت .مدرسه به عنوان محیطی در نظر
گرفته شد که قدرت ،آمادگی و شایستگی را در دانشآموزان رشد میدهد .با استفاده از روش
معادالت ساختاری با نمونه آماری  914نفر از نوجوانان 61ساله که  %11آنها دختر بودند ،این
تحقیق انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد رابطه معلم-دانشآموز و روابط همساالن میتواند به
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طرز معناداری بر جو مدرسه تأثیر بگذارد و این منجر به مشارکت دانشآموز در یادگیری میشود
و مشارکت دانشآموز به عنوان یک عامل واسطهای بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار است.
همچنین پاینده نجفآبادی و همکاران ( )1169موفقیت تحصیلی دانشجویان
فارغ التحصیل رشته آمار در دانشگاه شهید بهشتی را مورد مطالعه قرار دادهاند .شش عامل مهمی
که بر موفقیت تحصیلی دانشجویان بیشترین اثر را گذاشتهاند به ترتیب عبارتند از آموزش-
6
ارز یابی ،نقش یادگیرنده ،محیط ،خانواده ،برنامه درسی و آموزش دانش .وایس ،تیا و سالدر
( )1117دریافتند که وقتی رتبه دانشآموزان  61و یا کمتر از آن باشد بین روش تدریس و
پیشرفت دانشآموزان تفاوت معنی داری وجود ندارد .در واقع پایین آمدن بیش از حد رتبه بر
پیشرفت دانشآموزان تأثیر ندارد .فابون می و همکاران  )1117( 1گزارش دادند که سه عامل
درجهبندی ،فضای کالس و نسبت بهکارگیری کالسها ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان متوسطه
ایالت ایو بین سال های  6337تا  1111را در سطح معنیداری  1/11تأیید میکنند .همچنین
برای برنامهریزان ،سیاستگذاران و مجریان آموزش متوسطه نیز در سطح  1/11معنیدار
میباشد .فونسکا و کانبوی  )1111( 9معتقدند که عدم موفقیت دانشآموزان متوسطه مربوط به
کیفیت تدریس و نوع آمادگی دانشآموزان میباشد .انتظارات دبیران ،والدین و مدیران بر
موفقیت آنها تأثیر میگذارد.
کاپلالری )1114( 4به بررسی نوع دبیرستان و عملکرد تحصیلی و پیامدهای آن در
محیط کار پرداخته است .نوع دبیرستانی که دانشآموزان تحصیل کردهاند ،خاستگاه خانواده و
عملکرد اولیه مدارس با هم مرتبطند .دانشآموزان دبیرستانهای دولتی عملکرد تحصیلی بهتری
دارند ،ورود آنها به دانشگاه رو به افزایش است و عملکردشان در دانشگاه بهبود مییابد .از سوی
دیگر دبیرستانهای خصوصی و فنی عملکرد تحصیلی پایینتری دارند ولی دانشآموختگان
دبیرستانهای فنی از طریق شرکت در دورههای اشتغال عملکرد خود را بهبود میدهند .آنتونیو
پانایوتیس )1161( 1ن یز در یک پژوهش کمی ،میزان تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت مدارس
متوسطه بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان را  11درصد برآورد کرد که این عدد نسبتاً باال توصیف
شدهاست .در پژوهشهایی دیگر ،برایان و هیتر )1161( 1علت موفقیت در آزمون ورودی
کالجهای ایالت متحده بررسی کردند .به نظر آنها اکثر موفقیت یک دانشآموز در کالج (و زندگی
برای آن موضوع) در خارج از جعبه مرتب نمرات و نمرات آزمون قرار دارد .تالشهای اخیر برای
بررسی دانشآموزان در مورد این مهارتهای "نرم" سرنخهایی را به دست آوردهاند .تحقیقات
1
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نشان داده است که عوامل غیرشناختی زیر در پیشبینی موفقیت دانشآموزان نقش دارند)6 :
نگرش و توانمندی  )1خود رشته و عادات مطالعه و  )9یادگیری فعال .اسکات )1114( 6بر این
باور است که محیط خانواده امکان دستیابی به منابع اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را فراهم
میسازد؛ بدین صورت که والدینی که تحصیالت باالیی دارند ،میتوانند ارزشهایی را که شامل
اهمیت یادگیری است به فرزندانشان منتقل سازند .در واقع ،سطح تحصیالت والدین بر محیط
فرهنگی که فرزندان در آن بزرگ میشوند ،مؤثر است .یافتههای مطالعات طولی اسکات نشان
میدهد که اشتغال تماموقت مادران در سنین اولیه فرزندان ،به طور متوسط ،تأثیر منفی بر
موفقیت تحصیلی دارد .با این همه ،اشتغال مادران در سنین بعدی فرزندان مفید است و نتایج
مثبتی دارد .رود )1114( 1بر پایه نتایج حاصل از مطالعات خود ،بیان میدارد که فراگیران در جو
و محیط مثبت و صمیمی ،بهتر عمل میکنند .ولز )6331( 9بر این باور است که پیامدهای
تحصیل در فرزندانی که مادرانشان شاغلند و فرزندانی که مادران آنها شاغل نیستند ممکن است
به دو دلیل متفاوت باشد:
 -1تأثیر کلی اشتغال مادر بر موفقیت تحصیلی مشتمل بر تأثیرات مثبت و منفی است که
ممکن است در نهایت ،همدیگر را خنثی کنند .تأثیرات مثبت اشتغال مادر میتواند
درآمد اضافی و کارکردی الگوی نقش آنها (به خصوص برای دختران) باشد ،در حالی
که تأثیرات منفی ممکن است شامل زمانی باشد که مادر دور از فرزندش است که به
تعامل کمتر و نظارت اندک منجر میشود.
 -2اشتغال مادر فینفسه تأثیر خاصی ندارد ،بلکه ماهیت شغلی که او دارد ممکن است
تأثیرات مثبت یا منفی بر تحصیل فرزند داشتهباشد .کالمیجن 4نشان داد ،اشتغال
مادر تأثیرات منفی بر ارتقای تحصیلی دارد ،اما تأثیر منفی ممکناست به وسیله
داشتن مادری که شغل بامنزلتی دارد ،تعدیلشود .روشن است که یک شغل
کممنزلت قادر به تعدیل تأثیرات منفی اشتغال مادر نخواهد بود .پس ،وقتی هر دو
عامل در دامنه وسیعی از مشاغل در نظر گرفته شود ،ممکن است چنین به نظر برسد
که اشتغال مادر تأثیر اندکی بر موفقیت تحصیلی فرزند دارد یا تأثیری ندارد.
پایین بودن سطح تحصیالت پدر در تأخیر ورود جوانان طبقات کم درآمد به دانشگاه
تأثیر داشته و ویژگی های دوران دبیرستان تأثیر محدودی داشته است ( بورس و کارپنتر،1
.)1111
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سبحانینژاد و همکاران ( )6936در پژوهشی توصیفی عوامل مؤثر بر موفقیت دانش
آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاههای کشور را در طی سالهای  6984تا
 6988بررسی نموده و در تحلیل رتبهبندی به ترتیب عوامل اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی ،فردی،
اقلیمی ،آموزشی ،خانوادگی و فرهنگی را در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاهها دخیل
دانستهاند .نوغانی و همکاران ( )6931در پژوهش انجام گرفته از بین کلیه دانشآموزان دختر و
پسر دوره پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیردولتی شهر اصفهان که همگی داوطلب ورود به
دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال  6983بودهاند ،به این نتیجه دست یافتند که
متغیرهای سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اقتصادی و پیشینه تحصیلی سهم
م عناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه داشتهاند .همچنین
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای رشته
تحصیلی ،جنسیت ،نوع مدرسه ،ناحیه ،سال تولد و وضعیت تأهل با موفقیت داوطلبان آزمون
سراسری ورود به دانشگاه میباشد .ابوالحسنی و اسمعیلی ( )6983در پژوهش انجام داده بین
 611نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال  6987که شامل  11نفر رتبههای برتر 11 ،نفر
رتبههای متوسط و  11نفر نیز از پذیرفتهنشدگان هر پنج گروه آزمایشی بودهاند ،به این نتیجه
رسیدند که گروه برتر ،ع وامل موفقیت خود را به عوامل فردی ،گروه متوسط به ترکیبی از عوامل
فردی و محیطی و گروه پذیرفتهنشدگان به عوامل محیطی نسبت داده بودند .بنابراین وجه
اختالف سه گروه ،تنها در این عامل معنادار بوده و سایر عوامل (خصوصیات شخصیتی ،هوش
هیجانی ،تالش ،استعداد ،هوش ،توانایی حل مسئله ،انگیزش تحصیلی ،حمایت خانواده و
دوستان ،و آموزش خوب) به عنوان وجوه اشتراک استعارهها در سه گروه مورد بررسی است .روان
بخش و همکاران ( ) 6936با هدف بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت ممتازین آزمون
سراسری و راهنیافتگان به دانشگاه در استان یزد پژوهشی انجام داده و مشخص شد که
دانشآموزان ممتاز در شبانهروز  1الی  9ساعت و دانشآموزان پذیرفته نشده بیشتر از  9ساعت
اوقات فراغت دارند و به این ترتیب دانشآموزان پذیرفته نشده اوقات فراغت بیشتری داشتهاند.
بررسیها نشان داد که تماشای برنامههای تلویزیون جزء اولویت اول تا دوم هر دو گروه
دانش آموزان بوده است ،گوش دادن به موسیقی جزء سه اولویت اول دانشآموزان پذیرفته نشده
است ،فعالیتهای غیردرسی یکی دیگر از فعالیتهای پرکننده اوقات فراغت دانشآموزان پذیرفته
نشده است که سه اولویت انتخاب شده آنهاست .همصحبتی با دوستان و اقوام در اولویت سوم
دانشآموزان پذیرفته شده با رتبه باال قرار دارد.
نوربخش و حائری ( )6931در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که آیندۀ تحصیلی
برای فرزند شخصی که از ردههای باالی شغلی و تحصیالت عالی در جامعه برخوردار است بسیار
روشن است و شانس بسیار باالیی برای ورود به دانشگاه دارد .زیرا اولین اعضای خانواده و
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اطرافیان خود تحصیالت عالی را امری رایج و روزمره میداند اما فرزند یک کارگر شانس کمتری
برای ورود به دانشگاه دارد .تأثیر وراثت فرهنگی چنان است که میتواند مالکیت انحصاری را در
اختیار فرزندان قرار دهد و رابطهای میان نظام آموزشی و نظام طبقاتی برقرار است .از بین
داوطلبانی که والدین آنها از تحصیالت عالی برخوردار بودند نسبت به دیگر داوطلبان ،محیط
خانواده و محیط اجتماعی ویژهای را برای داوطلب ایجاد نمودند که متمایز با دیگران بوده است،
مهمترین آنها وجوه فرهنگی بیشتر از وجوه اجتماعی و اقتصادی است .در این خانوادهها فرهنگ
به طور طبیعی و خود به خودی از طریق خانواده به فرزندان انتقال مییابد ،بدین معنا که ابزار
فرهنگی مانند کتابخانه ،لوازم صوتی ،تصویری و کامپیوتر در محیط زیست کودکان متعلق به
خانوادۀ تحصیلکرده فراوانتر و ارزانتر در اختیار آنان قرار میگیرد ،این در حالی است که در
کودکان خانوادههای فقیر و غیرفرهنگی ،دستیابی به فرهنگ تنها از طریق مدرسه است و باز این
امتیازی است که دستیابی و موفقیت فرزندان خانوادههای تحصیل کرده را به رشتههای ممتاز
آسان میسازد.
بنابراین دغدغه اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل عمده موفقیت نفرات برتر آزمون
سراسری به منظور بازنمایی راهحلهای عملی و دستیافتنی برای موفقیت در آزمون سراسری
است؛ راهحلهایی که قبالً بهخوبی توسط افرادی پیموده و آزموده شده و نتیجه مطلوب حاصل
شده باشد .بدین ترتیب بقیه داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری را دارند با اطمینان
خاطر بیشتری میتوانند از این راهحل استفاده کنند .بنابراین تحلیل ادراک و تجربه زیسته نفرات
برتر آزمون سراسری در خصوص عوامل موفقیتشان میتواند برای دانشآموزان مفید واقع شود.
ذکر این نکته ضروری است که منظور از نفرات برتر ،رتبههای  6تا  61در هر گروه آزمایشی
(ریاضی ـ فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،زبان و هنر) میباشد .حال که از میان بیش از یک
میلیون داوطلب تنها عدهای توانستهاند رتبههای تک رقمی در هر گروه آزمایشی را کسب نمایند،
با توجه به آنچه که اشاره شد این سؤال اساسی مطرح میشود که چه عواملی در این موفقیت
نقش داشتهاست؟
مروری بر پژوهشهای انجام شده و بررسی شواهد میدانی نشانگر اهمیت توجه به تجارب
افراد سرآمد در حوزه تحصیلی میباشد .با توجه به فقدان مطالعهای ژرفانگر در خصوص احصاء
عوامل موفقیت رتبههای برتر و تعدد مطالعات کمینگر در این حوزه ،در این پژوهش تالش
گردید تا با استفاده از رویکردهای اکتشافی و تحلیل ادراک و تجارب زیسته رتبههای برتر آزمون
سراسری ،عوامل موفقیت شناسایی شده و در قالب خوشههای معنایی بازنمایی گردد.
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روش
پژوهش حاضر مبتنی بر رویکردهای کیفی انجام شده است .به طور کلی تحقیق کیفی با
دادههایی سر و کار دارد که واقعیتهای مورد مطالعه را به صورت کالمی ،تصویری یا امثال آن
نمایان کرده و مورد تحلیل قرار میدهد (بازرگان .)6983 ،پژوهش حاضر نیز با بهرهگیری از
تجربه زیسته نفرات ب رتر آزمون سراسری ،پدیده موفقیت تحصیلی را از منظر آنان مورد واکاوی
قرار داده است .در واقع ،افرادی که خودشان موفقیت را تجربه کردهاند ،دیدگاههای خود را در
رابطه با عوامل دستیابی به موفقیتشان بیان نمودهاند .مشارکتکنندگان شامل نفرات برتر هر یک
از گروههای آزمایشی بوده است .بعد از مصاحبه با  61نفر از این افراد ،دادهها به اشباع رسیده و
مصاحبهها متوقف گردید .بدینمنظور با بهرهگیری از رویکردی کیفی ،و مصاحبه عمیق نیمه
ساختاریافته با برگزیدگان برتر آزمون سراسری که به روش نمونهگیری موارد کرانهای ،انتخاب
شدند ،دادهها گردآوری گردید.
جدول  :1ویژگیهای مشارکتکنندگان در پژوهش
گروه
آزمایشی

نوع
دیپلم

رتبه
کشوری

نمره
کل

رشته قبولی

دانشگاه

جنسیت

معدل
دیپلم

شهر

علوم
انسانی

ریاضی-
فیزیک

6

61361

حقوق

دانشگاه
تهران

مرد

63/86

تهران

علوم
انسانی

ریاضی-
فیزیک

1

66771

روانشناسی

دانشگاه
تهران

زن

63/18

تهران

علوم
انسانی

ریاضی-
فیزیک

9

61419

حقوق

دانشگاه
تهران

مرد

63/13

تهران

علوم
انسانی

علوم
انسانی

4

61981

حقوق

دانشگاه
تهران

زن

63/17

تهران

علوم
انسانی

علوم
انسانی

1

61991

حقوق

دانشگاه
تهران

زن

63/74

تهران

علوم
انسانی

علوم
انسانی

3

66174

علوم سیاسی

دانشگاه
تهران

مرد

63/11

تهران

علوم
انسانی

علوم
انسانی

61

66861

روانشناسی

دانشگاه
تهران

زن

63/31

تهران

علوم
تجربی

علوم
تجربی

6

61317

پزشکی

زبان

ریاضی-
فیزیک

6

61184

مهندسی
برق
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علوم
پزشکی
تهران

مرد

11

لنگرود

علم و
صنعت

مرد

63/93

تهران
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علوم
پزشکی
شهید
بهشتی

زن

63/71

تهران

هنر

ریاضی-
فیزیک

9

66844

سینما

دانشگاه
هنر تهران

زن

63/61

تهران

هنر

ریاضی-
فیزیک

8

66199

سینما

دانشگاه
هنر تهران

زن

68/73

تهران

زبان

علوم
تجربی

61

66416

دندانپزشکی

مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته ،فن اصلیِ مورد استفاده برای گردآوری دادهها بوده
است .بعد از هماهنگی و برقراری ارتباط موثر و ایجاد اعتماد در مشارکتکنندگان ،مصاحبه با
پرسش اساسی «چه عواملی در موفقیت شما در آزمون سراسری موثر بوده است» ،آغاز گردید و
6
برای رسیدن به جزئیات بیشتر ،شکافتن موضوع و رفع ابهامات محتمل ،از سؤالهای کاوش
استفاده گردید .بهمنظور افزایش باورپذیری 1و پیبردن به نقاط قابلبهبود و افزودن ویژگیهای
مثبت به آن ،از نظر روان شناسان ،کارشناسان و متخصصان در این زمینه استفاده گردید .تعداد
شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سؤالهای
مصاحبه را مطالعه کرده و بعد از تعدیل های مورد نیاز ،کیفیت آن را تأیید نمودند .تحلیل دادهها
بر اساس روش هفت مرحلهای کُالیزی انجام شد .بدینمنظور پژوهشگر تمامی توصیفهای
شرکتکنندگان را چندین مرتبه مطالعه نموده تا به منظور درک بهتر این پدیده ،با آنان هم
احساس شود .سپس جمالت و واژگان مرتبط با پدیده مورد مطالعه را استخراج نموده و به هر
کدام از جمالت استخراج شده معنی و مفهوم خاصی دادهشد .بعد از مرور توصیفهای
شرکتکنندگان ،مفاهیم مشترک درون دستههای خاص موضوعی قرار داده شده و برای موثق
نمودن مطالب ،به طور مستمر ،به توضیحات اصلی مراجعه میشد .در مرحله بعد ،موارد استنتاج
شده به توصیفی جامع و کامل تبدیلگردید .در انتها ،به منظور اعتبار دادههای کیفی از روش
بازبینی توسط اعضا استفاده شد؛ بدین صورت که بهمنظور اطمینان از موثق بودن یافتهها ،آنها به
شرکتکنندگان ارائه گردید که بعد از اعمال تعدیلهای مورد نظر ،یافتههای نهایی بدستآمد.
سعی شد تا با استفاده از دادههای روایتی بهدست آمده از مصاحبه با مشارکتکنندگان ،ضمن
درک عمیقتر پدیده مورد مطالعه از منظر آنان ،نتایج پرمایهای تولید شده و باورپذیری نتایج
ارتقا یابد .به منظور رعایت ویژگیهای کیفی پژوهش از سه مالک قابل قبولبودن،9
1

Probes
Credulity
3
Acceptability
2

679

رضا سجادی ،نوروزعلی کرمدوست ،کمال درانی ،کیوان صالحی ،علی مقدمزاده

تأییدپذیری6و قابلیت اطمینان1استفاده شد .در مورد مالک قابل قبول بودن و تأیید درستی
یافتهها ،رونوشتهای مصاحبه و گزارش پژوهش برای شرکتکنندگان ارسال شد تا موافقت یا
مخالفت آنها با مطالب ذکر شده و یافتههای پژوهش مشخص گردد .به منظور تضمین قابلیت
اطمینان یافتهها ،تالششد تا فرایندها و تصمیمهای مربوط به پژوهش بهطور مستند و واضح در
متن پژوهش تشریح شود .در نهایت ،در مورد مالک تأییدپذیری نتایج ،یافتهها با پیشینه پژوهش
مقایسه شد و با استناد به بحثهای نظری در تبیین آنها اقدام شد.
یافتههای پژوهش
بهمنظور تحلیل مصاحبهها ،تمامی روایتها و نقلقولهای شرکتکنندگان ،چندین مرتبه
مورد مطالعه دقیق قرار گرفت تا به درک عمیقتری از عوامل مؤثر در موفقیت نفرات برتر آزمون
سراسری دست یافت .بعد از مقایسههای مستمر و کنکاش در متن مصاحبهها ،جمالت و واژگان
مرتبط با پدیده مورد مطالعه در قالب  993کلیدواژه ،استخراج گردیده و به هر کدام از جمالت
استخراج شده معنی و مفهوم خاصی داده شد .بعد از مرور توصیفهای شرکتکنندگان ،مفاهیم
مشترک درون دستههای خاص موضوعی شکلگرفت .در مرحله بعد ،زیرمضامین مورد بررسی
دقیقتری قرار گرفته و در نهایت  7مضمون اصلی به عنوان عوامل اصلی موفقیت تقسیمبندی
گردید .در انتها ،به منظور اطمینان از موثق بودن یافتهها ،آنها به شرکتکنندگان ارائه گردید که
بعد از اعمال تعدیلهای مورد نظر ،یافتههای نهایی بدست آمد .به دیگر سخن ،تحلیل عمیق
تجربه زیسته مشارکتکنندگان ،به احصاء و استخراج  7مضمون اصلی شامل «خودانگیختگی،
موقعیت طلبی ،هدفمندی ،سرعت عمل ،راهبردهای یادگیری ،محیط آموزشی و ویژگیهای
خانوادگی» منتج گردید .در جدول  1شواهد گفتاری استخراج شده برای هر مضمون آورده شده
است.
جدول ( )2مضامین اصلی و شواهد گفتاری استخراج شده از مصاحبه
مضامین اصلی

شواهد گفتاری

خودانگیختگی

خوشحال کردن خانواده؛ توقع باال؛ رقابت با دیگران؛ عالقه به مدرسه؛ جدیّت؛ انگیزه از
سوی مدرسه؛ اضطراب کنکور؛ داشتن سابقه کسب رتبه برتر در خانواده؛ ساخت رقیب
قدرتمند فرضی؛ ثابت کردن خود به دیگران؛ عالقه به رشتهی دبیرستان؛ عالقه به
تحصیل؛احساس مسئولیت؛ سماجت در تحقق هدف؛ تغییر رشته به رشتهی مورد نظر؛
افتخارآفرینی؛ کسب یک افتخار برجسته در طول زندگی؛ مصمم بودن؛ مطالعهی
خودجوش؛ اعتقادات دینی؛ اعتماد به نفس؛ تالش برای رسیدن به سطح انسانهای
بزرگ؛

موقعیت طلبی

خاص شدن – پز دادن – تالش برای حفظ جایگاه خود از نظر علمی – کسب منزلت
confirnability
dependability
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مضامین اصلی

شواهد گفتاری
اجتماعی – دستیابی به شغل با پرستیژ  -کسب درآمد باال – کمالگرایی – استفاده از
موقعیتها – کسب احترام

هدفمندی

دستیابی به رشته مورد نظر  -دستیابی به شغل مورد نظر – دستیابی به تحصیالت باال
– کسب دانش واقعی

سرعت عمل

شرکت در آزمونهای آزمایشی – تست زدن زیاد

راهبردهای
یادگیری

انتخاب محل مناسب مطالعه؛ مطالعه به صورت کنکوری؛ اخذ مشاوره مناسب؛ شروع به
م طالعه کنکوری از زمان مناسب؛ ساعات مطالعاتی زیاد؛ داشتن برنامه مطالعاتی؛ اجرای
دقیق برنامه مطالعاتی؛ داشتن بودجهبندی برای مطالعه؛ خواندن دروس مدرسه در همان
روز؛ مراجعه به منابع آموزشی متعدد؛ نکته برداری؛ تنوع دادن به مطالعه؛ روش صحیح
مطالعه؛ یادگیری همتا؛ آزمونهای بودجهبندیشده؛ مطالعات غیردرسی؛ معلمان
خصوصی؛ تالش باال؛ کالس زبان؛ جمعبندی دروس

محیط آموزشی

محیط آموزشی مشوق – وجود جو یادگیری – محیط رقابتی – کالسهای فوق برنامه
– کیفیت آموزشی مدرسه – معلمان خوب – ارائهی برنامههای آموزشی مناسب –
فراهم بودن محیط مطالعه  -وجود تعاون و همکاری با همکالسیها – وجود محیطهای
علمی – اردوهای مطالعاتی – حمایت مدرسه از دانشآموز – مدرسهی خوب

ویژگیهای
خانوادگی

عدم اجبار به مطالعه؛ اهمیت به تحصیل؛ دادن آزادی عمل؛ تشویق؛ حمایت مالی؛
راهنمایی های تحصیلی؛ تحصیالت اعضای خانواده ؛ وجود محیط مناسب برای مطالعه؛
وجود امکانات در منزل؛ تالش خانواده برای ایجاد شرایط مناسب روحی؛

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،شواهد گفتاری مرتبط با هر یک از مضامین
در مقابل آن ذکر شده است .این شواهد در همه مصاحبهها بارها و بارها تکرار شده که نشان از
اهمیت آن برای نیل به هدف افراد سرآمد که همان کسب رتبه برتر در آزمون سراسری است،
می باشد .در این جدول شواهد گفتاری به صورت کلیدواژه آورده شده که خالصهای از تجمیع
نظرات همه شرکتکنندگان در مصاحبه میباشد .همچنین تعداد  19کلیدواژۀ پراکنده وجود
دارد که در تمام مصاحبهها اشتراکی بین آنها وجود نداشت و به نظر میرسد این  19کلیدواژه
تأثیر چندانی در موفقیت نفرات برتر آزمون سراسری نداشته است.
بحث و نتیجهگیری
از آنجایی که کیفیت عملکرد افراد ،تحت تأثیر ادراکات آنها قرار دارد ،در مطالعه حاضر
بهمنظور درک عمیق عوامل موثر در کسب موفقیت در آزمون سراسری رتبههای برتر ،سعی شد
تا با روششناسی کیفی و ورود به نظام معنایی منتخبین آزمون سراسری ،سطح و عمق ادراک و
تفسیر آنها نسبت به پدیده مورد بررسی ،شناسایی و بازنمایی گردد .از نظر افتخاری ،بدری،
پایداری و سوادی ( )6936هر انسانی دنیای منحصر به فردی از ادراکات و تصورات دارد که از
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آگاهیها و تجربیات وی نشأت میگیرد ،اما مجموعهای از الگوهای ادراکی مشابه در میان افراد
در جامعه حاکم است که میتوان آنها را کشف و فرمولبندی کرد (نقل از صالحی ،بازرگان،
صادقی و شکوهی یکتا .)6934 ،بنابراین هدف این نوشتار ،شناسایی عوامل عمده موفقیت نفرات
برتر آزمون سراسری به منظور بازنمایی راهحلهای عملی و دستیافتنی برای موفقیت در آزمون
سراسری است؛ راهحلهایی که قبالً بهخوبی توسط افرادی پیموده و آزموده شده و نتیجه مطلوب
حاصل شده باشد .بدین ترتیب بقیه داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری را دارند با
اطمینان خاطر بیشتری میتوانند از این راهحل استفاده کنند .بنابراین تحلیل تجربه زیسته
نفرات برتر آزمون سراسری در خصوص عوامل موفقیتشان میتواند برای دانشآموزان مفید واقع
شود .واکاوی عمیق در مصاحبههای نفرات برتر آزمون سراسری ،به احصاء و استخراج  7مضمون
اصلی شامل « خودانگیختگی ،موقعیت طلبی ،هدفمندی ،سرعت عمل ،راهبردهای یادگیری،
محیط آموزشی و ویژگیهای خانوادگی» منتج گردید.
اگر بخواهیم این مضامین را به ترتیب اهمیت اولویتبندی کنیم شاید کاری بسیار دشوار
باشد زیرا بهنظر می رسد تمام مضامین مهم بوده و اگر حتی یکی از این عوامل صورت نپذیرد،
موفقیت حاصل نگردد .مضمون نخست خودانگیختگی میباشد .این مضمون به آن دسته از
عواملی اشاره دارد که باعث ایجاد انگیزه درونی در فرد میشود .یکی از آنها خوشحال کردن
خانواده است ،کسب رضایت پدر و مادر و خوشحال کردن آنان یکی از مهمترین عوامل ایجاد
خودانگیختگی بوده زیرا به صراحت در اکثر مصاحبهها به آن اشاره شده است .به عنوان مثال در
یکی از مصاحبهها گفته شده" :میدانستم که اگر در دانشگاه خوبی قبول شوم خانوادهام خیلی
خوشحال میشوند و این برایم انگیزهای بود تا بیشتر تالش کنم" .عامل بعدی توقع باال میباشد
که میتواند به چند طریق ظهور کند .این توقع میتواند توقع والدین از فرد ،توقع مدرسه از او و
توقع خود فرد از خودش باشد که در افراد مختلف نمودهای متفاوتی داشته است .یکی از
شرکتکنندگان توقع خانواده از خود را اینگونه بیان میکند..." :از طرفی اعضای خانواده نیز از

من توقع باالیی داشتند و سعی می کردند تمام شرایط را مهیا کنند تا بتوانم بهتر به مطالعاتم
بپردازم" .رقابت هم عامل مهم دیگری است که ممکن است با همکالسیها باشد یا با اعضای
خانواده و اقوام .برخی از این افراد سرآمد در خانواده یا اقوام خود فرد موفقی داشتهاند که به آنها
انگیزه زیادی برای رقابت میداد .به عنوان مثال برادر یکی از این افراد در کنکور سالهای قبل
رتبه تک رقمی آورده بود که باعث ایجاد حس شدید رقابت در برادر خود گردید .یکی از
شرکتکنندگان به صراحت بیان میکند که" :شرایط خانوادۀ ما به گونهای بود که همه رتبههای

زیر  611کسب کرده بودند ،از طرفی مدرسۀ ما هم اکثراً در کنکور رتبۀ تک رقمی میداد،
همچنین در آزمونهای آزمایشی همیشه رتبۀ  6میآوردم و فقط یک بار رتبۀ  1آوردم .از طرفی
خودم نیز ذاتاً انسان کمالگرایی هستم و تمایل دارم کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهم؛
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تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا انگیزۀ من را برای کنکور فزونی بخشند تا بتوانم رتبۀ
خوبی در کنکور کسب نمایم" .این جمله به خوبی نشان میدهد که داشتن سابقه کسب رتبه
بر تر در خانواده یا اقوام نیز تا چه میزان به آنها انگیزه داده است .انگیزه از سوی کارکنان مدرسه
نیز یکی از مهمترین عوامل خودانگیختگی در اکثر مصاحبهها میباشد..." :مشوّق اصلی من
مدرسه بود؛ مدرسه یک سیستمی داشت که دانش آموزان را به سمت عالقه شان سوق می داد".
ی کی دیگر از عوامل خودانگیختگی ،ساختن رقیب فرضی قدرتمند میباشد .از آنجایی که این
افراد گاهاً با اختالف زیادی نسبت به دوستان خود برتر بودند ،رقیب واقعی قدرتمندی نداشته و
همین امر باعث میشد تالششان کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای خود یک رقیب فرضی
میساختد .به عنوان مثال اینگونه بیان شده است" :در دورۀ دبیرستان در تمام آزمونها همیشه

اول بودم و رقیب قدرتمندی نداشتم ،البته یک رقیب داشتم که آن هم مقداری از من ضعیفتر
بود؛ بنابراین سعی کردم در تصوراتم برای خودم یک رقیب فرضی بسیار قوی بسازم و با او به
رقابت بپردازم تا بتوانم تالش خودم را افزایش بخشم" .برخی از این افراد برای ثابت کردن خود
به دیگران تالش میکردند و این امر به آنان انگیزه باالیی میداد .عمق معنای این عامل را
میتوان در این جمله یافت" :رشتۀ دبیرستان را بیشتر به خاطر رشتهای که در دانشگاه می

خواستم بروم انتخاب نمودم و به همین دلیل گروه علوم انسانی را انتخاب کردم تا بتوانم در
دانشگاه حقوق بخوانم .اما طرز فکر اکثریت به گونهای بود که گمان میبردند کسانی که در درس
ضعیف هستند به علوم انسانی میروند ،اما من واقعاً هدف داشتم و به خاطر عالقهای که به حقوق
داشتم به علوم انسانی رفتم .برای این که به همه اثبات بکنم به خاطر ضعیف بودن این رشته را
انتخاب نکردم به من انگیزه داد بیشتر تالش کنم تا این رتبه را کسب نمایم" .عامل بعدی عالقه
به رشته دبیرستان می باشد .یکی از این افراد سرآمد اینگونه بیان کرد که "به خاطر عالقهای که
به درس زیست داشتم وارد رشتۀ علوم تجربی شدم" و همین عالقه باعث شد با انگیزه بیشتری
درس خوانده و منجر به کسب رتبه برتر گردد .برخی نیز به طور کلی به تحصیل عالقه دارند زیرا
معتقدند" :از نظر من تحصیل دید گستردهای به انسان میدهد و او را قادر میسازد با نگاهی

عمیقتر به مسائل بنگرد و باعث میشود در امور مختلف موفق شوم که این جنبه برای من از
اهمیت بیشتری برخوردار است .تحصیل سطح درک و فهم را باال میبرد ،از طرفی احساس
میکنم جامعه نیز خیلی به تحصیالت اهمیت میدهد" .احساس مسئولیت نیز یکی از عوامل
درونی برای خودانگیختگی به شمار میرود .این احساس مسئولیت میتواند در قبال خود یا
چیزهای دیگری باشد .یکی از شرکتکنندگان احساس مسئولیت در قبال امام زمان را با این
جمله بیان میکند..." :و اینکه به عنوان منتظر امام زمان (عج) احساس مسئولیت میکردم و
اینکه به عنوان یک دانشجوی برتر وارد دانشگاه شوم را تکلیفی برای خودم میدانستم" .همین
شخص دارای اعتقادات دینی بسیار قوی بوده که او را وادار به درس خواندن میکرده است .او
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میگوید" :مدرسهای که من در آن تحصیل میکردم بهترین مدرسۀ علوم انسانی در کشور بود و
هر ساله بهترین رتبهها از این مدرسه استخراج میشد .به همین دلیل احساس میکردم اگر از
این موقعیت استفاده نکنم ناشکری کردهام" .یکی دیگر از این افراد که خانم بود ،از لفظ رسالت
برای بیان احساس مسئولیت خود استفاده کرد .او اینگونه عنوان کرد که" :من دیدگاه
فمنیسیمی دارم ،وقتی نابرابریها را در جامعه میدیدم احساس میکردم من یک رسالتی دارم
که باید این نابرابریها را کاهش دهم؛ به همین دلیل حقوق را انتخاب کردم و هماکنون که
حدود یک سال است وارد رشتۀ حقوق شدهام خیلی خوشحالم و به آن لذتی که هنگام مطالعه
میبرم رسیدهام" .مصمم بودن در هدف و سماجت برای تحقق آن به عنوان یک نقطه عطف در
زندگی برخی افراد ،خودانگیختگی آنان را به شدت افزایش داد .یکی از افراد سرآمد که رتبه تک
رقمی گروه هنر را کسب کرده بود ،از مخالفتهای خانواده با این رشته و سماجت خودش اینگونه
سخن میگفت" :خانوادهام با رشته هنر مخالف بودند و میگفتند چون استعداد داری باید به

رشتۀ مهندسی بروی؛ آنها فکر میکردند برای اینکه از درس فرار کنم به رشتۀ هنر میروم .اما
من در انتخابم مصمم بودم و برای اینکه خودم را ثابت کنم انگیزۀ باالیی در من به وجود آمد تا
به شدت درس بخوانم" .برخی از افراد تحت تاثیر جو مدرسه یا فشار خانواده ،رشتهای را در
دبیرستان برگزیدند که به آن عالقه نداشتند .اما وقتی در سال پیشدانشگاهی موفق شدند تغییر
رشته بدهند و به رشتهی مورد عالقهی خود بروند ،چنان اشتیاقی در آنان ایجاد کرد که انگیزهای
بسیار قوی در آنان به وجود آورد" :جو مدرسۀ ما به گونهای بود که همه به رشتۀ ریاضی-فیزیک

میرفتند ،گرایش مدرسه به سوی این رشته بود و خانواده هم به ریاضی تمایل داشتند ،به همین
دلیل من هم وارد رشتۀ ریاضی-فیزیک شدم؛ اما بعدها احساس کردم که به علوم انسانی عالقۀ
بیشتری دارم و با صحبتهایی که انجام شد خانوادهام پذیرفتند که تغییر رشته بدهم ،بدین
صورت سال پیشدانشگاهی تغییر رشته داده و وارد رشتۀ علوم انسانی شدم .در حقیقت به خاطر
عالقهای که به حقوق داشتم تغییر رشته دادم و علوم انسانی را برگزیدم" .یکی دیگر از افراد
سرآمد میگوید" :من از سوم راهنمایی به علوم انسانی عالقه داشتم اما خانوادهام به من اجازه
ندادند که انسانی بخوانم و به ناچار وارد رشتۀ ریاضی-فیزیک شدم اما در نهایت توانستم آنها را
قانع کنم و سال پیشدانشگاهی تغییر رشته بدهم و وارد رشتۀ علوم انسانی شوم .در واقع بعد از
این که در المپیاد ادبیات مقام دوم را کسب کردم پدر و مادرم متوجه شدند که به رشتۀ ادبیات و
علوم انسانی عالقه دارم و متقاعد شدند که تغییر رشته بدهم .تا آن موقع هنوز برای کنکور شروع
به مطالعه نکرده بودم .اما بعد از اینکه موفق شدم به رشته مورد عالقهام بروم ،از اواخر مهر همان
سال پیشدانشگاهی شروع به مطالعه برای موفقیت در کنکور کردم" .افتخارآفرینی بین خانواده و
دوستان و کسب یک افتخار برجسته در طول زندگی نیز در برخی افراد باعث خودانگیختگی شده
بود .یکی از شرکتکنندگان با این جمله از کسب افتخار برجسته یاد میکند" :من در طول
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سالهای تحصیلم مدال یا مدرک خاصی کسب نکردم ،چیزی که بیشتر از همه به من انگیزۀ
درس خواندن میداد این بود که یک بار به خودم ثابت کرده باشم که میتوانم یک کار مهم انجام
دهم ،کنکور اولین باری بود که توانستم یک موفقیت بزرگ کسب کنم و این موفقیت باعث
خواهد شد در تمام عمر از آن اعتماد به نفس بگیرم" .یکی دیگر از این عوامل ،مطالعهی
خودجوش بوده که میتوان گفت این عامل در تمام رتبههای برتر یافت میشده است .در اینجا به
چند نمونه از شواهد گفتاری در این رابطه اشاره میشود" :هیچوقت پدر و مادرم روی نمرههایم

حساس نبودند و از ابتدا یاد گرفته بودیم بدون اینکه مجبورمان کنند خودمان درسهایمان را
مطالعه کنیم" .و یا" :خانوادهام برای درس خواندن به من فشار وارد نمیکردند چون میدانستند
که نباید استرس ایجاد کنند ،ولی فشار درونی که خودم داشتم باعث میشد به شدت درس
بخوانم" .و یا" :هیچوقت خانوادهام مرا وادار به درس خواندن نکردند و حتی تذکر هم نمیدادند
زیرا خودم میدانستم چه وقت درس بخوانم ،حتی مادرم گاهی اوقات میگفت درس نخوان چون
گاهی اوقات خیلی درس میخواندم و مادرم نگران میشد" .اعتماد به نفس نیز یکی از مهمترین
عوامل است که در تمام افراد سرآمد یافت شده و باعث خودانگیختگی آنان گردیده است که فقط
به یکی از این گفتارها اشاره میکنیم" :داشتن اعتماد به نفسِ خیلی زیاد و عدم وجود استرس

هم خیلی به موفقیتم کمک کرد ،زیرا از بس در آزمونهای آزمایشی شرکت کرده بودم که کنکور
برایم عادی شده بود و فکر میکردم کنکور هم یک آزمون آزمایشی است و هیچ استرسی
نداشتم" .برخی از این افراد نیز در یک مقطعی از زندگی با انسانهای بزرگی روبرو شدند که به
آنها انگیزه میداد تا خودشان را به سطح آن انسانها برسانند" :در سال پیشدانشگاهی با افراد
بزرگی آشنا شدم که به من انگیزۀ پیشرفت دادند؛ به این صورت که باعث شد به خودم بگویم که
من نیز میتوانم انسانی بزرگی شوم و سعی کردم خودم را به سطح آنها برسانم" .بدین ترتیب
عواملی که باعث خودانگیختگی شده بودند شرح داده شد .در ادامه ،بقیه مضامین مورد بحث قرار
گرفته است.
مضمون بعدی موقعیتطلبی میباشد .شواهد گفتاری بسیاری وجود دارد که نشان
میدهد افراد سرآمد به دلیل حس جاهطلبی که داشتند دست به تالش زدند .یکی از این عوامل
خاص شدن است که در روح اکثر مصاحبهها به خوبی حس میشد .حال برخی فقط برای ارضای
حس درونی خود برای خاص شدن تالش میکردند و برخی برای پز دادن جلوی دیگران .برخی
نیز هنگامی که موفق شدند جایگاه خوبی از نظر علمی در دبیرستان کسب کنند ،دیگر حاضر
نبودند این جایگاه را از دست بدهند ،بنابراین باعث شد هیچوقت از تالش خود کم نکنند .یکی از
شرکتکنندگان در رابطه با این عامل اذعان میدارد که" :من در مقطع راهنمایی خیلی درس

نمیخواندم اما همیشه شاگرد اول بودم .وقتی وارد دبیرستان شدم جمعی از شاگرد اولهای
منطقه حضور داشتند و شرایط برای من تغییر کرد .در امتحان میانترم معدلم کمی بیشتر از 67
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شد که این معدل برای من خیلی بد بود .پس از این اتفاق با تمرکز روی دانشآموزانی که معدل
خوبی کسب کرده بودند متوجه شدم که از اول سال بدون گوشزد دیگران ،خودشان درسشان را
میخواندند .این جوّ بر من تأثیر گذاشت و از آن پس به صورت جدی شروع به مطالعه نمودم؛ تا
جایی که در امتحانات دی ماه معدلم  63/36شد و شاگرد سوم کالس شدم .در کالس ما رقابت
خیلی باال بود ،از آن پس همین تغییری که در من ایجاد شده بود ادامه پیدا کرد و سالهای دوم
و سوم و پیشدانشگاهی شاگرد اول کالس شدم  ......همیشه در آزمونها با اختالف زیادی رتبۀ
اول را کسب میکردم و همیشه سعی میکردم جایگاهم را به همین صورت حفظ نمایم" .پرستیژ
نیز واژهای است که میتوان آن را در مضمون موقعیتطلبی قرار داد .در واقع این افراد به دلیل
پرستیژی که یک رشته مانند پزشکی دارد ،تالش کردند تا در آن رشته قبول شوند .یکی دیگر از
این عوامل کسب درآمد باال میباشد ،هرچند برای نفرات برتر آزمون سراسری کسب درآمد
کمترین اهمیت را در مقایسه با بقیه عوامل موفقیت داشته است ،اما به هر حال این عامل نیز
بی تاثیر نبوده است .به عنوان مثال یکی از این افراد که به دو رشته مختلف عالقه داشت ،در
نهایت رشته ای را برگزید که درآمد بهتری را برای آن متصور میشد .او میگوید" :البته به

درمانگری روانشناسی هم خیلی عالقه داشتم اما روانشناسی بالینی از نظر درآمد مقداری بهتر
بود به همین دلیل وارد این رشته شدم" .برخی از افراد نیز ذاتاً کمالگرا بوده و دوست دارند در
همهی بهترین نتیجه را کسب کنند..." :از طرفی خودم نیز ذاتاً انسان کمالگرایی هستم و تمایل
دارم کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهم" .عامل دیگری که در مضمون موقعیتطلبی قرار
می گیرد ،کسب احترام است .این عامل با کسب منزلت اجتماعی تفاوت دارد .منزلت اجتماعی
اشاره به جایگاه کلی یک رشته یا شغل در جامعه دارد اما کسانی که به دنبال کسب احترام
بودند ،هدفشان این بود که احترام برخی افراد خاص را به خود جلب کنند.
مضمون هدفمندی یکی دیگر از مضامین مهم در کسب رتبه برتر بوده است .در این میان
دستیابی به رشته مورد نظر در دانشگاه اهمیت زیادی داشته است؛ تا حدی که یکی از
شرکتکنندگان اینگونه بیان میکند" :شاید کسب رتبۀ خوب آرزوی همه باشد ...... ،اما هدف
اصلی من رتبۀ تک رقمی نبود بلکه قبولی در رشتهای بود که به آن عالقه داشتم ."...از طرفی
دستیابی به رشته مورد نظر باعث دستیابی به شغل مورد عالقه و مناسب نیز خواهد شد .حال
اینکه هر یک از این افراد به چه دلیلی میخواستند به شغل مورد نظر دست پیدا کنند متفاوت
است؛ برخی به دلیل پرستیژ آن شغل ،برخی به خاطر درآمد ،برخی به خاطر رسالتی که در خود
احساس می کردند ،برخی به خاطر عالقه و عوامل متعدد دیگری که در مضمون خودانگیختگی به
طور مفصل مورد بحث قرار گرفت .اما علت هرچه که بوده ،باعث شده است یک هدف و یک
چشم انداز به وجود آورد تا این افراد برای دستیابی به هدف خود ،تمام تالش خود را به کار بندند.
برخی نیز هدفشان صرفاً دستیابی به تحصیالت باال بوده است ،زیرا برای تحصیل ارزش خیلی
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زیادی قائل هستند .در این رابطه یکی از افرادی که وارد رشته حقوق شده بود به صراحت اذعان
میکند که" :تحصیالت باال بر تفکرات انسانها تأثیرات بسیار زیادی دارد و به رشد جامعه کمک

میکند .اولین هدف من این است که دکتری بگیرم ،جزء هیئت علمی دانشگاه شوم ،در دانشگاه
تدریس نمایم و دانشجویان را تربیت کنم .به وکالت اصالً فکر نمیکنم ،شاید در کنار هدف اصلی
به صورت تفننی کار وکالت را انجام دهم؛ نمیخواهم هدف اصلی وکالت باشد چون جنبۀ مادی
پیدا میکند" .او که به کسب دانش واقعی اهمیت زیادی میدهد در ادامه میگوید" :بیشتر مردم
مدرکگرا هستند ولی با توجه به اینکه تعداد افراد با مدرک تحصیلی باال خیلی زیاد شده است،
اهمیت تحصیالت واقعی بیشتر نمایان میشود .به نظر پدرم وارد هر رشتهای که شوی اگر انسان
باسوادی باشی کار هست".
یکی از مضامینی که در کسب رتبه ی خوب در آزمون سراسری نقش بسیار زیادی دارد،
سرعت عمل در تستزنی است .چه بسا افرادی که به دلیل سرعت عمل پایین موفق نشدهاند در
زمان محدود به همه سواالت پاسخ دهند و نمرهی زیادی را از دست دادهاند .برای دستیابی به
سرعت عمل باال دو راه وجود دارد که در تمام مصاحبهها مشترک بوده است .راه اول شرکت در
آزمونهای آزمایشی و راه دوم تست زدن زیاد .البته برای تست زدن با سرعت باال نیاز است که
افراد تکنیکهایی را یاد بگیرند که در مضمون راهبردهای یادگیری به طور مفصل مورد بحث
قرار خواهد گرفت ،اما تا وقتی که عمالً دست به تست نبرند ،در این امر متبحر نخواهند شد .در
این رابطه به چند نقل قول اشاره خواهد شد" :در دروس عمومی فقط کتابهای درسی خودم را
میخواندم و تست میزدم" .و یا" :سال پیشدانشگاهی کالسهای درسی تا حد زیادی کنکوری

بود و تکالیفی که میدادند اکثر اوقات تست کنکور بود ،به گونهای که به طور متوسط در هفته
حدود هزار تا تست برای درسهای مختلف میزدم و کتابهای تست گوناگونی را کار میکردم".
در این میان یکی از افراد سرآمد در رابطه با آزمونهای آزمایشی سازمان سنجش نظری دارد که
بیان آن خالی از لطف نیست .او میگوید" :رتبهای که در این آزمون کسب میکنیم تا حدی

نزدیک به کنکور اصلی است و این اصالً چیز خوبی نیست؛ چون دو حالت دارد ،یا آزمون را خوب
میدهیم یا بد؛ اگر نتیجۀ این آزمون بد شود در آن یک هفته فرصت مطالعه و جبران وجود ندارد
و غیر از ایجاد استرس مزیت دیگری ندارد ،و اگر نتیجۀ این آزمون خوب شود استرس این که در
کنکور اصلی هم باید این نتیجه را کسب کنم  -چون همه از من انتظار دارند  -ایجاد خواهد شد
و دائم به این سؤال فکر میکنیم که آیا انتظارات را برآورده خواهم کرد یا نه؟ در آن فرصت کمِ
یک هفتهای کاری نمیتوان کرد و فقط مشکالت روحی ایجاد خواهد شد".
یکی دیگر از مهمترین مضامین در موفقیت این افراد ،استفاده از راهبردهای یادگیری
مناسب بوده که در جدول  6به صورت تیتروار به آنها اشاره شد .در این قسمت هر یک از
راهبردها با ارائه شواهد عینی از مصاحبهشوندگان مورد بحث قرار خواهد گرفت .یکی از این
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راهبردها انتخاب محل مناسب برای مطالعه است .برخی در منزل بهتر مطالعه میکنند ،برخی در
مدرسه و برخی در کتاب خانه؛ اما چیزی که اهمیت دارد این است که درک کنیم کدام یک از
این محیطها برای ما مناسبتر است .در این میان نظرات متفاوتی وجود دارد" :منزل ما محیط

خیلی آرامی دارد و از طرفی من هم خیلی به سر و صدا حساس نیستم ،به همین دلیل همیشه
در منزل مطالعه میکردم" .شخص دیگری نیز میگوید" :ما در منزل یک کتابخانۀ خیلی بزرگ
داریم و همیشه در منزل درس میخواندم" .شخص دیگری هم از محیط مدرسه و هم از محیط
منزل برای مطالعه استفاده می کرده است اما بیشتر مطالعات او در مدرسه صورت میگرفت.
شخص دیگری میگوید" :دبیرستان ما به غیر از کالسهای اصلی ،کالسهای فوقبرنامه

نمیگذاشت اما مدتی بعد از پایان کالسها داخل مدرسه میماندیم و تا شب درس میخواندیم.
اما به طور معمول بیشتر در منزل به مطالعه میپرداختم" .شخص دیگری که مدرسه را برای
مطالعه انتخاب کرده بود اینگونه دلیل میآورد" :من معموالً در مدرسه مطالعه میکردم؛ اوالً به
این دلیل که منزل ما پر سر و صدا بود و نمیشد به خوبی درس خواند ،و دوم به دلیل
کنترلهایی که در مدرسه صورت میگرفت ساعات مطالعاتی بهتری را داشتم" .و دیگری اینگونه
بیان نمود" :برای مطالعه اوایل منزل را انتخاب کردم اما بعد متوجه شدم که در مدرسه بهتر
میتوانم مطالعه کنم و از آن به بعد در مدرسه درس میخواندم ،اما دو ماه قبل از کنکور مجدداً
در منزل درس خواندم" .راهبرد بعدی مطالعه به صورت کنکوری است که از اهمیت باالیی
برخوردار است .در این میان اخذ مشاوره مناسب نیز اهمیت زیادی دارد؛ برخی از مشاور مدرسه
استفاده می کردند ،برخی از مشاور خصوصی و برخی نیز از معلمان و یا افراد دیگر مشاوره
می گرفتند .راهبرد بعدی زمان شروع به مطالعه برای کنکور است که اکثراً از یک سال قبل از
کنکور شروع به مطالعه کردند و برخی نیز از دو سال قبل .اما شاید مهمترین عامل ساعات
مطالعاتی زیاد باشد .برای نمونه به چند نقل قول اشاره میشود" :در روزهای تعطیل بین  1تا 3

ساعت و در روزهای غیرتعطیل – که مدرسه میرفتم – بین  9تا  1ساعت به طور مفید مطالعه
داشتم" .شخص دیگری میگوید" :روزهایی که مدرسه میرفتم بین  1تا  7ساعت و روزهای
تعطیل بین  61تا  61ساعت مطالعه داشتم" .و یا" :از اول تابستانِ قبل از پیشدانشگاهی شروع
به مطالعه مخصوص کنکور کردم ،تابستان روزی  1تا  9ساعت مطالعه داشتم ،بعد از مهر تبدیل
به  4تا  1ساعت شد و بعد از عید ساعات مطالعاتم به  61تا  66ساعت در روز رسید" .شاید
بیشترین ساعت مطالعه مربوط به این شخص باشد که میگوید" :من خیلی درس میخواندم،
حتی اگر در مدرسه لحظهای وقت آزاد برایم پیش میآمد مطالعه میکردم ،بعد از این که به خانه
میآمدم فقط نیم ساعت استراحت میکردم و تا  66یا  61شب درس میخواندم .در روزهای
تعطیلی نیز از  7صبح شروع میکردم تا  66یا  61شب ،شاید در این میان حدود  1ساعت جهت
نهار و شام و استراحت وقت آزاد داشتم و غیر از این  1ساعت از صبح تا شب را واقعاً درس
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میخواندم .به طور مفید روزانه  61ساعت مطالعه داشتم ،موقع جمعبندی نیز  64ساعت مطالعه
داشتم" .اما این حجم از مطالعه باعث خستگی میشده که به همین دلیل دادن تنوع به مطالعه
ضروری است" :چون ساعت مطالعاتم زیاد بود برای این که خسته نشوم به مطالعاتم تنوع
میدادم؛ مثالً زمانی که از خواندن خسته میشدم تست میزدم یا فقط فرمول میخواندم ،حتی
گاهی اوقات پیش میآمد که حدود نیم ساعت به یک عکس در کتاب تاریخ خیره میشدم و آن
تصویر را در ذهنم تحلیل میکردم"  .داشتن برنامه مطالعاتی نیز کمک بسیار زیادی به نظم
بخشیدن به مطالعات میکند .حال ممکن است این برنامه توسط خود فرد طراحی شده باشد و یا
توسط مشاور مدرسه و موسسات آموزشی .یکی از شرکتکنندگان میگوید" :روی برنامۀ
مطالعاتیام خیلی حساس بودم تا با دقت اجرا شود و حتی یک دقیقه هم جا به جا نشود".
داشتن بودجه بندی برای مطالعه نیز بسیار اهمیت دارد .برخی مدارس به گونهای هستند که این
بودجهبندی را به دانشآموزان میدهند .برخی دانشآموزان نیز کار بودجهبندی را خودشان انجام
میدهند و برخی نیز متناسب با بودجهبندی آزمونهای آزمایشی پیش میروند .خواندن منابع و
کتابهای تست متنوع نیز باعث میشود با انواع و اقسام سواالت آشنا شد و با اعتماد به نفس
باالتری در آزمون سراسری شرکت کرد .اکثر افراد سرآمد در کنکور ساسری تقریباً تمام
کتابهای کمکدرسی موجود در بازار را خواندهاند .یکی دیگری از راهبردها ،یادگیری همتا است.
شواهد زیادی وجود دارد که یادگیری و یاددهی همتا برای طیف وسیعی از اهداف ،محتوا و
دانشآموزان با پایه تحصیلی و شخصیتهای متفاوت بسیار موثر است (جانسون و همکاران،
 .)6386آنیس ( )6389سطح یادگیری دانشآموزانی که یک مطلب را از همتای خود آموختهاند
را با سطح یادگیری دانشآموزانی که یک مطلب را به دیگر دانشآموزان درس داده اند مقایسه
کرده است .نتایج نشان داد که درس دادن بهتر از آموزش دیدن باعث بهبود یادگیری شد.
مطالعات دیگری توسط بارگ و شول ( )6381نیز نتایج مشابهی داشت؛ نتایج تحقیقات آنها نشان
داد پردازش عمیق ذهنی زمانی اتفاق میافتد که یک شخص در حال آماده کردن خود برای
تدریس است .در این میان نقش معلمان خصوصی را نیز نمیتوان نادیده گرفت .برخی فقط برای
جمعبندی دروس از معلمان خصوصی استفاده میکردند و برخی نیز در طول سال چندین بار
توسط معلم خصوصی آموزش دیدهاند .اما میتوان گفت نقش معلم خصوصی نسبت به بقیه
راهبردهای یادگیری بسیار کمرنگ است .شاید مهمترین عامل تالش باال باشد .کالس زبان نیز
تأثیر زیادی در کسب نمره باال در درس زبان داشته است که نمیتوان از نقش آن چشمپوشی
کرد.
مضمون بعدی محیط آموزشی میباشد که در خالل مضامین قبلی ،به این مضمون نیز
اشاره شده است .در اینجا به ذکر چند نقل قول بسنده میکنیم .نقل قول اول" :در مدرسه رقابت
خیلی شدید بود تا جایی که گاهی اوقات دعوا میگرفت" .نقل قول دوم" :مدرسه برایمان
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کالسهای فوقبرنامه میگذاشت که مدرسانش خیلی عالی و قوی بودند" .نقل قول سوم" :در
مدرسۀ تیزهوشان که من درس میخواندم ،طرح کنکور وجود داشت؛ یعنی کالسهای درسی به
گونهای بود که معلمهایمان به طور ویژه برای کنکور ما را آماده میکردند" .نقل قول چهارم" :من
معتقدم که اگر به این دبیرستان نمیرفتم هیچوقت موفق نمیشدم این رتبه را کسب نمایم.
معلمانش خیلی عالی بودند ،مخصوصاً معلمان ادبیات که فوقالعاده و از بهترین معلمان بودند.
کالسهای درسی خیلی پربار و فراتر از سطح آموزش و پرورش بود .تمام بچهها از قشری خاص
بودند ،جو دموکراسی حکمفرما بود و به طور کلی یک مدرسۀ همه چی تمام بود" .نقل قول
پنجم" :برنامۀ مطالعاتیام طبق برنامۀ مدرسه بود؛ از تابستان سال قبل از پیشدانشگاهی از تاریخ
 7تیر کالسهایمان شروع شد و تا  1تیر سال بعد که روز قبل از کنکور بود ادامه داشت .برنامه
به گونهای بود که در تابستان کل دروس دوم و سوم دبیرستان را به صورت خودخوان مطالعه
کردیم .مدرسه طبق بودجهبندیای که به ما میدادند هر هفته شنبهها آزمونی مانند کنکور
برگزار میکرد ،یعنی شامل دفترچه سؤاالت عمومی و دفترچه سؤاالت اختصاصی .همچنین
تدریس برخی از دروس پیشدانشگاهی در همین تابستان شروع شد ،برخی حتی در همان
تابستان به اتمام رسید اما برخی نیز ادامه پیدا کرد؛ به عنوان مثال جغرافیای پیشدانشگاهی در
همان تابستان به اتمام رسید .بعد از مهر نیز فقط کالس عربی و ریاضی ادامه داشت که یک روز
در هفته به خاطر این کالس و یک روز دیگر هم بخاطر آزمون هفتگی به مدرسه میآمدیم و تا
اواسط اسفند کل دروس پیشدانشگاهی تمام شد .برای دروس پایه نیز کالسهای اجباری
داشتیم .در تابستان سه روز در هفته کالس داشتیم و سه روز دیگر مطالعه میکردیم و برای
آزمون روز شنبه آماده میشدیم" .نقل قول ششم" :مدرسه برای کنکور کالسهای فوقبرنامه
برگزار میکرد؛ کالسهای کنکور از تابستان سال قبل از کنکور شروع شد ،بعد از شروع سال
تحصیلی کالسهای درسی نیز اضافه شد و برنامه مدرسه فشردهتر شد تا جایی که بعضی روزها
تا ساعت  1غروب هم کالس داشتیم ،به همین دلیل از ماه آبان دیگر در کالسهای کنکور
شرکت نکردم .کالسهای کنکور خوب بود و از دبیران خوبی استفاده میکردند اما احساس
میکردم اگر خودم در منزل مطالعه کنم بازدهی بیشتری خواهد داشت" .نقل قول هفتم" :یکی
از ویژگیهای بارز مدرسۀ ما این است که دانشآموزانی که در این مدرسه تحصیل میکنند
احساس افتخار و غرور میکنند ،فضایی دارد که دانشآموزان ترغیب میشوند کارهای تحقیقاتی
و علمی واقعی انجام دهند ،البته اینگونه نیست که دانشآموزان را تحت فشار قرار دهند بلکه
شرایط مناسب را مهیا میکنند تا استعدادهای دانشآموزان شکوفا شود".
در نهایت آخرین مضمون ویژگیهای خانوادگی میباشد .در جدول  6تمام ویژگیهای
خانوادگی که باعث موفقیت افراد سرآمد در کنکور سراسری شده است درج گردیده و در این
قسمت تنها به ذکر چند مورد از مهمترین نقل قولها بسنده خواهد شد .نقل قول اول" :اکثر
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اقوام درجه یک ما عالقهمند به مطالعه و ادامه تحصیل هستند و تعدادی نیز در بهترین
دانشگاهها تحصیل میکنند .خواهر بزرگترم سال  83رتبۀ  111علوم تجربی را کسب کرد،
همچنین دختر عمویم در سال  31رتبۀ  111را کسب کرد" .نقل قول دوم" :خانوادهام خیلی
شرایط را برای درس خواندن من مهیا میکردند و خیلی نسبت به من فداکاری مینمودند" .نقل
قول سوم" :مهمترین دلیلی که باعث شد من از ابتدا به درس اهمیت بدهم خانوادهام بود .در
اقواممان کسی که از نظر تحصیلی برجسته باشد وجود ندارد ،آنهایی که دانشگاه رفته بودند یا
دانشگاه آزاد بوده و یا دانشگاههای دولتی معمولی .من همیشه در منزل درس میخواندم اما از
آنجایی که برای مطالعه به فضای خیلی آرامی نیاز دارم خانوادهام طبقه دوم خانه را در اختیار من
قرار داده بودند" .نقل قول چهارم" :اعضای خانواده و آشنایان به طور کلی تحصیلکرده هستند و
تعدادی در دانشگاههای برجسته مشغول به تحصیل میباشند و بعضی نیز در دانشگاههای خوب
کشورهای خارجی درس میخوانند" .نقل قول پنجم" :من یک برادر کوچک دارم که نمیگذارد
در منزل خوب درس بخوانم اما با این وجود مطالعه در منزل را ترجیح میدادم زیرا در کتابخانه
نمیتوانم زیاد تمرکز کنم .آخرین ایام قبل از کنکور که استرس داشتم و نمیتوانستم
مزاحمتهای برادرم را تحمل کنم ،مادرم او را غروبها به پارک میبرد تا بتوانم درس بخوانم.
خانوادهام خیلی سعی میکردند که شرایط را برای من فراهم نمایند؛ از نظر مالی هر آنچه
میخواستم فراهم میکردند ،از نظر روحی هم با این که مادرم خیلی استرس داشت تمام تالشش
را میکرد تا این استرس را نشان ندهد ،با این که قبولی در بهترین رشته و بهترین دانشگاه
برایش خیلی مهم بود میگفت اصالً نگران نباش اگر دانشگاه شهرستان هم قبول شدی اشکالی
ندارد و یا نهایتاً به یک کشور دیگر میرویم تا در هر رشتهای که میخواهی ادامه تحصیل بدهی
و مهم نیست که دیگران چه میگویند .و یا این که اگر گاهی اوقات به خاطر استرسی که داشتم
بیاختیار عصبی میشدم من را درک میکردند".
با توجه به اطالعات به دست آمده شغل پدر نقشی در موفقیت نداشته است ،زیرا پدران
داوطلبان مورد مطالعه از اقشار مختلفی از جمله ناظر کارگاه ساختمانی ،معلم ،استاد دانشگاه،
مهندس عمران ،فروشنده ،مهندس برق ،مهندس معمار و دیگر مشاغل آزاد بودهاند اما ویژگیای
که بین تمام این مشاغل مشترک است شاید این مسأله باشد که درآمد تمام آنها به حدی هست
که بتوانند امکانات نسبتاً مناسبی را برای فرزندشان مهیا کنند .در بین مصاحبهشوندگان نیمی
درآمد بیش از  4میلیون تومان داشته و بقیه بین  1تا  4میلیون تومان در ماه .البته یک استثنا
نیز وجود داشته است اما وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب اکثریت را نمیتوان نادیده گرفت .در
این پژوهش بین عوامل موفقیت حرفی از عامل اقتصادی به میان آورده نشده است اما باید توجه
داشت که عامل اقتصادی درون ویژگیهای خانوادگی گنجانده شده است چرا که مربوط به وضع
اقتصادی درون خانواده می شود .نکته قابل توجه دیگر این است که وضعیت اقتصادی فقط بخش
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کوچکی از ویژگیهای خانوادگی میباشد زیرا برای موفقیت عوامل زیادی وجود دارد که به مراتب
مهم تر از وضعیت اقتصادی بوده و امکان مهیا کردن آن برای اکثر خانوادهها وجود دارد .یکی از
مهم ترین نتایجی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم یافتن راهحلهای کارآمد و قابل تعمیم
به دیگران برای موفقیت است .شاید بهبود وضعیت مالی به سادگی امکان پذیر نباشد اما
خانوادهها میتوانند شرایط مناسب را برای مطالعه فراهم آورند ،فرزندانشان را تحت فشار نگذارند
و فشار روانی به آنان وارد نکنند ،میتوانند فرزندانی مسئولیتپذیر و قدرشناس تربیت کنند ،به
تحصیل فرزندشان اهمیت دهند و آنان را تشویق به مطالعه کنند و به فرزند خود ارج نهند .از
دیگر نکات ویژگیهای خانوادگی عدم ارتباط تحصیالت والدین باألخص مادر با موفقیت این
نفرات است .تحصیالت والدین مصاحبه شوندگان از سیکل تا دکتری متغیر بود اما نتیجه آزمون
سراسری آنان نشان داد که همگی موفق شدند رتبه زیر  61کشوری را کسب نمایند.
از آنجایی که یافتههای این پژوهش بهطور مستقیم از نظرات نفرات برتر آزمون سراسری
نشأت گرفتهاست ،میتواند برای دیگر دانشآموزانی که قصد شرکت در آزمون سراسری یا
موفقیت در تحصیل را دارند بسیار مفید باشد .بررسی عوامل موفقیت نشانداد ،که عوامل
چندگانه ای درموفقیت آنان دخالت داشته است که در ادامه بهتناسب پیشنهادهایی ارائه شده
است:
با توجه به اذعان نفرات برتر آزمون سراسری بر نقش بسزای خانواده در توفیقشان در
آزمون سراسری ،مبتنی بر مطالعات کمّی و با استفاده از ظرفیت مدلهای معادالت ساختاری،
سهم هر یک از عناصر مرتبط با عامل خانوادگی ،تعیین شود .با توجه به روایتهای
مشارکتکنندگان ،بخشی از عواملی که باعث موفقیت این افراد شده بود؛ به مدرسه ،خانواده و
دیگر عواملی که از عهده خود داوطلب خارج بود مربوط میگردید؛ از اینرو الزم است نتایج این
پژوهش از طریق افراد ذیربط به اطالع عموم مردم رساندهشود تا دیگران نیز با استفاده از این
نظرات در جهت موفقیت دانشآموزانشان تالش کنند.
پیشنهاد میشود مبتنی بر یافتههای پژوهش حاضر ،ابزاری استاندارد طراحی شود تا
بتوان به وسیله آن بخشی از احتمال موفقیت در آزمون سراسری را پیشبینی نمود .همچنین با
انجام پژوهش کمّی در جامعه ای بزرگتر ،سهم هر یک از عوامل را به طور دقیق اندازهگیری نمود.
با استفاده از مطالعهای به روش نظریه برخاسته از دادهها ،خردهنظریهای درخصوص فرایند
شکل گیری آمادگی در نفرات برتر آزمون سراسری تدوین شود؛ همچنین مبتنی بر مطالعات
ژرفانگر ،عوامل موفقیت از منظر نفرات برتر آزمون سراسری و نفرات ناموفق در آزمون سراسری
مقایسه شود.
با توجه به شناسایی عامل خودانگیختگی به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت نفرات
برتر آزمون سراسری ،پیشنهاد میشود ،علل و زمینههای شگلگیری عوامل خودانگیختگی در
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نفرات برتر آزمون سراسری مورد واکاوی قرار گرفته و مبتنی بر آن برنامههای الزم برای ارتقای
وضعیت موجود دانشآموزان ،تدراک دیده شود.
6
با توجه به ظرفیت باالی پژوهش به روش نظریه برخاسته از دادهها  ،پیشنهاد میشود،
در مطالعهای با رویکرد توصیفی ،فرایند موفقیت در آزمونهای سراسری شناسایی شده و
بازنمایی گردد تا از این طریق ،ضمن کمک به مشاوران ،دانشآموزان و والدین برای انتخاب راه
صحیح ،راه بر هرگونه سوءاستفاده رایج و متداول این روزهای موسسات کنکور که پایشان به
گونهای پررنگ در صدا و سیما نیز مشاهده میشود ،بسته شود و از این طریق زمینه مناسب برای
تحقق عدالت آموزشی فراهم آید.
پیشنهاد میشود با تحلیل محتوای برنامههای رایج صدا و سیما در خصوص کنکور و
تبلیغات آن که به طور گسترده از تمامی شبکهها به نمایش گذاشته میشود ،میزان تناسب بین
عوامل شناسایی شده در مطالعه حاضر ـ که برگرفته از تجربه زیسته و اصیل نفرات برتر کنکور
سراسری است ـ ،با عوامل معرفی شده از سوی مشاوران تحصیلی در برنامههای صدا و سیما،
مورد مقایسه قرار گیرد و مبتنی بر آن ،روشنگریهای الزم برای والدین ،دانشآموزان و معلمان
صورت پذیرد .همچنین پیشنهاد میشود با مطالعهای پیگیرانه ،سرنوشت تحصیلی و شغلی نفرات
برتر یک دهه کنکو ر سراسری ایران مورد واکاوی قرار گرفته و مبتنی بر آن بازخوردهای سازنده
برای تصمیمسازی و تصمیمگیری تدوین شود.
با توجه به اینکه نوع مدرسه نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی داشته است ،برای تکمیل
پژوهش و جمع آوری اطالعات جامعتر شایسته است ،ویژگیهای مدارس نفرات برتر آزمون
سراسری نیز با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ویژگیهای مثبت و منفی این مدارس
سنجیده شود و دیگر اینکه بررسی وضعیت این افراد در دانشگاه نیز میتواند اطالعات مفیدی در
دست قرار دهد .یعنی بررسی شود که این افراد در دانشگاه نیز با همین قدرت به روند موفقیت
تحصیلی خود ادامه میدهند یا دیگر همکالسیهایشان که در آزمون سراسری رتبه باالتری را
کسب کرده بودند ،گوی سبقت را از آنها گرفته اند .با انجام چنین پژوهشی میتوان فهمید
موفقیت این افراد دائمی بوده و یا فقط در مقطع آزمون سراسری "دوپینگ تحصیلی" کرده
بودند و بعد از آزمون سراسری در وضعیت تحصیلی آنان افت به وجود آمده است.
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