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، دکتر رحیم 2، دکتر شهرام واحدی1مجتبی عاشوری

 4، دکتر یوسف ادیب3بدری
ری داوطلبان آزمون سراس ای رایج در بینپدیدهپشت کنکوری  چکیده:

ی طراحی الگو حاضراز پژوهش  هدفاست که عوامل متعددی در آن نقش دارد. 

ین ها بود. امفهومی فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه

راوس( کوربین و اشت رویکرد بر )مبتنی ایزمینه نظریه پژوهش به روش کیفی و

آزمون  مل همه داوطلبان پشت کنکوریانجام شد. جامعه آماری پژوهش شا

های تحصیلی مختلف از شهرستان خدابنده بود. از رشته 1399سال  سراسری

لف های مختبا رشته 1399کنندگان کنکور سال نفر از شرکت 12منظور  بدین

فمند ، به روش نمونه گیری هدکنکور را داشتندپشت که تجربه یک یا دو سال 

به  .بود ساختاریافته نیمه مصاحبه عمیق هاری دادهانتخاب شدند. روش جمع آو

-قهطب انجام گرفت و کدگذاری باز و محوری ها، ابتدامنظور تجزیه و تحلیل داده

 دهار، راهبرگمداخله، ایزمینهعوامل علّی، مربوط در الگوی پارادایمی یعنی  های

ی مرکز ۀی کدگذاری انتخابی، طبقدر مرحله ،. سپسجای گرفتند هاو پیامد

 اصلی مضمون 18مضمون فرعی و  110نتایج پژوهش  پژوهش استخراج گردید.

 تانگیزش موفقی» مضامین، از استخراج شده مرکزی مشخص ساخت که طبقۀ را

 نکوریکپشت  با های مرتبطمؤلفه پژوهش، مفهومی الگوی ترسیم با .بود «کنکور

 ن دادنشا حاضر مطالعه نتیجه. مشخص گردید یکدیگر با هاآن تعامل چگونگی و

 اهبردهار و ای، مداخله گرعلّی، زمینه عوامل که انگیزش موفقیت در کنکور بین

 طۀواس به رای و مداخله گعلّی، زمینه به طوری که عوامل .کندمی ارتباط ایجاد

-ن میمنجر به پشت کنکور ماند انگیزش موفقیت در کنکور و همچنین راهبردها

 پیامدهای روانی و تحصیلی است. یشود که این امر دارا

 .ایحصیلی، نظریه زمینهت-پشت کنکوری، روانی: کلمات کلیدی

Mojtaba Ashouri, Dr.Shahram Vahedi, 

Dr.Rahim Badri, Dr.Yousef Adib 
Abstract: This study aimed to draw a conceptual 

model of the failing process of the university entrance 

applicants. The study was carried out by qualitative 
method and grounded theory. In this study, the 

statistical population was all the applicants who had 

failed the university entrance exam 2020 in different 
fields of study, in Khodabandeh city, Iran. To this 

end, 12 applicants of the university entrance exam 

2020 in different fields were selected by purposive 
sampling. They had failed the examination once or 

twice before. The data were collected through semi-

structured in-depth interview. To analyze the data, 

first, the study used open and axial coding to place the 

relevant categories into a paradigm model, which is 

casual factors, contextual, confounding, strategies and 
consequences. Then, the main category of the 

research was extracted in the selective coding phase. 

The results of the research identified 110 sub-themes 
and 18 main themes. The main category extracted 

from the themes was "motivation of success in the 

university entrance exam". This study drew the 
conceptual model and identified the components 

related to the failing and how they interact with each 

other. The results indicated that motivation of the 
success could link the causal factors, contextual, 

confounding and strategies. 

Keywords: failing, psycho-educational, grounded 

theory. 
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 مقدمه
در رشته مطلوب  ،شدن در دانشگاه رفتهیپذ یجوان وهر نوجوان  یاصل یهااز دغدغه یکی

ها در هر امر باعث شده است تا خانواده نیا (.2015، 2؛ کامیاب2016، 1)پن است شیخو
 یازهای)استعداد و عالقه فرزند( و ن یفرد هایویژگیفرزندان خود را بدون توجه به  یطیشرا

ی آموزش عال یتقاضا یباال زانیم از سوی دیگر، (.1381 وانفر،یه کنند )کدانشگا یراه یاجتماع
 لیکشور تبد یچالش آموزشو رخداد  نیبه مهمتررا ها دانشگاه یآزمون سراسر ،در کشور ما

رخدادی که در آن حجم وسیعی از نیروهای انسانی (، 1393 زدل،ییباق ی وئه است )کاوهکرد
سیاری از افراد جامعه، هزینه و منابع بسیاری را به خود اختصاص درگیر هستند و روح و روان ب

 3(. کنکور1384پور، شجاعی و شکوهی، )قلی شودشناخته میاصلی کشور  رویدادهایداده و از 
 یآموزشی داوطلبان ورود به دانشگاه ها در برخعلمی و نام آزمونی است که برای سنجش 

رقابت  در این آزمون. شودیبرگزار م یو کره جنوبه ، ژاپن، ترکینیچ ران،یکشورها مانند ا
 (. 13۷9بیشتری برای ورود به دانشگاه وجود دارد )پارساپژوه، 

 50حدود  ،معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشوربراساس گزارش 
 لهای قبسال کنکوریپشت داوطلباننیز  درصد 50و آموز دانش درصد داوطلبان کنکور سراسری

 اند اما بهبار و یا بیشتر کنکور را تجربه کردهداوطلبان پشت کنکور کسانی هستند که یک .هستند
-اند، خواهان شرکت در کنکور سال دیگر میکه نتیجه مطلوب خود را کسب نکرده دلیل این

امتحانی علوم ها از گروه بیشترین پشت کنکوری باشند تا به هدف موردنظر خود دست یابند.
شرکت کنندگان کنکور را گروه علوم تجربی درصد  5/63هستند، به طوری که در کل  جربیت

های این اقبال اجتماعی به رشتهی مانند عوامل مختلف .(1396دهند )خبرگزاری آنا، تشکیل می
ی و ها از گروه تجربپشت کنکوری داوطلبان باعث شده است تا بیشترینغیره  اشتغال و، هزحو

رقابت  ،80در مقایسه با دهه داشته باشند. به این ترتیب، ها را قبولی در دانشگاه کمترین شانس
تبدیل شده است. چرا که در  به تصاحب صندلی با کیفیتخالی در کنکور از تصاحب صندلی 

 .(1396د )خبر آنالین، دانشگاهی بوهای خالی تصاحب صندلی بر سررقابت  80و  ۷0های دهه
موفقیت در کنکور به عنوان اولین مرحله در راه ( معتقد است 1394ی )در این زمینه، حبیب

یابی به مشاغل و جایگاه اجتماعی قابل قبول تواند تا حدی دسترسیدن به تحصیالت عالی، می
ها به منزله از های آنآموزان و خانوادهرا تسهیل کند و عدم موفقیت ممکن است برای دانش

در نظر گرفته شود. همه  غیرهبیکاری و رفتن به سربازی )پسران( و دست دادن جایگاه اجتماعی، 
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آموزان از خودشان شود که انتظارها برای موفقیت )هم به شکل انتظار دانشاین عوامل موجب می
والدین در رابطه با وضعیت تحصیلی فرزندان( در تحصیل و مدرسه  هایو توقع هاو هم انتظار

آموزان به تواند ترغیب کننده دانشین انتظارها در حد معقول میافزایش یابد. اگر چه وجود ا
اما اگر این انتظارهای  ،دهد ءها را ارتقاو عملکرد تحصیلی آن باشدتالش بیشتر در زمینه تحصیل 

)هم انتظار خود و هم انتظارات والدین( از حدی فراتر رود موجب استرس در  تحصیلی
. این دهدثیر قرار میأها را تحت تیلی و سالمت روانی آنشود و عملکرد تحصآموزان میدانش

 شود.وضعیت در بین داوطلبان ورود به دانشگاه سایر کشورها هم دیده می
باالی تحصیلی و  هایبین انتظارشواهد پژوهشی خارج از کشور نیز حاکی از آن است که 

آموزان از دانشهای انتظار رابطه وجود دارد، به طوری کهآموزان استرس تحصیلی در بین دانش
و همکاران،  1سازد )آنگبرجسته میها را استرس تحصیلی آنها دیگران از آنهای خود و انتظار

وجود فشار برای کسب نمرات خوب و رسیدن به شغل سطح باال در به عنوان مثال،  (.2009
آموزان ژاپنی در دانش حالتی(. چنین 2003، 2آموزان سنگاپوری بسیار باال است )هو و ییپدانش

شرایط عاطفی و اقتصادی خانواده )لیو، کیو و  ،به عالوه .(2009)آنگ و همکاران،  نیز وجود دارد
یکی دیگر از  به عنوانافراد مهم در زندگی نیز  هایبرآورده کردن انتظار( و 2019، 3مورگان

دانش آموزان زیرا(. 2009)آنگ و همکاران، آموزان مطرح شده است دانشمنابع استرس تحصیلی 
از خود انتظار دارند که از نظر تحصیلی عالی عمل کنند تا بتوانند انتظارات والدین را برآورده و 

بنابراین، با توجه به اهمیت  گردد.میموجب استرس امر  اینرضایت آنان را جلب کنند که 
 عوامل مؤثر بر آن مهم است. ها و داوطلبان، بررسی علل وموفقیت در کنکور برای جامعه، خانواده

عوامـل بسیاری علل و بـه  یابی بـه آمـوزش عـالیموفقیت تحصیلی و به طور ویژه دسـت
و  ملاعو صخصو. در (2013، 5؛ مرشو، بیشو و تگین2013، 4)گاماریس و سمپیو بستگی دارد

 یرـگیافر ومزـل نوـچ ملیاوـالی عـع زشوـمآ بهورود  ایبر داوطلبان ساسیای اههنگیزا
 ییفا، اباالتر مددرآ دیجا، ااعیـجتما تتحرکا، دمتعد مشاغل یتصد ایبرهای تخصصی زشموآ

حسینی، هاشمی نژاد، شاهبه یادگیری و دانستن نقش دارند )سبحانی قشو، یندوشهر نقش
کیفیت ( معتقدند که 1396به عالوه، سلیمی و پاساالری ) .(1392اویلی،  محمدآبادی، خدابنده

های کنکور و یا خواندن محتواهای آموزشی در شرایط زمانی های تحصیلی، شرکت در کالسهدور
. به اعتقاد تواند بر موفقیت در کنکور تأثیرگذار باشدمی ،های ویژه توسط افرادخاص و با اولویت
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 هایها را نوعی از موفقیت تحصیلی بدانیم، یافتهاگر موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه هاآن
هم از ساختارهای دانشی و هم از عوامل  تحصیلیدهند که موفقیت پژوهشی زیادی نشان می

های اجتماعی و های انگیزشی، فرهنگ یادگیری، زمینهگیریمحیطی و موقعیتی مانند جهت
در کنکور در  یقبول طیاست که شرا نیآنچه قابل توجه است اهمچنین، آموزشی متأثر است. 

کمتر،  یبا تراز علم یاست فرد از موارد ممکن یاریو در بس ستین کسانیافراد  یتمام یبرا رانیا
 دنافراد دار یدر قبول ییسزا به ریتأث هاهیسهمبه عبارتی، دست آورد. ه ب یبهتر یعلم گاهیجا

 یبندرده یبرا رانیا ینظام آموزش(. از سوی دیگر، با توجه به اینکه 1393 زدل،ییباق ی وئ)کاوه
از  یعدم آگاهدارد، بر امتحان  یاندهیفزا دیکأت یلیتحص تیو موفق یلیدر مقاطع تحص تشرفیپ

متوسطه  ی ودوره نوجوان یلیتحص یهامطالعه و اضطراب امتحان به خصوص در سال هایراهبرد
به است.  هپرورش بود آموزش و ها وخانواده هایترین نگرانیاصلیاز  یکی ،)داوطلبان کنکور(

 یروح یهابیدر کنکور آس یمربوط به قبول یهااز داوطلبان به علت استرس یاریسبطوری که 
با توجه به عوامل یاد شده، بررسی پیامدهای پدیده پشت کنکوری نیز حائز . نندیبیم یو جسم

 اهمیت است.
( بر 1385ی )در زمینه پیامدها و آثار روحی و روانی قبول نشدن داوطلبان کنکور، معتمد

ر ه برای باآموزان و یا داوطلبانی کاست که گذشته از پیامدهایی که کنکور برای دانش این باور
ای است که اکثر تواند داشته باشد، عدم موفقیت تحصیلی تجربهکنند میاول در آن شرکت می

شوند، با این حال این تنها یک تجربه نیست؛ بلکه پدیده پشت ها با آن مواجه میپشت کنکوری
استا، رست. در این اروانی همراه -رای بسیاری از داوطلبان کنکور با پیامدهای روحیکنکوری ب
نشگاه به دا نیافتگان( نیز معتقد است که تأثیر منفی کنکور در شرایط روانی راه1381رحیمی )

ز دست و ا ییأس، افسردگنیز به مواردی همچون ( 1381حج فروش )شود. امری قطعی تلقی می
ست؛ به کرده ا عنوان پیامدهای منفی قبول نشدن در کنکور اشاره بهتماد به نفس اع هیروح دادن

ابوالحسنی،  زند. همچنین،می بیگان آسافتهین راهاز درصد  90 سبه عزت نف اعتقاد وی کنکور
عدم  ردثر ؤترین ویژگی ممهمهای خود دریافتند که سیربر( در 1389اسماعیلی و اسکندری )

 . بودند ترس و احساس گناه ، استرس، اضطراب،نشدگان کنکور پذیرفته موفقیت
عدم موفقیت یا به عبارتی شکست در کسب رتبه مناسب و تجربه پدیده پشت کنکوری 

را تجربه  بخشی از فرآیند کنکور محسوب می شود که عده ای از متقاضیان ورود به دانشگاه آن
اند اما بار و یا بیشتر کنکور را تجربه کردهککنند. داوطلبان پشت کنکور کسانی هستند که یمی
-اند، خواهان شرکت در کنکور سال دیگر میکه نتیجه مطلوب خود را کسب نکرده دلیل این به

هر چند که  .(139۷باشند تا به هدف موردنظر خود دست یابند )امیدیان، رحمتی و فرهادی راد، 
کنکوری ها با آن مواجه می شوند، با این  ای است که اکثر پشتعدم موفقیت تحصیلی تجربه
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حال تنها تجربه نیست. چرا که پدیده پشت کنکوری برای بسیاری از داوطلبان کنکور با 
 روانی نیز همراه است. -پیامدهای روحی

های محققان بیانگر اهمیت مطالعه علل موفقیت در کنکور )امیدیان، در کل، پژوهش
؛ 2020، 2رای و گراهام ؛1420 ،1و بری چان؛ 1381فروش، حج ؛ 139۷راد، رحمتی و فرهادی

ریمانی و ؛ ن201۷، 3شوورس و کینسمان؛ 1396ی، صالحزاده و درانی، مقدم ،کرمدوستی، سجاد
( و به ویژه پدیده پشت کنکوری )ابوالحسنی و همکاران، 1390؛ نوربخش و حائری، 1396میری 
جستجوهای پژوهشگران مطالعه حاضر  این حال،( است. با 1384ی، سهراب و انیارمحمد؛ ی1389

در  اینظریه زمینهبا استفاده از رویکرد زمینه الگوی مفهومی علل پشت کنکوری داوطلبان  در
داخل و خارج از کشور، پژوهشی را نشان نداد. در حالی که پشت کنکوری، یک پدیده پیچیده و 

سیستماتیک و  نگاهینیازمنـد داشتن آن، قضاوت دربـاره علـل مبتنی بر علل متعدد است و 
محدودی از عوامل نسبت  ۀتوان به یک دسته یا دستهایی را نمیهمه جانبه است. چنین پدیده

سازد تا به تجارب درونی مشارکت کنندگان در از طرفی، پژوهش کیفی محقق را قادر می داد.
آوری . همچنین، جمعگیری معانی در فرهنگ پی ببردپژوهش دست یابد و به چگونگی شکل

شود مدل مفهومی پژوهش طراحی پذیر و بازپاسخ از فراگیران باعث میشکل انعطاف اطالعات به
تری داشته باشد )کوربین و شود و با فرهنگ و شرایط اجتماعی یادگیرندگان تناسب بیش

ساختار  پذیری و پویایی بیشتر پژوهش کیفی نسبت بهعالوه، انعطاف(. به 2008، 4اشتراوس
باقری، ، نقل از ادیب حاج1991تواند به نتایج جدیدتری منجر شود. برنز و گرو )پژوهش کمّی می

تواند برای کسب دیدگاه ای می( اذعان داشته است که نظریه زمینه1392پرویزی و صلصالی، 
شده  در این پژوهش سعیمنظور کار رود. بدین های تحقیقاتی آشنا به جدید در مورد زمینه

کنکوری مشخص شود تا به پدیده پشتسهم انـواع متغیرهـای دخیـل در روش کیفی به است 
 های زیر پاسخ داده شود.سؤال

سری داوطلبان آزمون سرا عوامل پدیده پشت کنکور ماندن بر اساس تجارب زیسته -1
 شهرستان خدابنده چگونه است؟

 سراسری چگونه است؟ الگوی مفهومی فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون  -2

 روش پژوهش

عوامل مؤثر بر  کشفو  کنکوریپشت فراینداینکه هدف پژوهش حاضر فهم  با توجه به      
انجام جهت و نیز ارائه الگویی برای این فرایند بود،  کنکورداوطلبان پشتآن از طریق پرسش از 

استفاده شد.  (2008وس )و اشترا رویکرد کوربینبا  ایپژوهش از روش کیفی و نظریه زمینه

                                                 
1. Chan & Bray 
2. Ray & Graham 
3. Showers & Kinsman 
4. Corbin & Strauss 
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از  1399سال  آزمون سراسری جامعه آماری پژوهش شامل همه داوطلبان پشت کنکوری
روش های تحصیلی مختلف از شهرستان خدابنده بود. همچنین، نمونه پژوهش با استفاده از رشته
نی انتخاب یعتا مرحله اشباع ادامه پیدا کرد.  انتخاب شدند و انتخاب نمونههدفمند  گیرینمونه

 .ندشدنآشکار  هاجدیدی از مصاحبه ها و مضامینبندیطبقهنمونه تا جایی ادامه پیدا کرد که 
ها، اطالعات آوری دادهها و ادامه جمعبا تکرار مصاحبه این است کهها، منظور از اشباع داده

ی زمانی اینهزم نشود. اشباع نظری در نظریه افزودهقبلی  جمع آوری شده هایجدیدی به داده
 های جمع آوری شدهو داده نشودجدیدی از فرایند کدگذاری ایجاد  که هیچ طبقه افتداتفاق می

که  اضافه نکندی مرکزی ها با طبقهها با یکدیگر و روابط آنجدید، چیزی به طبقات و روابط آن
و  کویندر حال ت نظریه مطالعه حاضر،در یابد. پایان میگیری برای آن طبقه نمونه در این صورت

گیری در نظر نمونه اتمامهایی برای تعیین حجم نمونه و اشباع نظری طبقات به عنوان شاخص
موضوعات جدید و کامل  گیری پس از رسیدن به اشباع نظری و مطرح نشدننمونهو  گرفته شد

 .شدن مضامین خاتمه یافت
های تحصیلی مختلف کوری از رشتهکنپشت داوطلبان نفر از 12نمونه مورد مطالعه شامل 

آزمون رکت در تجربه یک یا دو سال شدارای  قرار داشتند وسال  21تا  18در دامنه سنی بود که 
ی کنکورهای سسهمؤکنندگان نفر از مراجعه 6شامل  کنندگانشرکت. (1)جدول  سراسری بودند

نفر از  2 و تی رهگشا،بیتر-نفر از مرکز مشاوره تحصیلی 4، چی و مؤسسه گاجکانون قلم
نفر  6فر پسر و ن 6بودند. از این تعداد استان زنجان خدابنده  شهرفجر  کنندگان کتابخانهمراجعه
 یکرکت شتجربه »ورود به پژوهش های معیاربه عالوه، . به صورت هدفمند انتخاب شدنددختر 

تن ، داشکنندگانشرکتدهی الزم به ذکر است که براساس خودگزارش بود.« کنکور دریا دو سال 
شد از که مانع پاسخگویی به سؤاالت مصاحبه میروانی  یا جسمییا بیماری  هرگونه مشکل

 بود.پژوهش  ازکنندگان شرکت خروجمعیارهای 
 کنندگان پژوهشمشارکت .  مشخصات1جدول 

 کنکور دفعات شرکت در       تیجنس فرد  یفعل تیوضع کنندگانکد شرکت

 یک بار پسر ربیگروه علوم تج 1

 یک بار دختر گروه علوم تجربی 2

 یک بار پسر گروه علوم تجربی 3

 دو بار دختر گروه علوم تجربی 4

 دو بار پسر گروه علوم تجربی 5

 دو بار دختر گروه علوم تجربی 6

 دو بار پسر گروه ادبیات و علوم انسانی ۷

 یک بار دختر گروه ادبیات و علوم انسانی 8
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 کنکور دفعات شرکت در       تیجنس فرد  یفعل تیوضع کنندگانکد شرکت

 یک بار دختر ادبیات و علوم انسانی گروه 9

 دو بار پسر گروه ریاضی و فیزیک 10

 یک بار پسر گروه ریاضی و فیزیک 11

 یک بار دختر گروه ریاضی و فیزیک 12

 

ا ش شد تساختاریافته انجام شد. نخست تالشیوه مصاحبه عمیق نیمه ها بهآوری دادهجمع
کز ها در مربرقرار شود. مصاحبه پژوهشگرشوندگان و طرفه بین مصاحبه اعتماد و اطمینان دو

 سپس انجام شد.ضای آرام بود، فکه یک  تربیتی رهگشا در سطح شهر-مشاوره تخصصی تحصیلی
شکل  هبآن  ها ضبط و بعد از پایان هر مصاحبه، تمام محتوایبا استفاده از ضبط صوت، مصاحبه

تجربه »کنندگان سه سؤال کلی یک از شرکت ها از هرنوشتاری تبدیل شد. در جریان مصاحبه
و  ،هیدیح دخود توض ماندن بیان کنید، در مورد دالیل پشت کنکورماندن  خود را از پشت کنکور

 ده شد.پرسی« چه تأثیراتی بر زندگی خصوصی و تحصیلی شما گذاشته است؟ماندن  پشت کنکور
  جام شد.( ان2008اشتراوس )ی کوربین و شناسروشنیز بر اساس ها تحلیل داده تجزیه و

در انتخابی است.  و محوری باز، شامل سه نوع کدگذاریای شناسی نظریه زمینهروش

کدگذاری باز و محوری انجام گرفت و طبقات مربوط در الگوی  ابتدا فرایند،راستای این 

مشخص  هاگر، راهبردها و پیامدای، عوامل مداخلهعوامل علّی، عوامل زمینهپارادایمی یعنی 

پژوهش  محوری ، طبقه مرکزی یا مضمونانتخابیی کدگذاری در مرحله ،شدند. سپس

گر چرایی پدیده مورد نظر است گر چگونگی و تبیینطبقه مرکزی، توصیف گردید. استخراج

های شاخصنتایج، قابلیت اعتماد  برای ارزیابیبه عالوه،  (.2008)کوربین و اشتراوس، 

جهت دستیابی  .مدنظر قرار گرفتند 4پذیریو انتقال 3تأییدپذیری ،2اطمینان قابلیت ،1باورپذیری

کنندگان ارسال شد مصاحبه و گزارش پژوهش برای شرکت هایرونوشت، ادشدهی به معیارهای

به به عالوه،  .ددهای پژوهش مشخص گرها با مطالب ذکر شده و یافتهمخالفت آن تا موافقت یا

های مربوط به پژوهش شد تا فرایندها و تصمیم ها تالشنان یافتهاطمی منظور تضمین قابلیت

متن پژوهش تشریح شود. در نهایت، در مورد مالک تأییدپذیری  طور مستند و واضح در به

ها های نظری در تبیین آنمقایسه شد و با استناد به بحث ها با پیشینه پژوهشنتایج، یافته

                                                 
1. credibility 
2. dependability 
3. confirnability 
4. transformability 
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 اصول کنندگان و رعایتمشارکتمنظور حفظ حقوق  بهپژوهش این در  سرانجام، .اقدام شد

برای  هاداده شد و رضایت آن شرحکنندگان مطالعه برای مشارکت شیوه اخالقی، اهداف و

. همچنین، به منظور رعایت اصل گردید جلبضبط محتوای جلسات  ها ومصاحبه شرکت در

 نام انجام شد.بی ها از طریق کد ورازداری و محرمانه ماندن اطالعات، مصاحبه

 هایافته

-ای بههمصاحبهاز تبدیل پس  شد.انجام ها مصاحبه ابتدااصلی  مفاهیماستخراج  جهت

 ه استخراجمصاحب فرعی از هر مفاهیم. ی آن استخراج گردیدکدها نوشتاری، صورت به آمدهدست
عی و مضمون فر110به طوری که  شدند. طبقه بندیتری کلی مفاهیمدر  آن و پس از

وامل عرا مالحظه نمایید(. در ادامه، عوامل عّلی،  2اصلی به دست آمد )جدول  مضمون18
کنندگان ای از نقل قول شرکتگر، راهبردها و پیامدها با ذکر نمونهای، عوامل مداخلهزمینه

 شود.پژوهش توضیح داده می

ت در موفقییزش انگمحوری یعنی  مفهومصورت مستقیم بر  به ی کهعوامل ی:عوامل علّ
 ثرکنکور ار د بر موفقیت کهروانی فرد  ویژگیمطالعه و  هایروشمانند . شتندگذاکنکور اثر می

 نبالد به هداوطلبی ک با دارد،شانس و معجزه و یا فرصت تقلب  که انتظار داوطلبی گذارد.می
مینه شرکت زاین  در کنند.کنکور عبور نمیمرحله یکسان از طور  است به تالشو ریزی برنامه
رای بود و انتخاب رشته هم نکردم تا بی رشته پزشک هدفم قبولی در»ای بیان کرد که کننده

تصادف »کننده دیگری اذعان داشت یا شرکت«. بعدی بگذرمکنکور  سداز  رسیدن به این هدفم
 «.پدرم باعث شد نتونم خوب درس بخونم و پشت کنکور بمانم

-شکست ا وهناکامی وهای پیشین هخانوادگی، تجربفضای انند م یعوامل ای:عوامل زمینه

را طلبی داو هایزیریو برنامه کوشش نحوهگذارند و می تاثیری های فرد بر عوامل علّ ها و موفقیت
ین ادر دی شدند. بنتقسیمای عوامل زمینه نامبه این عوامل  جهتبدیندهند. تحت تأثیر قرار می

یا «. توانستم برای کنکور تمرکز کنممان خیلی شلوغ بود و نمیخانه»گفت ای کنندهباره شرکت
کرد و به ما چیزی مان در بارۀ کنکور صحبت نمیمشاوره مدسه»کننده دیگری بیان کرد شرکت

 «.شدداد چطور برای کنکور بخونیم رتبم بهتر میداد. اگر به ما یاد مییاد نمی

ای عمومی است که بر راهبردهای پدیده پشت مینهمنظور شرایط ز گر:عوامل مداخله
های کالسهای آزمایشی، شرکت در شرکت در آزمونعواملی مانند گذارد. کنکوری تأثیر می

که  درسیمنابع کمکرشته تحصیلی و ، توانایی حافظه و درک و فهم دروس، نوع کنکورآمادگی 
 گرعوامل مداخله دستهد در نافراد اثر بگذار عملکرد ای برو زمینه همراه با راهبردها ندتوانستمی

های آزمایشی شرکت به نظرم چون تو کالس»ای گفت در این مورد شرکت کننده گرفتند.جای 
«. رفت، از دانشگاه قبول شدنکردم پشت کنکوری شدم. یکی از دوستام که کالس کنکور می
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در خواهان داره که نمیشه از رشته من )یعنی تجربی( اونق»کننده دیگری اذعان داشت شرکت
 «.خوند راحت تونست قبول بشهرشته خوبی قبول شد اما خواهرم که انسانی می

 وسیله بهکنکور  تالش برای موفقیت در مسیرعواملی که در  است ازعبارت : راهبردها
با  ردبرخو نگیچگواز احساس خوشایند یا ناخوشایند شود تا به گرفته می به کارآزمون  داوطلبان

-مینهزعوامل و  یپذیری از عوامل علّ تأثیر حینشود. این عوامل  پیامد منجر نام اصلی به مفهوم

در  ناوطلب آزمودهای و واکنش کارکرد نحوهبه راهبردها گذارند. بر پیامدها اثر می شانخود ،ای
ر کوکنپشت ایطعبور از شر برایهایی روشچطور و با چه . اینکه فرد پردازدمیشرایط کنکور 

 چون»گفت  در این ارتباط شرکت کننده این گونهگیرد. قرار میقسمت در این  کندبرخورد می
مو پیش ریزی نکردم، نتونستم قبول شم. اما االن یاد گرفتم چطور برنامهپارسال خوب برنامه

 نم، آخرآوردم بشینم برای کنکور بخوهمش وقت کم می»دیگری این طور اذعان داشت «. ببرم
 «.سرم نتونستم بعضی درسارو خوب بخونم

-به  تواندمی هاشود. این پیامدپیامدها میراهبردها منجر به ایجاد  کارگیریبه  پیامدها:

 ثرا زمونآاوطلبان دبعدی  کارکردبر  راهبردهای و ای، علّزمینه مانندعوامل اثرگذار دیگری  عنوان
-رنامهبتواند بر میکنکوری ند یا ناخوشایند از جریان پشتاحساس خوشای مثال، عنوان به. بگذارد

گرش نای با داشتن در این مورد شرکت کنندهاثر بگذارد.  داوطلبان کنکورریزی و تالش بعدی 
ر ام خوشحال و راضیم؛ چون این دفعه بهتکنکوریاز اینکه پشت»مثبت نسبت به آینده گفت 

اما  «.زشمندهدلخواهم برسم  و این فرصت برای من ار جوری تالش کنم تا به نتیجهمیدونم چه 
ز طرف خانواده و دوستام قبول شدند و ا بینم همهوقتی می»ای گفت بر عکس، شرکت کننده

م، گیریمگیرم که چرا سال اول قبول نشدم و مورد مقایسه قرار دوستان تحت فشار قرار می
 «.شومعصبانی می و دلسرد

این  دهد.شده را به هم ربط می تمامی موضوعات استخراج مفهومی که :متغیر مرکزی
 شده جها و موضوعات استخراتمامی تالش اساسشد و  حها مطرکه در تمامی مصاحبه مفهوم
 ذیرفت وپثر میاای ی و زمینهمحوری از عوامل علّ مفهومبود. این  انگیزش موفقیت در کنکوربود، 

های روش وو نتایج تالش  انآموزتوسط دانش استفاده شدههای مانند روش عاملیز بر نی خود
 گذاشت. می تأثیر آنان
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 ی داوطلبان آزمون سراسریکنکورفرایند پشت فرعی و اصلی  نیمضام. 2جدول 

   الگوی 

 پارادایمی
 مضامین فرعی اصلی مضامین

 یعوامل علّ

 

 هدفمندی

 مورد عالقه، دانشگاه، قبولی در هترکسب رتبه بهدفمندی، 

 سردرگمی و تردید در هدف

 مطالعهروش  مطالعهسبک 

 های روانیویژگی

 تراحتو عالقه به تحصیل، اس نفس، انگیزهخودآگاهی، اعتماد به

 امتحان و مطالعه هنگام نگرانی و اضطراب تفریح ناکافی، و

 زیاد گذرانیخوش و تفریح

 رویدادهای ناخواسته

 محیطی
 پدرتصادف فوت مادربزرگ، 

-عوامل زمینه

 ای

 بلی، وضعیت اراده، تنجنسیت های شخصی،ویژگی عوامل روانی، فردنقش 

 خانواده

 

 

 ی منزلشلوغخانواده،  انتظار سطح خانواده، خانواده، رسوم اجبار

شرایط  خانواده، زیاد، وضعیت مالی و عاطفیوآمد  و رفت

 خانواده مساعدنا

 تاندوس
، هادوستان، رقابت با دوستان با دوستان، مشکالت انتظار سطح

 تشویق دوستان

 اجتماعی و رقابت فشار اجتماعیجو 

 مدرسه
 ه،مدرس مشاور آموزشی مدرسه، توانمندی دبیر، وضعیت امکانات

 مدرسه کادر و مدیر انتظار

 عوامل

 گرمداخله

 امتحانی رشته
و  یتجرب و یاضیشگاه در رشته رورود به دان یتفاوت تالش برا

 انسانی

 کمک منابعو  هاکتاب

 درسی
 دسترسی به منابع مفید

های آزمایشی آزمون

 کنکور
 کنکورهای آزمایشی دسترسی به آزمون

 

 هاتوانایی
 درک دروس و وضعیت حافظه و توانایی فهم

 

 راهبردها
 ریزیبرنامه

 
 برنامه ریزی و سازماندهی مطالب
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   الگوی 

 پارادایمی
 مضامین فرعی اصلی مضامین

 

 الشت
 تالش و  پشتکار

 مدیریت زمان
احساس از دست دادن فرصت، عدم استفاده  بهینه از زمان 

 و تاخیر مطالعه رهنگامیشروع دمانده به کنکور، باقی

 

 زنیمهارت تست
 تمرین تست زنی، سرعت در تست زدن

 پیامدها

 پیامدهای روانی
و به  فرصت مجدد، ناراحتی احساس خوشایند و امید نسبت 

 کنکوریاضطراب پشت

 پیامدهای تحصیلی
ر دروی تمرکز قوی و یا ضعیف، ارزیابی مثبت یا منفی از پیش

 برنامه درسی

 

کنکور ماندن الگوی پارادایمی پژوهش را در زمینه فرایند پشت 1در ادامه، نمودار 
 دهد. کنندگان پژوهش نشان میشرکت

 
 کنندگان پژوهشور ماندن شرکتمفهومی فرایند پشت کنک یالگو. 1نمودار 
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 گیرینتیجه

دابنده تبیین فرآیند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری شهر خ حاضر هدف مطالعه

مل عواد که بیان کرتوان شده، می ها و عوامل کلی استخراجبا توجه به محتوای مصاحبه بود.

ه برای د به دانشگاداوطلبان ورو شیاگردر یامدیو پ راهبردها گر،مداخله ،یانهیمد علّی، زمتعد

در  مقوله مرکزی به دست آمده، انگیزش موفقیتپشت کنکور ماندن نقش دارند. همچنین، 

-پشتر بر ثیرگذاتأ گر، راهبردها و پیامدهایمداخله ،یای، زمینهاست که تمام عوامل علّ  کنکور

-تپشر بیعنی عوامل مؤثر  را در برگرفته و نیز پاسخ نهایی به سؤال اصلی پژوهش کنکوری

 است. کنکوری

مندی، دفکنکوری شامل هپشتی فرآیند عوامل علّ اولین یافته مطالعه حاضر نشان داد

این عوامل  هستند. به عبارتی،ناخواسته محیطی های و رویدادهای روانی ویژگی ،مطالعهسبک 

ور اثر موفقیت در کنک انگیزشمستقیم بر  استخراج شده از جمله مواردی هستند که به طور

(، 1396همکاران ) (، سجادی و139۷امیدیان و همکاران )پژوهش نتایج با  یافته. این اندگذاشته

لیمی و . در این زمینه، ساست ( همسو1396و نریمانی و میری ) (1396سلیمی و پاساالری )

و  های ابتداییورهبه ترتیب مدت زمان مطالعه، عملکرد تحصیلی د معتقدند که (1396پاساالری )

 است. داشتهها دی دانشگاهوبیشترین تأثیر را بر موفقیت در آزمون ور دبیرستان، سبک مطالعه

 ،یطلبتیموقع ،یختگیخودانگهای فردی همچون ( نیز ویژگی1396سجادی و همکاران )

 وفقیتی و مطالعه را از جمله عوامل مؤثر بر مریادگی یراهبردها و سرعت عمل ،یمندهدف

گذاری داوطلبان کنکور، مطالعه اند. زیرا هدفداوطلبان سرآمد در آزمون سراسری دانسته

ماً بر ستقیمکنکوری، داشتن اعتماد به خود و داشتن استراحت کافی از جمله عواملی هستند که 

 کند. درریزی و تالش و پشتکار هدایت میها اثر گذاشته و داوطلبان را به سوی برنامهانگیزش آن

کنکور  پشت غیر این صورت داوطلب انگیزه کافی برای تالش و مطالعه نخواهد داشت و در نهایت

رگ مای همچون ماندن را تجربه خواهد نمود. الزم به ذکر است که نقش رویدادهای ناخواسته

 الشعاع قرار دهد.تواند نتیجه کنکور را تحتتأثیر نیست و میعزیزی نیز در این میان بی

ها، خانواده، کالسیهم فرد،دیگر مطالعه حاضر نشان داد عواملی چون نقش خود  یافته

موفقیت یا  ای اثرگذار بررشته عوامل زمینهنوع کالس کنکور و آزمون آزمایشی، جو اجتماعی، 

(، 139۷امیدیان و همکاران )پژوهش های یافتهبا  یافتهاین  .اندبیان شده عدم موفقیت در کنکور

خود که نقش ( 1396( و نریمانی و میری )2019(، لیو و همکاران )1396اساالری )سلیمی و پ

مؤثر  موفقیت کنکوررا در  وضعیت اجتماعیو  کالسیهم دوستانِ، مدرسه، خانوادهفرد، 

( معتقدند نوع مدرسه و 139۷در این زمینه، امیدیان و همکاران ). اند، همراستا استدانسته
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آموزان با مدیر و دبیران و کارکنان، رشته تحصیلی با توجه به تعداد ساختار آن، روابط دانش

داوطلبان و دشواری آن، شرایط خانوادگی، روابط با دوستان، جو اجتماعی برای انتخاب نوع رشته 

گر بر موفقیت در کنکور ای و مداخلههای آمادگی کنکور از عوامل زمینهو گرایش و کالس

معلم و فشار -آموزرسه )یعنی کیفیت کلی مدرسه، تعامالت دانشهستند. به طوری که جو مد

والدین و اندازه خانواده( از اهمیت -آموزهمساالن( و محیط منزل )حمایت والدینی، روابط دانش

( نیز در پژوهش خود به 1390(. نوربخش و حائری )2019باالیی برخوردارند )لیو و همکاران، 

های شخصی که از رده آیندۀ تحصیلی برای فرزندِ عد خانوادگی، این نتیجه دست یافتند که از بُ

باالی شغلی و تحصیالت عالی در جامعه برخوردار است بسیار روشن است و شانس بسیار باالیی 

تعلق اقتصادی باالتری -داوطلبانی که به پایگاه اجتماعیبه طوری که  برای ورود به دانشگاه دارد.

کمتر بوده و درآمد ماهیانه  هاخانواده آن ء، تعداد اعضاکننددگی میزنتر ، در مناطق مرفهدارند

 انداست، در آزمون رتبه بهتری را کسب کردهبوده شان باالتر خانواده و تحصیالت والدین

همچون نقش خود  یعواملتوان چنین استدالل کرد که بنابراین، می .(1393، قلخانباز و خدایی)

مؤثر بر پشت ی عوامل علّ مدرسه و ارتباط با دوستان با تأثیرپذیری از ،هخانوادفضای جامعه،  فرد،

 داوطلبان را تحت تأثیر قرار داده است. هایریزیو برنامه کوشش کنکور ماندن،

، شرکت های آزمایشیشرکت در آزمونعواملی مانند یافته سوم مطالعه حاضر نشان داد 

منابع  ورشته تحصیلی و درک و فهم دروس، نوع ، توانایی حافظه کنکورهای آمادگی کالسدر 

تایج اند. این یافته با نگذار بودهعملکرد افراد اثر گر برعوامل مداخلهبه عنوان  درسیکمک

توان چنین گفت که ( همسو است. در تبیین این یافته می1396مطالعات سلیمی و پاساالری )

وه بر ، عالآموختگان دبیرستانی در کنکورشها یا عملکرد دانموفقیت در آزمون ورودی دانشگاه

گی النی زنده طوها و فرایندهایی است که در دورای از تواناییاستعداد و تالش خود فرد، انباشته

ها عالوه گاهبرای موفقیت در آزمون ورودی دانشهمچنین، آیند. آموزشی و زیستی افراد پدید می

 آرزوهای وگوها ها، البازخوردموزشی افراد که سازنده ای چون پیشینه اجتماعی و آبر عوامل پایه

آخر  هایلگزینی فرایندها در سازیستی و ذهنی آنان است، چگونگی برهم تحولافراد در بستر 

گی های آمادبه عنوان مثال، عواملی چون شرکت در کالس .دبیرستان نیز اهمیت زیادی دارد

ای های چهار گزینههایی که به صورت پرسشآزمون ها، نحوه رویارویی باآزمون ورودی دانشگاه

 (.1396، نقش بسزایی در این زمینه دارند )سلیمی و پاساالری، هستند

زنی از جمله مضامینی ریزی، تالش، مدیریت زمان، و مهارت تستبرنامه عالوه بر این،

با نتایج مطالعات بودند که به عنوان راهبردهای پدیده پشت کنکوری به دست آمدند. این یافته 

( همسو است. در ارتباط با این یافته 1396( و نریمانی و میری )139۷امیدیان و همکاران )
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توان چنین گفت که افراد برای مواجهه با موفقیت تحصیلی و کنار آمدن با مطالعه حاضر می

الش و پشتکار و ترین آن تحل یا راهبردهایی نیاز دارند که از جمله مهمعوامل بازدارنده به راه

ای به ریزی فعالیت کاملی نخواهد بود، و هر پدیدهًا هیچ تالشی بدون برنامهریزی است. یقیتبرنامه

های مثبت و یا منفی باشد؛ در این میان، موفقیت تحصیلی تواند دارای جنبهلحاظ کارکردی می

 مسیردر د که اگر داوطلبان توان چنین استدالل کرنیز از این قاعده مستثنا نیست. در نتیجه، می

زنی، مدیریت مناسب به استفاده از راهبردهایی همچون تستکنکور  برای موفقیت در خود تالش

زمان، تالش و مداومت در جهت هدف خویش و داشتن برنامه مجهز نباشند دچار اضطراب، 

ها اتی کردن آنناامیدی و کاهش تمرکز خواهند شد. در حالی که آگاهی به این راهبردها و عملی

گیری از مندی و تمرکز قوی و باال برای مطالعه گردد. پس، بهرهتواند باعث افزایش رضایتمی

ریزی های فردی و برنامههای علمی، شناخت ویژگیهای کمک درسی در مورد ضعفکتاب

یج خوبی تواند به نتامتناسب با شرایط فردی و کنکور و باالخره تالش حساب شده و با برنامه می

 (. 139۷در کنکور منجر شود )امیدیان و همکاران، 

انی و تحت عنوان پیامدهای رودو پیامد پژوهش حاضر  شده ترسیمهمچنین، در الگوی 

(، 1381می )(، رحی1389یافته های ابوالحسنی و همکاران ). این نتایج با تحصیلی به دست آمد

تحصیل  به اعتقاد پژوهشگران موفقیت درهمراستا است.  (1385) معتمدی( و 1381حج فروش )

ی و توان تحت عنوان ارتقاء طبقاتآموزان پیامد یا نتایجی به همراه دارد که میبرای زندگی دانش

س از و استر تیعدم رضا ای تیرضا(. همچنین، 1386سرخوردگی یاد کرد )نریمانی و میری، 

کاران (. یارمحمدیان و هم139۷هستند )امیدیان و همکاران،  کنکوردیگر  یامدهایپجمله 

ت به اند، نسب( نیز اذعان داشته اند کسانی که در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده1384)

های مثبت ها و ویژگیاند، خُلق و خو و نگرش بهتری نسبت به تواناییکسانی که پذیرفته نشده

کست اند، احساس شته نشدهخود دارند. در حالی که اکثریت داوطلبانی که در دانشگاه پذیرف

های منفی مثل ناامیدی، افسردگی، اضطراب، استرس، بدخُلقی و اندوه کنند و دچار هیجانمی

تواند تحت تأثیر توان این طور استدالل کرد که عدم موفقیت در کنکور میگردند. پس میمی

داشته  ای داوطلبانوانی و تحصیلی برر-عوامل مختلفی قرار گرفته و در نهایت پیامدهای روحی

 باشد. 

پدیده بود، کنندگان شرکت تأکیدها که مورد به محتوای مصاحبه با توجه، نهایت در

ای، عوامل زمینهآمد؛ این پدیده تحت تأثیر دست  پژوهش، انگیزش موفقیت در کنکور به اصلی

دی و همکاران این یافته با نتایج مطالعات پژوهشگران سجا. استی علّ گر و عواملیمداخله

( بر 1396( همسو است. در این زمینه، سجادی و همکاران )1396( و نریمانی و میری )1396)
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های گروهی، ذهنی، های گوناگون افراد، مانند تواناییاین باورند که موفقیت محصول توانایی

گر است. ها از یک سو و عوامل انگیزشی مانند پشتکار و پاداش از سوی دیعاطفی و اجتماعی آن

های بعدی فرد باشد، یا به عبارتی موفقیت، ای مستقل برای موفقیتتواند انگیزهخود موفقیت می

آورد. همچنین، انگیزه موفقیت یا پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه فرد تمایل دارد موفقیت به بار می

کند. پس  ای به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور خودکار ارزیابیکارش را در زمینه

توان موفقیت تحصیلی را به عنوان دستیابی به اهداف در حوزه تحصیلی فرد قلمداد کرد می

توان چنین تبیین کرد که انگیزۀ موفقیت در (. در واقع این یافته را می1396)نریمانی و میری، 

ی، تواند نقش مهمی در هدایت اثرات عوامل علّکنکور به عنوان یک مؤلفه محوری و مجزا می

ای بر پیامدهای تجربه شده توسط داوطلبان کنکور داشته باشد. یعنی داوطلب ای و زمینهمداخله

پشت کنکوری که انگیزه باالیی برای مواجهه با مسائل ناگهانی پیش آمده یا شرایط نامساعد 

 دارد.منزل دارد، به تالش خود ادامه داده و با هیجان مثبتی در جهت هدف خویش گام بر می

به  وجههایی نیز دارد. به عنوان مثال، با تپژوهش حاضر همانند سایر مطالعات محدودیت

 کنکوری شهرداوطلبان پشتو نیز نمونه پژوهش حاضر که حاضر  بودن روش پژوهش کیفی

ن در اینیست.  ها و داوطلبان کنکورها قابل تعمیم به سایر روشخدابنده بودند، در نتیجه یافته

را که انجام دهند، چی کمّ شناسیی با روشمطالعاتکه شود میژوهشگران آتی پیشنهاد زمینه به پ

ها ، به خانوادهاین پژوهش اساس نتایجبردهد. ها را افزایش میپذیری یافتهاین کار قدرت تعمیم

شود حمایت عاطفی الزم برای مطالعه و آمادگی کنکور فرزندان، به ویژه پیشنهاد می

ایجاد و  ی از کاهش انگیزهرا در منزل تدارک ببینند. همچنین، به منظور جلوگیر هاکنکوریپشت

 ا وهنوادهاز طرف خا ریزی ویژهداوطلبان کنکور، توجه به برنامهموفقیت  جهت شرایط مساعد

زه انگی با توجه به نقش ، جامعه و مدارس برای داوطلبان پشت کنکور صورت گیرد.اطرافیان

ور را شود که انگیزش درونی داوطلبان کنکبه مشاوران مدارس پیشنهاد می موفقیت در کنکور،

ها و پیامدهای پشت ساز تالش مداوم، غلبه بر ناکامیتقویت نمایند تا لذت از آموختن زمینه

رای باند تونتایج این پژوهش می کنکوری و حرکت به سمت موفقیت در کنکور گردد. در نهایت،

ر کنکوشتپ های روانشناختی داوطلبانویژگی جهت شناختمه ریزان در و برنا تحصیلی مشاوران

 باشد. ها سودمندو کمک به آن
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