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 چکیده:

موضوعی مهم است.  کنندگانشرکترویدادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای   نیترمهمیکی از  عنوانبهکنکور 

خاص، تجارب دانش  یهارشتهو کمبود امکانات ورود برای  سوکینقش کنکور در تعیین سرنوشت و آینده افراد از 

قبل و استفاده از منابع و امکانات تقویتی برای آماده شدن، این رقابت را به  یهاسالو  هاماهاز  هاآنآموزان و تلاش 

و مدارس تبدیل کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تجربه  هاخانوادهبرای دانش آموزان،  یجدموضوعی 

 شرکت در کنکور بود. دو بارزیسته افراد پس از یک یا 

، یانهیزم ،علیاستخراج عوامل  منظوربهدر این پژوهش، روش کیفی داده بنیاد بود که  شدهگرفتهروش به کار 

 کنندگانشرکت. قرار گرفت مورداستفادهتجربه کنکور در  امل فرآیندی و پیامدها، راهبردها، عوگرمداخله

 صورتبهو  شرکت در کنکور را داشتند. دو سالبودند که تجربه یک یا  یردولتیغدانشجوی فعلی مراکز دولتی و 11

الگوی موارد مطلوب انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه باز و عمیق استفاده شد.  بر اساس هدفمند و

مضمون  11شدند. این  یبنددستهمضمون اصلی  11مضمون فرعی به دست آمد که در 111پس از انجام مصاحبه 

  دها قرار گرفتند.پدیده اصلی، فرآیندی و پیام، گرمداخله، علی، یانهیزمگروه عوامل  5استخراجی در 

                                                           
گنننروه روانشناسنننی تربیتنننی دانشنننکده علنننوم تربیتنننی و  مصنننوب آزاد اینننن پنننژوهش برگرفتنننه از ینننک طنننر  .1

 روانشناسی دانشگاه  شهید چمران اهواز است. 

 مسننن ول.اهنننواز،  چمنننران دیشنننهدانشنننکده علنننوم تربیتنننی و روانشناسنننی، دانشنننگاه دانشنننیار روانشناسنننی تربیتی،.2

 morteza_omid@scu.ac.irپست الکترونیک:مکاتبه،

،پسنننت اهنننواز  چمنننران دیشنننهدانشنننجوی روانشناسنننی ، دانشنننکده علنننوم تربیتنننی و روانشناسنننی، دانشنننگاه .3

   amin2016rahmati@gmail.comالکترونیک:

اهواز،پسنننت  چمنننران دیشنننهدانشنننگاه نشنننکده علنننوم تربیتنننی و روانشناسنننی ، دا ،تربیتنننیاسنننتادیار گنننروه علنننوم .4

 h.farhadirad@scu.ac.ir:الکترونیک
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فرد، کلاس کنکور، دوستان، جو اجتماعی،  یهایژگیونتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس تجربه افراد؛ خانواده، 

روانی، عوامل ناخواسته و روش  یهایژگیوبودند. مصمم بودن،  گرمداخلهو  یانهیزممدرسه و رشته از عوامل 

، تلاش، خودشناسی و کمک گرفتن از عوامل فرآیندی و یزیربرنامه. در پدیده کنکور بودند علیوامل مطالعه از ع

پیچیده  یادهیپدکه کنکور  دهدیمنتایج این پژوهش نشان  رضایت یا عدم رضایت و استرس از پیامدهای کنکور بود.

یک پیامد منفی در کنکور  نوانعبهاسترس  است که عوامل گوناگونی در آن نقش دارد. کنندگانشرکتاز دیدگاه 

 .شودیمموضوعی است که در همه افراد اعم از موفق یا ناموفق تجربه 

 یسته، کنکور، استرس، کیفیتجربه زکلیدی:  یهاواژه

 : مسئلهمقدمه و بیان 

، که سالانه منابع مالی و انسانی عظیمی را به مهم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کشور است کنکور یکی از رویدادهای

سازمان سنجش و اجرای کنکور به شکل فعلی از زبان مشاور عالی  یریگشکلخچه تاری. دهدیمخود اختصاص 

برای وقت که دولت  گرددیبرم 1341سابقه اجرای کنکور در کشور به سال سازمان سنجش به شر  زیر است: 

آزمون و شناخت استعدادها  باهدفسازمان سنجش  1341از سال   .برای نخستین بار به کار گرفت انگزینش کارمند

اعلام کردند و این سازمان دانشگاه آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو از طریق آزمون 12تشکیل شد در آن سال 

 هاآزمون. این گرفتندیمنیز به کار آزمون ورودی خود را  هادانشگاهداوطلب شرکت کردند، البته برخی 113هزار و41

شد و در آن  سازمان سنجش تصویب نامهاساس 1354 و نخستین بار در سال شدیماشکالاتی داشت که هرسال رفع 

کنکور برگزار شد و روند تغییر و 11ز انقلاب برگزار شد.  تا قبل ا برای گزینش دانشجوسال فقط یک آزمون 

 انیمتقاضکه  ییهارشتهبرای حذف کنکور در  یاتهیکمه است و در شرایط کنونی اصلاحات در کنکور ادامه داشت

دیگر برای گزینش دانشجو در حد معما باقیمانده  یهاروشهنوز استفاده از  وجودنیباا است. شدهلیتشککمی دارند 

مطالعاتی برای بررسی تجربه دانش آموزان از کنکور سراسری گزینش دانشجو از  وجودنیباا (.1335توکلی، است)

و  هاآنبررسی تجربه دانش آموزان از کنکور و نحوه واکنش  رسدیم، طراحی نشده است. به نظر آموزدانشداوطلبان 

بیشتر روشن کند. در  یهاپژوهشبرخی از ابعاد احتمالی را برای  تواندیمموضوعی است که  شانیهاخانواده

اجتماعی  یهابیآسو رابطه آن با سطو  تفکر و یا  هاپرسشموجود، بیشتر به محتوای  شدهانجام یهاپژوهش

است ولی به تجربه دانش آموزان و آثار کنکور بر آنان کمتر توجه شده است. تجاربی که شاید خود را  شدهپرداخته
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. به این جهت پژوهش حاضر دهدیممراحل بعدی زندگی خود را نشان و فرسودگی در دانشگاه و  یتفاوتیبدر 

این امر  لیوتحلهیتجزهدف ، گریدعبارتبهبررسی تجربه افراد پس از شرکت یک یا دو سال در کنکور بود.  باهدف

که  دانندیملی دلایل توفیق یا ناکامی خود را چه عوام نیترمهمدر کنکور  کنندهشرکتبود که افراد موفق و یا ناموفق 

 این عوامل استخراج و شناسایی شوند. 1با استفاده از روش داده بنیاد تیدرنها

 

 ادبیات پژوهش: 

به اعتقاد  مختلفی مطر  است. یهادگاهیداز نتایج کنکور برای گزینش دانشجو  آثار استفادهرابطه با  در

پیشرفت تحصیلی است و او در  یهاآزمونکننده عملکرد دانشجویان،  ینیبشیپ( بهترین 21، ص2112)2اتکینسون

(، وزیر 1335)علی احمدی. دهدیماستعداد ترجیح  یهاآزمونکتاب خود این نوع آزمون را برای ورود به دانشگاه بر 

فراغ بال بیشتری  ما افراد را در شرایط و سنی که باید اتفاقاً":دیگویمدر رابطه با نقش کنکور  وپرورشآموزشاسبق 

تست، کنکور و حافظه محوری قرار  یهاکلاس فشارتحتداشته باشند و برای آداب و سبک زندگی آموزش ببینند، 

از سوی دیگر مخبر دزفولی دبیر . میکنیممشاهده  هاآنتداوم زندگی  رمنفی آن را د العملعکسو بعد  میدهیم

برخی از  وجودنیباا. داندیم وپرورشآموزش( کنکور را مانع اصلی تحول بنیادین در 1335شورای انقلاب فرهنگی،)

 .دهندیمکنکور نتایج متفاوتی را با اظهارات مقامات رسمی نشان  یهاآزمونباهدف بررسی محتوای  هاپژوهش

کنکور رشته ریاضی فیزیک در شهر مرودشت  یهاپرسشتحلیل  باهدف( 1335وری)زارعی، اوجی نژاد و صارمی ن

درصد در سطح فهم، 21در سطح دانش،  هاپرسشدر صد  21/1را طراحی کردند که بر اساس نتایج آن  یامطالعه

 برخلاف دهدیمدر سطح ترکیب قرار داشتند. این نتایج نشان 13/3در سطح تحلیل و 45/25در سطح کاربرد،  33/33

لااقل در رشته ریاضی فیزیک به نفع سطو  بالای تفکر  یریگاندازهادعای حافظه محوری در کنکور توزیع سطو  

( در 1334حاتمی و رضوانی فر) .بردیمو ادعای حافظه محوری در کنکور را زیر سؤال  چون کاربرد و تحلیل است

 3در سطو  مختلف بلوم هاآندر سه رشته مشاهده کردند تفاوتی در پاسخ 111تا1 یهارتبهمقایسه  منظوربهپژوهشی 

تا  111 یهارتبهسطو  شناختی باهم تفاوتی نداشتند. ولی در  ازنظروجود ندارد و افراد برتر در هر سه گروه 

بیشتری به  یهاپاسخانسانی و تجربی  یهارشتهدیده شد و رشته ریاضی فیزیک در مقابل  یداریمعنتفاوت 1111

                                                           
1-grounded theory 

2-Atkinson 

3-Bloom 
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 یاز توانمندگروه  سه هرکه افراد برتر در  دهدیمسطو  تحلیل و سطو  بالاتر شناختی داده بودند. این نتایج نشان 

میانی تفاوت به نفع گروه ریاضی فیزیک  یهارتبهنداشتند. ولی  در  باهمنظر تفاوتی  نیاز ابالایی برخوردار بودند و 

یادگیری و موفقیت  یهاسبک( با بررسی رابطه بین 1334)یاقلعهخلیل زاده و این رابطه در ادامه مطالعات در بود.  

( و سبک B=31/1قوی دارد) یارابطهدر کنکور به این نتیجه رسیدند که سبک تفکر همگرا با موفقیت در کنکور 

عملکرد کنکور  ینیبشیپکه خلاقیت نقش کمی در  دهدیمنتایج نشان  این (B=13/1ضعیف دارد) یارابطهواگرا 

 زیانگبحثموضوعی  هاپژوهش ازنظرمروج حافظه محوری است،  نتایج در این رابطه که کنکور درمجموع دارد.

( دو پژوهشگر ژاپنی در رابطه با 2113) 1او و کاوازومیا است و نتیجه محکمی در این رابطه به دست نیامده است.

 یگریو دمتون انگلیسی آمادگی زبان انگلیسی برای  هاآنورودی دانشگاه دو نگرانی عمده دارند. یکی از  یهاآزمون

است،  مس لهورودی بیشتر در مورد توانایی حل  یهاآزمونچون محتوای  هاآناست. به اعتقاد  مس لهتوانایی حل 

یک رویکرد رایج و عملی در کارکرد بهینه  عنوانبه پی-ال-ون انمبتنی بر فن مس لهتا حل  دهندیمبنابراین پیشنهاد 

 ورودی شود. یهاآزمونمغز جایگزین 

اقتصادی در این رشته منجر شده است.  یهایگذارهیسرمادیگر وجود فضای رقابت در کنکور به گسترش  یاز سو

ش یکمک برای افزا راهکی عنوانبه هاخانوادهآزاد متعدد و پناه آوردن دانش آموزان و  یهاآموزشگاه یریگشکل

سنتی  صورتبهدر کشور کره  است.  هاکلاسو  هاآموزشگاهدیگر از علل گسترش این نوع شانس قبولی از سوی 

برتر  یهارشتهشانس ورود فرزندانشان را به دانشگاه و  یردولتیغاین عقیده وجود دارد که مدارس خصوصی و 

جهت  نیدر او  شوندیمقلمداد  سازپولو  باارزشمانند سینما بسیار  ییهاهرشت. در این کشور دهدیمافزایش 

به همین دلیل ( 2113، 2رو-)بوکدانندیمپژوهشگران این موضوع را مانعی برای گسترش آموزش دولتی در کره 

یکی از پیامدهای  عنوانبه. در کشور ترکیه اضطراب دهندیمرا پیشنهاد  هاخانوادهآموزش زیربنایی برای تغییر نگرش 

کارشناسی ارشد خود به این  نامهانیپا( در 2113) 3یل کنسی قرارگرفته است، موردتوجهدانشگاه  ورودی یهاآزمون

 بادانش( در کشور ترکیه  ضمن مصاحبه 2113)4سیراکموضوع پرداخته است.  از سوی دیگر در یک پژوهش کیفی 

بیان  کنندیمورودی دانشگاه فکر  یهاآزمونخواست تا احساس خود را وقتی به  هاآنآموزان سال آخر دبیرستان از 

و آینده مبهم استخراج گردید.  هاخانوادهدانش آموزان عنوان کلی اضطراب و انتظارات  یهاپاسخ یبندطبقهکنند.  در 

 منظوربهیک پژوهش  ایران درمضامینی مانند ترس، ناامیدی، نگرانی، مرز همه و هیچ از مصاحبه استخراج شد. 

                                                           
1-Miyao, Y. & Kawazoe 
2-Boke-Rae,   
3-Yel Kenci, I.  
4-Cirak, Y. 
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با  افتهیساختارآمیخته)کیفی و کمی( ابتدا با مصاحبه نیمه  صورتبهآزاد کنکور،  یهاآموزشگاهبررسی علل گرایش به 

 کنندهشرکتداوطلب  111متناسب پرسشنامه بین  یریگنمونهنفر پرسشنامه ساخته شد و در اجرای کمی با روش 15

آزاد  یهاآموزشگاهدلایل مراجعه به  نیترمهمقرار گرفتند. نتایج نشان داد که  یبررسموردآزاد  یهاآموزشگاهدر 

کنکور، به ترتیب کسب موفقیت در کنکور، عدم رضایت از نتایج سال قبل، پیشرفت تحصیلی، ساختن آینده خود و 

معاون  چه سحرخیزچنان . (1333)حسینی لرکانی ومحمدی، رسمی مدرسه بود یهاآموزشو کافی نبودن  اثربخش

که گردش مالی میلیاردی در صنعت کنکور که صداوسیما را هم درگیر  کندیم( اعلام 1335)اسبق آموزش متوسطه 

 است از موانع مهم بر سر راه حذف کنکور است. خودکرده

زارعی و  جایگزین و یا موازی با کنکور برای گزینش دانشجو شده است.  یهاروشاین موضوعات منجر به طر  

، به این نتیجه دست یزیربرنامهکارشناس سازمان پژوهش و 121( در پژوهش ضمن نظرسنجی از 1331اورنگی)

اجتماعی، شغلی و برخی سابقه تحصیلی  یهاملاکوجود دارد و برخی  یداریمعنتفاوت  نظرانصاحبیافتند که بین 

وجود دارد. در رویکرد اول در  ایدر دنو رویکرد . در این رابطه ددانندیمی آزمون سراسری را مناسب و برخ

ملاک انتخاب دانشجو کشورها  گونهنیااست. در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند ژاپن و کره جنوبی  و سوسیالیستی 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. به این دلیل آزمون ورودی تنها ملاک انتخاب دانشجو است. از سوی  یازهاین

 و بدون ترراحتدیگر در کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئد، انگلیس و در کشور امریکا ورود به دانشگاه 

فرصت پیشرفت برای افراد  ساختن اهمو فر سوکیاز  ازیموردنمحدودیت باشد. در این کشورها هدف تربیت نیروی 

اخیر گرایش به  یهاسالدر  (.1331، به نقل از زارعی و اورنگی، 1315و آقایی، 1315دیگر است)معتمدی، از سوی 

 (.1334جایگزین و ترکیبی برای انتخاب دانشجو روبه افزایش است)کیانی، غلامرضا،  یهاروشاستفاده از 

توقف کنکور با مانع  یهاطر  سوکیموجب شده از  هارشتهبرای برخی از  پرشماراز سوی دیگر، وجود داوطلبان 

شماری از باشد. به این جهت   ترقیعمشود و از سوی دیگر برای پژوهشگران دستاویزی برای بررسی  روروبه

( 1333شکورنیا و علی کرمی)است.  شدهیطراح پرطرفدار یهارشتهبرای بررسی علل گرایش به برخی از  هاپژوهش

بر انتخاب رشته داروسازی و علاقه به این رشته در دانشجویان ورودی  اثرگذاربررسی عوامل  منظوربه یامطالعهدر 

دلایل  نیترمهمبه این نتیجه رسیدند که میزان درآمد و آینده مناسب شغلی و استعداد و توانایی علمی از 1332سال 

به  یامطالعه( در 1334نیک نژاد، قربانزاده زعفرانی و فلا )ه تحصیل در این رشته بود. گرایش و رضایت از ادام

 ازنظرداوطلب استان سمنان، گلستان و مازندران اقدام کردند. 212در  یبدنتیترببررسی علل گرایش به رشته 

دبیران و مشاوران بود. عامل  عامل به دست آمد که عامل اول، خانواده، دوستان، بستگان درجه اول،3 کنندگانشرکت

دوم کسب موقعیت اجتماعی و عامل سوم جذابیت و علاقه به رشته بود. جنسیت داوطلب، شغل پدر و مادر و رشته 
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که افراد در انتخاب رشته تحصیلی ممکن است از عوامل  دهدیمتحصیلی از عوامل دیگر بودند. ابن نتیجه نشان 

 داشته باشند. یریرپذیتأثمختلفی 

 یهادگاهیدبر نظام اجتماعی و خانواده و افراد از  اثرگذاریک موضوع مهم  عنوانبهموضوع کنکور  یبندجمعدر یک 

است که ممکن است ناشی از رویکردهای مختلف  شدهگزارشنتایج متفاوتی  .قرارداددر کانون توجه مختلف 

موفق نیز در این  ظاهربهحتی افراد  وجودنیبااباشد.  کنندگانشرکتیا تفاوت در دیدگاه و به این موضوع پژوهشی 

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان  ( در1334سیفی و سام) یامطالعهدر  .اندکردهرا گزارش رابطه تجاربی متفاوت 

خود راضی بودند و اظهار کردند در  از رشتهدرصد دانشجویان 3/31کردند که  از رشته خود، گزارشدندانپزشکی 

برتر بودن در سطح دانشگاه و  دلایل انتخاب را نیز نیترمهم. کردندیمصورت شرکت مجدد همین رشته را انتخاب 

در این پژوهش این بود که رضایتمندی دانشجویان بالینی کمتر از  تأملقابل. نکته دانستندیمموقعیت اجتماعی 

شکی پس از پذیرفته پز رشته نیپرطرفدارترو  نیترموفقیکی از نابراین حتی در دانشجویان بدانشجویان پایه بود. 

( در یک مطالعه کیفی به 1333ادیب، فتحی آذر و اسکندری)شدن ممکن است نوعی کاهش انگیزه دیده شود. 

در دانشجویان علوم پزشکی اقدام کرد. نتایج با روش  یدارشناسیپدبررسی وضعیت فرسودگی تحصیلی با روش 

مضامین فرسودگی شغلی در دانشجویان در قالب سه مضمون اصلی ضعف  نیترمهممصاحبه عمیق نشان داد که 

، یگذارهدفمضمون فرعی شامل نقص 1 علاوهبه، ضعف انگیزشی و مشکلات سازگاری شناسایی شد. یزیربرنامه

، منبع کنترل یحوصلگیب، انگیزش بیرونی، احساس خستگی و یعلاقگیبرار اشتباهات برنامه، به تعویق انداختن، تک

که وجود ساختاری به نام فرسودگی تحصیلی و  دهدیمبه دست آمد. نتایج نشان  بیرونی و انتظارات کارایی

رویکردی که در  عنوانبهاستفاده از روش کیفی  است. ییشناساقابلآن در دانشجویان علوم پزشکی  یهایژگیو

قرارگرفته است. تا آنجا که برای  موردتوجه هادهیپداخیر به دنبال درک دنیای ذهنی و تفسیر افراد از  یهاسال

شکور، یمانی و  است. شدهپرداختهنیز به مطالعاتی از این نوع  گزینش دانشجویان در مقاطع تحصیلی بالاتر

پذیرش بدون آزمون در  نامهنییآ( در بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید با روش کیفی در مورد 1331جوهری)

تم اصلی را استخراج کردند. عدالت( انتخاب یک دانشجو، نامناسب بودن  3تم فرعی و 11کد،  43مقاطع بالاتر، 

به سطح دانشگاه محل تحصیل  یتوجهیبشگاه، م نمره دهی دانر نظر نگرفتن سیستمعدل، تفاوت کم و پیامد مهم، د

و به وجود آمدن حس منفی  شدگانقبول؛ مشکلات اخلاقی(:رقابت ناسالم، رفتار نامناسب با و استحقاق قبول شدن

ی فرع یهاتم؛ پیشرفت علمی(: تشویق دانشجویان به رقابت بهینه و استفاده از آموزش عالی رایگان هایکلاسهمدر 

 بودند. یواصل
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 پژوهش  روش

در یک  اثرگذاراستخراج عوامل احتمالی  باهدفوهش کیفی و از نوع داده بنیاد است. در این روش روش این پژ

 یانهیزم اصلی، با انجام مصاحبه عمیق اقدام به استخراج عوامل علَی و همچنین راهبردها و پیامدهای آن بود.  پدیده

در این پژوهش  کنندگانشرکت. شودیماز سوی دیگر پیامدها و  گرمداخلهفرآیندی و  عوامل و  سوکیاز 

اطلاعات  یگردآورروش . و گاه بیشتر از شرکت در کنکور را داشتندسابقه یک یا دو سال  که دانشجویانی بودند

از  گرفتهشکل بود. به این صورت که در فضای صمیمی پس از برقراری ارتباط با توجه به ساختار بازروش 

در رابطه با تجارب فرد از کنکور، نظر او راجع به افراد اثرگذار و نقش دوستان،  ییهاپرسشقبلی  یهامصاحبه

برای  هاپرسشدقیقه به طول کشید. مسیر طر   41پس از انجام اولین مصاحبه که .  شدیمخانواده و مدرسه طر  

و از  شدیماقدام  شدهمطر به استخراج موضوعات  یسازادهیپتعیین شد. هر بار پس از مصاحبه ضمن مصاحبه دوم 

تا مرحله اشباع نظری با روش کدگذاری باز و محوری و   هامصاحبه. شدیمبعدی استفاده  یهامصاحبه نتایج در

صاحبه در مصاحبه نهم م 1س ازپ د.یمطر  نشد،دنبال گرد شوندهمصاحبهتوسط  یاتازهیعنی زمانی که نکته 

 داوطلبان نییدر تعانجام نشد.  یامصاحبه ازآنپسمصاحبه ادامه پیدا کرد و  11نشد و تا  موضوعات جدیدی اضافه

موفق و ناموفق ملاک رضایت افراد از شرایط کنونی خودشان بود. اگرچه در گزینش افراد موفق سعی شده بود 

پزشکی انتخاب شوند و دانشجویان ناموفق از کسانی انتخاب شدند که از رشته تحصیلی  یهارشتهدانشجویان فعلی 

 .آمده است1در جدول شماره  کنندگانشرکت سیمایخود راضی نبودند. 

 در پژوهش کنندگانشرکت سیمای.1جدول

نظر راجع به  دفعات شرکت وضعیت رضایت جنسیت وضعیت فعلی فرد ردیف

 کنکور

 مثبت بار اول راضی مرد دانشجوی پزشکی 1

از برق شریف  دوم بار راضی مرد دانشجوی دندانپزشکی 2

 داده انصراف

 تا حدودی مثبت

 منفی دو بار ناراضی مرد دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد 3
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ناراضی  از رتبه زن دانشجوی مشاوره دولتی 4

ولی از رشته 

 راضی

 مثبت یتا حدود بار اول

راضی  از رشته زن دولتیدانشجوی روانشناسی  5

 ولی رتبه ناراضی

 یتا حدود بار اول

 مثبت دوم بار راضی مرد دانشجوی کاردرمانی دولتی 3

 منفی دوم بار راضی مرد دانشجوی پزشکی دولتی 1

 منفی دوم بار تا حدودی راضی مرد دانشجوی پزشکی دولتی 1

 مثبت دوم بار راضی زن گرافیک دولتی 3

 منفی دوم بار ناراضی مرد آزاددانشجوی برق  11

 منفی بار اول ناراضی مرد دانشجوی مکانیک دولتی 11

 

 

نوشتاری  صورتبه، پس از انجام هر مصاحبه ابتدا محتوای صوتی آن شدهیگردآوراعتبار یابی اطلاعات  منظوربه

و سپس اقدام به  شدیمبه او ارائه  شوندهمصاحبه. و محتوای نوشتاری برای صحت تأیید برداشت از شدیمتبدیل 

توسط دو استاد مسلط بر  جینتادر موارد مشابه انجام شد و  هایبنددستهاستخراج نکات مهم در ارتباط با کنکور شد. 

ارائه شد و  هاآندر رابطه با مصاحبه سه نفر از دانشجویان، به  شدهاستخراجروش داده بنیاد انطباق داده شد و نتایج 

 بود. جیاعتبار نتانشان دیگری از  هاآن تأیید

 تعریف متغیرها

. موضوع محوری که دهدیمرا به هم ربط  شدهاستخراجپدیده محوری: پدیده محوری تمامی موضوعات 

و موضوعات استخراجی بود، کنکور و موفقیت در آن و به  هاتلاشمطر  شد و محور تمامی  هامصاحبهدر تمامی 

و  رفتیپذیماثر  یانهیزمو  علیتعبیر برخی دانش آموزان عبور از سد کنکور بود. این پدیده محوری از عوامل 
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اثر  آموزدانش یهاروشو نتایج تلاش و  آموزدانشتوسط  شدهگرفتهبه کار  یهاروشخودش نیز بر عواملی مانند 

 .گذاشتیم

. گذارندیممستقیم بر پدیده محوری یعنی موفقیت در کنکور اثر  صورتبه: این عوامل علیعوامل  

بر  تواندیممستقیم  طوربهروانی فرد رابطه دارد  یهایژگیوفرد که با  یروزشبانهروش مطالعه و تلاش  مثالعنوانبه

آموزی که  بادانشار معجزه و شانس و یا فرصت تقلب است که در انتظ یآموزدانشموفقیت در کنکور اثر بگذارد. 

 .کنندینمیکسان از سد کنکور عبور  صورتبهاست  یزیربرنامهاهل تلاش و 

و  هایناکامیا  هاشکست: برخی از عوامل مانند جو خانوادگی، تجارب قبلی و یانهیزمعوامل 

را تحت تأثیر قرار  آموزدانش یهایزیربرنامهو چگونگی تلاش و  گذارندیماثر  علیفردی بر عوامل  ییهاتیموفق

 شدند. یبنددسته یانهیزممل با عنوان عوامل ا. بنابراین این عودهندیم

عوامل فرآیندی: منظور از عوامل فرآیندی عواملی است که در جریان تلاش برای موفقیت در کنکور 

به رضایت درونی یا عدم رضایت درونی از نحوه برخورد با پدیده اصلی تا  شودیمتوسط دانش آموزان به کار گرفته 

. گذارندیمخود بر پیامدها اثر  یانهیزمو  علیاز عوامل  یریاثرپذ. این عوامل ضمن شودیمپیامد منجر  عنوانبه

د چه مسیرها و فر کهنیا. پردازدیمفرد در شرایط کنکور  یهاواکنشعوامل فرآیندی بیشتر به چگونگی عملکرد و 

 .ردیگیمکنکور انتخاب کرده است در این بخش قرار  یزااسترسرا برای عبور از شرایط  ییهاروش

. البته این پیامدها بعدها شودیمعوامل فرآیندی به پیامدها منجر  یریکارگبهپیامدها: نتیجه و برآیند 

و فرآیندی بر عملکرد بعدی دانش آموزان اثر بگذارد.  علی، یانهیزمدیگری چون  اثرگذاردر نقش عوامل  تواندیم

 و تلاش بعدی افراد اثر بگذارد. یزیربرنامهبر  تواندیمضایت یا عدو رضایت رنمونه  عنوانبه
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 هاافتهی

قرار گرفت و نسبت به استخراج  یموردبررسنوشتاری،  یهاپوشهپس از تبدیل به  آمدهدستبه یهامصاحبهنتایج 

فرعی از هر  یکدهااقدام شد.  هامصاحبهاستخراج موضوعات اصلی ابتدا به پیاده کردن  منظوربه اقدام شد. کدها

از مصاحبه  یبندجمعشدند.  یبنددسته یتریکلدر موضوعات  هاآنمصاحبه استخراج و پس از استخراج 

خوب  شیهابینش ور را با تمام فراز واول به این شر  بود: او ارزیابی خودش از عملکرد در کنک کنندهشرکت

اهواز بود. از تابستان سال سوم شروع کرد و برنامه دقیقی  شاپوریجندزیرا در سال اول پزشکی دانشگاه  دانستیم

. تحصیلاتش در تیزهوشان بود و با خواندینمساعت و گاه روزی هیچ  12در درس خواندن نداشت. گاه روزی 

 توانستیمکنند. معتقد بود که  تمام دیعدرصد مطالب را قبل از  31تا11و توانستند  کردندیمدوستان گروهی مطالعه 

. دادیمبود که برای آمادگی کنکور  ییهاآزمونآورد و رتبه کنکورش بدتر از  یبدشانسبهتر از این بیاورد و  یارتبه

. شاید دلیلش این بود که با دوستان گروهی گرفتیم، خیلی تحت تأثیر قرار کردیمکه  ییهاسهیمقابه دلیل  گفتیم

و  شدیماگر تراز ما خوب  گفتیمبین نتیجه هر آزمون با مقدار تلاش فرد.  شدیممقایسه  شهیو هم کردندیممطالعه 

نیستیم. در هر دو صورت روی  باهوش میکردیمیا فکر  میکردیمهمدیگر را به تقلب متهم  میکردیمکم تلاش 

فرد را  نقشبه شخصیت فرد بستگی داشت.  رفتندیمبودند و راه خود را  الیخیباثر داشت. برخی هم  امهیروح

به عوامل  اشهیبقدرصد نتیجه کنکور به عوامل روانی و  51تا  41. معتقد بود که دانستیماز هر چیز  ترمهم

درصد از 51 گفتیم. کردیمزیابی نقش دوستان و خانواده و محیط را کم ار وجودنیبااتحصیلی مربوط است. 

برای تفکیک افراد برای رشته  ژهیوبهبهتر بگیرم. کنکور را  یاجهینت توانستمیمعملکردم راضی هستم، معتقدم 

در بیمارستان کار کند باید از سد کنکور بگذرد. از  هاساعت خواهدیم. معتقد بود کسی که دانستیمپزشکی لازم 

به این کرده بود.  نامثبتکنکور  یهاکلاساستفاده کرده بود و برای برخی دروس در  یخوببهدبیرستان  یهاکلاس

: شروع در زمان مناسب، برنامه، ارزیابی مثبت از نتیجه، فراز و نشیب، کدهای باز استخراج گردید صورت این

روحیه، هوش، تقلب، نقش فرد،  ، نقش دوستان، مطالعه گروهی، مقایسه، بدشانسی، به هم ریختنزهوشانیتدبیرستان 

دبیرستان، کلاس کنکور، نقش خانواده، عوامل شخصیتی، عوامل روانی، رضایت از عملکرد،  در کلاسشرکت 

، عوامل فرآیندی، راهبردها و پیامدها یانهیزمعوامل  یهابخشدر کدها رضایت نسبی، ورود به رشته پزشکی. این 
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 ذکرشده یبنددستهاز  یاخلاصه 2فراهم آمد. در جدول شماره  هامصاحبه جا داده شدند. و چارچوبی برای ادامه

 .است

 یبنددسته عوامل

 خانواده، فرد، دوستان، جو اجتماعی و دبیرستان
 

 سازنهیزمعوامل 

بر عملکرد داوطلب کنکور اثر  توانندیماین عوامل 

مستقیم نیست بلکه این عوامل  هاآنبگذارد ولی اثرات 

هستند. مثل جنسیت  یانهیزم اثرگذاردر نقش عوامل 

فردی که با عنوان فرد  یهایژگیوفرد و یا سایر 

" یانهیزم" عنوانبه. بنابراین اندشدهمشخص

 شدند. یبنددسته

روانی، روش مطالعه و عوامل  یهایژگیومصمم بودن، 

 محیطی ناخواسته
 

 عوامل علی

با توجه به اینکه این عوامل تأثیر مستقیمی بر فرایند 

 "یعلعوامل "داوطلبان داشتند، در دسته  ازنظرکنکور 

شدند. قدرت اراده و تصمیم جدی و  یبنددسته

 یهایژگیوانتخاب روش مطالعه مناسب و داشتن 

مثبت روانی چون به تعویق انداختن تفریح و 

ر کنکور نقش مستقیم در موفقیت د یگذرانخوش

دارند. البته گاه حوادث ناخواسته مثل بیماری، تصادف 

، امکان موفقیت را کاهش تواندیمو مرگ عزیزان 

 دهد.

 ، تلاش، کمک گرفتن و خودشناسییزیربرنامه

 راهبردها

این عوامل به چگونگی واکنش فرد به تجربه کنکور 

. تلاش در جهت شناخت خود و شودیم مربوط

مناسب  یزیربرنامهانتخاب متناسب با ویژگی فردی و 

با خود و کمک گرفتن از دیگران راهبردهایی هستند 

 که رضایت فرد را به دنبال دارد.

، رضایت یا عدم رضایت از رسیدن به یشناختروانمشکلات 

 هدف
 

به دلیل شرایط دشوار و  یشناختروانوجود مشکلات 

کنکور از پیامدهای کنکور  کنترلرقابلیغ یتا حدود

حتی در افراد موفق است. و رضایت و یا عدم رضایت 
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 بر پیامدهای کنکور اثرگذار عوامل یبنددسته .2جدول 

 

، کدهای رشته خواندیمدر مصاحبه دوم، که بار دوم و با تغییر رشته از مهندسی برق در رشته دندانپزشکی درس  

تحصیلی، سطح انتظار فرد، سطح انتظار خانواده و دوستان، تفاوت تلاش برای ورود به دانشگاه در رشته ریاضی و 

و  ، استرس، استرس در جلسه کنکورهایکلاسهم، رشته رییتغه، انگیزه انتخاب، دلیل تجربی، درآمدزایی رشت

سوم که پس از دو سال تجربه ناموفق در دانشگاه  کنندهشرکتهفتگی به کدهای مربوطه اضافه گردید.  یزیربرنامه

، رشته دیگری انتخاب نکرده بود. نقش خواستیمچون فقط پزشکی  4311رتبه  باوجود، خواندیمآزاد حقوق 

و خواهران، فرزند آخر، پدر و مادر مسن، تحصیل در شهری کوچک، مشاوره  برادرانتجربه خانواده، فاصله سنی با 

و بازده کم، روش مطالعه تشریحی، پرسش ترکیبی، دبیر  مطالعه ادیزکوچک، ساعات  یشهرهابد، نبود امکانات در 

معده، تپش قلب  چهارم، درد کنندهشرکتدر دبیرستان به موارد اضافه گردید. در مصاحبه با  ، انتخاب رشتهسوادکم

در سال چهارم، اجبار خانواده برای انتخاب رشته، نارضایتی از محل تحصیل، رشته انسانی، مشکلات با دوستان 

رات کادر مدرسه، محل ادامه تحصیل ، روحیه دادن مدیر و معاون، انتظاهامعلمنزدیک، دختر بودن یا پسر بودن، نقش 

پنجم مضامین فرصت طلایی سال اول کنکور، خانه  کنندهشرکتاضافه شد. در مصاحبه با  هایکلاسهم ییگودروغو 

، تست زدن، استراحت و تفریح، تلاش، برنامه اعتکاف علمی مدرسه، هزینه کلاس کنکور، حفظی وآمدپررفتشلوغ و 

خانواده، ساعات خواب و  یتجربگکمرقابت ناسالم، رقابت سالم، فرزند اول بودن، بودن دروس، کلاس خصوصی، 

عوامل فرآیندی است در  یریکارگبهنیز چون از نتایج  پیامدها

 قرار گرفت. "پیامدها"بخش 

 یدرسکمک یهاکتابو  هاجزوهرشته، کلاس کنکور، 

 گرمداخلهعوامل 

بر احتمال موفقیت فرد در کنکور  توانندیماین عوامل 

مثل  هارشتهشانس قبولی در برخی  کهنیااثر بگذارند. 

 یا وریاضی فیزیک بهتر از رشته علوم تجربی است. 

آمادگی برای کنکور که برخی  یهاکلاسموضوع 

 دیگر دارند. یهاباکلاسشرایط بهتری در مقایسه 
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ششم، شناخت کامل از رشته انتخابی،  کنندهشرکتتفاوت خواسته فرد و خانواده  به موارد اضافه شد. در مصاحبه با 

ت و تکنیک تست زدن، ، سرعنفساعتمادبهمعرفی رشته، مکان مطالعه،  یهاشیهماانتخاب کورکورانه، شرکت در 

 کنندهشرکتلفظی با دبیران، جو خارج از مدرسه، فرصت سال دوم، هدف مشخص به موارد اضافه گردید.  یریدرگ

بود به موارد زیر اشاره کرد: ریزش مو، ناخن جویدن در سال کنکور، نقش  شدهقبولهفتم که در سال دوم پزشکی 

، سقف موفقیت در خانواده، نقش دوران ابتدایی و راهنمایی ، گپدربزر، رضایت مادر، بیماری یدرسکمککتاب 

 شدهاستخراجهشتم بود موارد زیر علاوه بر نکات  کنندهشرکتبه موارد اضافه گردید.در مصاحبه با  یجدتصمیم 

کنکور،  رتبه سرمرزی سال قبل، فرصت برای  وپرورشآموزش، ناهماهنگی نظام هاهیسهمقبلی اضافه گردید: نقش 

، تلاش و بر فرداثبات توانایی، نزدیکی به خانواده، انتخاب استان محل زندگی، فرهنگ خانواده، اثر تربیتی خانواده 

. در سه مصاحبه بعدی مورد مس ولان، جو اجتماعی، ناهماهنگی هاکلاسبودن  دهیفایبعلاقه، خواندن کتاب درسی، 

 شد. اضافه ن

 یتجربگکمدسته اصلی جایگزین شدند. موضوعاتی مانند  11عنوان استخراج گردید. این عناوین در 111 درمجموع

، فرهنگ خانواده، وابستگی به خانواده، سقف انتظار خانواده، فرزند اول یا پدربزرگخانواده، اجبار خانواده، بیماری 

در عنوان کلی خانواده قرار گرفتند. عواملی مانند دبیر  وآمدپررفتآخر، رشته تحصیلی خواهر یا برادر، خانه شلوغ و 

 یبنددستهو موارد مشابه در عنوان کلی مدرسه  کادر مدرسه، انتظار مدیر و خوب ریدب، مشاور مدرسه، سوادکم

ن کلی سطح انتظار دوستان، مشکلات با دوستان نزدیک، مطالعه گروهی با دوستان و موارد مشابه در عنوا شدند.

کلی با  یبنددسته، فرهنگ، جو اجتماعی، رقابت سالم و ناسالم در فشار اجتماعیملی مانند ر گرفتند. عوادوستان قرا

نقش فرد در نظر  عنوانبهشخصی، جنسیت و...  یهایژگیوشدند. عوامل روانی،  یبنددستهعنوان جو اجتماعی 

بودند، با عنوان عوامل  سازنهیزمنداشتند ولی  یاکنندهعملال و چون نقش فع درمجموع هایژگیوگرفته شدند. این 

 قرار گرفتند. یانهیزم

. قرار گرفتندعواملی چون تصمیم جدی، استفاده از فرصت طلایی، فرصت اثبات خود تحت عنوان کلی مصمم بودن 

و امتحان در دسته کدهای چون علاقه، ساعات خواب، استراحت و تفریح، اضطراب و نگرانی هنگام مطالعه 

روانی قرار گرفتند. روش مطالعه تشریحی و تستی،  تقسیم استراحت و مطالعه و کدهای مشابه تحت  یهایژگیو
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، بیماری مادر، بیماری خود فرد در دسته پدربزرگشدند. مواردی مانند مرگ  یبنددستهعنوان کلی روش مطالعه 

 عنوانبهر تصمیم داوطلب برای نحوه فعالیت اثر مستقیم داشتند ون این عوامل ب. چقرار گرفتندعوامل ناخواسته 

در  یزیربرنامه عنوانبه، برنامه درسی، تقسیم ساعات، تنظیم وقت یزیربرنامهکدهای  شدند. یبنددستهعوامل علی 

خود، کمک از مشاور برای خودشناسی و در نظر گرفتن علائق و اهداف با  یهایژگیونظر گرفته شدند. شناخت 

شروع در زمان مناسب، تلاش، پی گیری برنامه،  شدند.  یبنددستهعنوان خودشناسی و کمک گرفتن از دیگران 

به اهداف  مبارزه با خستگی و علاقه به کار در دسته کلی تلاش قرار گرفتند. چون این عوامل با نحوه تلاش و رسیدن

بودن،  دهیفایبعواملی چون ارزیابی مثبت، ناراضی، بدشانسی، ارتباط دارند در دسته عوامل فرآیندی قرار گرفتند. 

موضوعاتی  علاوهبه. قرار گرفتنددادن تلاش و... در گروه رضایت و عدم رضایت و در دسته پیامدهای کنکور  نتیجه

لیل کنکور، اضطراب، تپش قلب، به هم ریختن روحیه زیر عنوان مانند، استرس، ناخن جویدن، ریزش مو به د

 در دو گروه راضی و ناراضی بود.  یشناختروانقرار گرفتند که تمرکز پیامدهای  یشناختروانمشکلات 

کمکی که  یهاکتابیا  هاجزوهعواملی مانند استفاده از کلاس کنکور، میزان آن، نوع کلاس، رشته تحصیلی و 

 قرار گرفتند. گرمداخلهبر عملکرد افراد اثر بگذارد در گروه عوامل  یانهیزمدر کنار عوامل فرآیندی و  توانستیم
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 .الگوی عوامل اثرگذار بر عملکرد کنکور1نمودار

 یریگجهینتبحث و 

دیده  1که در نمودار شماره گونههمان، شدهاستخراجو عوامل کلی  هامصاحبهبر این اساس و با توجه به محتوای 

در  علیبر عوامل  اثرگذار یانهیزمعوامل  عنوانبه، خانواده، فرد، دوستان، جو اجتماعی، کلاس کنکور و رشته شودیم

( بودند که نقش خانواده و دوستان و معلمان را 1334این عوامل همسو با پژوهش زعفرانی و فلا )  نظر گرفته شدند.

مصمم بودن، عوامل محیطی ناخواسته اثرگذار بر  علیدر رابطه با عوامل . دانستندیمرشته مؤثر انتخاب  یدهجهتدر 

فتحی آذر ادیب، این نتایج با پژوهش شدند.  یبنددستهروانی در این گروه  یهایژگیوفرآیند کنکور، روش مطالعه و 

 اثربخش( که نقش عوامل روانی و فردی را در رضایت از رشته دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی 1333و اسکندری)

پیامدها

(رسیدن به هدف)رضایت

مشکالت روانشناختی

عدم رضایت

عوامل علَی

مصمم بودن، عوامل محیطی  
ناخواسته،روش مطالعه ،ویژگی های روانی

مقوله محوری

موفقیت در کنکور

عوامل مداخله گر

کالس کنکور

جزوه کمکی

راهبردها

روش مطالعه

تالش

خودشناسی

کمک گرفتن 

عوامل زمینه ای

خانواده، فرد، 
دوستان، جو 
اجتماعی و 
دبیرستان
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و کنکور  وپرورشآموزش، ناهماهنگی نظام هاهیسهمعواملی مانند رتبه سر مرزی، نقش است.  جهتهم دانستندیم

( که 1333این نتایج با پژوهش شکوری نیا و علی کرمی) .ناخواسته جای گرفتند یطیاثرگذار محدر زیر عنوان عوامل 

پدیده اصلی با توجه   است. جهتهمزشکی اشاره دارند، پ یهارشتهاجتماعی در گرایش به  به نقش عوامل محیطی و

 بود که در این رابطه موردعلاقهبه رشته تحصیلی  یابیراهبود  کنندگانشرکتکه مورد تمرکز  هامصاحبهبه محتوای 

، تلاش، خودشناسی یزیربرنامهند. در رابطه با عوامل فرآیندی بر آن اثر دار علیو عواملی  گرمداخله، یانهیزمعوامل 

( و 1333(، شکوری نیا و علی کرمی)1331که با نتایج پژوهش اورنگی) .قرار گرفتند این دستهو کمک گرفتن در 

مدل ترسیمی دو پیامد  تیدرنهااست.  جهتهمبر گرایش و موفقیت  اثرگذار( در موارد 1334زعفرانی و فلا )

به آن اشاره شد و رضایت یا عدم رضایت و یا رضایت  هاافتهیکه در ابتدای بخش  یشناختروانداشت. مشکلات 

این  .تجربه کردند کنندگانشرکتاز پیامدهای کنکور بود که تمامی  یجدانشدن یاتجربهنسبی بود.  بنابراین استرس 

بر دانشجویان است که  اثرگذاراست که کنکور یک عامل فشار روانی  جهتهم( 1335نتایج با دیدگاه علی احمدی)

( که حتی در 1334با پژوهش سیفی و سام) علاوهبه. دهدیمرا تحت تأثیر قرار  هاآنگاه تمام زندگی بعدی 

 است. جهتهمگزارش کردند،  ییهایتینارضادانشجویان دندانپزشکی 

 در کنکور موفق شدنو علَی برای  گرمداخله، یانهیزمبه نقش عوامل  توانیم آمدهدستبهبر اساس نتایج  یطورکلبه

، رشته کارکنانو  دبیران و ر آن و روابط دانش آموزان با مدیرنوع مدرسه و ساختا اشاره کرد.پدیده اصلی  عنوانبه

و دشواری آن، شرایط خانوادگی، روابط با دوستان، جو اجتماعی برای انتخاب  انیمتقاضتحصیلی با توجه به تعداد 

بر موفقیت در کنکور  اثرگذار گرمداخلهو  یانهیزمآمادگی برای کنکور از عوامل  یهاکلاسنوع رشته و گرایش و 

شاید به همین دلیل که در کنترل فرد نیستند ولی بر نتایج .  مستقیم در کنترل فرد نیستند طوربهاین عوامل  هستند.

روانی داوطلب، مانند آرامش یا  یهایژگیو علاوهبه هستند. یفشار روان، منبع مهمی برای گذارندیمکنکور اثر 

ه از در کنار روش مطالعه مناسب و عدم وقوع عوامل ناخواست یزیربرنامهاضطراب، توانایی فرد برای تحمل ناکامی و 

 دهدیم. این موضوع نشان گذاردیممستقیم بر نتایج کنکور فرد اثر  طوربهو قدرت اراده فرد از سوی دیگر  سوکی

برای   است. شدهلیتبد یادهیچیپو به موضوع  گرددیبرنمکه شانس موفقیت در کنکور به یک یا چند عامل محدود 

نقش  به رضایت یا عدم رضایت و یا حالت بینابین منجر شود. تواندیمعوامل فرآیندی در جریان کنکور داوطلبان 
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هستند و خارج از در اختیار فرد  علی برخوردار است زیرا در کنار اغلب عوامل یاژهیوعوامل فرآیندی از اهمیت 

کنترل  هاین در حالی است کبرای بهبود وضعیت افراد به کار گرفته شوند.  توانندیمبه این صورت کنترل او نیستند و 

کمک گرفتن از افراد دارای صلاحیت  و اغلب خارج از کنترل افراد است. برزمانکاری  یانهیزمو تغییر عوامل 

علمی، شناخت  یهاضعفدر مورد  یدرسکمکعاطفی،  یهابحرانو علمی، خانواده و دوستان در شرایط  یاحرفه

به  تواندیمو با برنامه  شدهحسابکنکور و بالاخره تلاش متناسب با شرایط فردی و  یزیربرنامهفردی و  یهایژگیو

یک عامل  عنوانبهاسترس  علاوهبه نتایج خوبی منجر شود و یا لااقل بخشی از فشار روانی داوطلبان را کاهش دهد. 

است که موفقیت  یانهیزمو  علیاسترس و اضطراب از عوامل  قرار گیرد. موردتوجهاز کنکور باید  ریاثرپذو  اثرگذار

و فعالیت در شرایط  یزیربرنامه. اما از سوی دیگر در بخش پیامدها، تلاش و دهدیمدر کنکور را تحت تأثیر قرار 

به فرسودگی روانی و پیامدهای  تواندیمخود  شودیمدوران کنکور تشدید  یزااسترسبد و  یباخبرهادشوار که 

ادیب،  یهاپژوهشاین نتایج با  علت و هم نقش معلول را ایفا کند. یعنی هم نقش  منجر شود. بیشتر یزااسترس

( که به عامل فرسودگی و عدم رضایت دانشجویان حتی در 1334( و سیفی و سام)1333فتحی آذر و اسکندری)

کنکور  دوگانهنقش  علاوهبهپزشکی اشاره کردند، در مورد نقش استرس و عوامل اجتماعی هماهنگ است.  یهارشته

( و مخبر 1335(، علی احمدی)1334مثبت و منفی مانند دیدگاه حاتمی و رضوانی) صورتبهبر عملکرد افراد  را

( که نقش عوامل 1333فتحی آذر و اسکندری)ادیب، این نتایج با پژوهش . دهدیم( مورد تأیید قرار 1335دزفولی )

 یبنا برا است. جهتهم دانستندیم اثربخشروانی و فردی را در رضایت از رشته دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی 

 .دهدیمیید قرار ( را مورد تأ1331اورنگی)( و 1334دیدگاه کیانی) در شیوه گزینش دانشجو از بازنگریلزوم  

. نتایج این پژوهش در درک دنیای ذهنی شودیمبرای تعمیم نتایج توصیه بیشتری مطالعات کمی و آمیخته  پایان در 

در ایجاد  یاکنندهنییتعهم نقش  هاخانوادهبرای مشاوران و برنامه ریزان مفید باشد.  تواندیم نندهکشرکتافراد 

به کاهش  توانندیممناسب  یزیربرنامهداشته باشند. مدارس با  توانندیمو عدم اجبار فرزندان  بخشآرامششرایط 

منابع استرس دانش  نیترمهممدارس با کنکور یکی از  یهاآزموناسترس شاگردان کمک کنند. ناهماهنگی ساختار 

مرتبط اصلاحات ساختاری را انجام دهند. شرایط اجتماعی که  یهاسازمانکه در موارد زیر لازم است  آموزان است.

خاص، تبلیغات مختلف برای بالا بردن شانس موفقیت  یهارشته. مثل گرایش عام به زندیمبه کنکور دامن  ینوعبه
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نشان  تبلیغات تجاری در رابطه با کنکورچون خریدن صندلی، تقلب،  ییهاعهیشاآشکار یا شایعه، طر   صورتبه

اجتماعی  یهابیآسبه  خاص، یهارشتهدانشگاه یا  به معیاری برای ورود عنوانبه شدن کنکور تریطولانکه  دهدیم

وانی افراد موضوعی است که در فرسودگی رکنکور و نقش آن  یزااسترستوجه به نقش . شودیمبیشتر منجر 

 دهدیمدر افراد موفق و ناموفق نشان  یشناختروان. وجود مشکلات سازدیمتجدیدنظر در این پدیده را بیشتر آشکار 
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