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بتنی بر ای مکنکور: مطالعه آموزشی مؤسساتتحصیلی -شناختیپیامدهای روان
 1اینظریه زمینه

 4، بهروز مهرام7، حسین کارشکی2زهرا عسگری

 61/80/6901تاریخ پذیرش:  80/80/6901تاریخ وصول: 

 چکیده
ای ظریه زمینهن کنکور با روش آموزشی مؤسساتتحصیلی -این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای روانشناختی

ادگیری یاختصاص سرمایه مادی و انسانی به این بخش و ادعا تحقق ارائه برترین به با توجه  انجام شده است.
در  مراکز کنکوریعلی  و بسترهای پیامدهاشدیم تا به واکاوی  آن بر، ما آموزانگری برای دانشو مشاوره

نفر از  61 گیری گلوله برفی، تجارببرای تحقق این هدف با روش نمونه قالب یک رویکرد عمیق بپردازیم.
حضور داشتند( و  کنکوری مؤسساتآموزی در سال از دانش 6بیش از  که کسانی) کارشناسیدانشجویان 

ه ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفادفت. در گردآوری دادهنفر از معلمان و مدیران مورد کاوش قرار گر 61
ذاری ای شامل کدگاطالعات بر اساس سه روش کدگذاری مورداستفاده در نظریه زمینه وتحلیلتجزیهشد. 

در  ، پدیده محوریآمدهدستبههای بر اساس یافتهباز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. 
 افعمن ناسازوار التقاطی گیریجهت "ای با عنوان ، پدیدهکنکوری مؤسساتای پیامدهای نظریه زمینه

 عیفتض شامل فراشناخت، شناختیروانترین پیامدهای مهمنام گرفت.  "فردی  اهداف و محیط ،مؤسسات
 تضعیف خودکارآمدی، افت مقایسه، و حقارت انگیزش، حساس روانی، عدم فشار ،مسئله حل مهارت

 یادگیری ی،سطح یادگیری تحصیلی، افت ریزی،برنامه و پیامدهای تحصیلی نیز شامل بهبود دوستینوع
های ویژگی گری غیراصولی ومشورتها، . همچنین در نتیجه تحلیل یافتهاستتحصیلی  وابستگی هدفمند و

ساز هبسترهای زمین عنوانبهنیز حاکم های و سیاستلی شرایط ع عنوانبه آموزشی مؤسساتهای آزمونخاص 
ود بهب جهت ایهای مداخلهتواند در تدوین برنامهنتایج این پژوهش می مورد کشف و درک قرار گرفت.

 .آید کاربه کاهش گرانباری و تحقق نیازهای آنان  وزان،آموضعیت متعارض حاکم بر دانش
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 .گیریجهت ،مؤسساتتحصیلی، -پیامدهای روانشناختیکلیدی:  گانواژ

 مقدمه

 هرشت در دانشگاه در شدن پذیرفته جوانی یا نوجوان هر اصلی هایدغدغه از یکی امروزه،
. تاس شده تبدیل جامعه سطح در جدی معضلی به کنکور، واقع در. است خویش مطلوب

 اهجایگ و نقش ،است کشورها مسائل ترینمهم عنوانبه دنیا در عالی آموزش نظام که چرا
 پذیرش چگونگی ،رواین از. نیست پوشیده کسی بر جامعه توسعه بر آن تأثیر و نظام این

 در .دنیاست آموزشی هاینظام اصلی مباحث از هاآن سنجش و گزینش فرایند و دانشجو
 ترینهمم به هادانشگاه سراسری آزمون عالی، آموزش تقاضای باالی میزان دلیل به ما کشور
 .(6909 یزدل،باقی ئی،کاوه) است شده تبدیل کشور آموزشی چالش بلکه آموزشی رخداد

 ،یاندیشژرف مطالعه، پویایی، نشاط، کنکور که است آن از حاکی شده، انجام مطالعات
و ما شاهد نتایج نامناسبی  داده کاهشرا  داوطلبان از برخی در ورزی هنر مهارت، ابتکار،

 .هستیم داوطلبان از برخی در کنکور از پس

 کند،یم و کرده وارد کنکور که صدمات و پیامدهایی بر عالوه که اینجاست مسئله اما
 السک عنوان با مختلف هایبنگاه خصوصی، یا دولتی هایسازمان گیریشکل موجب خود

 خود هک است حدی به هاآن فعالیت حجم که است؛ شده کنکور مراکز آموزشی یا کنکور،
 است تیغیردول مراکزی کنکور، مراکز آموزشی از منظور. اندشدهتبدیل کنکور صنعت به

 نای اغلب. پردازندمی کنکور زمینه در ایمشاوره بعضاً و آموزشی عملکرد ارائه به که
 سازیآماده و آموزشی مؤثر عملکرد به دسترسی امکان نمودن فراهم هدف با هاموسسه

 اقدام یدانشگاه مطلوب هایرشته به ورود و چشمگیر تحصیلی موفقیت برای آموزاندانش
 ارجخ در کنکور آمادگی خدمات شاهد ما مذکور، مؤسسات بر عالوه. کنندمی تأسیس به
 رائها بنابراین، ؛هستیم نیز دولتی هایدانشگاه و دولتی مدارس در حتی ،مؤسسات این از

 مؤسسات یا مراکز به محدود تنها کنکور داوطلبان آمادگی پیرامون هابرنامه و خدمات
 اشندبمی مراکزی و مؤسسات است، حاضر پژوهشیۀدامن و دغدغه آنچه اما ،نیست کنکوری

 هایسال در را جامعه سازانآینده از عظیمی نیروی خود فراوان تبلیغات و شعارها با که
 هایحوزه در علمی دستاوردهای آخرین از استفاده با که اندمدعی و کنندمی جذب متمادی

 .دهندمی ارائه باکیفیت آموزشی آموزش، و یادگیری
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 و مؤسسات فراوان تبلیغات به توجه با که است آن از حاکی مطالعات از برخی
 و یادگیری زمینه در آموزشی هایشیوه برترین ارائه خصوص در العادهفوق هایکالس

 به رندگیمی بهره مراکز این از که کسانی رودمی انتظار ،آموزاندانش بهتر توانمندسازی
 نژاد، صلیم رضایی و سبحانیان،) شد داده نشان پژوهشی در اما ؛برسند تحصیلی پیشرفت

 در انستندنتو مواقع برخی در اینکه ضمن گرفتند، بهره مراکز این از که کسانی که( 6901
 حصیلیت افت دچار نیز هادانشگاه به ورود بدو در حتی شوند، قبول خود عالقه مورد هایرشته
 خود پیشرفت در هاکالس این تأثیر از آموزاندانش از برخی حتی که ایگونهبه ،اندشده

 به چین در موردی مطالعه روش با( 0869) 6ژانگ ی،امطالعه در. نداشتند چندانی رضایت
 هایآزمون تپیشرف بهبود در تأثیری خصوصی هایآموزش آیا که پرداخت نکته این بررسی
 هایآموزش تأثیر که بود آن از حاکی او پژوهش نتایج. خیر یا دارد دانشگاه ورودی

 مواردی رد تنها و است نداشته معناداری تأثیر دانشگاه به ورود وضعیت بهبود در خصوصی
 0کراک یوکسل. هستیم تغییراتی شاهد ما پایین تحصیلی دستاوردهای با آموزاندانش در

 مطالعه به (0861) 9چوییدر پژوهشی دیگر،  یافت. دست مشابهی هاییافته به نیز (0861)
 او العهمط نتایج. پرداخت کنیا در خصوصی هایآموزش هایانگیزه و اثرات پیرامون مروری

 اثرگذار مدرسه هایکالس در یادگیری و پویایی در خصوصی هایآموزش که داد نشان
 به نانآ توجه مروربه و شوندمی مواجه آموزاندانش یادگیری در اختالفاتی با معلمان است،
 خصوصی هایآموزش در متمادی حضور این بر عالوه. یابدمی کاهش مدرسه در معلم درس

 را عیاجتما نابرابری اینکه ضمن شود،می آموزاندانش انگیزه نداشتن و خستگی موجب
 اب نظرسنجی به گرجستان در کیفی مطالعه یک در نیز (0860) 1برگوادزه .دهدمی افزایش
 هایموزشآ و مراکز گسترش چرایی پیرامون محتوا تحلیل و مسئولین دانشجویان، والدین،

 رد اصالحاتی انجام را مهم هدف تریناصلی خود پژوهش نتیجه در او. پرداخت خصوصی
 و شود گرفته خصوصی هایآموزش این رشد جلو بتوان تا کرد مطرح مدارس هایآموزش
 هایکستش و سردرگمی تحصیلی، موفقیت کاهش همچون مراکز این منفی نتایج بر همواره
 .است کرده تأکید آموزاندانش متعدد

                                                           
1. Zhung. 

2. Cırak, Y 

3. Chui, M. 

4. Bregvadze, T. 
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بیانگر آن است که با وجود  کنکوری مؤسساتدر زمینه  شدهانجامبررسی مطالعات  
 و هاپژوهش ،مؤسساتاهمیت بسیار این مراکز و اختصاص سرمایه مادی و انسانی به این 

 یزن پژوهشی اگر و باشنداندک و محدود می کنکور مراکز پیرامون شدهانجام مطالعات
 رویکردی و میدانی عمیق هایپژوهش بر مبتنی چون است، شده داده حلیراه یا شدهانجام

ور و ها به کنک. ضمن اینکه بخش اعظم پژوهشاندغیرعملی و ناکارآمد ،نیست یکپارچه
 مانده ولمغف کارشناسان و پژوهشگران دید از همواره کنکوراند و مراکز تبعات آن پرداخته

 ؛6901 شهیدی و سبحانی ؛6901 محمدی و لرگانی حسینی ؛6906فروش، حج) است
 ؛6900 گویا ؛6901 شکوهی و شجاعی پور، قلی ؛6901 نژاد مصلی و رضایی سبحانیان،

 9و چان بِری؛ 0861 0همکاران و اشلی ؛0869 6؛ لی6901 پاساالری و میسلی ؛6909 هامردی
 چه و کمی هایپژوهش در چه مناسب، چهارچوب یک نبودن و جامعیت عدم .(0868

 یک انجام کنکور، آموزشی مؤسسات زمینه در شدهانجام پراکنده کیفی هایپژوهش
 پیامدهای شناسایی و کشف در ما به هم که ایزمینه نظریه روش با کیفیۀمطالع
 جهت که چهارچوبی کردن فراهم در هم و کند یاری مؤسسات این تحصیلی -شناختیروان
 مقصود .یدنمامی ضروری باشد، ما درک و فهم مسیر روشنگر پیامدها این یابی علل و تبیین

 ارائه هب که مراکزی و مؤسسات که است معنا بدین تحصیلی،-روانشناختی پیامدهای از
 یهاریزیبرنامه و تحصیلی هایمشاوره ،درسیکمک هایکتاب تهیه ها،آزمون ها،برنامه

 اضطراب، همچون حصیلیت-روانشناختی هایجنبه از پیامدهایی چه پردازند،می درسی
 توانایی تحصیلی، هایمهارت ارزشمندی، احساس هدفمندی، خودکارآمدی، انگیزش،

 ینا در متمادی هایسال که دارند آموزانیدانش برای و موارد مشابه ریزیبرنامه ،مسئلهحل
پژوهش نخست با دانشجویانی که برای ورود در این  منظور، بدین. داشتند حضور مؤسسات

مق تا با کاوش در ع شدهانجامهایی عمیق بهره بردند، مصاحبه مؤسساتبه دانشگاه از این 
 دست یافته شود. سپس به بررسی مؤسساتها به پیامدهای پنهان یا آشکار این تجارب آن

درگیر این  نوعیبهآموزان آنان نگرش و دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که دانش
محوری این پژوهش عبارت است  سؤالبنابراین دو  ؛، پرداخته شده استاندبوده مؤسسات

                                                           
1. Lee, J. 

2. Ashley, L. D & et al. 

3. Bray, M & chan, C. 
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مراکز  ردعملک چیست؟ چگونه کنکور مراکز آموزشی تحصیلی-روانشناختی از: پیامدهای
 دهد؟می قرار تأثیر تحت را آموزاندانش تحصیلی-روانشناختی وضعیت کنکور آموزشی

 روش
انجام شده است. این روش  6ایاین پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از نظریه زمینه

برای بررسی فرایندهای اجتماعی و انسانی موجود در تعامالت انسانی، ساختار و روندی که 
ای با روش استقرایی از تجارب رود و توسط آن نظریهمیبه آن منجر شده است، به کار 

، افشار، ترجمه 0وس و کوربناسترا)شود ت، مستندات و ادبیات کشف میروزمره، تعامال
 اتنظر درک به عمل در که کردمی ایجاب مذکور، پیامدهای فهم و تبیین (.18، ص 6908

 همیدنف و اندکرده لمس را کنکور مراکز عملکرد واقعیت که پرداخت افرادی هایدیدگاه و
 رویکرد بقال در که نبود ایگونهبه آن درست درک همچنین و پیامدها این ایجادکننده بستر

 پرداخته افراد رب تبعات این بررسی به ادبیات در شدهتعیین قبل از اطالعات به اتکا با و کمی
 به توجه با .بپردازیم زمینه این در پردازیفرضیه به مشخصی نظریه دریچه از اینکه یا و شود

 و نظرات پایه بر نظریه یا چهارچوب یک ساختن استوار حاضر، پژوهش مسئله ماهیت
 اند،ودهب آن شاهد یا و اندبوده مراکز این درگیر که افرادی و کنندگانمشارکت هایدیدگاه

 ؛بود روریض آن، ساززمینه علل تبیین و تحصیلی-روانشناختی پیامدهای سازیشفاف جهت
 در ایینهزم نظریه جاری، پژوهش برای رویکرد بهترین متعدد، رویکردهای میان از بنابراین

 کردروی نوعی از که است کیفی پژوهش راهبردهای از بنیاد داده نظریه. شد گرفته نظر
 آن دهیلشک به نظریه اجزای شناسایی با محقق رویکرد،این  در و گیردمی بهره استقرایی

 این هایین محصول بنابراین ؛است ترنزدیک واقعیت به راهبرد این از حاصل نظریه. پردازدمی
برد با برد ای میانبلکه نظریه نیست؛ رسمی و علمی تئوری یک ایجاد معنای به دقیقاً روش،

، حون بهترین به مؤسسات جاری فرایندهای بررسی امکان توسط این روش،. متوسط است
 کشیدن تصویر به ،آموزشی مؤسسات پیامد تبیین و کشف انتزاعی درک و تبیین به دستیابی
 امتیازات به هتوج با واقع در گردد.مینحو فراهم  بهترین به کنندگانمشارکت زیسته تجارب

 حاضر، پژوهش مسئله قلمرو در پژوهش جهت ایزمینه نظریه روش خصوص در شدهبیان
روه مورد مطالعه که گ. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش این انجام راستای در روش این

                                                           
1. Grounded theory. 

2. Strauss, A & Corbin, J. 
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 گیرینمونه ده است؛ با استفاده از روشاشاره ش 6ها در جدول شناختی آنمشخصات جمعیت
چنین ها از مصاحبه عمیق استفاده شد، همبرفی انتخاب شدند. برای گردآوری دادهگلوله

 ادامه یافت.اطالعاتی  ها تا دستیابی به اشباعانجام مصاحبه

موردمطالعه هایگروه شناختیجمعیت مشخصات .1 جدول

 جنسیت گروه درسی 
 ریاضی تجربی انسانی مرد زن منابع اطالعاتی

دانشجویان )کسانی که برای ورود به 
 حضور کنکوری مؤسساتدانشگاه در 

 داشتند(
61 _ 0 1 0 

 _ _ _ 0 1 معلمان

 _ _ _ _ 0 مدیران

مند هدف صورتبهانتخاب اولین نفر برای مصاحبه در هر یک از سه گروه مورد مطالعه 
 قبلی هایشوندهها توسط مصاحبهانجام و نفرات بعدی برای مصاحبه در هر یک از این گروه

ساعت به طول انجامید؛ توسط  6متوسط  طوربههای مورد استفاده همعرفی شدند. مصاحب
 در چندین سطح انجام شد. هامکتوب شدند. تحلیل مصاحبه سپسثبت و  صوتضبط

 ای سه نوع کدگذاری باز، محورینظریه زمینه دارنظام طرحها، بر طبق تحلیل داده منظوربه
در (. 16-11 ص، 6901)استراوس و کوربین، ترجمه محمدی، و انتخابی انجام شد 

 بتثکدهایی  صورتبهآن  اصلی هایجمله، مصاحبه هرکدگذاری باز، پس از خواندن متن 
 .گرفتند قراردر یک مقوله  اشتراک وجوهاس . سپس کدهای ایجادشده بر اسگردید

. باشد ها متفاوتبا یکدیگر هماهنگ و با دیگر مقوله هامقوله اجزایکه هریک از  ایگونهبه
 نظر دربه دست آمد. کدهای باز بدون  کدباز 010ها، با کدگذاری مصاحبه مرحله ایندر 

شوند. در مرحله کدگذاری محوری، کدهای تلقی می مفاهیم عنوانبهروابط فقط  گرفتن
اوین و سپس عن گرفتند قرارادغام و حول محور مشترکی  مشابه موارداولیه مقایسه شدند. 

توان به مواردی همچون های افراد میدر پاسخ مثالعنوانبهمناسب برای آنان انتخاب شد. 
« مدیخودکارآافت» عنوانبهمود که موفقیت اشاره ن از ناامید، ترس شکست، خود باورعدم 

پیامدها و  عنوانبه. برخی آمد دستمحوری به  کد 1انجام این فرایند  با .شد زده برچسب
ئه گردید. ای ارااصلی نظریه زمینه هایمؤلفه عنوانبهای و علی بسترهای زمینه عنوانبهبرخی 

وله اصلی مق عنوانبهگیری التقاطی ناسازوار وهش، جهتاری انتخابی این پژکدگذ در مرحله
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اط داده ای به آن ارتبها در قالب سه مقوله دیگر الگوی پارادایمی زمینهانتخاب و سایر مقوله
 شد

 
هاداده تقلیل و کدگذاری فرایند .1 نمودار

 6لینکلن و های پژوهش از معیارهای چهارگانه گاباجهت اعتباریابی داده قابلیت اعتماد:
 معنای به که 0اعتمادپذیری یعنی اول، معیار تحقق جهت پژوهش، این در( استفاده. 6001)

 مجدد ارتباط برقراری) 9اعضا وسیلهبه است، از بررسی پژوهش هایداده صحت و باورپذیری
 1همگنان توسط توصیف و( پژوهشگر هایتحلیل صحت از اطمینان جهت هاکنندهمصاحبه با
 را ما گزارش نوع تا اندداده انجام را هاداده تحلیل نوع چنین که همکارانی از درخواست)

 عنیی دوم معیار تحقق راستای استفاده شد. در (کنند مطالعه آن درستی از اطمینان جهت
 فایتک روش از است؛ پژوهش هاییافته هماهنگی و ثبات دقت، معنای به که 1پذیریاطمینان

دو تن از اساتید متخصص برنامه درسی و  با ایجلسه که گونهبدین. شد استفاده 1اجتماعی
 از هاینک ضمن د،ش ارائه پژوهش انجام روند از شرحی و شد برگزار روانشناسی تربیتی

 هتج ،استفاده شد شده کشف تئوریکی چهارچوب طراحی بهبود جهت آنان بازخوردهای

                                                           
1. Lincoln & Guba 

2. credibility 

3. member check 

4. peer debriefing 

5 .dependability 

6. Consensual adequacy 

(گزاره مفهومی اولیه)کد باز 262•
مرحله کدگذاری باز

مشورت گری غیراصولی،( 1: شرایط علی( الف•
آزمون( 2

سیاست های موسسه(1: بسترهای زمینه ای( ب•

( 2پیامدهای تحصلی ( 1: پیامدها( پ•
پیامدهای روانشناختی

مرحله کدگذاری محوری

ات،  جهت گیری التقاطی ناسازوار منافع مؤسس•
(  الگوی پارادایمی)محیط، اهداف فردی

مرحله کدگذاری گزینشی
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 روش از است، پژوهش عینی کیفیت معنای به که 6پذیری تأیید معیار سومین تحقق
تحلیل و  ها،داده گردآوری مراحل همه طول درگونه که بدین شد؛ استفاده 0پذیریانعکاس

 جربهت پژوهش حین در که تضادهایی و احساسات اعمال، پژوهشگر پژوهش، گزارش نوشتن
 عیارم تحقق جهت نهایت در و ؛کرد منعکس هاسوگیری و تعصبات از آگاهی جهت ،کرد

 ها،هداد چندگانه منابع از استفاده یعنی شد، استفاده 1هاداده سازیسویه سه از ،9پذیریانتقال
ینکه ، ضمن اموجود اسناد دیگر و هاکنفرانس مجالت، ها،سخنرانی بررسی مصاحبه، جمله از

ودند، اما جهت ببا توجه به اینکه گروه اصلی مورد مطالعه با توجه به ماهیت مسئله دانشجویان 
 ص، 6901 هومن،) ها با مدیران و معلمان مدارس نیز مصاحبه گردیداخذ روایی بیشتر داده

608.) 

 هایافته
 1نبا گروه اول که دانشجویابنیاد  داده نظریهها بر اساس آن زمانهمحلیل ها و تانجام مصاحبه

 91ها در مجموع گروه) یافتتا مصاحبه هفدهم ادامه  و گروه معلمان و مدیران نیز بودند
نقطه عطفی در پژوهش حاضر تلقی شد؛  عنوانبهدر هر گروه، مصاحبه چهاردهم  .مصاحبه(

 شوندهدر حین و پس از انجام آن، این احساس به وجود آمد که تمام افراد مصاحبه چراکه
 عینوبه هاشوندهمصاحبهاشاره دارند. در واقع همه  کنکوری مؤسساتپدیده واحدی در به 

آموز انشد ای کهگونهبهاند، درونی شده آموزان درگیر نوعی تعانددانش»کردند که میبیان 
 و با عملکرد این مراکز کنکوری مؤسساتن از کند اهداف و انتظارات ورودشااحساس می

رخی جاد آن، بیدر ا تأثیرگذاربرخی به عوامل  کهنحویبه «.در تعارض است فشار محیطی
و برخی نیز به پیامدهای حاصل از آن اشاره داشتند.  مؤسساتای در بافت این به شرایط زمینه

با وجود آنکه در هر گروه در مصاحبه چهاردهم اشباع اطالعاتی اتفاق افتاد، اما جهت اطمینان 
 1مفهوم و  010ها تا مصاحبه هفدهم ادامه یافت. در مجموع در این پژوهش از اعتماد داده

                                                           
1. confirmability 

2. reflective 

3. transferability 

4. Data Triangulation 

آموز برای ورود به دانشگاه بیش از یک سال در یکی دانشجویانی جهت مصاحبه برگزیده شدند که به عنوان دانش .1

حضور داشتند؛ و بدین جهت دانشجویان برگزیده شدند تا اثرات بلند مدت این مراکز پس از  کنکوریموسساتاز 

 ، مورد فهم و درک قرار گیرد.مؤسساتخروج از 
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 تها روئیدن گرفاز مصاحبه آمدهدستبههای مقوله ایجاد و چهارچوبی نظری بر اساس مقوله
تر مقوله کلی 9ها در ل، تمام آنهای حاصکه با در نظر گرفتن ارتباطات موجود میان مقوله

 ای( قرار داده شدند.شامل پیامدها، شرایط علی، شرایط زمینه)
روز این موجب ب آنچهکنکور و  آموزشی مؤسساتپیامدهای  پژوهشگران برای اکتشاف

محوری  سؤالکردند. اولین شود، همواره پاسخ به دو سال محوری را دنبال میپیامدها می
و تالش  کنکور آموزشی مؤسساتتحصیلی -پیامدهای روانشناختیمربوط به جستجو 

 ؤالسهای ذهنی دانشجویان، مدیران و معلمان بود. برای پاسخ به این برای شفافیت برداشت
با توجه به اینکه اکثر افراد مورد مطالعه، یا دانشجویانی بودند که بیش از یک سال در این 

و یا مدیران و معلمانی بودند که از نزدیک  آموزی حضور داشتنددر زمان دانش مؤسسات
اند؛ بنابراین در حین بوده مؤسساتآموزان در زمان حضور خود در این شاهد تغییرات دانش

. یف کنندرا توص مؤسساتاین  تأثیرها خواسته شد تا تجارب زیسته خود تحت مصاحبه از آن
ضور آموزان با حین بود که دانشهای مورد مطالعه بیانگر اهای ارائه شده توسط گروهپاسخ

خود  و تحصیلی شناختیروانبا پیامدهای مشخصی در زندگی کنکور  مراکز آموزشیدر 
در دو دسته مرتبط با یکدیگر  هایین پیامدها را در قالب مقولهشوند که امواجه می

 د.قرار گرفتنو تحصیلی  شناختیروان
مقصود از افت خودکارآمدی در  افت خودکارآمدی: (6 :شناختیروانپیامدهای 

 .الزم، باور به موفقیت خود ندارد تواناییآموزان با وجود ها این نکته است که دانشداده
مرسوم باشد،  قیاسگریدر آن حضور دارد،  آموزدانشکه وسسه کنکوری چنانچه م

تر از سطح باالهای ها نباشد، انتظارات و آرمانمتناسب با سطح توانایی شدهتنظیمهای برنامه
کافی برای کسب موفقیت برای القا شود و حاوی پیام توانمندی نا آموزتوان به دانش

ان آموزدکارآمدی داشقوی باشد، ما شاهد افت خو آموزدانشضعیف نسبت به  آموزدانش
 ناخودآگاه خوردم،می شکست هاآزمون در وقتیکند: بیان می 6"1 ش"خواهیم بود. 

 یجادا حس این به خاطر جو حاکم .دادممی تعمیم هم زندگی هایجنبه سایر به را ناکامی این
 جمالت مشابه با جمله نامبرده، حاکی از .«بهترند تو از که افرادی هستند همیشه که شودمی

 باشد.افت خودکارآمدی می

                                                           
 ها یک کد اختصاص داده شد.شوندگان، به هر یک از آنهای مصاحبهماندن ویژگیبرای محرمانه  .6
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 وحرکه افت نیرو و موتور میک پیامد،  عنوانبهشی ( بی انگیزشی: منظور از بی انگیز0
چنانچه در این محیط، . است موسسه محیط آموزشی تأثیرآموز تحت دهنده دانشجهت

های خاص او به میزان کافی مورد توجه قرار مخاطب احساس کند عالئق، نیاز و ویژگی
نگردد،  گذاری اوای برای بهبود انگیزش او اندیشه نشود، کمکی به هدفگیرد، برنامهنمی

اشاره  "9 ش" دهند.که انگیزش خود را از دست می خواهیم بود آموزانی مواجهما با دانش
 مدرسه از هاینک از بودم، خسته من. بزنم خوابم از بقیه مثل که نداشتم انگیزه منکند: می
 ذشتگ بعد بود کننده اذیت و کنندهخسته من برای بروم موسسه به بخواهم هاساعت بعد

 «.نیستم انگیزه با فردی هم هنوز هاسال
 ایگونههب کنکوری مؤسساتاشاره به این مسئله دارد که شرایط حاکم بر  ( فشار روانی:9

من ض، مؤسسات های فشردهشود. به عبارتی برنامهآموز خارج میدانشکه از توان  شودمی
یش از آزمون، مطالعه ببندی بودجهبرآورده کردن انتظارات مدرسه، عدم توانایی تطبیق با 

 یتا ما شاهد عالئم فشار روان گرددموجب می مشاور و پشتیبان تحصیلی پرتوقع، ،توان
 "61ش " آموز باشیم.در دانش ، ناامیدیی، اضطراب، مشکالت جسمانیخستگ همچون

 با نبودن منطبق دلیل به را هابرنامه و کردممی شرکت هاآزمون در وقتیکند: اذعان می
 دم،شمی خسته خیلی که هاییزمان خصوصاً. شدممی قراربی و ناآرام کردم،نمی اجرا خودم

 .«کردممی تجربه را اضطراب لحظهبهلحظه گذاشتم،می کنار را درس کالً
ذهنی خود  هایتواناییضعف و  درکی از نقاط قوت،به  آموزان( فراشناخت: دانش1

 برگزاری گیرد.های پیاپی، توانایی خودسنجی در آنان شکل میرسند و در نتیجه سنجشمی
های تحصیلی توسط پشتیبان تحصیلی و در نتیجه توسط خود آزمون، مرور کارنامه

ی یک توانایی مهم در یادگیر عنوانبهفراشناخت  گیریسبب شکل تدریجبهآموز شدان
 کردممی چک هاموکارنامه و ترازها منکند: در بیانات خود مطرح می " 0 ش " شود.می

 اعثب هاآزمون یعنی بودم، ضعیف چرا که کردممی بررسی را بودم ضعیف که نقاطی و
آموزان دانش: مسئله حل( تضعیف مهارت 1 .«باشم داشته ارزیابی و بررسی نوع یک شدند

ه آنان شوند که بای روش، اصول و فنونی میمجموعه، متکی به مؤسساتپس از ورود به این 
حضور  هایسالآموزان در طی کند. دانشکمک می سؤاالتبه پاسخ  جهت رسیدن آسان

های آنان اثربخش بوده است، ها را به دلیل اینکه در آزمونخود در این مراکز، این روش
 ترو متفاوت ترمفهومیئل کمی با مسا کههنگامیو دانند اصول همیشگی موفقیت می عنوانبه
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د، برخوردن توانند اگر با مسئله متفاوتینمی چراکهشوند، قادر به پاسخگویی نیستند. مواجه می
 بیشترینکند: اشاره می " 9 د ". دت و راحل آفرینی کننآوری اطالعا، جمعتفکر کنند

 در یقبول اصول عنوانبه را خاصی روش یک که است این داریم مؤسسات با که درگیری
 سلب هابچه مواجهه با مسائل مختلف از خالقیت و کنندمی تجویز آموزاندانش به کنکور

 .«رسدنمی سؤال به پاسخ برای دیگر هایراه به و شودمی
ه ک است بینیخودکمیک پیامد، احساس  عنوانبهاحساس حقارت: مقصود از آن  (1 

ود ، گر چه این مفهوم بیشتر نتیجه باور خدیگرعبارتبهآموزان مشهود بود. در بیانات دانش
ایجاب  مؤسساتانکار نمود. چنانچه، محیط را توان نقش محیط ، اما نمیاستآموز دانش

ناکام شود،  آزمونو در  آموزان قوی مقایسه کندآموز خود را با دانشکند که دانش
ی از این احساس به او نشود، ما برای رهای کند و کمکیتمام تالش خود را می کهدرحالی

 آزمون از هابچه از یبرخکند: اشاره می "61 ش "احساس حقارت در او هستیم.  شاهدِ
 را خودم ریکمت نشوند، وقتی روروبه تراز و کارنامه با تا دکردننمی شرکت و بودند فراری

( کاهش 1 «.بود تلخی حس و بودم اول شاگرد من داشتم، حقارت حس ،دیدممی هابچه با
ب توجه کس از دیگری و بودن بهتربه میزانی درگیر کسب تراز،  آموزاندانشدوستی: نوع

و ما شاهد هستیم که  گردددوستی از میان آنان محو میکه انسان دنشومشاوران می
 پیدا را هم هایشناسنامه شماره ها: بچه"66ش "کند موزی در بیانات خود اشاره میآدانش

 تیدوس دیگه کردند،می نگاه رو هاکارنامه پنهانی یا بفهمند، را هم ترازهای تا کردندمی
آموزان قوی و ضعیف یکسان توجه نگردد، که به دانشزمانی«. بود داده دست از معناشو
آموز نیز بر باور و روحیه دانش طبیعتاًحاکم باشد،  مؤسسات رأسدر  طلبیمنفعتروحیه 

 گردد.های انسانی دور میخواهد بود و او نیز از ارزش تأثیرگذار
رای ب مؤسساتاز جمله پیامدهای مثبت این  :ریزیبرنامه( بهبود 6 پیامدهای تحصیلی:

برگزار ایی هآزمون ،مؤسسات کهزمانی .آموزان استدانش مندشدنبرنامهزان، آمودانش
سب تراز برای کند، ضمن اینکه باشمیبندی مشخصی برای مطالعه د که دارای بودجهنکنمی

تعهد مآموز به یک نظم و برنامه مشخص برای مطالعه کنند، دانشباال در آزمون رقابت می
 محیط تأثیر تحت :"6ش  "کند کهبیان می گونهاینکنندگان . چنانکه یکی از شرکتشودمی

 م،ریختمی برنامه خودم یعنیشدم،  ریزیبرنامه انسان ،هاآزمون و موسسه هایبرنامه و آنجا
( 0«. تعهدم شد و ریزیبرنامه به شد موجب اما نبود اصولی من برنامه است که درست
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دون ای از نکات و مطالب در دروس مختلف را بآموزان مجموعهدانش یادگیری سطحی:
کنند، ذهنی از مطالب تنها حفظ میو بدون شبکه  درک ارتباط آنان با هم و با مطالب گذشته

کند. ای نکات تستی و خالصه به کسب رتبه برتر کمک میبا باور اینکه حفظ مجموعه
های در واگویه "0 ش"که  ایگونهبهکند. یری تنزل میجایگاه درک و فهم در یادگ گونهاین

 امییادگیر حس کالس در من که بود شلوغ قدرآنکنکور  هایکالس»کند: خود مطرح می
 و عمق از فهمی عمالً دیگر اما کردیم،می حفظ را نکات از ایمجموعه. شدمی تضعیف

 شردگیکتب مدرسه و ف نشینیحاشیهبا مدارس،  مؤسسات مغایرت. «نداشتیم یادگیری درون
 د.نکبه اقتضای شرایط دگرگون می راآموز سبک یادگیری دانش تدریجبهها، آزمون
شاره ا شدهانجامهای افت تحصیلی: مدیران و معلمان در بیانات خود در قالب مصاحبه( 9

 صیلیتح افتنکور، شاهد ک آموزشی مؤسساتبه این نکته داشتند که پس از ورود به 
ه عالئق، ب توجهیکم ریزی فشرده،برنامهاند. قبل از ورود به مراکز بوده آموز نسبت بهدانش

جمله دالیل  از های موسسه،با برنامه مدرسه هایبرنامهتداخل و  نیازهاهای فردی، تفاوت
 باال، معدل از کهبودند  آموزانیدانش»کند: مطرح می " 1 د ". آیدافت تحصیلی به شمار می

 قوطس پایین به باال از کنندمی وارد آنان به مؤسسات و مشاوران که زیادی فشار دلیل به
هدفمند: بدین معنا که، در روند مطالعه دروس برای کنکور، مطالعه  (1. «کنندمی

در قبولی کنکور  عمالًه ک کندمی هدایتطالعه خود را به سمت دروسی آموزان مدانش
 شناسی به دلیل ضرایب پایین آن، از لیستباشد. در نتیجه دروسی مانند زمینتر اثربخش

 اهدایت مطالعه در یک مسیر بگردد. از یک منظر، آموز حذف میشمجموعه مطالعات دان
، هاه آزمونآموز با توجه بدانش که ؛استپیامد مثبت این مراکز  وری بیشتر،زمان کمتر و بهره

 به ناخودآگاهکند: بیان می "61 ش" ند.کگذاری بیشتری میس خاصی سرمایهبر درو
 الزم و کردم؛ حذف مطالعه از را دروسی قبولی، در دروس بعضی یادگیری یاهمیتکم دلیل

 «.کردن است تلف وقت نوع یک و کنم عمل خوب را دروسنیست، همه 
 تمام رایب آموزدانش که دارد، مفهوم این به اشاره پیامدی چنین: تحصیلی وابستگی( 1

 اورانمش سخنان و شعارها در آنچه عبارتی به. باشد متکی دیگران بر خود درسی اقدامات
 رسدب باور این به آموزدانش که شودمی موجب شود،می منتقل آموزدانش به محیطی چنین

 وفقیتم به یابیدست و بود خواهد ناامنی حاشیه در نکند مراجعه مؤسسات این به اگر که
 آنان بیانات در خوبیبه هامصاحبه در باوری چنین. است دسترس از دور و دشوار امری
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 همانند دیگر که شوندمی تربیت ایگونهبه ما یهابچه: »کندمی بیان "1 م ". بود مشاهدهقابل
 جاییهب مؤسسات این تأثیر تحت هاآن نیستند، متکی خود به شدن موفق برای قدیم زمان

 و شوند فقمو توانندنمی نکنند عمل گویندمی آنان نچهآ به اگر کنندمی گمان که اندرسیده
تحصیلی، -، در میان پیامدهای روانشناختی0با توجه به جدول .«برسند خواهندمی آنچه به

آموزان با آن درگیر هستند، فشار روانی، افت ترین پیامدهایی که اغلب دانششایع
ریزی است.و بهبود برنامه انگیزگیبیخودکارآمدی، 

 اتمؤسس تحصیلی-روانشناختی پیامدهای به هاداده اشارات فراوانی توصیفی اطالعات .2جدول 
 کنکوری

 فراوانی کل فراوانی در معلمان فراوانی در مدیران فراوانی در دانشجویان پیامد
 60 9 9 1 ریزیبرنامه بهبود

 60 1 0 60 خودکارآمدیافت
 1 - - 1 حقارتاحساس

 61 9 1 1 انگیزگیبی
 0 - - 0 فراشناخت
 08 1 0 69 فشار روانی

 1 - - 1 دوستینوعکاهش
 0 6 - 0 مطالعه هدفمند

 60 9 1 1 یادگیری سطحی
 1 9 0 - افت تحصیلی

 68 1 1 6 تحصیلی وابستگی

 0 1 9 - مسئله حل مهارتتضعیف 

های مورد مطالعه مطرح محوری پژوهش که در حین انجام مصاحبه با گروه سؤالدومین 
است که موجب بروز پیامدهای  مؤسساتشد، مربوط به تبیین چگونگی عملکرد این 

 های ارائه شده نیز نشان دادپاسخ شود.آموزان میتحصیلی مشخصی در دانش-روانشناختی
از علل که در ارتباط متقابل هستند؛ در این  ایای و مجموعهای از شرایط زمینهکه مجموعه

 راستا دخیل هستند.
ند که ثابت در محیط هست نسبتاًای، شرایط مقصود از شرایط زمینه: ایشرایط زمینه 

یک پوشش یا تم فضای موقعیت  مثابهبهیک یا چند مرتبه از عمل دورترند، اما  معموالً
رایط ش گذارد.می تأثیرپیامدها  ودهند و بر عوامل علی قرار می تأثیررا تحت  شدهتجربه
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های موسسه قرار داده شدند. این مقوله محوری سیاستشده در قالب مقولهای شناساییزمینه
 .استمورد اشاره  هایمؤلفهشامل 
های مچون تبلیغت میلیاردی، هزینه، همؤسساتنوع اقدامات خاص این : طلبیمنفعت( 6

 تأثیر، آموزش و یادگیری را تحت مؤسساتهای این مونها و آزها، مشاورهکالسگزاف 
آنان باشد، اما  تأسیس منشأدر مراکز کنکوری  ایشاید اهداف خیرخواهانه. دهدمیقرار 
کند: بیان می "9 ش ". چنانکه دارد مؤسساتاین  اقدام هرسایه پررنگی بر طلبی منفعت عمالً
اولویت. نداشتم انتخاب حق اما کنم، استفاده آنان هایکتاب از نداشتم دوست من 

 کردند،می معرفی را خود هایکتاب سریعاً خواستی،می کتابی اگر. است خودشان
یز حاکی مشابه ن«. کننددیگر را هم بررسی درسیکمک هایکتاب توانستند،می کهدرحالی

 بر یادگیری و آموزش است. مؤسساتاز سایه منافع متولیان 
، در مدارس جریان دارد آنچه( مغایرت با مدارس: آنچه در این مراکز جاری است با 0 

مدرسه، ها و بین مطالعه برای آزمون هماهنگی عدمدر تناقض  آموزدانشتفاوت دارد. 
یعی طباند. ، دچار چالش شدهمؤسساتهای مدرسه و مدرسه، برنامهو  کنکوری معلمتدریس 

، گیانگیزبی، روانی فشارشاهد بروز عوامل و پیامدهای مشخص است در چنین شرایطی ما 
کند: اشاره می "1م  "چنانکه  آموزان هستیم.برای دانش عدم خودباوری، افت تحصیلی

از گزینی دوری دچار را هابچه و شوند هماهنگ وپرورشآموزش با باید مؤسسات 
 حداقل وانندبت تا باشند داشته مدارس هایبرنامه با مستمر ارتباط کنند سعی نکنند، مدارس

 بیاناتی مشابه با این مورد، حاکی از مغایرت با مدارس است.«. کنند راهبری را درست مسیر
ی برخی ، پشتیبان تحصیلی و یا حتتحصیلی مشاورافرادی تحت عنوان کمبود متخصص: ( 9

 کههنگامیاند. های متفرقهکه دارای تخصص مشغول به کارند مؤسساتاز مدرسان در این 
ها چهبرای ب ریزی نامناسب، ما شاهد برنامهشودکمرنگ می تخصص در آموزش و یادگیری

ری نباشد، ساالخواهیم بود. در چنین شرایطی که مبنای کار بر شایسته ایو مشاوره غیرحرفه
نانکه را تجربه کند. چ تحصیلی هدایتامنی آموز در فضای توان انتظار داشت که دانشنمی

 و وزانهدلس تا نیست رایج مؤسسات توسط متولیان درستی نظارت»کند: بیان می "6د  "
 ساختار تیح و آنان عملکرد و کارکنان ،طلبیمنفعت بعد نه علمی اصول منظر از متخصصانه

 .«کند بررسی و نقد را موسسه
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کنندگان درک های برخی از شرکتاز واگویه آنچهآموز: ( حمایت نابرابر از دانش1 
آموزان قوی است. به عبارتی به دانش مؤسساتشود، گرایش مشاوران و متولیان می

سب و به دلیل شانس کمتر آنان برای کبه دلیل نیاز به حمایت بیشتر  آموزان ضعیفدانش
آموز این موضوع را است. هنگامی که دانش مؤسساتاین های برتر در حاشیه توجه رتبه

 ایونهگبه گردد.می ، حقارت و مواجهانگیزگیبیبا افت خودکارآمدی، کند، احساس می
 کردن آماده و کنکوری هایبرنامه برای هانظرخواهی تمامکند که: بیان می " 0 ش "که 
 ار هابچه بقیه وقتی. شدمی انجام هادر آزمون اول تراز چند به توجه و مشورت با ها،بچه
 .«دشنمی توجهی آنان به دیگرتر هستند، در مطالعه و یادگیری ضعیف که دیدندمی

سطح دوم تجارب مذکور،  مؤسساتای حاکم در زمینهدر کنار شرایط شرایط علی: 
 زد،سارا روشن می مؤسساتهایی که شرایط علی جاری در این ها، به مقولهمصاحبه شونده

وله . مقاستها گری غیراصولی و آزمونکه شامل دو مقوله محوری، مشورت اشاره دارد
ورد م بر پدیده مستقیماًگیرد که را در برمی سازسببشرایط  0ری غیراصولی گمشورت

 است حصیلیت پشتیبانمقصود افرادی تحت عنوان  ( پشتیبانی نامناسب:6گذارد. مطالعه اثر می
د. حیطه نباشآموز میمذکور، مسئول پشتیبانی تحصیلی تعدادی دانش مؤسساتکه در 

کنندگان اغلب به عملکرد وران تحصیلی جدا است. اما مشارکتوظایف آنان از مشا
کند: بیان می " 6 ش "کنند. چنانکه ها اشاره میاین پشتیبان اثربخش غیرو  غیرتخصصی

مواقع در الًاص و کند برآورده را من نیازهای بتواند که نبود طوری من تحصیلی پشتیبان 
 باز اما کردم، اعتراض باوجوداینکه کند، کمک مشکالت رفع و من به توانستنمی آزمون

 افرادی که عنوانعدم تخصص  .«نداشت درستی عملکرد و تخصص جدید پشتیبان هم
آموز شود که نتیجه آن دانشمی اثریهای بیراهنمای سرمنشأکشند، پشتیبان را یدک می

 خودناباور است. انگیزه، مضطرب،بی
ریزی درسی کنکور در حوزه برنامه آموزشی مؤسساتدر  ریزی نامناسب:( برنامه0 
 تمامیبهو تجویز آن  شدهتهیههای از پیش برنامه ارائهدهد، آموزان را آزار میدانش آنچه
 موسسه مشاور»کند: اشاره می " 0 ش"آنان است. های فردی آموزان با تمام تفاوتدانش
 با باقیانط هابرنامه کهدرحالی. کندمی تجویز هابچه تمام به و نویسدمی کلی برنامه یک
 ونچ کنم اجرا را برنامه نتوانم من که شدمی موجب شرایط این. نداشت فرد هر هایجنبه

 .«داشت نم برای دیگه متعدد پیامدهای کلی برنامه نکردن اجرا این ونبود  من مناسب برنامه



 97 پاییز، چهاردهم، سال نهمی تربیتی شماره چهل و شناسروانفصلنامه                                                  111

( 9 آموز است.ریزی درسی، تناسب آن با توانایی دانشدر حالی که از اصول برنامه
شود یکنندگان درک مدیگری که از تجارب مصاحبهۀنکتهای فردی: به تفاوت توجهیکم

ی هایی با مجموعه درونانسان عنوانبهآموزان های فردی دانشاین مسئله است که به تفاوت
رده آموز را سرخوشود. چنین شرایطی دانشاصل حاکم، توجه کافی نمی عنوانبهمتفاوت 

 " 1 ش "که  ایگونهبهف اصلی را در خود جویا شود. کند و یا حتی ممکن است ضعمی
 تند،داش باال ترازهای توقع آنان از اما داشتند، عادی ها شرایطبچه از برخی» کند:اشاره می

 آموزاندانش اب ایمصاحبه اصالً مشاور. شدنمی پذیرفته بقیه با آموزدانش تفاوت کهدرحالی
 .«بشناسد و بعد تجویز کند را او هایجنبه بتواند تا نداشت

مرجعان مراکز آموزشی، با مجموعه نیازهایی به این  به نیاز مخاطب: توجهیکم( 1 
 آنچها ام ؛اتشان به هدف خود نزدیک شوندکنند تا ضمن اجابت انتظارمراجعه می مؤسسات

ت. ها و انتظارات آنان اسبه خواسته توجهیکمشود، کنندگان دریافت میاز سخنان شرکت
 انآموزدانش از درستی نیازسنجی مؤسسات این»رسیم: به این مطلب می " 1 م "در بیانات 

 به ننرسید و موسسه عملکرد از رضایت عدم آن نتیجه مخاطب شناخت عدم این کنند،نمی
 آنچه به عالئق: توجهیکم( 1 .«کردند رجوع مرکز به مقاصد آن با هابچه که است اهدافی

آموزان است. چنان نبودن عالئق دانش رأسشود، در شوندگان درک میاز تجارب مصاحبه
که مشاوران و متولیان آن، سعی در هدایت  های خاص پررنگ استها و دانشگاهرشته

ها، نام بلندآوازه موسسه را ترین رشتهچون تاپ ها دارند.ترین رشتهآموزان به تاپدانش
کند: بیان می " 9 ش " دارد. مؤسسات طلبیمنفعتای ریشه در چنین مسئله کند.میتر پررنگ

 خاطر هب م،نداشت عالقه من کهدرحالی برم، خوب رشته که بود این موسسه در هاآن اولویت»
 د،کرمی انتخاب را پزشکی من برای مشاور اما ،کردممی انتخاب را خودم عالئق من همین

، عدم انگیزشتوجهی به عالقه، موجب بی .«شویمی مندعالقه کن انتخاب تو گفتمی
 شود.می دیدهآسیبتحمل روانی  خودباوری وعدم

ی هانکته دیگر درک شده در واگویههای تحصیلی: ( اطالعات ناکافی از رشته1 
های ، عملکرد ناقص مشاوران در ارائه اطالعات جامع پیرامون رشتهکنندگانمشارکت

ت از احساس حقار، انگیزگیبی. چنین شرایطی موجب استتحصیلی و آگاه کردن آنان 
است. ی سرخوردگ درنهایتو  روانی فشارهای خاص، های رشتهعدم تطبیق توانایی با ویژگی

 د،دهنمی گرایش پزشکی به را من اگر داشتم، تمایل من»کند: اشاره می " 1 ش " کهچنان
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 مشاور( 1 .«دبو دیر خیلی کنکور از بعدمعرفی  دارد، هایویژگی چه رشته این بگویند حداقل
 رداعهده که برخی از مشاوران شوددرک می کنندگانمصاحبه: از تجارب غیرمتخصص

 م"تند. ناسی و پیرو فنون مشاوره نیسو روانش تربیتی علوممشاوره تحصیلی، دارای تخصص 
 از مناسب اطالعات ارائه عدم و نامناسب ریزیبرنامهکند: در سخنان خود اشاره می " 6

 مدار تخصص مشاورها. ماست هایبچه مشکالت اصلی دلیل مؤسسات این مشاور سوی
مشاور  .«باشد هاچهب تحصیل مشاور که نیست محق است، بوده پزشکی برتر رتبه چون نیستند

 آموزان است.آن، برنامه نامناسب و هدایت غیراصولی دانش متخصص نتیجهغیر
 که است ایمقایسهشود، درک می مؤسساتدر برخی از  آنچه( قیاس با دیگری: 0 

دهند. اولین پیامد چنین شرایطی، افت آموزان انجام میمشاوران و پشتیبانان بین دانش
 که ایمقایسهکند: بیان می " 1 م " کهچنانآناحساس حقارت است. مدی و آخودکار

 ،کندمی متحمل هاآن به را زیادی روانی بار شوند،می یکدیگر با محیط این در هابچه
 خود روند ادامه به افسرده و کنندمی حقارت احساس هاقیاس نتیجه در که ایگونهبه

به این مطلب اشاره کردند  کنندگانمصاحبه( بزرگنمایی: تعداد محدودی از 0 .«پردازندمی
، تاس واقعیت در آنچهکه مشاوران و متولیان این مراکز، کنکور و ورود به دانشگاه را از 

دهند. پیامد چنین شرایطی، فشار روانی بیشتر از حد معمولی است که جلوه می تربزرگ
 لمس مؤسسات در شاید که موضوعی»کند: بیان می " 1 ش " کنند.آموزان تجربه میدانش
 اسبیمن بار این خوب دهند،می جلوه هست آنچه از بیش را کنکور واقعه که است این شود،

 «.تاس ترساده آن سطح خیلی کنکور نیست، جوسازی همهاین به نیاز. ندارد مخاطب بر
ری مفهوم محو 9. این مقوله از است، مقوله آزمون هااز داده شده روییده آخرین مقوله 

شوندگان : درک حاصل از سخنان مصاحبههابخش آزمونجنبه آمادگی( 6تشکیل شد. 
صی ا همه نواقکنکور، ب آموزشی مؤسساتشده ریزیهای برنامهکه آزمون استحاکی از این 

ضمن  ،شودکنکور میها برای آمادگی بچهاشند، حضورشان موجب بکه ممکن است داشته
کند: بیان می " 68 ش " کند.هدایت میندبودن مهبندی و برنامها را به سمت زماناینکه آن

 نوع یک نای و بشی نزدیک کنکور واقعیت به توانستیمی که بود طوری هاآزمون شرایط»
 .«باشی داشته هم ارزیابی نوع یک که بود امکان این آزمون هر در همچنین بود، آمادگی

حاکی  ،کنندگانمشارکتآزمون: بیانات حاصل از تجارب  بندی هربودجه ( فشردگی0 
وانایی بندی، سبب عدم تفشرده بودن بودجه. استها زمانی و درسی آزمون برنامهاز فشردگی 
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بیان  " 0م "چنانکه  شود.و سرخورده شدن آنان می آموزان با آزمونانطباق برخی از دانش
 دونب و فشرده کند، چونمی وارد بدی فشار بندیفاصله زمانی و حجم بودجهکند: می

 اهآزمون در مطالعه بدون و کنندمی رها آزمون را و شوندمی خسته هابچه ،است استراحت
های آزمون: درک حاصل از واگویهبرگزاری ( جو نامساعد 9 «.کنندمی شرکت

ط چنانچه شرای دارد. تقلب و مدیریت نادرست آنآرام، ، اشاره به جو ناکنندگانمشارکت
ور انگیزه و باو کاهش  بازیابی مطالبمنع آزمون نامناسب باشد، موجب سلب تمرکز و 

 پاسخ من کناردستی آزمون، در باریککند: اشاره می " 0 ش ". چنان شودمی آموزدانش
 ونآزم در افراد واقعیت دیدم وقتی شدم، سرخورده بسیار من پرسید، مراقب از را درست
«.نیستند واقعی همه ترازها و شودنمی مقایسه

کنندگان در های حاصل از مصاحبه با مشارکتتحلیل دادهشرح آن گذشت،  آنچه 
های محوری بود مقولهمحصول این تحلیل، مفاهیم و  محوری پژوهش بود. سؤالمسیر دو 

 ر گرفت.و بحث قراای و شرایط علی مورد تحلیل که در سه دسته کلی پیامدها، شرایط زمینه
 :هانظریه موقعیتی مستخرج از یافته

 ، محیط و اهداف فردیمؤسساتگیری التقاطی ناسازوار منافع جهت
 ت کهبر آن داشفرایند حاصل از استقراء و بررسی تجارب زیسته پژوهیدگان، داللت  

، محیط )خانواده و مدرسه( و مؤسساتمنافع  گیری التقاطی ناسازوارجهت همه با نوعی
-پیامدهای روانشناختیدر اند و این مقوله محوری نقش اصلی را مواجه شده اهداف فردی

 هاییرینگموضع ،و ناهمگون التقاط ناسازوار گیریمقصود از جهت کند.تحصیلی ایفا می
ان، آموزدر نوع نگاهشان به کنکور و موفقیت دانش دناکه به لحاظ تعارض و تع است
توان به کار برد، ها را در کنار هم قرار داد و در عمل نیز به لحاظ منطقی نمیتوان آننمی

نمایند، آموزان تجویز میهای بنیادینی که برای موفقیت در کنکور به دانشفرض چراکه
 و درک در متعدد هایگیریجهت نوع اینکند. ر متفاوتی رهنمون میآموز را به مسیدانش
 است، نانآ حال مناسب اقدام کدام کنکور موفقیت برای اینکه پیرامون آموزاندانش تفکر

. است نانآ طلبیمنفعت و کنکور آموزشی مراکز سویی از. نمایدمی وارد متعارضی تأثیرات
 در ما رزندانف پیشرفت برای نقص بدون و دقیق چهارچوبی کنندمی استدالل که مؤسساتی

 خود هایروش و اصول در را آموزاندانش آینده رؤیای تحقق و یافتن رشد و دارند اختیار
 یرییادگ و آموزش روش و شیوه روزترینبه و آخرین کارگیریبه مدعی و کنندمی محدود
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 آموزاندانش عنوانبه هرسال کنکور برتر هایرتبه معرفی و تبلیغات نوع این. باشندمی
 وجود با هاخانواده اغلب شرایط این در. کندمی متأثر را هاخانواده تصور و باور خود، موسسه

 ودخ فرزندان محرک ،مؤسسات طلبیمنفعت بر مبنی وپرورشآموزش متولیان اخطارهای
 .گردندیم موفقیت برای آنان مشیخط گرفتن پی و کنکوری مؤسسات در نامثبت برای
 قاطعانه و دهندمی ارائه موفقیت برای آموزدانش به متفاوتی پیام مدارس دیگر، سوی از 
 موزشآ بین معتقدند معلمان و مدیران. کنندمی نهی کنکوری مؤسسات به اعتماد از را آنان

 همخوانی است، حاکم وپرورشآموزش در آنچه و مؤسسات شده طراحی هایکتاب و
 زمینه در آموزاندانش برای تلخی شتگیسرگ سبب حاکم ومرجهرج این. ندارد وجود

 خطری زنگ معلمان و مدیران سوی از مسئله این .گرددانتخاب راه درست از نادرست می
 و سهموس بین آموزدانش دوسوگرایی سبب که است آموزاندانش وظایف باریگران برای

 سوق سمتی به را آموزدانش یک هر که متعددی نیروهای تنازع میان در. شودمی مدرسه
 یط با داندنمی. دارد سر در را آن رؤیای که است اهدافی تحقق نگران آموزدانش دهند،می

تحلیل ما  این ، در راستای6در نمودار  .آید نائل آن به آسیب کمترین با مسیری چهطریق 
تحصیلی خاصی در نتیجه تجارب ناسازگار و مقوله محوری -شاهد پیامدهای روانشناختی

ها در نمودار مذکور قابل مشاهده است. که ارتباط هر یک از مقوله هستیمپژوهش 
 که پرسیدنمی من از کسهیچانگیزگی جمالتی مانند در محور پیامد بی مثالعنوانبه

یا در پیامد (« 0 ش) کردمی من برای تجویز یک کس هر چیه، خودت هدف و خواسته
 افت شود،می مواجه مدرسه و موسسه متفاوت جو با آموزدانش وقتیتحصیلی افت

های بر حاصل شد که جمالتی مانند این موارد داللت« (6 م) افتدمی اتفاق طبیعتاً تحصیلی
 ها دارد.نظریه موقعیتی برخاسته از داده
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 ظریهن اساس بر کنکور آموزشی مؤسسات تحصیلی-روانشناختی پیامدهای مفهومی نقشه .2 نمودار

 ایزمینه

 دارد هک خاصی اهداف و نیاز تحقق تصور با دهدمی سوق کنکوری مؤسسات به اعتماد
 نیمب آموزشی مؤسسات خاص گیریجهت با ورود از پس اما ؛کندمی مراجعه مراکز این به
 یازهاین و ابعاد به توجه برای جایی گیریجهت این در که گرددمی مواجه طلبی منافع بر

 خود اعتماد از مدرسه، فشارتحت آموزدانش حالدرعین. ندارد وجود آموزاندانش خاص
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 فولا به رو مدرسه و کالس در حضور توان تنهانه و است پشیمان کنکوری مؤسسات به
 .گرددمی تعاند دچار و سردرگم بلکه نماید،می

 اضطراب و بودم نگران دائم بودم، آنجا در که سال دو آن در من": 1 ش کنندهمشارکت
 سهموس بود مسیر یک مدرسه. افتادیم عقب کردیممی فکر بودند طورهمین همه داشتم

 ".ینندبمی مؤسسات این در آموزدانش موفقیت عامل ورود قبل همه که جالب دیگر، مسیری
 از افتنی بهبود من نیاز چون بشوم بهتر که رفتم دیدگاه این با من": 6 ش کنندهمشارکت

 حتی و من. کردندنمی من نیازهای از پرسشی و نبود مشخصی وضعیت اما بود، موجود وضع
 بودند، رسهمد با متعارض تنهانه رفتم من که ایموسسه بعد و داشتیم دیگری تصور خانوادم

 ".کردمی فرق هم خودم تصور با حتی
 منافع حیط،م هایگیریجهت بین که گرفت نتیجه توانمی شد بیان که نکاتی مجموع از

 رد بلکه ندارد، وجود همسویی تنهانه آموزدانش طلبیموفقیت فردی اهداف و مؤسسات
 روینا از. ندارد وجود موفقیت برای مشترک چهارچوب یک به گرایش نیز هاآن اکثریت

 ار کنکور آموزشی مؤسسات برابر در گیریموضع خصوصاً آنان، گیریجهت توانمی
 و رضف بخواهد آموزدانش اگر. نمود تبیین ناسازوار التقاطی گیریجهت یک صورتبه

 را او حاصله درونی تعاند دهد، قرار کار مبنای را خود ذهنی مسیر حتی یا یک هر راهبری
 ،ؤسساتم منافع ناسازوار التقاطی گیریجهت " عنوان بنابراین ؛نمایدمی روانی رنج درگیر
 .شد انتخاب کنکوری مؤسسات نظریه مرکزی مقوله برای "فردی اهداف و محیط

ای بر مبنای نهزمی نظریهمتقابل دارند؛ بدین معنا که  تأثیربر همدیگر  نوعیبهها همه مقوله
 ،غیراصولیقرار دارد، یعنی اگر عوامل علی )مشورت گری  "اگر، پس آنگاه "الگوی 

های خاصی ای از ویژگیشرایط زمینه عنوانبههای موسسه متقابل سیاست تأثیرآزمون( تحت 
 ،ؤسساتم منافع ناسازوار التقاطی گیریجهت" گیریشکلبرخوردار باشند، آنگاه ما شاهد 

حصیلی ت-موجب بروز پیامدهای روانشناختی مستقیماًخواهیم بود که  "فردی اهداف و حیطم
نمایان گشت  6نمودار  صورتبهحاصل این مراحل تحلیل، روابطی بود که  شود.در افراد می

 هایدادهخالصه تصویری کندوکاو پژوهشگران و نظریه جوهری برخاسته از  نوعیبهو 
است.  ریکنکو مؤسساتآموزان در تحصیلی دانش-حاصل در تبیین پیامدهای روانشناختی

 هم بهآموزان را دوباره های دانشدر واگویه گسستهازهمدر حقیقت این مدل، داستان 
 ولیهابدیهی است که در این پژوهش این اولین داستانی نیست که تصور شد، طرح بافد. می
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ه این ب تا گشتهای متعدد، اصالح میگرفت، و در بازنگریقرار میمورد واکاوری  مرتباً
 داستان رسید.

شود، پژوهش حاضر بیانگر این بود که در مالحظه می 6که در نمودار  طورهمان
های سیاست آن تحت عنوان و بسترهای جاری زمینهکنکور، شرایط  آموزشی مؤسسات

 نافعم ناسازوار التقاطی گیریجهت "گیری شرایط بروز پدیده منجر به شکل ،موسسه
ای از شرایط علی تحت عنوان مجموعه تأثیرتحت  "فردی  اهداف و محیط ،مؤسسات

ها قرار دارد. این شرایط علی نیز ضمن ارتباطات متقابل و نیر آزمون مشورت گری غیراصولی
گذاشته و  ثیرتأ یکدیگر بر مقوله مرکزیاز آن، با پذیرفتن  تأثیرو  ایبا بسترهای زمینه

ع بنابراین نامشخص بودن موض ؛را به دنبال دارد مذکورتحصیلی -روانشناختی پیامدهایی
 اتمؤسسخانواده که از یک سو نگران پیامد منفی این مراکز است اما فرزندان خود را به 

و مدارس کشور و نرسیدن  مؤسساتکند، همچنین ناهماهنگی مذکور رهسپار می
گیری جهت گیریشکل، آموزشی مؤسساتآموزان به اهداف و نیازهای خود در دانش

 آموزان به دنبال دارد.التقاطی ناسازوار را در دانش

 گیریو نتیجه بحث
 موزشیآ مؤسسات تحصیلی-روانشناختی پیامدهای وتبیینارزیابی هدف با مطالعه این

 صورت ایزمینه کیفی طرح یک قالب در خصوص، این در بنیاد داده اینظریه ارائه و کنکور
 انجام انکنندگمشارکت با متعددی هایمصاحبه طوالنی مدت هدف، این تحقق برای. گرفت

 آوریجمع کنکوری مؤسسات در شانزیسته تجارب از هایشانروایت و خاطرات و شد
 تمدیری از موفق الگوی و مدل یک ارائه مبنی بر کنکوری مؤسسات تأکید .گردید

 ساخت ایبر متفکر و توانمند نسلی تربیت هدف با خالقانه و علمی نوین، وپرورشآموزش
 رب مبتنی وقتی علمی دستاوردهای آخرین از گیریبهره و اسالمی-ایرانی آرمانی جامعه
 نماید.می پژوهش این از حاصل نتایج برخالف، اسالمی-ایرانی هایارزش

 عوامل أثیرتبیشتر از آنکه تحت  موفقیت در هر آزمونیاز منظر روانشناسی تربیتی، 
حتی  و مؤسساتاین  طلبیمنفعتتبلیغات و . است فردی عواملاز  متأثرباشد،  بیرونی

ت را در که عامل موفقی ددهآموزان را به سمتی سوق میشها و مدارس باورهای دانخانواده
ود به تحقق اهداف تحصیلی خقادر  تنهاییبهکنند کنند و گمان میاین مراکز جستجو می
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، خودانگیختگی، موقعیت طلبی، هدفمندیترین عامل موفقیت اصلی کهدرحالی نیستند.
های خودش اد او به توانمندیآموز و اعتمخود دانشو راهبردهای یادگیری  عمل سرعت

 محیطبنابراین  ؛(1791کرمدوست، درانی، صالحی و مقدم زاده، )سجادی، است 
ی، منطبق با اصول آموزشتواند داشته باشد، اگر مثبتی که می تأثیراتبا همه  آموزشی

 ؤسساتمق استعدادها خواهد بود و تربیتی نباشد، تنها گذرگاهی برای عدم تحق روانشناسی و

 .(1794 پور، ویسکرمی، عالئی خرایم،قدم) بودد ننخواه مستثنااز این قاعده  نیز کنکوری
توجهی به عالئق، نیازها و دهد کمآید، نشان میشوندگان برمیآنچه از بیانات مصاحبه

دهنده است و ما بیشتر از آنکه برای آنان آزاراز سوی مراکز کنکوری  فردی هایتفاوت
 چنانکه .یمشوباشیم، با پیامدهای منفی این مراکز مواجه می مؤسساتشاهد نتایج مثبت این 

 یانگیزگبی و خودکارآمدی افت روانی، فشار پیامدها، مجموعه میان در آیدبرمی هاداده از

 یوسفی و قاسمی محبوب، سلطانی، .است آموزاندانش میان در پیامد پرتکرارترین
 با همسو نتایج به خود هایپژوهش در (1791) اسفجیر عباسی دیوا،موسوی ؛(1791)

 ونهمچ مختلفی عوامل آموزشی محیط در اگر کنندمی مطرح آنان. یافتند دست پژوهش
 نا ظاراتانت نامناسب، آموزشی هایشیوه از استفاده عالئق، تحقق عدم تکالیف، باالی حجم

 از آموزدانش کهدرصورتی. گرددمی نگرانی و اضطراب و استرس سبب باشد، حاکم جابه
 ضعیتو نباشد، برخوردار زااسترس وضعیت این با مقابله برای الزم هایویژگی و هامهارت

 تنادرس نوع و گراییتخصص کمبود در توانمی را پیامدهایی چنین ریشه. شودمی حاد

 جلیلی ،زادهمحمدعلی نوحی، ادهمی،. کرد جستجو نکوریک سساتؤم در حاکم مشاوره
 شاورهم و راهنمایی که نمایندمی تأکید نکته این بر خود پژوهش در نیز (1717) فتاحی و

 دچار ایرفهح و آموزشی اهداف به دستیابی در را افراد تواندمی نامناسب و ناکافی تحصیلی
 کالتمش حل و آنان رشد برای هاییفرصت واندتمی درست مشاوره کهدرحالی کند، مشکل
 .نماید فراهم

 جمله از وزانآمدانش در تحصیلی وابستگی و سطحی یادگیری ،تحصیلی افتهمچنین 
 تبیین بحث رد چنانکه. است کنکوری مؤسسات از ناشی توجه قابل مسائل تحصیلی ترینمهم
 ایردهفش حجم هاآزمون مطالعه برای تجویزشده هایبرنامه کههنگامی شد، اشاره پیامدها این

 طبیقت توان ،است آن امتحانات و مدرسه به متعهد زمانهم آموزدانش کهدرحالی باشد، داشته
 به هضرب شرایط این نتیجه است، خارج آموزان دانش تحمل میزان از شرایط با سازگاری و
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 پژوهش در (1792) و همکاران نسببهرامی. است آموزدانش آموختن و یادگیری توان
 ایمطالعه هایبرنامه که گذاشتند صحه مطلب این بر و یافتند؛ دست مشابه هاییافته به خود

 مطالعه، هایمهارت بر سوء تأثیر بر عالوه محدود، فاصله با ایدوره هایآزمون و فشرده
 ادگیریی و تحصیلی افت سبب درسی، مطالب فهم و درک اضطراب، نفس،عزت انگیزش،

 به وجهت بدون آزمون برگزاری صرف که نیست پوشیده برکسی لکن. گرددمی عمقکم
 دارد انامک است، موردتوجه روانشناسی و تربیتی علوم در کهآن گوناگون ابعاد و جوانب

 .باشد آموزش برای مضر گاه و عبث امری
 و اقدامات ریزترین با برنامه گردد، طراحی شدهخالصه هایکتاب کهمادامی، همچنین

 شتهر انتخاب او جایبه شود، داده او به سؤاالت پاسخ شود، تجویز مطالعه صفحات تعداد

 ژاد،عشورن پژوهش هاییافته با همسو مطلب این. نمایدمی افول آموزدانش در عاملیت شود،
 در نیست، عامل که آموزیدانش کنندمی مطرح آنان. است( 1791) حجازی و کدیور

 از سوی دیگر،. ندارد انگیزه چون ندارد، آوریتاب نیز هادشواری و روانی فشار برابر
 ملکردع کارنامه ارائه مطالعه، برای مشخص بندیبودجه داشتن دلیل به مؤسسات هایآزمون

 حرکت سبب رقیب آموزاندانش از باال آماری جمعیت و ماه یک یا هفته دو هر در
 ضعف و قوت نقاط از درکی و برنامه ،مطالعه به تعهد سمت به برنامهبی آموزاندانش

 اشاره خود پژوهش در نیز (1792) همکاران و نسببهرامی یافته، این با همسو. گرددمی
 هایهیافت دراما مسئله قابل توجه  ؛دهند ارائه مهمی اطالعات توانندمی هاآزمون که کنندمی

 و قوی آموزاندانش از نابرابر حمایت است که مؤسسات در طلبیمنفعت پژوهش، سایه
 اغلب. نمایدمی ترخاص را شرایط نیز متخصص کمبود و مدارس برنامه با مغایرت ضعیف،

 ،گردندمی وبمحس آموزش خصوصی مؤسسات نوعیبه که کنکور آمادگی مؤسسات
 افت و خستگی شرایطی چنین کنند. زادهحرکت نمی آموزشی استانداردهایمنطبق با 
 فایتک از ،آموزشی خصوصی موسسه یک کهمادامی. است مدرسه در یادگیری و تحصیلی

 ارهایساخت نباشد، مندبهره یادگیری و آموزش با مرتبط هایحوزه در متخصصانه کافی
 و نباشد محوری چندان مذکور مؤسسات در انسانی محیط هر الزامات از عاطفی و حمایتی
 منفی یپیامدها بروز نباشد، رأس در منافع تأثیر تحت موسسه و آموزشگاه مخاطب نیازهای

 .نیست انتظار از دور آموزاندانش در مراکز این
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 ؛(1711) رضوان بهرامی، هایپژوهش با همسو زیادی حد تا شدهمطرح هاییافته
 آقامحمدی و زندیان هاشمیان، ؛(1797) یارمحمدیان و یوسفی آرای،کشتی بینش،

 یا موسسه نوع هر که اندالقولمتفق نوعیبه مورداشاره هایپژوهش. است (1794)
 همچون افزایش معیارهایی باید لزوماً پردازد،می آموزش ارائه به که خصوصی آموزشگاه

 موزش،آ سبک و محتوا در تنوع ایجاد فراگیران، متنوع نیازهای ارضای آموزش، کیفیت
 و ساختار در صمیمانه و عاطفی روابط و حمایتی ساختار ،ساالریشایسته و تخصص

 .باشند داشته خود چهارچوب
غایرت با طلبی، م، سایه منفعتساالریشایسته عدمی حاکم بر این مراکز که نوعی فضا

شود که ادعای این مراکز آموزان است، موجب شرایطی میمدارس و حمایت نابرابر از دانش
ری در حد روانشناسی و یادگی دستاوردهایمبنی بر ارائه آموزش با کیفیت مبتنی بر آخرین 

 ،کندمذکور مراجعه می مؤسساتآموز با امید یاری به مانی که دانشز همان ادعا باقی بماند.
که  ایاز سویی خانوادهشود. مواجه می روانی و جسمیمدتی با حجم عظیمی از فشار  بعد از

دایت ه کنکوری مؤسساتفرزند خود را به مسیر  ،با تحمل هزینه فراوان به امید موفقیت
ان . در این میدارندبازمی مؤسساتکند و از سوی دیگر مدارسی که اغلب او را از فریب می

، خروجی چنین التقاط گرددبا تجویز متفاوتی مواجه می ازهرجهتآموزی است که دانش
هد و ما شا آموز، سرخوردگی و تحلیل قوای روحی و جسمانی استناسازگارانه برای دانش

 یک رد را آموزاندانش ،حاکم تعارض اساساً. هستیمقعیتی پژوهش حاضر تحقق نظریه مو
 .نمایدمی غیرممکن را مشترک و واحد مسیر یک انتخاب که دهدمی حرکت ناسازوار مسیر

از ذهن  آموزان دورمشخصی در دانش تحصیلی-روانشناختی پیامدهاییدر این شرایط انتظار 
 .نیست

 مراکز عملکرد پیرامون شدهانجام هایپژوهش نتایج عمالً عالوه بر پژوهش حاضر،
 رد حاصل هایموفقیت در چندان خود شعارهای تمام با مراکز این که دهدمی نشان مذکور
گیری و اند موجب بهبود توان یادکه مدعی گونهآنو نتوانستند  اندنبوده تأثیرگذار کنکور

 تمحا پور، انصاری زواره، طبائی هانی تلگینی، پژوهش)آموزان ما شوند آموزشی دانش
و  2ژان ؛(2221) 1بیرکان و تنسل؛ 1791نریمانی، میری؛ ؛1712 ارتفاعی و زاده

                                                           
1. Tansel. A & Bircan. F. 

2. Zhan 
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این  انجام شده، پژوهش .(2212بری،  ؛2217ژانگ،  ؛2217لی،  ؛(2217) همکاران
 ،سساتمؤ منافع ناسازوار التقاطی گیریجهت " ایکشف را به همراه داشت که نظریه زمینه

در زندگی و سرنوشت آینده  تأثیرگذاریک پدیده محوری و  "فردی اهداف و محیط
 مؤسساتهای این پژوهش عدم همکاری از محدودیتآموزان کنکوری است. دانش

ا آموزان و مدیران بود. آنان ببا ما جهت ورود به مراکز و مصاحبه با دبیران، دانش کنکوری
 نکوریک مؤسساتو لمس واقعیت  مؤسساتبرخورد قاطعانه مانع درک ما از بافت حاکم بر 

 شد. نظرصرفاز نزدیک شدند. لذا از این امکان 
از  رجدیطوبهباید  کنکوری مؤسساترسد، های این پژوهش به نظر میبر اساس یافته

 .د و ضوابطی برای عملکرد این مراکز مشخص گرددنبررسی قرار بگیروی مجلس موردس
، خود بر رأسجای پرسش دارد که چه نهادی متولی این مراکز است؟ اگر کارشناسان 

گیرند، پس این مراکز با کسب مجوز از چه ارگانی در مدارس حضور این مراکز خرده می
است به هر دلیلی این اگر قرار شود پیشنهاد مییابند؟ و حتی کالس درس حضور می

رود و انتظار می به کار خود ادامه دهند، باید آنان را متعهد به اصول صحیح کرد مؤسسات
جهت جلوگیری از شود و  مؤسساتامور و گردش ماهیانه و سالیانه این  نظارت منطقی بر

های آنان به حریم ها و کتاباز ورود آزمونآموزان، فشار روانی و جسمی دانش
جواب  و سؤالکه برای فرزندان ما برنامه،  مؤسساتیجلوگیری شود.  وپرورشآموزش
 وابستگی مطلق حرکت فرزندان ما را از عاملیت به سمت عمالً کنندرا طراحی می سؤاالت

ت. اس کنکوری مؤسساتتوان کرد کاهش وابستگی به حداقل اقدامی که می دهند.می
ور پیرامون مافیای کنکاز سوی متولیان مدت کمی بعد از کنکور هزاران سخنرانی  هرساله

 کهدرحالیگردد دارد که چرا هیچ اقدامی جهت اصالح شرایط نمی تأمل، اما جای شودمی
 ربیت و اهدافاضمحالل تعلیم و ت مدارس،حضور این مراکز در در بدترین حالت نتیجه 

ود بهب ایهای مداخلهتواند جهت تهیه برنامهنتایج این پژوهش می است. وپرورشآموزش
و طراحی مدلی جامع برای  آموزاندانشوضعیت متعارض حاکم بر روان و یادگیری 

آموزان کنکوری با کاهش اثرات منفی کنکور در مدارس پاسخگویی به نیازهای دانش
قرار بگیرد. موردتوجه
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 منابع
. زهرا فتاحی، و زهرا جلیلی، سکینه؛ زاده،محمدعلی عصمت؛ نوحی، اشرف؛ ادهمی،
 ردمو در هاآن نظر و تحصیلی راهنمایی و مشاوره به نسبت اساتید گرش. ن(6901)

.61 -1 ، ص60، شماره پزشکیعلوم در آموزش ایرانی مجله ،«مشاوره وظایف
ها اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه (.6901استراوس، آنسلم و کورین، جولیت. )

)تاریخ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی )ترجمه بیوک محمدی(.ها، و شیوه
 .(6008انتشار به زبان اصلی: 

مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید  (.6908) کورین، جولیت. و استراوس، آنسلم
 ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نی.نظریه زمینه

 تحصیلیپیشرفت انگیزش بین رابطه بررسی. (6901. )شیما رضوان، و فاطمه بهرامی،
 نان،آ آموزشگاهی هایویژگی با اصفهان شهر متوسطه دوره پسر و دختر آموزاندانش

 .10-16 ، ص1، شماره آموزشی نوین رویکردهای فصلنامه دو
های نقش آزمون(6908) مهدی. معینی کیا، نسب، بهناز؛ فرج اللهی، مهران وبهرامی

 فصلنامهآموزان دوره متوسطه، مؤسسات آزاد علمی بر پیشرفت درسی دانش
 .611-610، ص 1، شماره راهبردهای آموزش

 ،(6909. )محمدحسین محمدیان، یار و علیرضا یوسفی، ؛نرگس آرای،کشتی مرتضی؛ بینش،
 هایپژوهش فصلنامه درسی، برنامه عمل راهنمای: مدرسه از آموزانزیسته دانش تجربه
.01-16 ، ص1 ، شمارهدرسی برنامه

 اشکان ارتفاعی، زاده. لیلی و حاتم پور انصاری زواره، فاطمه؛ طبائی هانی محمود؛ تلگینی،
ها و مسائل سمینار بررسی روش آموزانکنکور از دید دانش مشکالت(. 6900)

ها.های ورودی دانشگاهآزمون

 هایدوره درسی هایبرنامه ذر کنکور هایآسیب بررسی .(6906. )احمد فروش، حج
: تهران ها،آسیب رفع برای مناسب روشۀارائ و دانشگاهیپیش و متوسطه

 .آموزشی هاینوآوری و درسی ریزیبرنامه پژوهشۀموسس
 آموزاندانش مراجعه بر اثرگذاری علل بیین. ت(6901) رضا. محمدی، و مریم لرگانی، حسینی
 ،60 ، شماره«گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازهکنکور،  آزاد هایآموزشگاه به

 .00-19ص 
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 حذف امکان بررسی و کنکور شناسیآسیب. (6901). مهرداد شهیدی، و عبدالرضا سبحانی،
 ، ص69 ، شمارهتربیتی علوم در وپژوهشدانش مجله دانشجو، پذیرش نظام در آن

616-606.
بررسی ارتباط بین پیشرفت (. 6901نژاد، لیلی. )الهه و مصلیرضایی،  ؛سبحانیان، سعید

 العادههای فوقبا گذراندن کالس تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
، 60ه شمار ،پزشکی علوم در آموزش نشریه توسعه ،آموزشی قبل از ورود به دانشگاه

 .16-19ص 
 مقدم زاده، علی. علی؛ درانی، کمال؛ صالحی، کیوان ودوست، نوروز  کرم سجادی، رضا؛

درسی  برنامهمطالعات  ،واکاوی موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری(. 6901)
.608-619، ص 0، شماره عالی آموزش

نقس . (6901) یوسفی، نجف. سلطانی، زیبا؛ صادق محبوب، سمانه؛ قاسمی جوینه، رضا؛
راهبردهای آموزش در ، «آموزانتحصیلی دانش شناختی در فرسودگیسرمایه روان

.610-611، ص 0، شماره پزشکیعلوم
 تحصیلی و اجتماعی هایویژگی نقش. (6901). حامد پاساالری، و جمال سلیمی،

 ورودی آزمون در آنان موفقیت در هرمزگان استان دبیرستانی آموختگاندانش
-06 ، ص60 ، شمارهآموزشی ارزشیابی و گیریاندازه مطالعات فصلنامه ها،دانشگاه

601. 
 و ریزیبرنامه عاملیت، رابطه ،(6901. )الهه حجازی، و پروین کدیور، فاطمه؛ عشورنژاد،

 و عادی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و شناختیروان بهزیستی با مدرسه فرهنگ
، 60 شمارهشناختی، روان نوین هایپژوهش فصلنامه ،«سطحی چند تحلیل: تیزهوش

.681 -10 ص
 باورهای رابطه، (6901)رقیه.  خرایم، عالئی حسن علی و ویسکرمی، عزت الهه؛ پور،قدم

 ،یلیتحص عملکرد با( آزمون اضطراب تحصیلی، انگیزش خودکارآمدی،) انگیزشی
 .601-681 ، ص06 ، شمارهتربیتی روانشناسی مطالعات مجله

 پذیرش نظام بررسی .(6901. )مرتضی شکوهی،و  شجاعی، محمدرضا ؛رحمت اهلل پور،قلی
-60 ، ص18 شماره ،پژوهش و مجلس مجله مناسب، الگویۀارائ و ایران در دانشجو

10. 
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 استان دولتی هایدانشگاه دانشجویان نگرش. (6909. )رقیه یزدل، باقی بهروز و ،ئیکاوه
 جلهم تحصیلی، سوابق با آن جایگزینی و سراسری آزمون حذف با رابطه در تهران

 .00-16 ، ص01 ، شمارهآموزشی هاینظام در پژوهش
 هاشرو بررسی سمینار مقاالت مجموعه ،ایران در کنکور شناسیآسیب .(6900. )زهرا گویا،

 .اصفهان ریاضیات خانه ها،دانشگاه ورودی هایآزمون مسائل و
 و پژوهش فصلنامه دانشگاه، ورودی آزمون شناسیآسیب .(6909. )مرتضی ها،مردی

.696-06 ، ص90 ، شمارهعالی آموزش در ریزیبرنامه
 و گراییکمال بین رابطه بررسی. (6901) علی اصغر. اسفجیر، عباسی و راضیه دیوا، موسوی

 رانسکنف دانشجویان، در تحصیلی پیشرفت اضطراب با تحصیلی خودکارآمدی
 .6 وتربیت، دورهروانی شناسیآسیب فرهنگ المللیبین

ر های برتتحصیلی رتبه عوامل مؤثر بر موفقیت (.6901. )میری، میرنادر و محمد ی، نریمان
 .10 -10 ، ص90، شماره های آموزشیپژوهش در نظامای، کنکور: نظریه زمینه

 بخش مشارکت تحلیل .(6901. )جواد آقامحمدی، و هادی زندیان، ؛فخرالسادات هاشمیان،
 شماره ،کالن و راهبردی هایسیاست فصلنامه وپرورش،آموزش نظام در خصوصی

.01-6 ص ،60
 .سمت: تهران کیفی، پژوهش عملی راهنمای .(6901) .حیدر علی هومن،
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