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آموزان پایه ششم ابتدایی ادراک و تجربه مادران دانش
 مدارس استعدادهای درخشان داوطلبِ شرکت در آزمون

 
 * 3 آغاجیو سعید قره 2 آذر، اسکندر فتحی1 یوسف ادیب

 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.. 1
 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.. 2
 شناسی تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. )نویسنده مسئول(دکتری روان .3

 دهیچک
 های آنانآموزان دبستانی و خانوادهرقابت شدیدی را در بین دانشتقاضا برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان، 

آموزان ی شناسایی و آموزش دانشی عمدهوجود آورده است. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دو وظیفهبه
 ای استتیزهوش در کشور را به عهده دارد. آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، آزمون پیشرفت تحصیلی یک مرحله

شود. هدف انجام پژوهش کیفی صورت کشوری و برای ورود به مدارس دوره اول و دوم متوسطه اجرا میکه هر ساله به
آموزان پایه ششم داوطلبِ شرکت در آزمون استعدادهای درخشان حاضر، توصیف و درک بهتر تجارب مادران دانش

آوری داده در مطالعه حاضر، ده است. روش جمعبوده است. در این پژوهش از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده ش
گیری هدفمند، انتخاب آموزان پایه ششم بود که از طریق روش نمونهنفر از مادران دانش 18یافته با سازمانهای نیممصاحبه

ی فرعی مایهدرون 11ی اصلی و مایهدرون 3ها با روش کالیزی انجام شد. در این پژوهش، شدند. تجزیه و تحلیل یافته
 نامطلوب شرایط های فرعی؛ سردرگمی،مایهی اصلی دغدغه انتخاب مدرسه شامل درونمایهاستخراج شد. درون

 بین ی؛ رقابتباالی آموزش دربرگیرنده ی کیفیتمایهغیردولتی، درون مدارس باالی یهزینه دولتی و مدارس
های مایهی اصلی آمادگی برای آزمون حاوی درونمایهکنکور و درون در قبولی خوب، معلمان تدریس آموزان،دانش

 هایالیتفع بر هزینه و تأثیر و وقت صرف مدرسه، اهداف گرفتنقرار الشعاعتحت رقابتی، جو وجود فرعی؛ اضطراب،
 که است آموزدانش تحصیلی پیشرفت و آینده پژوهش، این در شده استخراج محوری یمایهاند. درونخانواده بوده

 نگران کودکی، هایسال همان از مادران، اخص طوربه و والدین. دهدمی قرار پوشش تحت را دیگر مضامین یهمه
آزمون ورودی  .کنند گذاریسرمایه وی موفقیت برای خواهندمی و هستند فرزند خود شغلی - تحصیلی یآینده

های آموزشی مدارس ابتدایی های درگیر در این موضوع و برنامهای بر خانوادهاستعدادهای درخشان تأثیر قابل مالحظه
ها برای برخورداری از آموزش با کیفیت مندی خانوادهدارد. رقابت شدید برای قبول شدن در این آزمون حاکی از عالقه
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 مقدمه  
 هدف ترینمهم که است آموزشی نهاد ترینمهم مدرسه

 ظحف و توسعه در مدرسه. است جامعه یآینده نسل تربیت آن
 همس آینده، نسل به آن انتقال و گذشتگان تمدن از حراست و

 زا ابتدایی یدوره تربیت، و تعلیم نظام در. دارد توجهیقابل
 رشد، حساس یدوره این در. است برخوردار ایویژه اهمیت

 درش مختلف ابعاد به توجه اساسی، هایمهارت کسب بر عالوه
 رد. دارد ضرورت کودک شخصیت تکوین و تکامل جسمانی،

 دخیل خانواده و مدرسه نهاد دو مسئولیت و نقش این ایفای
 درس گرو در فرزندان یآینده والدین، اکثر نظر از .هستند
 و سعادت به توانندمی طریق این از کودکان و است خواندن

 الزم شرایط تأمین برای والدین. [1] یابند دست خوشبختی
 را شرایطی و امکانات حاضرند خود، فرزندان تحصیل برای

 وفقم تحصیل برای تدابیر ترینمهم از یکی. ببینند تدارک
 موضوع این. است هاآن برای مناسب مدرسه انتخاب فرزندان،

 والدین اصلی هایدغدغه از یکی تحصیلی، مقاطع تمام در
 .است

 تنوع از ابتدایی مدارس تحصیلی، هایدوره بین در
 بر عالوه دوم، و اول متوسطه دوره در. برخوردارند تریکم

 جمله از دیگر خاص مدارس غیردولتی، و دولتی مدارس
 که دارند وجود دولتی نمونه و درخشان استعدادهای

گزینند. برمی ورودی آزمون طریق از را خود آموزاندانش
 که خاص مدارس ورودی هایآزمون در قبولی برای تمایل

 دارد، وجود هانآ در نامثبت برای توجهیقابل متقاضی
 تکاپو و تالش به را آنان هایخانواده و ابتدایی آموزاندانش
 برای هاخانواده اکثر اصلی هایگزینه از یکی. داردوامی
 یا درخشان استعدادهای مدارس فرزندشان، نامثبت

 .است تیزهوشان
 های افالطونآموزش نخبگان به لحاظ تاریخی به اندیشه

گردد. در آن زمان موضوع باستان بازمیو حکمای یونان 
ی جامعه توسط آنان پیوندی آموزش نخبگان و اداره

حال مبانی آموزش [؛ با این2ناگسستنی با یکدیگر داشتند]
ای از آموزش رسمی در تعلیم و عنوان شیوهتیزهوشان به

 [.3تربیت جدید، حدود دو قرن قدمت دارد ]
سنجی، فردی که روانبر اساس تعاریف امروزی مبتنی بر 

هوشبهر وی دو انحراف معیار باالتر از میانگین یعنی باالتر 
[. در حال حاضر نیز 4شود ]باشد، تیزهوش تلقی می 130از

های متعدد برای ارزیابی و با وجود تعاریف و ابداع شاخص
ی شناسایی و تشخیص آموزان تیزهوش، حوزهتشخیص دانش

درخشان تا حد زیادی  در آموزش و پرورش استعدادهای
[. 5های هوش و پیشرفت تحصیلی است ]متکی بر آزمون

آموزان های تشخیص و پذیرش دانشمروری اجمالی بر روش

[، 8[، ]7[، ]6تیزهوش درکشورهای اروپایی و ایاالت متحده ]
[، حاکی از آن است که در بعضی از کشورهای 10[، ]9]

ا، فنالند، یونان، اروپایی همچون بلژیک، دانمارک، اسپانی
ایتالیا، لتونی و هلند هیچ روش مشخصی برای شناسایی 

[. در بعضی کشورها 11آموزان تیزهوش وجود ندارد ]دانش
آموزان مانند یونان و ایتالیا وجود نداشتن مالک گزینش دانش

[. در 12دلیل نبود قوانین در این زمینه است ]تیزهوش، به
ش، سوئیس، آلمان، مجارستان، بسیاری از کشورها مانند اتری

ایرلند، لوگزامبورگ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، انگلستان و 
 آموزان تیزهوشایاالت متحده که قوانینی برای پذیرش دانش

گیرند که از های متعددی مدنظر قرار میوجود دارد، شاخص
آموز، گزارش جمله موارد مهم، نظر والدین، معلم، خودِ دانش

شناختی های روانی متخصصان و نتایج آزمونهاارزیابی
 [. 16[، ]15[، ]14[، ]13باشند ]می

ای برای گزینش یا در چین، مالک و روش استاندارد شده
تشخیص کودکان تیزهوش در سطح ملی وجود ندارد. 

ی وسیلهآموزان تیزهوش بهتشخیص رسمی دانش
 یج نظیرهای راشناسان و پژوهشگران با استفاده از روشروان

های های استاندارد شده، سنجش نیمرخها، آزمونمصاحبه
ی وسیلههای شخصیت تکمیلی بهعملی کودکان و فهرست
 [.17یابد ]معلمان و والدین انجام می

تاریخچه آموزش و پرورش تیزهوشان در ایران به سال 
گردد. در این سال، دبستان بازمی 1346-47تحصیلی 

آموز دانش 20ولین بار اقدام به پذیرش تهران برای ا« هشدار»
سازمان ملی پرورش [. »18در چهار پایه تحصیلی نمود ]

و بر اساس اهداف  1355در سال « استعدادهای درخشان
تعیین شده، جدا از نظام آموزش عمومی کشور شکل گرفت. 

ی سازمان ، تدوین اساسنامه1367بعد از انقالب و در سال 
های پراکنده در درخشان، به فعالیت ملی پرورش استعدادهای

زمینه آموزش تیزهوشان انسجام بخشید. سازمان ملی پرورش 
شود، استعدادهای درخشان که به اختصار سمپاد نامیده می

سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با هدف 
شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور در سطوح 

دارد. از جمله وظایف این سازمان،  مختلف تحصیلی فعالیت
فراهم نمودن و گسترش امکانات الزم برای شناخت و پرورش 
این استعدادها در سطوح مختلف تحصیلی و در سطح کشور، 

آموزان های مربوط به دانشپژوهش و تحقیق علمی در زمینه
سرآمد و فراهم ساختن امکانات کمک آموزشی و مادی کافی 

 [.19بضاعت است ]کمآموزان برای دانش
ی اساسی آموزش و پرورش تیزهوشان شامل دو مؤلفه

ا. هاست: شناسایی و تشخیص کودکان تیزهوش و آموزش آن
آموزان تیزهوش در مصوبه چگونگی شناسایی دانش
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ی شورای عالی انقالب فرهنگی چهارصدونوزدهمین جلسه
در دو بند مشخص شده است: الف( تدوین  1377/ 2/2مورخ  

های هوشی، رفتاری، آموزشی و تربیتی هر دوره؛ ب( شاخص
های شناسایی موجود و تعمیم آن به سطح اصالح روش

 [.20روستاها و مراکز دورافتاده ]
ها از مدارس با کیفیت باالی نظر به استقبال خانواده

 مدارس استعدادهای درخشان عالوه بر هم اکنونآموزشی، 
، گزیندیق آزمون ورودی برمیآموزان خود را از طرکه دانش

غیردولتی، هئیت امنایی، شاهد و ایثارگران، وابسته  مدارس
ها به حوزه و سازمان تبلیغات، نمونه دولتی، وابسته به دانشگاه

از جمله مدارسی هستند که به نیز ماندگار  و همچون سما
تیب بدین تر طور رسمی در عرصه تعلیم و تربیت حضور دارند.

های تیزهوشان آموزانی که برای قبولی در آزمونشوالدین دان
اند، در صورت عدم قبولی فرزندشان، باید گذاری کردهسرمایه

از بین مدارس مختلف، یکی را انتخاب کنند. این مدارس از 
 [.22[، ]21نظر کیفیت آموزش متفاوت هستند ]

در خصوص کیفیت آموزشی در مدارس تحقیقات 
نتیجه یکی از مطالعات در مورد متعددی انجام شده است. 

محور نشان ویژه جو یادگیریکیفیت آموزشی مدرسه به
تأثیر ساختار آموزان تحتدهد پیشرفت تحصیلی دانشمی

فرهنگی مدرسه است. بدین معنی که جو  -اجتماعی
محور باعث فراهم آوردن محیطی مناسب برای یادگیری

یابد افزایش می شود و در نتیجه اثربخشی مدرسهیادگیری می
[23.] 

هایی که مدارس دولتی و غیردولتی را با هم نتایج پژوهش
اند، حاکی از کیفیت باالتر مدارس غیردولتی مقایسه نموده

[. پژوهش 25[، ]24نسبت به مدارس دولتی عادی است ]
دهد که مدارس [ نشان می26نظری، وزیری و عدلی ]

محورتر از مدارس دولتی هستند.  -غیردولتی، مشتری
گونه تبیین شده بودن مدارس غیردولتی اینمحور  -مشتری

ی خدمات نگران است که مدارس غیردولتی در حین ارائه
هستند که مبادا با ارباب رجوع به توافق نرسند یا ارباب رجوع 

علت نارضایتی برای دریافت خدمات مراجعه نکند؛ بار دیگر به
ی خدمات، ارباب که در مدارس دولتی، ارائه کنندهدرحالی

دانند؛ لذا نسبت به نوع جوع )مشتری بیرونی( را مجبور میر
و کیفیت خدمات حساسیت خاصی ندارند و خود را در قبال 

 دانند. آن مسئول نمی
 درخشان استعدادهای پرورش ملی سازمان حاضر حال در

 و اول دوره متوسطه مدارس برای آموزدانش پذیرش برای
 سراسری آزمون یک برگزاری به اقدام دوم، دوره متوسطه
 لیتحصی پیشرفت نوع از آزمون این محتوای. کندمی کشوری

 طرح آموزاندانش درسی کتب محتوای از آن هایپرسش و

 [.27شود ]می
 ماهیّت درخشان استعدادهای ورودی آزمون که جاآن از

 ریقط از تا کنندمی تالش والدین دارد، تحصیلی پیشرفت
 افزایش آزمون این در موفقیّت احتمال فرزندشان، سازیآماده
 معموالً تیزهوشان آزمون برای آموزاندانش سازیآماده. دهند

 عمده. شودمی آغاز زودتر گاه و ابتدایی پنجم یپایه از
 استعدادهای آزمون برای کودکان سازیآماده هایفعالیّت

 رد نامثبت آمادگی، هایکالس در شرکت بر مبتنی درخشان
 و درسیکمک هایکتاب یتهیّه و ایدوره هایآزمون
 تعداد که جاآن از غیردولتی مدارس در. [28] است زنیتست

 عنوانبه درخشان استعدادهای آزمون در شدگانپذیرفته
 مدارس این شود،می تلقی هاآن آموزشی کیفیّت شاخص
 الوهع برنامهفوق صورتبه نیز را تیزهوشان آمادگی هایکالس

 بینندمی تدارک آموزاندانش برای خود رسمی هایآموزش بر
. کنندمی دریافت والدین از جداگانه طوربه راآن یهزینه و

 برای کودک سازیآماده فرایند در مادران ویژهبه والدین
 مشارکت این. دارند مشارکت تیزهوشان آزمون در شرکت
 ایهکتاب یتهیّه کالس، معلم با نظرتبادل شامل
 به ذهاب و ایاب در آموزدانش همراهی درسی،کمک
 مناسب محیط ساختن فراهم مدرسه، از خارج هایکالس
 کودک برای هاییمحدودیّت اِعمال گاه و خانه در مطالعه برای

 . شودمی خانواده و
های انجام یافته در خصوص میزان درگیر شدن پژوهش

آموزان حاکی از آن دانشهای تحصیلی والدین در فعالیت
آموزان در سطوح مختلف تحصیلی با است که موفقیت دانش

های یادگیری آنان ارتباط میزان مشارکت والدین در فعالیت
دهند مادران عالوه مطالعات مختلف نشان می[. به29دارد ]

تر از پدران در ابعاد مختلف تحصیلی فرزندشان مراتب بیشبه
 ی مهمی برایبینی کنندهنقش، پیشمشارکت دارند و این 

 [.31[، ]30شود ]آموز محسوب میپیشرفت تحصیلی دانش
الزم به ذکر است که ادراکات و تجربیات مادران در مورد 

آموزان آزمون استعدادهای درخشان، متفاوت از تجربه دانش
دنبال تجربیات مادران )و نه است و پژوهش فعلی به

انتخاب مادران به این دلیل بود که آموزان( بوده است. دانش
تر از سایر اعضای خانواده درگیر مادران در سنین ابتدایی بیش

 [. 32باشند ]های آموزشی فرزندشان میفعالیت
کشف و شناسایی ادراکات مادران از فرایند آمادگی و 
شرکت فرزندشان در آزمون استعدادهای درخشان، به فهم 

برای تحصیل در مدارس  آموزانی گزینش دانشپدیده
های مایهکند. استخراج دروناستعدادهای درخشان کمک می

تواند به مسئوالن و مرتبط با تجارب و انتظارات مادران می
 ویژهها و بهریزان آموزشی کشور نشان دهد که خانوادهبرنامه
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ترین تعامل را با فرزندان دارند، آزمون ورودی مادران که بیش 
دارس استعدادهای درخشان را چگونه ادراک و تحصیل در م

کنند. با توجه به ظرفیت محدود این قبیل مدارس و می
کنندگان در آزمون ورودی، شاید مسئوالن ناکامی اکثر شرکت

ذیربط بتوانند تدابیری اتخاذ نمایند تا از طریقی دیگر برخی 
 از این انتظارات را برآورده سازند. 

دراکات و تجربیات دست پژوهش حاضر در صدد کشف ا
آموزان داوطلب شرکت در ی مادرانِ دانشواسطهاول و بی

 آزمون از مادران یآزمون استعدادهای درخشان بود. تجربه
 شخصی و ارتباطی فرایند یک درخشان، استعدادهای مدارس
 در عمیق کاوش مستلزم پدیده این کشف است، پیچیده

 رویکرد لذا. باشدمی پدیده در درگیر افراد نگرش و تجربیات
 ادرانم که گردید انتخاب سؤال این به پاسخ در پدیدارشناسی

 نآزمو در شرکت داوطلب که ابتدایی ششم پایه آموزاندانش
 برای فرزندشان آمادگی هستند، درخشان استعدادهای

 کنند؟می تجربه چگونه را آزمون این در شرکت

 های پژوهشسوال
آموزان پایه ششم ابتداییِ دانشتجارب مادران  -1

داوطلب شرکت در آزمون استعدادهای درخشان، شامل کدام 
 های اصلی است؟مایهدرون
های اصلی مربوط به تجارب مایههر یک از درون -2

 های فرعی است؟مایهمادران، حاوی کدام درون
های اصلی و فرعی استخراج شده مایهبا توجه به درون -3

 مایه محوری تجارب مادران چیست؟ها، درونآن و ارتباط بین

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با رویکرد 

انجام شده است. پدیدارشناسی هم یک  1شناسیپدیدار
رویکرد کیفی در تحقیق و هم یک رویکرد فلسفی در مواجهه 

[. یکی از موارد مناسب برای 33با دنیای پیرامون ما است ]
پدیدارشناسی پاسخ مثبت به این سؤال است که  کاربرد روش

تر یک پدیده خاص وجود دارد؟ سازی بیشآیا نیاز به روشن
تواند میزان کم تألیفات در مورد پدیده باشد و شواهد آن می

تری نیازمند است چه که به توصیف و توضیح عمیقیا آن
[34.] 

عنوان یک روش پژوهش کیفی به پدیدارشناسی به
ب عنوان تجارکنند بهی رویدادهایی که افراد تجربه میمطالعه

جای پردازد. در این روش بهمی 2زیسته -بالفصل یا تجربه
فرض که ممکن بندیِ پیشتکیه بر هر نوع مفهوم یا طبقه

                                                           
1 phenomenology 
2 lived experience 
3 Colaizzi 

است به سوگیری منجر شود، تجارب افراد در یک بافت و 
ناسان [. پدیدارش35گیرند ]ی واقعی مورد توجه قرار میزمینه

راین کنند. بناببه تجارب مشترک افراد از یک پدیده تمرکز می
توان گفت منظور اصلی این روش کیفی، استخراج می

های کلی از تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش جوهره
[. برای حصول به این نتیجه، یک پدیده یا موضوعی 36است ]

در حال اند یا طور مستقیم تجربه نمودهکه افراد آن را به
ی آن هستند )مانند حاالت هیجانی نظیر خشم، سوگ تجربه

یا قرار گرفتن در معرض یک رویداد فشارآور همچون عمل 
های مرتبط از شود. سپس دادهجراحی قلب( انتخاب می

یل تحلوهنگام تجزیهگردد. بهآوری میکنندگان جمعمشارکت
فراد توصیف ها یا مضامین مشترک در تجارب اها، جوهرهداده
چه »شود که افراد شوند. در این توصیف مشخص میمی

[. انتخاب روش 37کنند ]تجربه می« چگونه»را « چیزی
منظور استخراج مضامین و پدیدارشناسی در این پژوهش به

آموزان داوطلب های مشترکی بود که مادرانِ دانشمقوله
 . نمودندشرکت در آزمون استعدادهای درخشان، تجربه می

گیری مبتنی بر هدف استفاده ی حاضر از نمونهدر مطالعه
کننده در پژوهش تا شرکت 18شده و گردآوری اطالعات از 

ها ادامه یافت. معیار انتخاب رسیدن به اشباع داده
آموزان دسته از دانشکنندگان در پژوهش، مادران آنشرکت

های سنام در کالپایه ششم بودند که اقداماتی از قبیل ثبت
رای زنی را بآمادگی برای آزمون تیزهوشان یا تهیه کتب تست

 داد که شرکتفرزندشان انجام داده بودند. این معیار نشان می
مشغولی برای در آزمون استعدادهای درخشان نوعی دل

 مادران مذکور است.
های باز آوری اطالعات، از مصاحبهجهت جمع

 ها در مکانیاین مصاحبهسازمان یافته استفاده گردید. نیمه
کنندگان انجام شد. قبل از آرام و با هماهنگی و تمایل شرکت

کنندگان جهت ضبط مصاحبه اجازه انجام مصاحبه از شرکت
گرفته شد و نیز در خصوص محرمانه بودن اطالعات شخصی 

 توانستند در صورتعالوه افراد میبه آنان اطمینان داده شد. به
گیری کنند. مصاحبه با یک ه مصاحبه کنارهعدم تمایل، از ادام

چه تجاربی از آمادگی فرزندتان برای آزمون »سؤال کلی 
 40تا  30شد و هر مصاحبه حدود آغاز می« تیزهوشان دارید؟

 کشید.دقیقه طول می
صورت گرفت.  3تجزیه و تحلیل اطالعات به روش کالیزی

 هایند تجزیه و تحلیل دادهدر روش کالیزی فرای
 [:38شود ]پدیدارشناسی در طی هفت مرحله انجام می
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های مربوط به جلسات مصاحبه ( هریک از یادداشت1 
شوند تا یک درک کلی از محتوای طور مکرر خوانده میبه

 دست آید.موضوع به
ای از ( برای هر یادداشت، اظهارنظرهای مهمی که جنبه2
شوند. دهند، استخراج میلعه را نشان میی مورد مطاپدیده

ی ها در یک برگ کاغذ دیگر با ذکر شمارهاین عبارت
 گردند.کننده در پژوهش، صفحه و سطر درج میمشارکت

بایست ( معانی استخراج شده از عبارات مهم می3
 ها تعیین گردد.صورتبندی شوند و معانی اصلی آن

های مربوط خوشه( معانی صورتبندی شده در طبقات و 4
 گیرند.ها جای میبه مقوله

شوند که ای در هم ادغام میگونههای پژوهش به( یافته5
 دست دهند.ی مورد مطالعه را بهیک توصیف جامع از پدیده

ی مایهی مورد نظر شامل درون( ساختار اصلی پدیده6
های فرعی توصیف مایههای اصلی و درونمایهمحوری، درون

 .شوندمی
 هایهای پژوهش، یافته( در نهایت برای اعتباریابی داده7

کنندگانِ پژوهش به آنان بازگردانده دست آمده از مشارکتبه
شود تا توصیف پژوهشگر از نتایج، با تجارب می

 کنندگان مقایسه گردد.مشارکت
ی ی اول، اظهارات ضبط شدهدر این پژوهش در مرحله

کنندگان در پژوهش چندین بار گوش داده شد و شرکت
ی طور دقیق به کاغذ منتقل گردید. در مرحلهبیانات آنان به

دار، اظهارات مرتبط و مهم دوم، برای استخراج اطالعات معنی
ها مشخص شد. در گام سوم با روش خط کشیدن زیر آن

دار، مطالب ظور تبدیل اطالعات خام به مضامین معنیمنبه
استخراج شده چندین بار مرور شد و سعی گردید میزان 

کنندگان تعیین ی شرکتارتباط مضامین با اظهارات اولیه
گردد. برای حصول اطمینان از صحت برداشت و استخراج 

ها، پژوهشگر متن پیاده شده از فایل مصاحبه را با مایهدرون
نظرات دیگر را در استخراج اران خود مرور نموده و نقطههمک

در مواردی که مضامین  ها مدنظر قرار داد. همچنینمایهدرون
ده کننمشخص نبود، متن پیاده شده از مصاحبه به مشارکت

های پژوهشگر را تأیید و موارد شد تا صحت برداشتبرگردانده 
ازی سیین، روشنمنظور تبنیاز به اصالح را مشخص سازد. به

بندی و رفع هرگونه عدم توافق و تناقضات موجود در و طبقه
ر طوهای مصاحبه بهتفاسیر، فرایند ارجاع مجدد به یادداشت

یافت. در هر مرحله و با پیشرفت کار با ادغام مکرر ادامه می
گرفت تر شکل میهای تفسیری، تحلیل ترکیبی و کلیخالصه

بهترین وجه با هم ارتباط یابند.  ا بههمایهتا مضامین و درون
 ی کلی یا مفهوم مورد نظر ارائه گردید.در نهایت تجربه

ها، تفاسیر و در پایان و برای اطمینان از اعتبار یافته 
کنندگان با نظرات آنان دست آمده از مشارکتهای بهمقوله

 تطبیق داده شد.

 هایافته
و  45تا  33ی سنی زن با دامنه 18در این پژوهش، 

نفر  4سال مشارکت نمودند. میزان تحصیالت  37میانگین 
نفر لیسانس بود. به لحاظ  6نفر دیپلم و  8تر از دیپلم، کم

دار نفر خانه 11نفر از شرکت کنندگان، شاغل و  7اشتغال، 
نفر از  8کنندگان، پسر و فرزند نفر از شرکت 10بودند. فرزند 

 دختر بودند. کننده در پژوهش،مادران شرکت

های ی اصلی )دغدغهمایهدر این پژوهش سه درون
انتخاب مدرسه، کیفیت باالی آموزش و آمادگی برای آزمون( 

 1ی فرعی استخراج گردید. در جدول و یازده درون مایه
های اصلی و فرعی به همراه تعداد و درصد توافق مایهدرون

 است.طور خالصه نشان داده شده کنندگان بهمشارکت

 هاهمراه تعداد و درصد توافق آنکنندگان بههای اصلی و فرعی تجارب مشارکتمایه. درون1جدول
 مایه فرعیدرون مایه اصلیدرون
 انتخاب هایدغدغه

 مدرسه
 سردرگمی

 مدارس نامطلوب شرایط
 دولتی

 غیردولتی مدارس باالی یهزینه

 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
16 89 14 78 10 55 9 50 

 آموزش باالی کیفیت
 بین رقابت
 آموزاندانش

 کنکور در قبولی خوب معلمان تدریس

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 

15 83 8 44 12 67 15 83 

 رقابتی جو وجود اضطراب آزمون برای آمادگی
 اهداف گرفتن قرار الشعاعتحت

 مدرسه
 و وقت صرف

 هزینه
 هایفعالیت بر تأثیر

 خانواده
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
15 83 9 50 10 55 11 61 13 72 12 67 
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تجارب مادران از آمادگی بر این اساس، مضامین مرتبط با  
فرزندشان برای شرکت در آزمون استعدادهای درخشان 

 عبارتند از:
های مایهیکی از درون های انتخاب مدرسه:دغدغه  -1

کنندگان به آن اشاره داشتند، این بود اصلی که اکثر شرکت
که نگران انتخاب مدرسه برای ادامه تحصیل فرزندشان در 

های فرعی این مایهشند. درونبادوره اول متوسطه می
مضمون، سردرگمی، شرایط نامطلوب مدارس دولتی و 

 ی باالی مدارس غیردولتی بود.هزینه

کنندگان در پژوهش در این خصوص که اگر شرکت 1-1
فرزندشان از آزمون تیزهوشان قبول نشود، کدام مدرسه را 

 نام انتخاب کنند، دچار سردرگمی بودند.برای ثبت
ن موندیم که دخترم را کجا ثبت نام کنیم. اگه ما اال»

قبول نشه باید فکر کنیم که چیکار کنیم ... اگه قبول شد، 
اول هم گفتم دیگه دغدغه و فکر انتخاب مدرسه رو نخواهیم 

یم از گوینام کنیم ... میکه چیکار کنیم، کجا ثبتداشت. این
ول اگه قبکنیم. ولی نام میجا ثبتجا قبول شده در همیناین

 «دونم باید چیکار کنیم.نشد ... نمی
 گوید:ی دیگر میشرکت کننده

گم اگر قبول بشه که چه بهتر اگه نشد باید در می» 
مدرسه شاهد یا هر کدوم از مدارس دولتی که خوب باشه در 

کنیم. البته مدرسه شاهد هم برای خودش نام آن ثبت
 ...«دونم شرایطی داره ... نمی

ی آموز در سنین نوجوانی، دغدغهفتن دانشقرار گر
که طوریدهد؛ بهانتخاب مدرسه را برای والدین افزایش می

ی مناسبی تحصیل کند، کنند اگر در مدرسهفکر می
 مشغولیت دیگری غیر از درس نخواهد داشت.

خواد بچه سرش با درس مشغول باشه دوره دلم می»
ای مشغولیت دیگهراهنمایی دوره حساسیه ... دوست ندارم 

تر به درس توجه همین دلیل دوست دارم بیشبه داشته باشه؛
 «داشته باشه.

کننده در پژوهش، کیفیت اغلب مادران شرکت 2-1
همین دلیل کردند و بهمدارس دولتی را پایین ارزیابی می

 نام در این قبیل مدارس نداشتند.تمایل چندانی به ثبت
خواهیم بچه را در گفتم نمیی معمولی را هم که مدرسه»

حاال دیگه طوری شده که »نام کنیم ... ای ثبتهر مدرسه
خوان اکثراً در تیزهوشان، نمونه دولتی و های درسبچه

ها خونند. در مدارس عادی دولتی بچهها درس میغیرانتفاعی
 «کشن.ها کار نمیضعیف هستن و معلمان هم چندان از بچه

کنندگان در این پژوهش، کیفیت مدارس شرکت 3-1
کردند؛ غیردولتی را باالتر از مدارس دولتی ارزیابی می

نام در این مدارس زیاد ی ثبتحال از نظر آنان هزینهبااین

نام در مدرسه را دلیل عدم ثبت ای عامل هزینهاست. عده
غیردولتی در صورت قبول نشدن از آزمون استعدادهای 

که برخی با وجود نارضایتی کردند؛ درحالین عنوان میدرخشا
ها را به ی باالی تحصیل در مدارس غیردولتی، آناز هزینه

 دادند.مدارس دولتی ترجیح می
تونم دروغ بگویم ما بچه رو در مدرسه غیرانتفاعی نمی»
ی نام نکردیم. هزینهنام نخواهیم کرد. برادرش را هم ثبتثبت

 ...«رسیم نمی آن باال است ...
 گوید:ی دیگر میکنندهشرکت

نم. کنام میبرم در غیرانتفاعی ثبتاگر قبول نشه می»  
اش در خواد بچهاین دلیل آدم می اش باال است بهفقط هزینه

 «تیزهوشان درس بخونه.
کنندگان در پژوهش، شرکت کیفیت باالی آموزش: -2

را باالتر از  کیفیت آموزش در مدارس استعدادهای درخشان
های فرعی شامل مایهنمودند. درونسایر مدارس ارزیابی می

 رقابت، تدریس معلمانِ خوب و قبولی در کنکور بود.

کنندگان در پژوهش، همگنی برخی از شرکت 1-2
آموزان در مدارس استعدادهای درخشان و وجود رقابت دانش

 دارسرا از عوامل اصلی کیفیت باالی آموزش در این قبیل م
 کردند.تلقی می

ترند ... پسر من نسبت خوانها درسدر این مدارس بچه»
 تر ازهای ضعیفتره؛ وقتی بچههای دیگر کمی قویبه بچه

ترم ... ها قویگه من از اینبینه، با خودش میخودش را می
ها مثل خودش هستند، ی بچهولی در تیزهوشان که همه

 هایگه که بچهه. دیگر نمیها رقابت کنکنه با آنسعی می
ترم و تالش ها قویتر بلدن و من از آندیگه از من هم کم

خونه و به جا بهتر درس میکنم بچه در اوننکنه ... فکر می
جا درس بخونه ... خواد که در آنهمین دلیل خیلی دلم می

 «بچه هم رقابت را دوست داره...
دارس، یکی از وجود معلمانِ بهتر نسبت به سایر م 2-2
های فرعی مربوط به کیفیت باالی آموزش در مایهدرون

 مدارس استعدادهای درخشان بود.
های تیزهوشان در سطح باالیی هستند... بهترین معلم»

اند... اگه بچه در معلمان شهر را در این مدارس جمع کرده
تیزهوشان درس بخونه آدم دیگه از بابت معلم فکرش 

 « راحته...
کنندگان در پژوهش، در انتخاب کثر شرکتا 3-2

ی تیزهوشان، شاخص قبولی در کنکور را هم مدنظر مدرسه
 داشتند.

یه وقت هست بچه در تیزهوشان درس بخونه و یکی »
که در مدرسه عادی ... یه وقت از تیزهوشان در کنکور این

کنه و یکی این که از مدرسه عادی ... خیلی فرق شرکت می
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 ...«داره 
ی اصلی در مایهاین درون آمادگی برای آزمون: -3

الشعاع قرار ی اضطراب، وجود جو رقابتی، تحتبرگیرنده
گرفتن اهداف آموزشی در مدرسه، صرف وقت و هزینه و تأثیر 

 های خانواده است.بر فعالیت

های متداولِ تجربه شده توسط مادران یکی از هیجان 1-3
د. این اضطراب به دلیل کننده در پژوهش، اضطراب بوشرکت

وجود رقابت شدید برای ورود به مدارس استعدادهای 
 شد.درخشان تجربه می

های گویم بچهاحساس اضطراب شدیدی دارم و می»
تر از او هم زیاد هستند. از اول اضطراب داشتم ولی با قوی

 «تر شده...نزدیک شدن به زمان آزمون، اضطرابم بیش
طراب مادران، فشارهای موجود یکی دیگر از موضوعات اض

 در مدارس تیزهوشان پس از قبولی احتمالی فرزندشان بود.
همه فشار را نداشته باشه ترسم اعصابش تحمل اینمی»

... حاال شاید استعدادش را هم داشته باشه ... چون بچه به 
بازی کردن هم نیاز داره. در مدرسه تیزهوشان فرصتی برای 

همین دلیل نگرانم که بچه نتونه به بازی کردن وجود نداره
 «تحمل کنه.

آمادگی برای آزمون استعدادهای درخشان، یک جو  2-3
وجود آورده های آنان بهآموزان و خانوادهرقابتی در بین دانش

 است.
ها طوری که بچهوجود اومده در مدرسه رقابت به»

خودشون هم از این رقابت خوششون میاد ... ما هم دوست 
مون در مدرسه خوبی درس بخونه. علت م که بچهداری

خواد ... در مدرسه که رقابت اش اینه که بچه خودش میاصلی
شه که ما هم درگیر بشیم. مثالً معلم وجود داره اون باعث می

اد ما خومیگه باید فالن کتاب را بخرید. وقتی بچه خودش می
 «گوییم راه را باز کنیم تا بخونه.هم می
داشتند که کنندگان در پژوهش اظهار میشرکت 3-3

های عادی مدارس را آزمون استعدادهای درخشان، برنامه
 تحت تأثیر قرار داده است.

بودم فقط  دخترم در ریاضی ضعیفه. من به معلم گفته»
کتاب خودش را تدریس کند ولی او برعکس فقط تیزهوشان 

( آموز)دانش کرد. حتی چند بار هم به او گفتم خانم ...کار می
اصی کرد چیز خکتابش را بلد نیست. معلم فقط تست کار می

 «خواست تست بزنه.یاد نداد فقط ازش می
ها برای قبولی فرزندشان در آزمون خانواده 4-3

 شوند.هایی میاستعدادهای درخشان متحمل هزینه
های ام ... در کالسکه توان مالی و جانی داشتهتا جایی»

ام. هر نام کردههای خصوصی ثبتو کالس تقویتی مدرسه
کتابی را هم که خواسته براش گرفتیم. خودم نتونستم به او 

لیل همین دکمک کنم چون سطحش باال است، بلد نیستم. به
نام های مختلف ثبتام در کالستا جایی که توان داشته

 «ام.کرده
وه منظور قبولی فرزندشان در آزمون، عالها بهاکثر خانواده

 کنند.بر هزینه، در خانه نیز وقت صرف می
کنیم، خصوصاً پدرش وقتی از سر تو خونه خیلی کار می»
کند. یعنی اآلن حدود تر کار میخونه میاد، با او بیشکار به

 « کنیم.دو ساله که روی اون کار می
کنندگان، آمادگی برای آزمون طبق اظهارات شرکت 5-3

های خانواده از جمله ارتباط عالیتاستعدادهای درخشان، بر ف
 با فامیل و تفریح تأثیر گذاشته است.

اآلن از چند ماه پیش دیگه به خونه فامیل رفت و آمد »
ی مادرم که در شهرستان هستند کنیم. حتی عید، خونهنمی

هاش عقب بمونه. پارسال به خوام از درسنرفتیم. نمی
و علوم شرکت  های ریاضیمسافرت هم نرفتیم تا در کالس

 « کنه...

 گیریبحث و نتیجه
در این پژوهش، تجارب مادرانی که فرزندشان در کالس 
ششم ابتدایی در حال تحصیل بودند و خود را برای شرکت 

کردند مورد بررسی در آزمون استعدادهای درخشان آماده می
ها نشان داد که در ایران پژوهش چندانی قرار گرفت. بررسی

انجام نگرفته و تحقیقات مشابهِ صورت گرفته  در این موضوع
عالوه باشد. بهدر سایر کشورها در این خصوص بسیار اندک می

اجتماعی و همچنین نوعِ  -دلیل تفاوت شرایط فرهنگیبه
های آموزشی، نتایج این قبیل تحقیقات، به شرایط کشور نظام

کنندگان، در سه باشند. تجارب مشارکتما قابل تعمیم نمی
های انتخاب مدرسه، کیفیت باالی ی اصلیِ دغدغهمایهدرون

 آموزش و آمادگی برای آزمون منعکس گردیده است.
 مشغولیهای پژوهش حاضر این بود که دلیکی از یافته

کننده در این پژوهش، انتخاب مدرسه مهمِ مادران شرکت
دهند که ها نشان مینام فرزندشان است. پژوهشبرای ثبت

مدرسه و ماهیت محیط یادگیری که توسط مدرسه کیفیت 
گذارد و این آموزان تأثیر میشود بر انگیزش دانشایجاد می

[. 39ی مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دارد ]انگیزش، رابطه
از نظر مادران مشارکت کننده در پژوهش، مدارس 

ی استعدادهای درخشان، کیفیت باالی آموزشی و هزینه
جا سازند. از آنها فراهم میزمان برای آنهمطور پایین را به

آموزان خود را از که مدارس استعدادهای درخشان، دانش
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گزینند، نوعی همسانی برمی 1ریق برگزاری آزمون هماهنگط 
آموزان این مدارس وجود دارد که رقابت تحصیلی را در دانش

ای مثبت و در کند. مادران، این رقابت را جنبهتشدید می
 کنند. جهت پیشرفت تحصیلی فرزندان تلقی می

های در مورد رقابت یا همکاری در محیط کالس پژوهش
ت حاکی از آن است که فراوانی انجام شده است. نتایج تحقیقا

د وجوای برای یادگیری بههر چند رقابت ممکن است انگیزه
وز آمآورد؛ اما رقابت به این معنی است که موفقیت یک دانش

باشد؛ این وضعیت باعث آموز دیگر میمعنی شکست دانشبه
شود اعضای کالس به یکدیگر کمک نکنند و روابط می
 [ .40فردی آسیب ببیند ]بین

کنندگان در آموزان، مشارکتوه بر رقابت بین دانشعال
این پژوهش بر این باور بودند که معلمانِ مدارس استعدادهای 

کنند. درخشان نسبت به مدارس دولتی بهتر تدریس می
بررسی روند اداری انتخاب معلمان مدارس تیزهوشان حاکی 

کنند تا از آن است که ادارات آموزش و پرورش تالش می
ن معلمانِ موجود را برای تدریس در مدارس تیزهوشان بهتری

حال معلمان مدارس استعدادهای درخشان، برگزینند؛ با این
گروهی جدا از دبیران مدارس عادی نیستند و بسیاری از 

ها، عالوه بر تدریس در مدارس استعدادهای درخشان، در آن
 ظلحاپردازند. بهمدارس عادی نیز ساعاتی را به تدریس می

امکانات مادی عمالً امتیاز چندانی به معلمان استعدادهای 
 68208/681نامه شماره گیرد. در تصویبدرخشان تعلق نمی

العاده درصد فوق 30هیأت وزیران پرداخت  19/9/1367مورخ 
استثنایی این گروه از معلمان همانند معلمان مدارس سازمان 

ت ون پرداخآموزش و پرورش استثنایی تصریح شده که تاکن
 [.41نشده است ]

های مناسب در کنکور یکی انداز قبولی در رشتهچشم
دیگر از دالیل ترجیح مدارس استعدادهای درخشان نسبت به 
سایر مدارس است. بنا به گزارش رئیس وقت سازمان سمپاد، 

التحصیل از مدارس آموزان فارغدرصد دانش 90بیش از 
ه از کنکور پذیرفته شده استعدادهای درخشان در رشته دلخوا

های آزمایشی به این قبیل های برتر در گروهو رتبه
[. آمارهای مربوط به 42آموزان اختصاص داشته است ]دانش

موفقیت در المپیادها حاکی از آن است که اکثر قبول شدگان 
آموزان استعدادهای درخشان در این المپیادها را دانش

شدگان در جا که قبولآن[. از 44[، ]43دهند ]تشکیل می
توانند بدون شرکت در کنکور سراسری وارد این المپیادها می

آموزان و والدین آنان اهمیت خاصی ها شوند، دانشدانشگاه
 برای این موضوع قایل هستند.

 
                                                           

 صورت هماهنگ کشوری بود.به 93-94آموز برای سال تحصیلی شد ولی آزمون گزینش دانشاستانی برگزار میبه صورت طور هماهنگ های قبل به. این آزمون در سال 1

نام ها از همان زمانِ انتخاب دبستان برای ثبتخانواده
از آزمون فرزندشان، عملکرد آن مدرسه را در میزان قبولی 

دهند. در مدارس ابتدایی در تیزهوشان مورد توجه قرار می
زنی و آمادگی آموزش تستکنار دروس رسمی، زمانی هم به 

یابد. برای آزمون استعدادهای درخشان اختصاص می
های مرتبط با آمادگی برای آزمون استعدادهای فعالیت

م های پنجم و ششآموز به پایهدرخشان با ارتقای دانش
ویژه ها )بهآموزان و خانوادهشود. دانشابتدایی تشدید می

توجهی برای قبولی در ی قابلهایی که وقت و هزینهخانواده
ی زمانی اضطراب زیادی اند( در این دورهآزمون صرف نموده

 کنند.را تجربه می
آموزان و والدین آنان، یکی از دالیل اضطراب شدید دانش

های موجود آزمون و سنجش ناشی از روشهای وارده استرس
تواند آینده و [. وقتی یک آزمون می45باشد ]ورودی می

سرنوشت تحصیلی کودک را رقم زند، آمادگی برای شرکت در 
همراه خواهد داشت. این موضوع  ی اضطراب را بهآن، تجربه

های ورودی مدارس استعدادهای از انتقادهای وارده بر آزمون
های ورودی این . از نظر منتقدان، آزموندرخشان است

شند. بامدارس استاندارد نیستند و از اعتبار الزم برخوردار نمی
های ورودی استعدادهای درخشان از نوع پیشرفت آزمون

های آن فقط از محتوای کتب باشند و پرسشتحصیلی می
[؛ بنابراین این 46شوند ]آموزان طرح میدرسی دانش

بر مطالب و محتوای کتب درسی هستند و نه  ها مبتنیآزمون
شناختی یا ابزارهای شناسایی های استاندارد روانآزمون

[. اجرای صرفاً یک آزمون برای 47استعدادهای چندگانه ]
تشخیص کودکان تیزهوش و سرآمد و سپس جداسازی 

تواند عالوه بر آموزان عادی و تیزهوش بر اساس آن، میدانش
ای را بر مالحظهاختی، فشار قابلشنهای روشکاستی
 [.48های آنان وارد سازد ]آموزان و خانوادهدانش

ی آزمون استعدادهای درخشان با نظام آموزش رابطه
ابتدایی کشور همانند ارتباط کنکور با آموزش متوسطه است. 

های آموزش ها، برنامهگونه که آزمون ورودی دانشگاههمان
جای آموزان بهار داده و دانشالشعاع قرمتوسطه را تحت

اند، زنی تمایل یافتهیادگیری عمیق مفاهیم، به تست
آموزان دبستانی نیز تحت فشار خانواده، معلمان و فشار دانش

کنند که خود را مهیای شرکت ای مطالعه میگونهرقابتی، به
در آزمون استعدادهای درخشان کنند. سبحانی و شهیدی 

شناختی کنکور را بر نی، اثرات روان[ در پژوهشی میدا49]
ان توجمله میاند که از آننیافتگان به دانشگاه انجام دادهراه

بودن سطح سالمت عمومی، عزت نفس پایین،  به پایین
اضطراب و افسردگی اشاره نمود. ولی در خصوص وضعیت 
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گذاری فراوان از آموزانی که با وجود تالش و سرمایهدانش
ستعدادهای درخشان و نمونه دولتی قبول آزمون مدارس ا

 مندی انجام نشده است.های نظاماند، پژوهشنشده
ها برای آمادگی فرزندشان جهت شرکت در آزمون خانواده

کنند توجهی را صرف میی قابلاستعدادهای درخشان هزینه
ها، استخدام معلم نام در آموزشگاهها، ثبتترین آنکه مهم

 باشند.کمک آموزشی و تست می خصوصی و خرید کتب
کنندگان در پژوهش، آمادگی بر اساس اظهارات شرکت

های اجتماعی و برای آزمون ورودی تیزهوشان، فعالیت
ی هنگام تحصیل فرزند در پایهویژه بهتفریحی خانواده را به

 ششم محدود ساخته است.
ی محوری استخراج شده در این پژوهش، آینده مایهدرون

ر ی مضامین دیگآموز است که همهفت تحصیلی دانشو پیشر
طور رسد والدین و بهنظر میدهد. بهرا تحت پوشش قرار می

ی های کودکی، نگران آیندهاخص مادران، از همان سال
خواهند برای شغلی فرزندشان هستند و می -تحصیلی

 گذاری کنند. موفقیت آنان سرمایه
طور تلویحی استنباط ی دیگر پژوهش حاضر که بهیافته

بندی کیفیت آموزشی مدارس مختلف از نظر شود رتبهمی
کننده است. بر این اساس، مدارس استعدادهای مادران شرکت
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