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قبل از آزمون سراسری
دقت  با  را  آزمون  دستورالعمل های  
بخوانید و به جزئیات آن نیز توجه کنید. 
سؤاالت  دفترچه های  تعدد  به  عنایت  با 
و تحت  را مدیریت کنید  زمان  تخصصی، 
و  سؤاالت  باشید.  داشته  خود  کنترل 
حاوی  اغلب  آزمون،  دستورالعمل های 
بنابراین،  هستند؛  ارزشمندی  اطالعات 
بخوانید  دقت  با  را  دستورالعمل ها  تمام 
شما  از  که  را  آنچه  که  شوید  مطمئن  تا 

خواسته می شود، متوجه شده اید.
هیچ روش جایگزینی برای آماده سازی 
وجود  درسی  برنامۀ  محتواء  بر  تسلط  و 
ندارد. بسیاری از تاجران عرصۀ تست زنی، 
ترویج  را  تست زنی  مختلف  روش های 
به  تسلط  بدون  اینکه  جمله  از  می کنند؛ 
هر  درست  پاسخ  می توان  درسی،  موضوع 
هیچ  زد.  حدس  را  چهارگزینه ای  سؤال 
 ،q و  pکدام از این روش ها از قبیل: روش
مهندسی معکوس، قرینه سازی و کلیدیابی، 
در آزمون های استاندارد پیشرفت تحصیلی 
کاربرد ندارد. باید توجه داشت که بهترین 
همان  که  روش هست  روش، سخت ترین 
درسی  محتواء  بر  تسلط  و  کردن  مطالعه 
است. اگر در طول ترم و تا قبل از آزمون 
مواد  به  اگر  و  نکرده اید  مطالعه  ماه،  دی 
تسلط  ماه  دی  آخر  سراسری  آزمون 
راهبردهای تست زنی  باشید، همۀ  نداشته 
آمادگی  نیستند.  دنیا هم کمک کننده  در 
بسیار  نکتۀ  یک  سراسری،  آزمون  برای 
مهم و کلیدی است و تالش های منسجم 

و منظِم مطالعه و تسلط بر منابع درسی، 
برای  آزمون سراسری  به  مانده  روز  دو  تا 
است؛  مفید  شما  مناسب  عملکرد  بهبود 
بنابراین، براساس آمادگی خود به سؤاالت 
چهار گزینه ای پاسخ دهید و سؤالی را که 
به درستی گزینه های آن شک دارید، بدون 
پاسخ بگذارید؛ چون براساس درجۀ آزادی 
 ،)df = n - 1 = 3( آزمون چهارگزینه ای
هر سه گزینۀ غلط، نمرۀ یک گزینۀ درست 
را از عملکرد شما حذف می کند. این نمرۀ 
پاسخ  که  است  سؤال هایی  بابت  منفی، 
انتخاب کرده اید.  و گمان  با حدس  را  آن 
طبق مطالعات ۱5 سال گذشته در حوزۀ 
نظریۀ  و  یادگیری  شبکه ای  عصب شناسی 
تفاوت  داوطلبان،  از  بسیاری  پیوندگرایی، 
خود  مطمئن  پاسخ  و  حدسی  پاسخ  بین 
که  می دانند  کاماًل  و  می کنند  درک  را 
به  پاسخ  و  حدسی  سؤال،  کدام  به  پاسخ 
کدام سؤال با قطعیت و یقین بوده است. 
به  که  می شود  پیشنهاد  خاطر  همین  به 
پاسخ  گزینه ای  از سؤاالت چهار  آن گروه 
دهید که جواب آن را با قطعیت و احتمال 
در  آنکه  ضمن  می دانید؛  درست  باال 
بیشتر  داوطلبان  استرس زا،  موقعیت های 
شک می کنند و سؤاالت با وسواس زیادی 

پاسخ داده می شود.
گروه  آزمون  مقرر  زمان  به  توجه  با  
آزمایشی خود، تالش کنید که شرایط روز 
برای  فیزیکی  نظر  از  را  سراسری  آزمون 
خودتان شبیه سازی کنید و خود را به آن 
عادت دهید؛ برای مثال، اگر ساعت آزمون 

صبح   8/3۰ ساعت  پنجشنبه  روز  شما 
است، پیشنهاد می شود که سه روز پشت 
بنشینید  روی صندلی  این ساعت  در  هم 
روز  شرایط  تا  کنید  تست زنی  تمرین  و 
آزمون برایتان عادی و معمولی باشد. برای 
یا پنج ساعت  از داوطلبان، چهار  بسیاری 
تحمل  غیرقابل  صندلی،  روی  نشستن 
تمرینی،  چنین  انجام  بنابراین،  هست؛ 
روز  با  انطباقی  کار  و  ساز  یک  ایجاد 

سرنوشت ساز آزمون سراسری است.  
کنید.  تنظیم  را  خوابتان  برنامۀ  
بسیاری از داوطلبان در طی دوره آمادگی 
و  خواب  ساعت  سراسری،  آزمون  برای 
به  بیداری شان تغییراتی داشته و بدنشان 
بیدار ماندن در شب عادت کرده است. در 
روزهای نزدیک به آزمون سراسری، سعی 
مرتب  را مجدداً  الگوی خوابتان  که  کنید 
کنید؛ چون مغز و بدن شما باید به شکلی 
بتوانید در ساعت شروع  بازتوانی شود که 
آزمون، در نهایت آمادگی ذهنی، شناختی 
و هیجانی، پاسخگویی به سؤاالت را شروع 

کنید.
همچنین به داوطلبان توصیه می شود 
برگزاری  روز  به  منتهی  روزهای  در  که 
غذاهای  مصرف  از  سراسری،  آزمون 
پُرحجم و سنگین خودداری کرده و در این 
ایام صرفاً غذاهای سبک و خانگی مصرف 
کنند. ضمناً تناول غذاهایی همانند: سیب، 
بادام  و  آجیل  برکلی،  کلم  ماهی،  ماست، 
منظور  به  آزمون،  از  قبل  روزهای  در 
سراسری  آزمون  روز  در  خستگی  کاهش 

هستند؛  مؤثر  حافظه،  بازآوری  افزایش  و 
اما با این حال، نمی توان یک سبک تغذیۀ 
خاص را به همه توصیه کرد؛ چون برخی 
از غذاها حساسیت  به بعضی  از داوطلبان 
مسمومیت  عالیم  آن،  مصرف  با  و  دارند 
سوی  از  می شود؛  ظاهر  آنها  در  غذایی 
همواره  غذاها،  از  برخی  مصرف  دیگر، 
واکنش یکسانی نخواهد داشت؛ به عنوان 
مصرف  داوطلبان،  از  بسیاری  در  مثال، 
سراسری،  آزمون  از  قبل  تلخ  شکالت 
و حواس جمعی می شود  باعث هوشیاری 
به  منجر  داوطلبان،  از  دیگر  برخی  در  و 
کاهش فشار و خستگی روانی و افت انرژی 
می شود. به همین خاطر، می توان فقط به 
این توصیه بسنده کرد که داوطلبان باید از 
مصرف غذاهای پرحجم، سنگین و جدید، 
در  دو یا سه روز مانده به آزمون سراسری، 

پرهیز کنند.
به  مانده  روز  دو  را  خود  مطالعات  
بسیاری  کنید.  متوقف  سراسری  آزمون 
آزمون  برگزاری  شب  تا  که  داوطلبان  از 
سراسری به مطالعه و یادگیری می پردازند، 
تصوری از این نکتۀ مهم ندارند که مطالعه 
تا لحظۀ آخر، یادآوری جزئیات و اطالعات 
چون  می کند؛  اختالل  دچار  را  قبلی شان 
مباحث  خالصۀ  یا  مطالب  شما  وقتی 
حافظۀ  می خوانید،  را  مهم  نکته های  یا 
یاد  قباًل  مفاهیم  یادآوری  برای  کاری تان 
گرفته شده، دچار مشکل می شود و فقط 
مطالبی را که از نظر زمانی نزدیک است، 
بازخوانی )یادآوری  َروند  به یاد می آورد و 

پیشنهاد چند راهربد آزمون دهی در رشایط پاسخ دهی به سؤاالت 

آزمون رسارسی بر اساس نظریات یادگیری رفتارگرایی و شناخت گرایی

ــای ــونسراســری،درروزه آزم
پنجشــنبه29دیمــاهوجمعــه
30دیماهامسالبرگزارمیشود.
به که میکند سعی مقاله این
صورتخالصهوساده،چندنکتۀ
قبلازآزمونسراسریوحینآن

رابیانکند
تاداوطلباندرروزبرگزاریآزمون
سراسری،بهترینعملکردخودرا

داشتهباشند.
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قبلی در  جزئیات مفاهیم درسی( مفاهیم 
حافظۀ درازمدت، با عملکرد ضعیفی همراه 
اختالل  یا  بازداری  َروند  این  شد.  خواهد 
تا  همین  خاطر  به  پیشین،  یادآوری  در 
به  است.  کردن  مطالعه  نود«  »دقیقۀ 
همین خاطر، توصیه می شود که بین زمان 
مطالعۀ طبق برنامه و روز برگزاری آزمون 
سراسری، استراحتی هرچند کوتاه )حداقل 
3۰ تا ۴8 ساعت( را برای خودتان در نظر 
آزمون،  این  برگزاری  روز  در  تا  بگیرید 
بازشناسی  قبل  از  یادآوری  شمول  همۀ 
و  تسلط(  عدم  یا  تسلط  میزان  )تشخیص 
مرتبط  دقیق  جزئیات  )یادآوری  بازخوانی 
بهینه  عملکرد  دارای  درسی(،  مفاهیم  با 
بازی های  پیاده روی روزانه، تمرین  باشد. 
ذهنی وکامپیوتری و گذراندن وقت با افراد 
خانواده نیز می تواند بهترین استفاده شما 
از زمان استراحت تان در این روزها باشد.  

که  کرد  انکار  نمی توان  بی تردید  
استرس )فشار( و اضطراب آزمون سراسری 
زیاد  سالگی،   ۱8 زمستان  نخستین  در 
بوده و هست، اما از طرفی باید راهکارهای 
موقعیت های  با  مقابله  در  را  سازگارانه 
پذیرفت.  نیز  کننده  مضطرب  و  استرس زا 
پراسترس  روزهای  در  که  گرفت  یاد  باید 
خود  عملکرد  بهترین  هم  اضطراب  پُر  و 
از یک  برخورداری  باشیم؛ چون  را داشته 
حد  تا  اضطراب،  و  فشار  بدون  زندگی 
پذیر  امکان  یکم  و  بیست  قرن  در  زیادی 
نیست. برای کنترل و مدیریت این سطح از 
استرس و اضطراب، در شماره های گذشته، 
راهبرد  ذهن آگاهی،  مانند:  روش  چند 
مقابله ای و خودگویی معرفی شده است که 
اجرا و تمرین آنها، منجر به افزایش اعتماد 
به نفس و قوای ذهنی و تمرکز داوطلبان 

خواهد شد.    

هنگام برگزاری آزمون سراسری
در سه یا چهار دقیقۀ اول آزمون، سعی 
کنید که با بردباری و صبر زیاد و به صورت 
آنها  به  و  بخوانید  را  سؤاالت  کند،  بسیار 
پاسخ دهید تا مکانیسم های حافظه تان به 
صورت سازگار و انطباقی فراخوانده شوند. 
دقیقه، می توانید سرعت خود  پنج  از  بعد 
را بیشتر کنید. معموالً  هرچه زمان پیش 
مسلط  و  اکتسابی  محتواء  یادآوری  برود، 
شده، راحت تر و با فشار شناختی کمتری 
اتفاق می افتد. بسیاری از داوطلبان گزارش 
آزمون،  شروع  محض  به  که  می دهند 
تصور می کنند که هیچ چیزی به یادشان 
در  اما  نیستند؛  بلد  چیز  هیچ  و  نمی آید 

مکانیسم  این  آرام  آرام  آزمون،  ادامۀ 
انطباقی حاکم می شود. 

داشتن دو پاسخ صحیح برای یک سؤال 
چندگزینه ای، غیرمعمول نیست؛ بنابراین، 
به جزئیات هم توجه کنید. ممکن است که 
در  را  درست  گزینه های  همۀ  سؤال،  یک 
خود داشته باشد، اما باید بدانید که پاسخ 
سؤال، درست ترین جواب )هم جامع و هم 
مانع( هست. این سؤال های چهارگزینه ای، 

پاسخ،  صحیح ترین  نوع  از  سؤال هایی  به 
سؤالی  اگر  مثال،  برای  هستند؛  معروف 
پرسیده شود که »شما ساکن کدام یک از 

گزینه های زیر هستید؟«، 
کهکشان راه شیری        قارۀ آسیا   
کشور ایران           شهر تهران 

این سؤال از این نوع است. 
شده  تعیین  زمان  از  استفاده  نحوۀ  
کنید.  برنامه ریزی  را  پاسخگویی  برای 
بگذارید  وقت  ثانیه  سی  آزمون،  آغاز  در 
از  بخش  هر  برای  که  بزنید  تخمین  و 
خواهید  زمان  چقدر  سؤال،  هر  و  آزمون 
مغز  ذهنی  عملکرد  تمرین،  این  داشت. 
مدیریت  درگیر  ناخودآگاه  صورت  به  را 
بخش های  برای  می کند.  آزمون  زمانی 
کل  نمرۀ  در  که  بخش هایی  یا  سخت تر 
دارند،  بیشتری  وزن  اختصاصی،  آزمون 
زمان کافی در نظر بگیرید و به پاسخگویی 

خود سرعت دهید تا بتوانید آزمون را در 
برسانید.  اتمام  به  شده  تعیین  زمانی  بازۀ 
سراسری  آزمون های  که  کنید  دقت 
آزمون های  نوع  از  تحصیلی،  پیشرفت 
برای مثال، در  نه قدرت؛  سرعت هستند، 
آزمون های سرعت، اگر داوطلبی به سؤال 
آخر، پاسخ درستی نداد، این گونه تفسیر 
برای  را  الزم  زمان  احتماالً  که  می شود 
وقت  و  نداشته  سؤال  به  پاسخ  و  مطالعه 

اما در آزمون قدرت، اگر  کم آورده است؛ 
داوطلبی به یک سؤال، پاسخ درستی نداد، 
این گونه تفسیر می شود که داوطلب قطعاً 
الزم  تسلط  و  نمی دانسته  را  سؤال  جواب 
سؤال،  آن  به  پاسخ صحیح  دادن  برای  را 

نداشته است. 
ابتدا به سـؤاالتی که  پاسـخ آنهـا را 
برگردید  سپس  و  دهید  پاسخ  می دانید، 
دقیق تر  بررسی  برای  را  مجددی  زمان  و 
آن کنار بگذارید. چنین رویکردی به شما 
بیشتری  زمان  و  می دهد  نفس  به  اعتماد 
به منظور پاسخ  یادآوری جزئیات  برای  را 
می دهید.  اختصاص  سؤاالت  به  دادن 
درسی،  محتواء  از  عمده ای  بخش های 
نمی آید؛  یادتان  به  خاص  لحظۀ  یک  در 
سؤال،  آن  خواندن  با  است  بهتر  بنابراین، 
مغز در زمان بیشتری به صورت ناخودآگاه 
برگردید  عقب  به  بگردد.  پاسخ  دنبال  به 

آسان،  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  از  پس  و 
در  و  دهید،  پاسخ  نیز  دشوار  سؤاالت  به 
یا  کننده  گیج  سؤاالت  با  مواجهه  صورت 
دست  از  را  خود  نفس  به  اعتماد  دشوار، 
ندهید و وقت خود را تلف نکنید. در آغاز، 
به سؤاالتی که پاسخ آنها را  به طور قطعی 
سؤال های  روی  و  دهید  پاسخ  می دانید، 
آسان کار کنید و بعد به سراغ سؤال های 

سخت آزمون بروید. 
تنۀ یا متن اصلی سؤال را به طورکامل 
بخوانید. اگر در تنۀ سؤال، از کلمۀ منفی 
کشیده  آن خط  زیر  حتماً  شده،  استفاده 
همۀ سؤاالت  است.  برجسته شده  و  شده 
را بخوانید و اگر توانستید و از درستی یک 
پاسخ دهید.  به آن  بودید،  گزینه مطمئن 
بخوانید.  آن  جزئیات  با  را  گزینه ها  تمام 
در بررسی یک سؤال، هرچند که مطمئن 
صحیح  گزینۀ   ،A گزینۀ  فرضاً  هستید 
است، با این حال، زمانی را به بررسی همۀ 
اشتباهات  از  تا  دهید  اختصاص  گزینه ها 
قابل کنترل، جلوگیری کنید و با اطمینان 

به آن سؤال پاسخ دهید.

جمع بندی نهایی
نکته  این  بیان  برای  مناسبی  زمان  االن 
نیست که شما تالش خودتان را کرده اید 
و باقی را باید به قضا و قدر بسپارید؛ بلکه 
زمان آن است که بگوییم باید با توجه به 
میزان تسلط و یادگیری قبلی خود، بهترین 
عملکردتان را در این آزمون داشته باشید. 
در پایان این گفتار، به همۀ داوطلبان توصیه
می شود که به پیشنهادهای وسوسه کننده

بر  مبنی  سوءاستفاده کنندگان  و  شیادان 
همانند:  تقلبی،  کارهای  و  ساز  و  تقلب 
هوشمند  لوازم  خرید  سؤاالت،  فروش 
تقلب و ...  اعتماد ننمایند و خود را دچار 
مسیر  در  بزرگتر  چالش های  و  مشکالت 
نکنند؛  خویش  حرفه ای  و  فردی  رشد 
چون امنیت و حفاظت از آزمون سراسری، 
است؛  برخوردار  باالیی  استانداردهای  از 
باشید  داشته  باور  نکته  این  به  بنابراین، 
که چیزی که برای شما نیست، اگر تمام 
برای  را  آن  نمی توانند  بخواهند،  هم  دنیا 
شما  برای  که  چیزی  و  کنند،  حفظ  شما 
به دست  هم دست  دنیا  همۀ  اگر  هست، 
برای  حتی  را  آن  نمی توانند  بدهند،  هم 
یک لحظه هم از شما بگیرند؛ چون دری 
که خداوند بزرگ به روی شما باز می کند، 
ندارد؛ پس  را  آن  بستن  توانایی  هیچ کس 
تالش خود  از  و  کرد  تالش  بردبارانه  باید 

لذت برد. 

برنامة خوابتان را تنظيم کنيد. بسياری از داوطلبان در 
طی دوره آمادگی برای آزمون سراسری، ساعت خواب 

و بيداری شان تغييراتی داشته و بدنشان به بيدار 
ماندن در شب عادت کرده است. در روزهای نزديک 

به آزمون سراسری، سعی کنيد که الگوی خوابتان را 
مجدداً مرتب کنيد؛ چون مغز و بدن شما بايد به شکلی 

بازتوانی شود که بتوانيد در ساعت شروع آزمون
در نهايت آمادگی ذهنی، شناختی و هيجانی

پاسخگويی به سؤاالت را شروع کنيد

در سه يا چهار دقيقة اول آزمون، سعی کنيد که با 
بردباری و صبر زياد و به صورت بسيار کند، سؤاالت 

را بخوانيد و به آنها پاسخ دهيد تا مکانيسم های 
حافظه تان به صورت سازگار و انطباقی فراخوانده 
شوند. بعد از پنج دقيقه، می توانيد سرعت خود را 

بيشتر کنيد. معموالً  هرچه زمان پيش برود، يادآوری 
محتواء اکتسابی و مسلط شده، راحت تر و با فشار 

شناختی کمتری اتفاق می افتد
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-------------------------------------------------------------
1- extended family
2- nuclear family
3- Cultural capital
4- Pierre Bourdieu
5- Émile Durkheim

ــهعنــوانیــکآزمــون ازآزمــونسراســریب
اغلب زیرا میشود؛ برده نام سرنوشتساز
داوطلبانووالدینآنهاتنهامسیریکهپیشروی
خودمیبینند،همانامسألۀورودبهدانشگاهاست؛
موضوعیکهشایدسالیانقبلبهاینشکلنبودو

حضورپُررنگیمانندامروزنداشت.
از نظر جامعه شناسان، شکل خانواده در طی سالیان 
سالیان  در  است.  داشته  بسیاری  تغییرات  گذشته 
گذشته، خانواده های ایرانی شکل خانوادۀ گسترده۱ را 
بر پدر و مادر و تعدادی فرزند،  داشتند؛ یعنی عالوه 
یکدیگر  با  و سببی در یک خانواده  نسبی  اقوام  بعضاً 
خانواده ها،  زیاد  تعدد  خاطر  به  و  می کردند  زندگی 
پی گیری  مثل  موضوعی  یا  و  فرزند  یک  بر  تمرکز 
مانند  والدین،  برای  فرزندان  آموزشی  مراحل  جدی 
به  خانواده ها  شکل  امروزه  ولی  نداشت؛  وجود  امروز 
خانوادۀ  است.  کرده  تغییر  هسته ای  خانوادۀ  صورت 
و  والدین  نسل  دو  از  که  است  خانواده ای  هسته ای۲، 
در  )ساروخانی،۱393(.  است  شده  تشکیل  فرزندان 
سالیان اخیر، این خانواده اغلب متشکل از یک فرزند 
تغییر  است.  آن  از  بیشتر  ندرت  به  و  فرزند  دو  یا 
به  و مدرن،  به شکل هسته ای  شکل ساختار خانواده 
طور ناخودآگاه، بر تمرکز والدین به فرزندان متمرکز 
بسیار  اهمیت  ایرانی  خانوادۀ  هر  برای  آنچه  و  شده 
دارد، پیشرفت و موفقیت تحصیلی فرزندانشان است؛ 
اقتصادی،  با هر گونه شرایط  والدین،  بدین شکل که 
عالی  تحصیالت  کسب  آرزوی  اجتماعی،  و  فرهنگی 
می دهند؛  پرورش  ذهنشان  در  خود  فرزندان  برای  را 
فرهنگی3  سرمایۀ علمی کسب  عنوان  با  که  چیزی 

از آن نام برده می شود. 
»سرمایۀ فرهنگی، مرتبط با تحصیالت ، مدارج علمی، 

بیان  بوردیو۴  پیر  است«.   ... و  مهارت ها  تخصص ها، 
می دارد که سرمایه فرهنگی افراد، فقط منابع یا سرمایۀ 
مادی آنها را منعکس نمی کند، بلکه با توجه به شرایط 
حدی  تا  می تواند  آنها  مدرسه ای  آموزش  و  خانوادگی 
و حتی کمبود  کند  مادی عمل  دارایی های  از  مستقل 
پول را، که قسمتی از استراتژی فرد یا گروه برای تعقیب 
)فیلد:  نماید«  جبران  است،  اجتماعی  جایگاه  و  قدرت 

 .)۱385 ،۲9
اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که در آخر  نوبت  در 
داوطلب  هزار   9۰۰ حدود  می شود،  برگزار  ماه  دی 
ثبت نام کرده اند؛ در واقع، می توان اذعان کرد که حداقل 
یک میلیون خانوار ایرانی در آزمون پیِش رو به صورت 
مستقیم در فضای کنکور هستند؛ به همین سبب، این 
روزها از اصطالح خانوادۀکنکوری نام می بریم؛ چون 
آزمون سراسری دیگر فقط یک موضوع فردی نیست و 
متاثر  اجتماعی  فضای  یک  در  و  دارد  اجتماعی  جنبۀ 
غیررسمی  فضای  اغلب  و  مدرسه  خانواده،  داوطلب،  از 
آزمون  داوطلبان  بر  عالوه  و  می دهد،  رخ  آموزش 
با  قدم،  به  قدم  و  همپا  نیز  خانواده هایشان  سراسری، 
فرزند خود سالیان منتهی به کنکور را طی می کنند و 
تمام دغدغه های داوطلب نیز جزء دغدغه های آنهاست؛ 
بر  معموالً  نیز  داوطلبان  مالی  هزینه های  آنکه  ضمن 
جنبه های  به  توجه  لزوم  بنابراین،  خانوادهاست؛  عهده 
نیست؛  پوشیده  کسی  بر  سراسری  آزمون  اجتماعی 
چنانچه فتح آبادی و همکاران )۱396( در مطالعۀ خود 
بر تمامی مؤلفه های  نتایج رسیده اند که کنکور  این  به 
شیوه های مطالعه و یادگیری، محتواء مطالعه، انگیزه ها 
و اهداف مطالعه و یادگیری، سالمت جسمانی و روانی و 
تفریحات و تعامالت داوطلبان آزمون سراسری، تاثیرگذار 
و  بر هدف گذاري  آزمون سراسري،  که  است؛ همچنان 

خانوادۀ کنکوری

خانواده،  تفریحات  و  تعـامالت  خـانواده،  برنامه ریزي 
به طور  نیز  تعیین مالک هاي موفقیت و سبک زندگي 

معناداري تأثیرگذار خواهد بود.
با این اوصاف، دیگر نمی توان نکاتی را با عنوان توصیه به 
والدین در راستای حمایت عاطفی به داوطلب کنکوری 
این  بر  حاکم  جّو  در  خود  نیز  والدین  زیرا  کرد؛  بیان 
روزهای منتهی به آزمون سراسری به سر می برند. تنها 
این  کرد،  توصیه  می توان  روزها  این  در  که  راهکاری 
منتهی  روزهای  این  آنها  والدین  و  داوطلبان  که  است 
به آزمون سراسری را باید با آرامش طی کنند و والدین 
باید سعی داشته باشند که خود و فرزندانشان را با افراد 
نباید والدین هزینه های  دیگر مقایسه نکنند. همچنین 
مالی فراوانی را که در این مدت متقبل شده اند، به عنوان 
اهرم فشار بر فرزند خود وارد کنند؛ ضمن آنکه آنها باید 
با توجه به توانایی فرزند خود از وی توقع منطقی داشته 

باشند. 
برای اولین بار در طول تاریخ برگزاری آزمون سراسری 
در ایران، امسال کنکور دو بار در سال برگزار می شود؛ 
یعنی داوطلب هم فرصت دارد در آزمون دی ماه جاری 
ماه  تیر  )در  آزمون  دوم  نوبت  در  هم  و  کند  شرکت 
آموزش  سنجش  سازمان  تالش  کند.  شرکت   )۱۴۰۲
کشور در راستای برگزاری دو بار کنکور در سال، بیشتر 
و  داوطلبان  بر  وارد شده  روانی  فشار  تعدیل  در جهت 
خانواده هایشان است؛ پس با توجه به اینکه فرزند شما 
در  آزمون سراسری  در  برای شرکت  دیگر  فرصت  یک 
تیر ماه ۱۴۰۲ دارد، پیشنهاد می شود که به توانمندی 
فرزند خود اعتماد کنید و این تصور اشتباه را که تنها 
راه موفقیت و کسب منزلت اجتماعی، ورود به دانشگاه 
است، تعدیل کرده و شرایطی را فراهم کنید که فرزندتان 

در مسیر آرزوها و استعدادهای خود گام بردارد.
همچنین اگر در این روزهای پایانی باقی مانده تا زمان 
برگزاری آزمون، خود یا فرزندتان دچار بحران انگیزه یا 
بی تفاوتی شده اید، سعی کنید که تنش را از خود دور 
کنید و از کارکردهای دینی بهره گیرید؛ چنانچه امیل 
دورکیم5، در مطالعات جامعه شناختی خود، چهار کارکرد 
اصلی انضباط بخشی، همبستگی آفرینی، حیات بخشی و 
در  که  می دارد  بیان  دین  برای  را  خوشبختی آفرینی 

باورها و مناسک ریشه دارد )دورکیم، ۱396(.

منابع
دورکیم، امیل )۱396(. صور بنیانی حیات دینی، ترجمۀ 

باقر پرهام. تهران. انتشارات مرکز.
جامعه شناسی  بر  مقدمه ای   ،)۱393( باقر  ساروخانی، 

خانواده، تهران: انتشارات سروش.
فتح آبادی، جلیل و همکاران )۱396(. بررسي تأثیر آزمون 
سراسري دانشگاه ها بر دانش آموزان و خانواده هاي ایراني. 

روان شناسی فرهنگی دورۀ ۱ شمارۀ ۲.
فیلد، جان )۱385(. سرمایۀ اجتماعي، ترجمۀ جالل متقي. 

تهران. انتشارات مؤسسۀ عالي پژوهش تأمین اجتماعي. 

فاطمهقلخانباز
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راه دانشگاه
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اینفوگرافیک



  دوشنبـه ۲6  دی مـاه ۱۴۰۱    سال بیست و هفتم ، شمـاره ۴۲   

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

 همـراه داشـتن و اسـتفاده از هرگونـه وسـيله 
دسـتگاه های  و  الکترونيکـی  ارتبـاط  غيرمجـاز 
انـواع سـاعت هـا،  تلفـن همـراه،  حافظـه دار مثـل 
دسـتبندها، عينک ها و انگشـترهای هوشـمند، پيجر 
و هندزفـری، انواع خودکارها و پاکن های هوشـمند

 تبانی با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحانی 
يا دست اندرکاران آزمون

 ثبت نام با هويت مجعول )ارائه مدرک، گواهی يا 
تصوير گواهی مجعول( و شرکت در جلسه آزمون 

به جای داوطلب ديگر

 کمک به داوطلبان ديگر جهت پاسخگويی به سواالت

 خريد يا فروش سواالت آزمون يا پاسخ آن ها

 تالش در جهت دستيابی و افشای سواالت آزمون

 عضويت در يک گروه يا شبکه )شبکه های مجازی 
و حقيقی( مدعی تقلب و تضمين قبولی در آزمون

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش كشور

مجازات پیش بینی شدهتخلفـات و جـرائـم

 محـروميت از شـرکـت
در آزمون از 1 تا 10 سال بعد

و محروميـت از گزينـش علمی 
در آزمـون همان سـال

 جزای نقدی و حبس از
1 تا 5 سال و يا هر دو مجازات

 تشديد مجازات های
پيش بينی شده در قانون




