
حل مسئله از تعریف درست شروع می شود!
صورت بندی جدید با تعاریف بســیار ُگنگ و مبهمی آمده اســت. این تعاریف ظاهری 
جدید از وضعیت ثابت گذشــته با چنین حالت گنگی با توجه به این نقیصه ها در تعاریف 
تبعات منفی ای را برای روند اصالح ســنجش و پذیرش دانشجو به همراه خواهد داشت. 
این را که این تبعات با توجه به ماده های مختلف این مصوبه ۱۰ ماده ای چیست، در ادامه 

و به جزئیات بررسی خواهیم کرد.
ماده ۱ از مصوبه جلسه ۸۳۴ به انضمام اصالحیه ای که یک سال بعد بر آن به تاریخ ۱۷ 

خرداد ۱۴۰۱ زده شده است، شامل تعاریف زیر است.
در بند ۱ از ماده ۱ تعریف سابقه تحصیلی آمده است:

ســابقه تحصیلی: نمرات دروس عمومــی و تخصصی دوره دوم متوســطه در نظام 
آموزشــی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشــگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی 
دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری، به طور استاندارد 
و کیفی از ســوی وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف 

مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
آنچــه از بند ۱ بر می آید، دقیقا همــان ماده تأثیر معدل نهایی به واســطه آزمون های 

استاندارد سراسری برگزار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش است.
در بند ۲ از ماده ۱ این مصوبه نیز ذیل تعریف «ســنجش» آمده اســت: «فرایند ارزیابی 
میزان دانش، توانایی و پیشــرفت تحصیلی متقاضیان برای ورود به مؤسســه است که از 

طریق «نمره کل سابقه تحصیلی» و «نمره کل آزمون اختصاصی» انجام می  شود».
از این بند نیز آنچه فهم می شــود، تقسیم بندی کالسیک دروس احتماال به همان سیاق 

سابق عمومی و اختصاصی باید باشد.
در بند ۶ هم ذیل تعریف رشــته  محل های پرمتقاضی آمده است که این مفهوم «رشته 
محل هایی هســتند که مطابق قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور مشمول پذیرش بر مبنای صرفا سوابق تحصیلی نیستند.
از ایــن مطلب نیز با در نظر گرفتن این واقعیت (کــه البته در همین مصوبه و در بند ۷ 
تصریح شده است) که قانون پذیرش و تعیین رشته  محل های پر متقاضی معطوف به سال 
۱۳۹۲ اســت، چنین فهمیده می شود که همان رقابت همیشــگی کنکور بر سر رشته ها و 

دانشگاه های باکیفیت نسبی بر قرار است.
این تعریف گنگ و مفهوم استخراجی از آنها، روی هم رفته خود را در ماده های بعدی 
این مصوبه نشان می دهد. این ایرادات، ممکن است به مشکالت و فجایع بزرگی منجر شود. 
یکی از آنها، از دست رفتن میراث زبانی و منطق است که بی واسطه از زبان تراوش می کند. 
اگر همین امروز به مقر ســازمان ملل متحد در وین ســری بزنید، تعداد معدودی اثر هنری 
که نمایانگر نماد های پیشرفت تمدن در نوع بشر است، در محوطه حیاط آن موجود است. 
یکی از آنها مجموعه مجســمه هایی از شــاعران بنام ایران به عنوان میراث داران ادبی در 
جهان اســت. ایران و ایرانی را بدون زبان و ادبیاتش سخت بتوان در مسیر پیشرفت تمدن 

بشری قرار داد!
مرگ زبان، مرگ فرهنگ، مرگ تمدن. آیا چنین چیزی در انتظار زبان فارسی است؟

فرض کنید نیچه، از رمز آلود ترین و تأثیر گذار ترین فیلسوفان و اندیشمندان جهان، کسی 
که بی شــک بار زیادی از مدرنیته در غرب بر روی شــانه های او بنا شــده است، نام یکی از 
مهم ترین اثر هایش را چنین گفت زرتشــت گذاشته اســت. روایتی ایرانی شده از سرنوشت 
بشــر. بشری که کامل ترین نوع بشر باید باشد! نحوه آشنایی او با ایران و مشرق زمین از کجا 
آمده؟ از شــاعر و اندیشــمند بنام هم وطنش گوته. گوته چنان تحت تأثیر اندیشه در قالب 
زبان فارسی بوده است که خود را مرید حافظ می دانسته و به افتخارش نام کتابچه شعرش 
را «دیوان» گذاشــته است که حافظ چندین قرن پیش از او به خواب ابدیت رفته است. در 
زادگاه گوتــه یادبودی از او وجود دارد که دو صندلی روبه روی هم خالی  اســت. نام آن اثر 
گپ و گفت حافظ و گوته اســت. این صرفا بخشــی از اهمیت زبان فارسی در تولید اندیشه 

بشری است.
اما آنچه از این ســه بند بــه انضمام تبصره ۱ از ماده ۲ مصوبه بر می آید این اســت که 
دروسی که سابق بر این دروس عمومی نامیده می شدند، قرار است از آزمون جایگزین کنکور 

(؟!) حذف شوند و به ســابقه تحصیلی (همچنان نا مشخص) در دوران دبیرستان بسنده 
شــود. البته عالوه بر موارد مطروحه قبل، این امر از ســوی پور عباس، رئیس وقت سازمان 

سنجش آموزش کشور، نیز تصریح شده است؛ اما مشکل اولیه این امر کجاست؟
کمی به عقب تر بر می گردیم و یکی از تناقضات این طرح را بررسی می  کنیم. ایده اصلی 
و ابتدایی چنین طرح واره ای «کپی برداری» از آزمون SAT اســت که از ســوی مؤسســه ای 
تحت عنوان شــورای آموزش دانشگاهی بر گزار می شود و همچنین آزمون های برگزارشده 
از ســوی مؤسسه «غیر دولتی» ETS در ایاالت متحده آمریکا. در گزارش مرکز پژوهش های 
استراتژیک ریاست جمهوری که نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با عنوان «کنکور سراسری، چالش ها 
و راهکار هــای جایگزین»، آمده اســت: «برای مثــال در آمریکا، کنکور وجــود ندارد؛ ولی 
 SAT تست های استاندارد برای ورود به دانشگاه وجود دارد. فرد پس از دیپلم (؟!) آزمون
را می دهد و چنانچه حد  نصاب الزم را کسب کند، شرط اول را برای ورود به دانشگاه دارد 
و بعد می خواهند که تست های استاندارد را پشت سر بگذارند. این تست ها در روز معین و 

مشخصی نیست و می تواند چند  بار در سال تکرار شود...»!
در همین گزارش و بر مبنای همین منطق و اســتناد، راهکار پیشــنهادی تصریح شــده 
به دولت (قبلی) چیســت؟ «اســتفاده از تجربیات جهانی مانند مؤسسه خدمات سنجش 

آموزشی ETS (سازمان سنجش آمریکا)!».
تناقض آمیز ترین نکته در اینجا، به برداشــت ناقص و اشتباه از همین کپی برداری رسمی 
بر می گردد. چنانچه در گزارش تخصصی مؤسســه پژوهــش و برنامه ریزی آموزش عالی 
کشــور (که مرجع رسمی برنامه ریزی در آموزش عالی کشــور باید باشد) درباره کنکور به 
تفصیل تشــریح شــده اســت (برومند، ۱۴۰۰). آزمون های مذکور در ایاالت متحده آمریکا، 
متمرکز بر زبان (درک و فهم متن، توانایی گوش دادن و نوشتن براساس موضوعات فاهمه) 
و ریاضیاتی محدود به حساب و کتاب های اولیه است. شورای تحصیالت آموزش عالی که 
بر گزار کننده آزمون SAT نیز هست، چندی پیش آزمون های بخش ریاضی خود را محدود 
به محاســبه،  منطق و آمار کرده اســت. و آزمون های بخش های مثلثات و دیفرانســیل از 
مرتبه های باال و ســایر موارد پیچیده را از آزمون های عمومی خود حذف کرده است. دلیل 
این کار تکیه بر نیاز ها و مسلح کردن افراد به ابزار های فهم و درک پایه بوده است. مقایسه 
این امر با کنکور ایران نیز در همین گزارش و بر پایه پژوهشــی ۱۰ ســاله بسیار روشن است. 
میانگیــن نمره دروس ریاضی در کنکور سراســری ایران چیزی حدود چهار درصد اســت. 
میانگین نمره همین دروس در آزمون اســتاندارد SAT بیش از ۶۰ درصد است! پیچید گی 
به وضوح مصنوعی ســؤاالت این دروس در ایران مبین این امر است که آزمون اختصاصی 
در ایران (جدای از مفاد اضافی فیزیک و شــیمی) بسیار بیش از هدف سنجش آزمون های 
مد نظر سیاست گذاران است. این امر درباره آزمون های برگزار شده از طرف ETS که عمدتا بر 

پایه ادبیات و زبان است، به طریق اولی صادق است.
نکته مســتتر در این امر اینجاســت که فلســفه زبان امری مقدم بر قوه فاهمه است. 
لودویگ ویتگنشــتاین که از درخشان ترین چهره های فلســفه در تمام قرن بیستم شناخته 
می شود، در اثر تأثیر گذار خود – پژوهش های فلسفی – این موضوع را در انداخت که مورد 
اســتفاده از زبان به تنهایی برای انتقال مفاهیم ارتباطی نیســت؛ بلکه ساخت معنا و حتی 
نحوه دریافت و تفســیر ما از دنیای واقعیت بیرون، همگی نســبت بــه ادراکات زبانی ما، 
اولویتی ثانویه دارند. این به زبان عامیانه یعنی بدون زبان، منطق، درک، فهم و پس از آن هر 

نوع ارتباطی با دنیای واقعی امکان ناپذیر است.
راه حــل ما اما برای کنکور چیســت؟ حــذف دروس عمومی که به جز یــک مورد، در 
ســه مورد دیگر از مفاد امتحانی آن، همگی زبان هســتند. زبان فارسی، زبان عربی و زبان 

انگلیسی.
جدا از نظر نگارنده که اصال موافق با نمونه برداری و الهام پذیری از نظام آموزش عالی 
آمریکایی نیســت، آیا این تعاریف گنگ و فهم ناقص از نظام ســنجش در آمریکا، طراحی 

مناسبی برای حل معضل ایران در آموزش عالی است؟
نمره کل، یک اشتباه محاسباتی آماری!

ایــده اصلی تالش برای جدا ســازی ســنجش از پذیرش، نحوه محاســبه نمره آزمون 
بر گزار شده به منظور سنجش است. شورای عالی انقالب فرهنگی برای این منظور و احتماال 

به دلیل یکپارچه سازی نظام آموزش و سنجش در سطح متوسطه و دبیرستان، تصمیم به 
محاسبه نمره دبیرستان به عنوان سابقه تحصیلی در کنار آزمون تخصصی گرفته است. این 
مدل سازی که به نظر بدون جزئیات می آید، از نظر آماری، معنای خاصی ندارد که در اینجا 

نظاره گر تفسیر آن هستیم.
مصوبه مطروحه (به شماره  جلسه ۸۳۴ در شورای عالی انقالب فرهنگی)، ماده تعریف 
نمره کل به منظور پذیرش دانشــجو در واحد های آموزش عالی در کشــور را چنین تعریف 

کرده است:
نمره کل آزمون اختصاصی: نمره  کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده 
دروس تخصصی در هر گروه آزمایشــی اســت. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی 
۱۴۰۲ اســت و پس از آن هر ســاله دو بار برگزار می شود و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و 

صرفا برای همان گروه آزمایشی معتبر است.
نمره کل ســابقه تحصیلی: نمره کل ســابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده 

سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است.
همیــن مصوبه به نــاگاه در ماده ۳ تصریــح می کند آنچه به عنوان نمره کل ســوابق 
تحصیلی برای دانش آموز تعریف شــده است (که نشده است!) قرار است سهم عمده ای 

را در سنجش و پذیرش بازی کند. این نکته ذیل بند ۳ از ماده واحده ۳ چنین آمده است:
«سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی 
در رشــته های پرمتقاضی در ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ 
درصد با تأثیر قطعی، برای ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایــه دوازدهم به میزان ۵۰ 
درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان 
۶۰ درصــد با تأثیر قطعی و برای ســال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعــد از آن پایه های دهم، 

یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود».
حاال چرا به نا گاه یا نا آگاه؟! دقت کنید در متن به صراحت یک جهش ثابت از ۴۰ درصد 
بــا افزایش ســاالنه ۱۰ درصدی تا ۶۰ درصد برای این موضوع مد نظر قرار گرفته اســت. آیا 
محاســباتی پشــت این ماجرا هســت؟ به نظر نمی آید. رشــد ۱۰ درصدی به منظور صرفا 
پیشی گرفتن نمره ســوابق خام تحصیلی از کنکور بیشتر نمایانگر یک صورت بندی فریبنده 

و بی معنی است.
نخست به این نکته توجه کنید که در ماده ۲ از همین مصوبه تحت تبصره شماره ۳ به 
تصریح گنگ بودن این روند اذعان شــده است. قانون گذار در اینجا نوشته است که «وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت شــش ماه آیین نامه تفکیک ســنجش از پذیرش را 

تدوین و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه می نماید».
بنابر این هنوز سازوکاری برای سنجشــی معطوف به استقالل از پذیرش طراحی نشده 
 اســت که اساســا بتوان محاســباتی هم برای آن متصور شــد که چرا ۶۰ درصد؟ به قول 
شــوخی های بی مزه ما عوام چرا ۵۹ درصد نه! عالوه بر این، ماده ۴ که بعدها بیشتر به آن 
خواهیــم پرداخت نیز تأکید دارد وزارت آموزش و پرورش باید تا ســال تحصیلی آینده برای 
ســابقه دار کردن تمام دانش آموزان بر مبنای همین تعاریف گنگ اقدام کند. بنابر این تصویر 
روشنی از پدیده پیش رو به واسطه همین سطور وجود ندارد که مبنایی بر محاسبات آماری 

قضیه مورد بحث باشد.
اما کمی درس آمار!

در آمــار توصیفی (یعنی بخشــی از آمار که با چند عدد می تــوان توصیفی اجمالی از 
پدیده مورد بررسی داشــت) مفهومی به عنوان واریانس (پراکندگی) وجود دارد. واریانس 
برای ما مشــخص می کند که ویژگــی مورد نظر ما در یک پدیده، چــه میزان تنوع در خود 
دارد. اینجــا فرض کنید پدیده کلــی مد نظر ما صالحیت علمی دانش آمــوزان برای ورود 
بــه مؤسســات با کیفیت آموزش عالی در کشــور اســت و ویژگی مورد بررســی ما در این 
بخش، همان نمره خام ســابقه تحصیلی اســت. اگه واریانس نمرات سابقه تحصیلی در 
دانش آموزان باال باشد، یعنی نسبت به یک میانگین فرضی ما تنوع درخور توجهی از نمرات 
داریم و تفکیک بین کیفیت دانش آموزان بر اســاس نمراتشان معتبر خواهد بود. بر اساس 
اطالعات استخراج شده توسط برومند (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – ۱۳۹۸) برای آنچه 
صندلی های پرمتقاضی در دانشــگاه های کشور بر اســاس رتبه های مورد قبول در زیر گروه 

آزمایشی ریاضی به دست آمده، نمرات دیپلم زیر موجود است:
این میزان ناچیز از انحراف معیار نســبت به معدل ۲۰ برای متقاضیانی که حداقل بین 
پنج تا ۵۰ برابر ظرفیت های رقابت پذیر جمعیت دارند، فاقد ارزش آماری است. معنای این 
گزاره آماری به زبان ســاده این است که برای حد اقل پنج هزار نفر از داوطلبان کنکوری بر 
اساس یک سابقه عملکردی ۵ تا ۱۰ ساله که در اینجا یک سال فقط برای نمونه آمده است، 
معدل تمام آنها همان معدل های عالی بین ۱۹ تا ۲۰ است. این یعنی هر میزان از تأثیر این 
تعریف از نمره ســابقه تحصیلی بی معنی و بی تأثیر است. پس آنچه اثر گذار است، همان 

کنکور است؛ چه ۴۰ درصد باشد، چه ۶۰ درصد، چه ۹۰ درصد!
معنای چنین طراحی ای در آینده چیست؟ یا همچنان فشار کنکور برای آن چند درصد 
نمره باقی مانده ثابت خواهند ماند یا نمره ۲۰ و ۱۹ برخی از برخی دیگر بیست تر و نوزده تر 
خواهد شد. وای از آن روزی که همان مدارس خاص با شهریه های گران نمرات پر رنگ تری 

در کارنامه های بچه ها قرار دهند.
همکاری روی کدام زیر ساخت ها؟

در این مصوبه، شورای عالی انقالب فرهنگی یک بار در بند ۱ از ماده ۱ بر الزام همکاری 
ســازمان [سنجش] با وزارت آموزش و پرورش بر سر طراحی آزمون اختصاصی تأکید کرده 

 است.
یــک بار در تبصره ۱ از ماده واحده ۲ بــر لزوم ارائه مفاد آزمون های اختصاصی و نحوه 
محاسبه و باز  تعریف سابقه آموزشی توسط ســازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و 

دخالت تصمیم گیرانه شورای سنجش و پذیرش تأکید کرده است.
یک بار در تبصره ۳ از همین ماده از الزام شــش ماهه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برای طرح ریزی و ویراســت آیین نامه تفکیک سنجش از پذیرش و همین طور تصویب نهاد 
ذی ربط در شــورای عالی انقالب فرهنگی (تحت عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 

علمی کشور) تأکید شده است.
یک بار در ماده ۴ از الزام وزارت آموزش و پرورش در «ســابقه دار» کردن تمام محصالن 

گفته است.
در مــاده ۵ هم یک بار بر ظرفیت فرضی دانشــگاه ها در تعییــن حد نصاب نمره برای 
پذیرش به صورت مستقل با تصویب شورای سنجش و پذیرش و همین طور یک بار در ماده 
۶ بر لزوم همکاری وزارت آموزش و پرورش و ســازمان ســنجش برای تراز کردن نمرات دو 

مفهوم مستقل «سوابق تحصیلی» و «آزمون اختصاصی» گرفته است.
این تمام راهکار ارائه شــده در این مصوبه اســت؛ همین قدر کلی، بدون ارجاع، اشاره یا 

بر ساخت زیر ساخت های قانونی یا فیزیکی ممکن برای چنین همکاری های الزم االجرائی.
برای نمونه، وضعیت ســازمان ســنجش را در تعیین وضعیت زیر ساخت های قانونی 

بررسی کنیم:
ســازمان سنجش آموزش کشور که سابقه تأسیس آن تحت عنوان مرکز آزمون شناسی 
ایران به سال ۱۳۴۸ و پس از تأسیس وزارتخانه مستقل آموزش عالی و تنفیذ وظایف وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه های مربوط به آموزش عالی بر می گردد، حداقل هم اکنون (تا سال 
۱۴۰۰) فاقد اساســنامه است! تنها ســند اجرائی کالن که معرف شرح وظایف این سازمان 
اقماری وزارت علوم است، « مجموعه شرح وظایف و تشکیالت تفصیلی سازمان سنجش 

آموزش کشــور -مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی رئیس جمهور در 
اجرای ماده ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشــوری ( ۱۳۹۵)» اســت که شــامل موارد 
۱۷ گانه ای اســت (برومند، ۱۴۰۰) که با مراجعه به این فهرست از وظایف اساسی فقط بند 
اول مســتقیما مربوط به بر گزاری کنکور اســت که مجددا اصال با توجه به عدم توفیق در 
اجرای با کیفیت این موضوع، پیچیدگی های فعلی در امر ســنجش و پذیرش دانشــجو به 
وجود آمده اســت. این موضوع یعنی در همین ســابقه بیش از نیم قرن، سازمان سنجش 
نتوانسته بر مبنای استاندارد «و» واقعیت آموزش همگانی آموزش و پرورش گامی جلو ببرد 
که ســنجش آن از وضعیت آموزش کشور به توســعه آن منجر شود. به گزارش مؤسسه 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور، «سازمان سنجش آموزش کشور» زیر مجموعه 
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشــور» اســت و دخالتی در امور آموزشی و همین طور 
سنجش های اســتاندارد دوران آموزش عمومی ابتدایی و متوسطه در کشور توسط وزارت 
آموزش و پرورش ندارد. از این رو بدیهی اســت که متولی امر ســنجش (سازمان سنجش) 
توانایی سنجش امور آموزش  داده شده توسط متولی امر آموزش (وزارت آموزش و پرورش) 
را تا زمان مداخله مستقیم در امور آموزشی یا تعامل رسمی در تدوین مشترک برنامه درسی 

و سنجش نخواهد داشت!
در بند ســوم ذیل همین اهداف آمده این ســازمان باید توأمان و در راســتای «تضمین 
کیفیت» آموزش عالی دست به اقدامات بزند! این در حالی است که هیچ کدام از نظام های 
ارزیابی نهاد ها و سازمان های آموزش عالی در کشور -در صورت وجود- از منزلگاه سازمان 
ســنجش عبور نمی کنند و این موضوع مسلما یکپارچگی نظام سنجش آموزش را به هم 

می زند و امکان سنجش را سلب می کند.
در بند اول وظایف اساســی این ســازمان آمده اســت که وظیفه تدوین و برنامه ریزی و 
برگزاری آزمون های ورودی به دانشــگاه ها می تواند مســتقیما توسط سازمان سنجش یا 

«صرفا» به نظارت این سازمان انجام شود!
در بند دوم و چهارم همین تبصره آمده اســت که از «وظایف» این ســازمان بر ساخت 
روش های نوین ســنجش آموزش در کشــور اســت. ۵۲ ســال از برگزاری کنکور گذشته و 

همچنان محتوا و صورت آن به شکل اولیه در حال اجراست!
در بند نهم این وظایف آمده است که این سامانه سنجش و ارزیابی می باید کار آمدی های 

تخصصی و اجتماعی داوطلبین و دانشجویان را افزایش دهد».
این موضوع به عنوان مثالی از نبود این زیر ســاخت های فیزیکی و قانونی و دست ندادن 
چنین همکاری هایی با دستورات کلی است. شاید باید تاریخ آنچه بر قانون گذاری این نهاد ها 

در ایران گذشته است، بهتر و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
صندلی های دانشگاه ها زاد و ولد نمی کنند!

همان طور که در اکثر سال ها، ایام منتهی به کنکور پر از پوشش های خبری تحلیل حول 
فشــار های روانی و استرس حاکم بر کنکوری ها و اطرافیان است، برخی از مصوبات چنین 
ســند باال دستی ای (یعنی یک ســند الزام آور قانونی از مراجع باال تر که به شکل دستور به 
مراجع ذی ربط ارجاع می شود) نیاز پاسخ به این موضوع است. چنانچه در گزارش مطروحه 
از سوی «مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری» در سال ۹۸ حول موضوع کنکور 
و همین طور به گزارش «مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشــور» در ســال 

۱۴۰۰ آمده اســت، مسئوالن نهاد های رسمی کشــور در بخش قانون گذاری آموزش عالی 
معتقدنــد تعدد در بر گزاری آزمونی شــبیه به کنکور (که البته در این ســند از آن به عنوان 
آزمون تخصصی نام برده شده است) موجب کاهش استرس و تبعات زیان آور آن می شود.

همان طور که اشــاره شد، در ماده  ۲ از مصوبه سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش 
و پذیرش دانشــجو، این وعده را عملی کرده است. از ســال ۱۴۰۲ به بعد قرار است کنکور 

سراسری هر سال دو بار بر گزار و نتایج آن نیز تا دو سال معتبر باشد.
همین یک مورد، مشــکالت متعددی را در نظام فعلی آموزش عالی، به ویژه در تقویم 
آموزش عالی کشور ایجاد می کند. به گفته معاون وقت امور آزمون های سازمان سنجش، 
این آزمون برای ســال تحصیلــی ۱۴۰۲ در دی ماه و آزمون نوبت دوم در تیر ماه ســال بعد 

بر گزار می شود!
برمی گردیــم به الگو برداری سیاســت گذاران از نمونه های آمریکایــی. آزمون SAT که 
بیش از این و در همان گزارش مرکز پژوهش های اســتراتژیک به آن اشــاره شــد، از مبانی 
نمونه برداری به حساب می آید در ایاالت متحده آمریکا در هفت نوبت شامل تمامی ماه ها 
به جز ماه ســپتامبر در فاصله ماه های می تا نوامبر بر گزار می شود. چنانچه در توصیه نامه 
خــود آزمون SAT مندرج در درگاه اینترنتی شــورای تحصیالت تکمیلی در ایاالت متحده 
آمده، این آزمون مخصوص دانش آموزان ســال ســوم دبیرســتان تهیه شده است (یعنی 
مفاد امتحانی آن در ســه سال دبیرستان تدریس می شــود و امتحان ها از تابستان پیش از 
ســال چهارم تا پایان ترم اول بر گزار می شوند) که مهلت ثبت نام در پذیره نویسی مؤسسات 

مختلف آموزش عالی در مقطع کارشناسی در ایاالت متحده آمریکاست.
این در حالی  اســت که عمده محتوای وزن دار آموزشی برای آزمون های معادل کنکور 
منحصر به ســال چهارم دبیرستان است. تاریخ های اعالم شده یکی وسط سال تحصیلی و 
دیگری همان تاریخ ثابت کنکور اســت. این مطلب جدا از این کژ برداشــت، شبهات جدی 
بســیاری را در تقویم آموزش عالی کشــور به همــراه دارد که از جمله آنهــا می توان به 

پرسش های زیر اشاره کرد:
فرض کنیم این ایرادهای صوری در تقویم آموزشی بر طرف شده باشد:

۱- با توجه به آنچه پیش تر هم اشــاره شــد، هنوز درباره جزئیات عملیاتی چنین تغییر 
ســاختاری ای در ســاحت آزمون هیچ تصمیمی گرفته نشده است. شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی، صرفا صراحتا این موضوع را به چندین ســازمان و وزارتخانه  و مؤسســه دیگر 
موکــول کرده اســت. (تبصــره ۱ از ماده ۲ – مــاده ۴ – ماده ۵ – ماده ۶) بــا توجه به این 
بی برنامگی فعلی همچنان حدس بر محاسبه تراز بر سیاق گذشته و اعالم رتبه است. اگر 
چنین باشد، ما هر سال دو رتبه یک، دو رتبه صد، دو رتبه هزار و... خواهیم داشت. حتی اگر 
روش پذیرش دیگری نیز در میان باشد و نمره خام امتحانی با هر تابعی دچار پردازش شود، 
نفرات بیشتری نسبت به کنکور هرساله معیار های الزم برای ورود به دانشگاه های مد نظر 
را خواهند داشــت. سر نوشت پذیرش آنان چه خواهد شد؟ آیا ظرفیت رشته دانشگاه های 

پر متقاضی ناگهان دو برابر خواهد شد؟
۲- اگر برای رفع این مشــکل، دست به پذیرش در دو نوبت تحصیلی بزنیم، نیم تا یک 
ســال عقب افتادگی زمانی در پنجره کلی ســنوات تحصیلی دانش آموز/ دانشــجو را چه 

خواهیم کرد؟ مسئولیت عمر گذران انسان های تحت آموزش با کیست؟
۳- حتی اگر از موضوع باال و تبعات بلند مدت منفی آن هم صرف نظر کنیم و دانشجویان 
را همگی در یک نوبت پذیرش کنیم، عالوه بر صندلی هایی که ناگهان در دانشگاه ها زاییده 
نمی شــوند، کمبود اســتاد و هیئت علمی برای تدریس به این دانشــجویان را چه کنیم؟ 
براساس گفته عامری (سرپرست دفتر نظارت بر آموزش عالی در وزارت علوم) ما حداقل با 

کمبود ۱۷ هزار عضو هیئت علمی در کشور مواجهیم!
آیــا بدون انقالبی در زیر ســاخت های این چنینــی مواجهه دانش آمــوزان با موقعیت 

اضطراب آور خود، امری سره است؟
فسلفه آزمون های استاندارد ساز و افتراقی؛ کبوتر با باز هم تراز؟!

تا اینجا از آنچه «شــورای عالی انقالب فرهنگی» به عنوان سند سیاست گذاری تغییر یا 
اصالح سنجش و پذیرش دانشجو در ایران ارائه کرده است، دو مکانیسم اساسی استخراج 
می شــود؛ یکی اینکه این آزمون در دو نوبت در ســال برگزار خواهد شد. دوم اینکه هسته 

آزمون کنکور به آزمون های صرفا اختصاصی شکســته خواهد شد و ما بقی نمرات مد نظر 
از آزمون های دبیرســتانی محاسبه خواهد شد. تاکنون در این پرونده به گزارش هایی اشاره 
کردیم که به ریز محل های مناقشــه فنی و نقاط بحرانی نا هماهنگی های احتمالی اشــاره 
کردیم. خوشبختانه شورای محترم، در همین سند نیز این موضوع را به رسمیت شناخته و 

ماده ۶ از این مصوبه را به همین موضوع اختصاص داده است:
«مــاده ۶- با توجه بــه اختالف ویژگی های آماری نمــرات دروس آزمون اختصاصی و 
ســابقه تحصیلی در سال های مختلف، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت 

به هم ترازی آنها اقدام نماید».
اما مســئله در تعبیر اشتباه از دو نوع داده تولید شده توسط این دو نمره متفاوت است. 
جنس نمرات تولیدشده توســط آموزش و پرورش با جنس نمرات تولیدشده توسط آزمون 
اختصاصــی (کنکور) متفاوت اســت؛ چراکه اصال فلســفه پنهان پشــت دو نوع آزمون و 
طراحی دو نهاد (نهــاد آموزش و پرورش عمومی و نهاد آمــوزش عالی نخبه پرور) با هم 
تفاوت های عمده دارند. البته زبان بهتر این اســت؛ ما درباره دو جهان متفاوت و دو کائنات 

متفاوت صحبت می کنیم.
سری به مرام نامه آزمون SAT بزنیم؛ همان آزمونی که رسما به عنوان بخش عمده ای 

از منبع الهام سیاست گذاران مربوطه در ایران معرفی شده است.
این آزمون که یک آزمون استانداردشده به معنای یکسان سازی ساز و کار منابع در اختیار 
برای آموزش، نحوه برگزاری و سنجش و تصحیح است و صراحتا به منظور سنجش آنچه 
در کالس های درس دبیرســتانی مورد آموزش است طراحی شــده. از دهه ۲۰ میالدی در 
قرن بیســتم تا کنون و حتی در هزاره ســوم، بار ها و بار ها مورد باز طراحی قرار گرفته است 
و در آخرین نســخه طراحی شــده از آن هدف مشخصا توســعه ابزار های آموزشی ای قرار 
داده شــده است که دانش آموزان بیشتری را براساس سابقه دانشجویان موفق در آموزش 
عالی برای ورود به دانشــگاه ها آماده کند. همکاری های مستقیم، تخصیص منابع مالی و 
دوره ها و منابع آموزشــی برای مدارس، دبیران و دانش آموزان از جمله اقداماتی است که 
برگزار کنندگان آزمون برای باالبردن سطح دانش عمومی دانش آموزان به آن دست زده اند. 
سند برای پیشرفت در این استاندارد سازی را می توان توزیع نمرات این آزمون در نظر گرفت.
چنانچه در گزارش تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آمده است 
(برومند، ۱۴۰۰) میانگین توزیع نمرات در این آزمون نرمال با چولگی به راست است، یعنی 
اکثر نمرات بین ۶۰ تا ۸۰ درصد سقف نمره قرار می گیرند. مقایسه این عدد با نمرات کنکور 
سراسری در ایران جالب است. این توزیع در ایران برای دروس عمومی چیزی نزدیک به ۲۰ 
درصد و برای دروس اختصاصی با پراکندگی بســیار زیادی بین مفاد درسی مختلف از ۷ تا 
۴ درصد حد اکثر نمره اســت! با درنظرداشتن این واقعیت جالب است بدانیم توزیع نمرات 
آزمون های اســتاندارد دبیرستانی که به صورت سراســری در ایران برگزار می شوند (یعنی 
همان امتحانات نهایی دوره متوســطه) چیزی حــدود ۱۲ از ۲۰ (معدل ۶۰ درصد حد اکثر 

نمره) است. بدیهی است کدام آزمون ها به آزمون های استاندارد نزدیک تر است!
مشــکل با علم آمار واضح می شــود. کوکران، ریاضی دان و آمارر دان شــهیر که نحوه 
نمونه برداری او در پیاده ســازی های پژوهشی،  به ویژه پژوهش های اجتماعی سرآمد است، 
امکان کار آماری با خوشــه های آماری حاوی داده هایی از جنس مختلف را تشــریح کرده  
اســت. از جزئیات محاســبات ریاضیاتی این امر که بگذریم، کوکران برای ما مشخص کرده 
است که برای کارکردن با دو دسته مجزا از داده های آماری، نیاز به استاندارد سازی داده ها 
و سپس محاسبه چیزی به نام ضریب کارکرد تغییرات (coefficient of variant) یا ضریب 
کارکرد همبستگی (coefficient of correlation) است. در کالم عامیانه این مفاهیم میزان 
تغییرات یک متغیر را با اعمال میزان مشخصی از تغییر در عوامل دخیل در متغیر میان دو 
یا چند دســته متفاوت آماری بررسی می کنند. اگر این تغییرات به هم مربوط باشد یا میزان 
تغییرات با هماهنگی هم به یک میزان رخ دهد، آن گاه ضریب مد نظر عدد خوبی را برای 

کارکردن با دسته های آماری مختلف به دست می دهد.
با این توضیح حاال کمی اعداد پاراگراف قبل معنادارتر است.

ما یک پدیده مورد بررســی داریم. اســم آن نمره (عملکرد علمی دانش آموزان) است. 
«فرض» هم شــده است که منابع آموزشی یکسان است. دانش آموزان هم یکسان هستند. 

حاال متغیر ما که همان نمره باشــد، در مقابل دو آزمون، بین ۳۰ تا ۴۰-۵۰ درصد تغییرات 
متفاوت نسبت به هم نشــان می دهند. این موضوع حتی بدون محاسبات هم به ما نشان 
می دهد که این دو مجموع داده اصال قابلیت هم ترازی ندارند که بشود روی آنها عملیات 

آماری انجام داد.
دلیل آن؟ آزمون های استانداردســاز برای سنجش توأمان کیفیت آموزش و دانش آموز 
برگزار می شــوند و آزمون های افتراقی برای سنجش «کی از کی بهتره»! ما اینجا از تفاوت 
دوئل با مذاکره صحبت می کنیم. دوئل در هیچ جهان موازی ای با مذاکره یکســان نخواهد 

شد.
نتیجه گیری، پیش بینی و پیشنهاد

کنکور ها را چه شد؟
آیا کنکور بد اســت؟ بله! آیا کنکور باید بر چیده یا اصالح شود؟ بله! این موضوع حتی 
قابلیت تشــکیک و سپرده شدن به نظرات شــخصی را هم ندارد. چنان تمام ابعاد کار کرد 
نظام آموزش عالی کشور با ورودی کنکور دچار مشکالت عمیق عینی است که راهی برای 

پذیرش رویکرد های موافق با آن هم وجود ندارد.
اما چرا مصوبه اخیر که به عنوان «سیاســت ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش 

متقاضیان ورود به آموزش عالی» معروف است، راه حل مناسبی به نظر نمی رسد؟
چنانچه گفته شــد کنکور بیش از نیم قرن سابقه دارد و این نیم قرن کم مناقشه نداشته 
است. واقعیت اینجاســت که تا چند سال پیش نقابی بر این روش اشتباه پذیرش دانشجو 
کشــیده شــده بود که افراد جامعه متوجه توســعه بی عدالتی نبودنــد و از قضا کنکور را 
دریچه ای توهمی از امکان عدالت در آموزش نیز می دانســتند. چند سال گذشته، برخی از 
پژوهشگران با سختی هایی که در کشور برای تحقیق وجود دارد، باالخره پرده از این واقعیت 
بر داشتند. این موضوع چنان مناقشه بر انگیز، هرج و مرج آور و مهم و حساس و اساسی است 
که سال ۹۸، دستور حکومتی برای حل مسئله کنکور صادر شد. با گذشت بیش از دو سال، 
همچنان روند، مانند گذشته است؛ مصوبه فعلی اما با چنان شبهات علمی/ اجرائی – که 
در شماره های پیشین به آنها اشاره شد – روبه رو است که وضعیت را احتماال چنان بحرانی 
خواهد کرد که باز گشــت به روش اشتباه پیشین گزینه ای دم دست برای همه (از قانون گذار 

و دولت گرفته تا ملت) باشد.
مشکل احتمالی ای که پیش می آید، حفظ کار فعلی با این تغییرات صوری است. فرض 
کنید مصوبه فعلی با همه مشکالتش بتواند منجر به آزمون های استاندارد تر سراسری در 
ســطح دانش آموزی شود. تأثیر آنچه سابقه تحصیلی نامیده است، اصال چنان بیشتر شود 
که آزمون تخصصی جدید، خاصیت کنکور بودنش را از دســت بدهد! فرض اســت دیگر! 
آن وقت که چند هزار معدل عالی متقاضی برای چندصد صندلی داشتیم و سنجش هم در 
یک دنیای رؤیایی از پذیرش جدا شــد، چه تضمین و حتی چه دلیلی وجود خواهد داشت 
که دانشگاه شریف و علوم پزشکی تهران ارزش یک نمره را در فالن مدرسه خاص، ۱.۲ برابر 
ارزش نمره یک دبیرستان در زابل ندانند؟ آیا این گنگ بودن موجب هرج و مرج نخواهد شد؟ 

صف کنکور به صف برخی دبیرستان ها با «سابقه » بهتر منتقل نخواهد شد؟
در ایــن مصوبه آمده اســت که مفاد امتحانی و ســابقه تحصیلی هر ســه ســال در 
شــهریور ماه ابالغ و اعالن شود. آیا قانون گذار به زمان باز آموزی دبیران و باز طراحی برنامه 
کالسی دبیرســتان ها فکر کرده است؟ چطور در یک روز تا یک ماه قرار است با مفاد جدید 

تطبیق صورت گیرد؟ آیا این موجب هرج و مرج نخواهد شد؟
اگر به گفته این مصوبه، دانشــگاه ها برای آزمون اختصاصی حد نصاب تعیین کردند و 
۱۰ برابر ظرفیتشــان حد نصــاب را آوردند، ضوابط پذیرش چه خواهد بــود؟ آیا این ایجاد 

هرج و مرج نخواهد کرد؟
اگر نســبت ثبت نامی در دو نوبت برگزاری آزمون توزیع متناســبی نداشت چطور؟ اگر 

به ناگاه یک سال همه در نوبت دوم ثبت نام کردند چه می شود  جز هرج و مرج؟
پاسخ بیولوژیک گونه بشر نسبت به ترس از وضعیت های بحرانی مشخص است؛ عالقه 
به ایستایی. چرا با چنین احتماالت ترسناکی، نظام فعلی ناعادالنه آموزشی باید دچار تغییر 
شــود و به ســمت آینده ای نا معلوم برود؟ پاســخ احتمالی؟ دچار تغییر نمی شود. همین 

سازوکار فعلی را باز تولید می کند.
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تهمتن برومند: بیش از نیم قرن از برگزاری آزمون سراســری موســوم به کنکور در ایران می گذرد. از این آزمون در اسناد رسمی کشوری به نام مسابقه 
تا «غول» در جراید و خبر گزاری های رســمی یاد شده است. کنکور متأسفانه به چنان مناقشــه ای در ایران تبدیل شده است که طبق گزارش تخصصی 
موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیش از ۲۰ ســال مراجع قانون گذاری کشــور را درگیر خود کرده است. نام آشنای مافیای کنکور و رقم های 
عجیب و غریب از گردش های مالی چند ده هزار میلیاردی تا عجز وزرای مربوطه در چهار، پنج دولت از تغییر عمده گرفته تا تســخیر ساعت های پربیننده 
صداوســیمای ملی گواه این ماجرای پیچیده است. تلخی کنکور فرای مســئله نظام کالن آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران که مهم ترین کانال 
تربیت نیروی انســانی برای تولید و تجارت است رفته و گریبان سالمت روح و جســم جوانان ایرانی را گرفته است. گزارش از خود کشی های مستقیما 
وابســته به کنکور حداقل ضایعه ازدســت رفتن جان یک نوجوان و جوان ایرانی به ازای هر دو کنکور است. باالخره گویا با مداخله عالی ترین مقام های 
سیاســی ایران، عزم حقوقی-قانونی الزم برای اصالح یا بر چیدن آن از سوی شــورای عالی انقالب فرهنگی جزم شده است. جستاری که در پی خواهد 
آمد، به عنوان پرونده نقد و بررســی فنی مصوبه ای تحت عنوان «سیاســت ها و ضوابط ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» است که 
جدی تریــن تالش نهاد های قانون گذار مربوطه در ایران به ویژه شــورای عالی انقالب فرهنگی برای حل معضل کنکــور پس از چیزی بیش از نیم قرن 
شــناخته می شود. از آنجایی که این تصمیم بسیار مهم و تأثیر گذار در مقیاس کالن ملی و تاریخی خواهد بود، نقد و بررسی آن وظیفه ای اخالقی و ملی 

به حساب می آید که به پشتوانه پنج سال پژوهش مداوم در این حوزه در اختیار عموم مردم و نهاد های ذی ربط قرار می گیرد.

۱۰ فرمان کنکور
 ۶ معضل اساسی

شــرق: احتماال این جمله «ناپلئون بناپارت» جهان گشا و امپراتور فرانسوی را شــنیده اید که وقتی از او پرسیدند چه چیزی 
است که از آن هراس دارید؟ با قاطعیت گفته بود: «بلی، امتحان، فقط از امتحان همیشه ترسیده ام!» و شاید این تنها نقطه 
مشترک تمام دانش آموزان ایرانی با بناپارت باشد؛ ترسی که از همان آغاز دوران دبستان در ما نهادینه می شود و در «کنکور» 
به خودش می رســد. جالب آنکه «کنکور» نیز واژه ا ی فرانســوی است به معنی مســابقه، فتح کردن، پیروزی که به صورت 
جامع تر به معنی آزمونی برای سنجش دانسته ها ست. نزدیک به ۶۰ سال است که ایرانیان نیز با پدیده «کنکور» درگیر هستند 
و بســیاری از جوانان سرنوشــت خود را با آن گره زده اند. اما شیوه برگزاری کنکور از ابتدا به این صورت نبود؛ قبل از دهه ۴۰ 
شمسی دانشگاه های ایران مانند دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر)، دانشگاه ملی (بهشتی)، دانشگاه فردوسی 
مشــهد، دانشگاه جندی شاپور اهواز (چمران) و دانشگاه پهلوی (شیراز)، برای جذب دانشجو از قواعد برای جذب دانشجو 
استفاده می کردند یا خود آزمون برگزار می کردند یا از داوطلبان مصاحبه علمی می گرفتند و در نهایت تعدادی را به عنوان 
دانشجو قبول و نام نویسی می کردند. تا اینکه تقاضا برای ورود دانشگاه و به خصوص برای رشته پزشکی چنان باال رفت که 

مسئوالن امر مجبور شدند از شیوه جدید برای جذب دانشجو استفاده کنند.
 مسابقه به جای کنکور

دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اولین جایی بود که با تعداد زیادی متقاضی مواجه بود پس برای قبول دانشجو «امتحان 
ورودی» برگزار کرد و بعد از آن این روال در دانشــکده های حقوق و فنی نیز اجرا شــد تا اینکه در ســال ۱۳۴۱ قرار شد همه 
دانشــگاه ها برای گزینش دانشجو امتحان ورودی داشته باشند، اما در این میان چند مشکل بزرگ وجود داشت؛ یکی اینکه 

داوطلب باید برای شــرکت در امتحان دانشکده ها به اکثر شهرهای ایران سفر می کرد تا بخت خود را برای قبولی بیازماید. 
مشکل بعدی نبود هماهنگی در نحوه گزینش دانشجو برای دانشگاه ها بود و چون امتحانات ورودی به شکل متمرکز نبود، 
هر دانشکده با معیارهای خود به گزینش و پذیرش دانشجو می پرداخت و روال مشخصی وجود نداشت. همین شد که در 
ســال ۱۳۴۲ اولین «امتحان سراسری دانشگاه ها» زیر نظر گروهی از استادان و مسئوالن دانشگاه های ایران با عنوان «هیئت 
مســابقات ورودی دانشگاه ها» برگزار شــد، هرچند نحوه برگزاری و کیفیت سؤاالت چنان بود که صدای اعتراض همگان را 
برانگیخت و باز دانشکده ها روال سابق را پیش گرفتند. سال ۱۳۴۷ «مرکز آزمون شناسی» در وزارت علوم تأسیس شد و این 
مرکز یک ســال ۱۳۴۸ اولین آزمون سراســری برای پذیرش دانشجو برای رشته های تحصیلی متنوع دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی را برگزار کرد و این گونه کلمه «کنکور» بیشتر از قبل وارد ادبیات مردم شد. در این آزمون، سؤاالت تستی نبود و 
داوطلب باید به سؤاالت «پاسخ های کوتاه» می داد، سخت تر اینکه برای سؤاالت منابع خاصی نیز وجود نداشت پس بیشتر 
سؤاالت برای داوطلب ناآشنا و گاهی نامفهوم بود. در هر حال نخستین کنکور در ایران به صورت رسمی، روز چهارشنبه ۱۵ 
مرداد سال ۱۳۴۸ با شرکت ۴۷ هزار و ۷۰۳ نفر برگزار شد و داوطلبان برای حضور در ۱۲ دانشگاه و در ۳۰ رشته تحصیلی با 
یکدیگر رقابت کردند. «مهدی حضرتی» اولین فردی است که نام خود را به عنوان رتبه یک کنکور سراسری ثبت کرده است. 
نحوه برگزاری آزمون نیز به این صورت بود که داوطلبان حضور در دانشگاه ها با توجه به مدرک دیپلم خود (ریاضی، طبیعی 
یا ادبی) همچنین با داشــتن شرایط پذیرش دانشجو و رعایت ضوابط پذیرش در رشته های متنوع دانشگاه ها و مؤسسات با 
توجه به عالقه مندی خود، ۱۰ رشــته تحصیلی را انتخاب می کردند. این انتخاب ها بر خالف شــرایط فعلی که بعد از کنکور 

برگزار می شــود، هم زمان با برگزاری آزمون و پیش از اعالم شــدن نتایج نهایی انجام می شــد. جایگزین شدن «روش تستی» 
به جای «پاسخ کوتاه» نیز از مواردی بود که به مرور اصالح شد؛ چرا که با توسعه «علوم تربیتی» و «روان شناسی»، مسئوالن 
به این نتیجه رســیدند آزمون را با دقت بیشتر برگزار کنند؛ چراکه سؤاالت تستی نسبت به سؤاالت تشریحی عینی تر است و 

همچنین در تصحیح امتحانات تستی جواب و نمره قطعی تری داده خواهد شد.
 تولد سازمان سنجش

در سال ۱۳۵۴ «مرکز آزمون شناسی کنکور» جای خود را به «سازمان سنجش آموزش کشور» داد و تشکیالت این سازمان 
با سه حوزه «معاونت فنی – پژوهشی»، «اجرائی» و «نظارت بر امور دانشگاه ها» به تصویب رسید. همچنین طرح آزمایش 
همگانی و گزینش دانشــجو تهیه و پس از تصویب در شــورای مرکزی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اجرا شد که بر 

اساس آن برای ورود داوطلب به نظام آموزش عالی کشور به این شرایط نیاز بود:
۱- معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه (با ضریب ۵)

۲- نتایج آزمایش همگانی (شامل آزمون استعداد تحصیلی، آزمون زبان فارسی و شناخت فرهنگ ملی ایران و آزمون 
زبان خارجی) ( با ضریب ۲)

۳- شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه (نوع مدرک پایان متوسطه، سابقه آموزشی در دوران متوسطه، سهمیه پذیرش 
منطقه ای، جنسیت، سن، وضع اشتغال و وظیفه عمومی).

با این حال با توجه به شــرایط و تحوالت خاصی که در ســال ۱۳۵۷ در کشور حکمفرما بود، این شرایط به درستی اعمال 

نشد و با توجه به منطقه ای شدن امتحانات نهایی دوره متوسطه و در نتیجه قابل مقایسه نبودن معدل های امتحانات نهایی، 
شرط توجه به سوابق تحصیلی و معدل امتحانات نهایی در روش گزینش دانشجو حذف شد. در این سال حدود ۱۷۰ هزار 

داوطلب در کنکور شرکت کرده بودند.
 بازگشت کنکور به دهه ۶۰

یک سال بعد یعنی چند ماه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، کنکور به دو روش «متمرکز» و «نیمه متمرکز» و بدون شرط 
ســنی برگزار شد، اما با توجه به تعطیلی دانشگاه ها به دلیل «انقالب فرهنگی» این آزمون برگزار نشد. در سال ۱۳۶۱ کنکور 
برگشــت و ۳۲ هزار نفر در آن شرکت کردند که آزمون آن فقط برای رشته های «پزشکی»، «فنی و مهندسی»، «کشاورزی»، 
«الهیات و معارف اسالمی» برگزار شد. جالب آنکه از همان سال سهمیه های جدیدی مانند «سهمیه مناطق» و «رزمندگان» 
و... نیز به فرایند کنکور اضافه شــد. در آن ســال داوطلبان کنکور به سه دســته تقسیم شدند و هر کدام سهمیه جداگانه ای 

داشتند:
الف) داوطلبان وابسته به نهادهای انقالب اسالمی

ب) داوطلبان آزاد
ج) داوطلبان منطقه ای.

سهمیه هر گروه تقریبا یک سوم کل ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بود، همچنین قرار شد داوطلبان سهمیه 
منطقه ای و ســایر نهادها در صورت لزوم و به تشــخیص دانشــگاه محل تحصیل برای هم سطح شدن با سایر دانشجویان، 

حداکثر به مدت یک سال در کالس های تقویتی دانشگاه شرکت کنند و در پایان هر نیم سال امتحان دهند. کسانی که ظرف 
مدت یک سال آمادگی الزم را کسب نمی کردند، می بایست از دانشگاه اخراج می شدند.

در سال های بعد با تأســیس دانشگاه هایی مانند «دانشگاه آزاد اســالمی»، «پیام نور»، «شبانه»، «غیرانتفاعی» و «مراکز 
تربیت  معلم» هم ظرفیت حضور در دانشگاه ها افزایش پیدا کرد و هم تقاضای بیشتر جوانان برای ادامه تحصیل تا جایی 

که اکنون برای هر آزمون حدود یک میلیون نفر داوطلب وجود دارد.
 دهه ۷۰، پایان کنکور دومرحله ای

در سال ۱۳۷۱ تغییراتی در نظام آموزش و پرورش ایجاد شد و پیش دانشگاهی نیز به مراحل اخذ دیپلم اضافه شد. در آن 
سال ها داوطلبان رشته ریاضی و تجربی می توانستند در آزمون رشته  انسانی نیز شرکت کنند، اما دانش آموزان رشته  انسانی 
این حق را نداشتند، بعد از آن شرط معدل اضافه و باعث شد داوطلبان بر روی امتحانات نهایی و دیپلم تمرکز کنند. همچنین 

به ناگهان تغییر و تحوالتی نیز در آزمون سراسری اعمال شد:
۱- پذیرش داوطلب بر اساس نمره کل حاصل از آزمون عمومی و اختصاصی و ترتیب عالیق اعالم شده برای دوره های 

روزانه، شبانه، پیام نور، مراکز تربیت معلم و غیر انتفاعی
۲- مجاز بودن داوطلبان به انتخاب ۱۵۰ رشته محل تحصیلی مختلف (که در سال های بعد به صد رشته محل کاهش 

پیدا کرد)
۳- گزینش دانشجویان بومی بر مبنای تقسیم بندی رشته های دانشگاهی به رشته های «استانی»، «ناحیه ای»، «قطبی» 

و «کشوری»
۴- دخالت معدل کتبی سال چهارم دبیرستان با ضریب ۲ و تأثیر مثبت

۵- اعمال سیاست سهمیه بندی و تقسیم بخش های مختلف کشور به مناطق سه گانه
۶- مجاز بودن داوطلبان به شرکت در هر یک از گروه های آموزشی بدون توجه به نوع دیپلم متوسطه

۷- برگزاری روش نیمه متمرکز گزینش برای رشته هایی که نیاز به اقداماتی اضافی نظیر مصاحبه، معاینه، آموزش عملی 

یا احتماال افراد ذخیره دارد.
همچنین از سال ۱۳۷۴ پذیرش دانشجو برای رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیردولتی نیز بر 

اساس نتایج آزمون سراسری و به روش نامتمرکز انجام گرفت.
یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۵ که دیپلمه های نظام جدید نیز به جمع داوطلبان دانشگاه پیوسته بودند، آزمون مرحله 
دوم در هر یک از گروه های آزمایشی، منحصرا از دروس اختصاصی و در حدود اطالعات علمی دوره چهار ساله متوسطه برای 
داوطلبان نظام قدیم دبیرســتان و در حدود اطالعات علمی دوره سه ساله دبیرستان و دوره یک ساله پیش دانشگاهی برای 

داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه تعیین شد.
در ســال ۱۳۷۶ نیز کنکور بــرای داوطلبان نظام جدید در یک مرحله و اما بــرای داوطلبان نظام قدیم به صورت قبل و 

در همان دو مرحله برگزار شد و در نهایت آزمون سراسری از سال ۱۳۷۷ برای همه داوطلبان در یک مرحله انجام شد.
 «تأثیر معدل» مقدم بر کنکور

از ســال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ نیز شاهد بیشــترین حضور داوطلبان در کنکور بودیم که رکورد آن به سال ۱۳۸۱ برمی گردد که 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با هم رقابت کردند، اما این روال از سال بعد به دلیل افزایش تعداد و سهمیه دانشگاه ها و کم شدن 

متقاضیان ورود به دانشگاه، کم و کمتر شد.
یکی دیگر از تحوالت رخ داده در دهه ۷۰ باال رفتن تعداد داوطلبان برای حضور در دانشگاه آزاد اسالمی بود؛ همین باعث 
شد تغییراتی در آزمون سراسری رخ دهد و هم زمان با کنکور برای دانشگاه های سراسری، آزمون دانشگاه آزاد نیز برگزار شود. 
داوطلبان برای اطمینان از قبولی در یک دانشگاه در هر دو آزمون شرکت می کنند، هر چند از سال ۱۳۹۲ به بعد کنکور به یک 

آزمون سراسری کاهش یافت و این دو آزمون با یکدیگر ادغام شدند.
تقریبا از اواخر دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ بود که دانشــگاه ها تالش کردند برای پذیرش دانشــجو در برخی رشته ها، آزمون 
را حذف و ســوابق تحصیلی و معدل را در نظر بگیرند. در ســال ۱۳۸۷ تأثیر معدل در پذیرش کنکور ۱۵ درصد بود، در سال 

۱۳۹۳ تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور به ۲۵ درصد رسید و این تالش ادامه دارد تا این تأثیر به ۵۰ درصد نیز برسد.
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این نمرات شامل معدل دیپلم دانش آموزان در رده های رتبه  مشخص شده سال ۹۷ است.
با محاسبه عدد انحراف معیار که نمایانگر واریانس داده های باال حول نمره کامل یعنی ۲۰ است، به نتایج باال می رسیم:

مروری بر تاریخ برگزاری کنکور در ایران
غول مرحله آخر تحصیل

زان
ی، می

حمد
 یارا

سین
س: ح

  عک

زان
ر، می

یدپو
 حم

مان
س: پی

  عک

زان
د، می

موزا
مه ع

فاط
س: 

  عک


