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گزارش

گزارش «شرق» از تقلب گسترده در امتحان تبدیل معدل داوطلبان کنکور
تقلبی به وسعت تغییر سرنوشت جوانان کشور

شرق: «خانم تو رو خدا کمک کنید، ما خیلی زحمت کشیدیم اما با این تقلب هایی که کردند، تمام زحمت ما به باد رفت. ما 
برای این تبدیل معدل خیلی هم هزینه کرده بودیم، االن با این وضع حق ما برای دانشگاه رفتن، کامل از بین رفت، خواهش 

می کنم این ماجرا را رسانه ای کنید».
این بخشی از یک مکالمه تلفنی با خبرنگار «شرق» است و در دو روز گذشته پیام ها و تماس های مشابهی وجود داشت 
کــه هرکدام از تقلب گســترده برای امتحان نهایی تبدیل معدل داوطلب های کنکور خبــر می داد. جوان هایی که با عزمی 
جدی خود را برای آزمون کنکور آماده می کنند، اما اخبار تقلب و سوءاستفاده های رایج برای این کار، تمام انگیزه آنها را از 
بین می رود. این در حالی است که در سال های اخیر تأکیدهایی بر تأثیر بیشتر معدل کل دیپلم بر نتایج کنکور بوده که نقش 

پررنگی در سرنوشت داوطلب ها خواهد داشت.
در روزهای گذشته طبق بررسی برخی کانال های کنکوری یا امتحان نهایی، اغلب پاسخ ها تنها بعد از چند دقیقه منتشر 
شــده، پس از آن برخی داوطلب ها اعالم کردند بیش از ۸۰ درصد پاســخ ها و جواب ها با هم تطابق داشته است. ماجرایی 

که به پاسخ روشن از طرف آموزش و پرورش نیاز دارد.
هامون ســبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت، در گفت وگو با «شرق» به ماجرای تقلب در مرحله 
ترمیم معدل داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ که در روزهای گذشــته اتفاق افتاد اشــاره می کند و به این موضوع هم می پردازد که با 
وجود تأثیر باالی معدل در نتایج کنکور، این ماجراها بر سرنوشــت بچه هایی که تقلب نکردند هم تأثیر خواهد داشــت و 
می گوید: این ماجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، به شکل جدی از سال ۹۵ مطرح می شود و استدالل موافقان این است 
که باید ســوابق دوران تحصیل داوطلبان بر پذیرش دانشگاه ها و آموزش عالی تأثیر داشته باشد، اما واقعیت این است که 
این اتفاق افتاده و در حدود ۸۷ درصد از رشته محل های آموزش عالی فقط بر پایه سوابق تحصیلی انتخاب رشته صورت 
می گیرد و فقط ۱۳ درصد رشــته محل ها به نتیجه کنکور وابســته است. اما موضوع این است که انتخاب داوطلب ها دیگر 
نه چندان براساس عالقه، بلکه بیشتر براساس پارامترهای اقتصادی است و آن ۱۳ درصد رشته محل پارامترهای اقتصادی 
جذابی دارند، بنابراین خانواده های متوســط و تنگدســت جامعه چاره ایی ندارند جز دلخوش کــردن به همین ۱۳ درصد 
ظرفیت دانشــگاه های دولتی و رشته هایی که تضمین شغلی آنها در آینده بیشتر است و شهریه پرداز هم نیستند. به همین 
خاطر حتی اگر ظرفیت دانشگاه چند برابر شود، تا این نوع رشته های خاص در دانشگاه های دولتی افزایش ظرفیت نداشته 
باشــد، ما با شمار بسیار و فزاینده ای از جوان های کشــور روبه رو هستیم که به خاطر نیاز اقتصادی خودشان و خانواده شان 
می خواهند به آن صندلی های اندک دست یابند. طبیعتا در چنین رقابتی استرس بسیار باالست اما مهم ترین مؤلفه عدالت 

است که برای آن باید امنیت آزمون ها در نظر گرفته شود.
وی اضافه می کند: وقتی موافقان تأثیر معدل اســتدالل می کنند که چنین رقابتی بســیار استرس زا است و همین برای 
جوان ها مشــکالتی را به وجود آورد، پاسخ مخالفان این است که این استرس ناشی از کنکور و تست نیست، بلکه ناشی از 
آن اســت که تعداد متقاضیان چند صد برابر تعداد رشــته محل های مورد اقبال مردم است و این استرس طبیعی و ناگزیر 
است؛ بنابراین باید کل ارکان نظام به چنین موضوعی توجه کنند. با افزایش رشته محل های پرمتقاضی که خود وابسته به 
گشــایش اقتصادی و علمی کشور است، این میزان اســترس هم کاهش پیدا می کند. پس اگر این کنکور، تستی، تشریحی، 
حضوری یا هر نوع دیگر باشــد، وقتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پی رسیدن به ۱۵ هزار صندلی هستند، این آزمون بسیار 

استرس زا خواهد بود.

سبطی ادامه می دهد: مورد دیگر این است که وقتی چنین آزمونی در این حد در مسائل اقتصادی و اجتماعی خانواده ها 
تأثیر می گذارد، استرس یک بحث فرعی به حساب می آید و عدالت بحث اصلی است و جز با یک آزمون ماشینی، هیچ وقت 
نمی شــود در چنین حجمی عدالت را برقرار کرد. امتحانات نهایی پر اســت از مداخالت انســانی که عدالت را مخدوش 
می کند. در طول این پنج ســال، دیده بان شــفافیت و عدالت به روش های مختلف هشــدار داده بود که آموزش و پرورش 
توانایی برقراری امنیت و عدالت در آزمونی با این ســطح باال از حساســیت و جمعیت را ندارد؛ «استرس» یک بحث فرعی 
اســت، عدالت را دریابید. وقتی مردم احســاس کنند عدالت آموزشــی و عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته شده، معترض تر 
می شــوند تا اینکه معترض اســترس فرزندانشان برای کنکور شــوند. وانگهی برای کاهش اســترس کنکور راه های بسیار 
هوشمندانه  و کم هزینه تری در اختیار سازمان سنجش و آموزش و پرورش وجود دارد و بارها نیز پیشنهاد شده که متأسفانه 
تعارض منافع برخی، مانع می شــود از این راه های ساده اســتفاده شود و برای پرشدن جیب دارندگان مدارس غیرانتفاعی 
و دانشــگاه های غیرانتفاعی و معدود تاجر آموزشی مرتبط با این جریان، هر سال به نحوی می خواهند این سازوکار را اجرا 

کنند.
او درباره اینکه همچنان شاهد تقلب هایی در زمان کنکور و امتحان نهایی مدارس هستیم و چه استاندارد مناسبی باید 
برای ورود به دانشگاه وجود داشته باشد، می گوید: واقعیت این است که همین کنکور با وجود آنکه در بازه زمانی محدود 
برگزار می شــود و سه الیه امنیتی از حراست سازمان سنجش، نیروی انتظامی تا دستگاه های امنیتی دارد، باز هم می بینیم 
تقلب هایی رخ می دهد. باید توجه داشــته باشیم که ما دو نوع تقلب سیســتماتیک داریم که آزمون را از اعتبار می اندازد، 
یکی افشــای ســؤال ها قبل از جلسه است که ذهن های ســنتی هنوز فقط همان را مهم می داند، اما با پیشرفت تکنولوژی 
در طول این چند سال با شکل دیگری از تقلب روبه رو هستیم که عوارض آن کمتر از لورفتن سؤال ها نیست و آن «لورفتن 
پاسخ ها» است؛ یعنی به فردی که متقاضی تقلب است، اصال سؤالی داده نمی شود تا زحمت رسیدن به پاسخ را خودش 
بکشــد، بلکه پاســخ ها را به او می دهند و جالب اســت در برابر این قضیه مســئوالنی که می خواهند از مسئولیت شرایط 
رخ داده شــانه خالی کنند، به همان تعریف قدیمی لو رفتن ســؤال ها اکتفا می کنند. در اولین آزمون دی ماه امسال، پاسخی 
که حین جلسه در کانال های تلگرامی پخش شد، صددرصد درست بود! و خیلی ها ادعا کردند که موبایل به جلسه برده اند 
و گزارش هایی به ما رســیده که می تواند درســت باشد. تبلیغات مربوط به خرید جاسوس افزارها نیز در آن چند روز قبل از 

آزمون خیلی بیشتر شده بود.
او اشــاره می کند: هم کســی که با خود موبایل برده و هم کسی که جاسوس افزار در گوشش گذاشته و هم کسی احیانا 
با یکی از برگزارکنندگان امتحانات در حوزه ها آشــنایی دارد، به راحتی در این دو ساعت به پاسخ ها دسترسی پیدا می کنند. 
رفتن به ســرویس بهداشــتی در دو ســاعت برگزاری امتحان نهایی نیز فرصت مناســبی به متقلبان می دهد تا پاسخ های 
منتشرشده در کانال های تلگرامی را ببینند. این لورفتن پاسخ ها مشکل جدیدی است که بسیار از لورفتن سؤال ها غم انگیزتر 

است.
موضوع این اســت که چنین تقلب هایی، هم در کنکور رخ می دهد هم در امتحانات نهایی؛ اما از نظر امکان رخداد این 
دو قابل مقایســه هم نیستند و در دو ســر یک طیف قرار دارند. در کنکور امکان تقلب بسیار کمتر است و در امتحان نهایی 
بیشترین امکان برای رخ دادن این اتفاق وجود دارد، هرکسی که دلش برای اخالق و آموزش در این کشور می سوزد، طبیعتا 

راهی را پیش می گیرد که احتمال این تقلب ها در آن کمتر باشد.
سبطی اشاره می کند: در کنکور حدود چهار ساعت، هفت تا ده درس مطرح می شود و در امتحان نهایی که دو ساعت 
اســت فقط یک درس مطرح اســت؛ بنابراین اگر کسی قصد تقلب در امتحان نهایی را داشته باشد، کافی است فقط با یک 
نفر که بر آن درس مســلط اســت، در حوزه یا بیرون حوزه در ارتباط باشد، در حالی که اگر بخواهید در تقلب کنکور موفق 
شــوید به چندین متخصص فرد متخصص متخلف نیاز دارید که همیــن کار در امتحان نهایی را راحت تر می کند. موضوع 
دوم این است که سؤال های امتحان نهایی، کامال در چارچوب کتاب درسی و بعضا نخ نما و تکراری است، به همین خاطر 
در رسیدن به پاسخ درست همه کانال های تقلب بسیار سریع و موفق عمل می کنند و در این هفته به رجزخوانی و رقابت 
با یکدیگر هم رو آورده اند، یکی می گوید من بعد از ۲۰ دقیقه به تمام سؤاالت پاسخ درست دادم، دیگری می گوید من فردا 
۱۵ دقیقه بعد پاسخ درست را می دهم و... در حالی که سؤال های کنکور معموال فرادانشی است، یعنی با دردست داشتن 
کتاب درسی نمی توان به سؤال ها پاسخ داد  و تعداد پاسخ های غلط همین تقلب فروشان بسیار است. اتفاقا از روی الگوی 
تکرارشــونده غلط ها در پاســخ برگ داوطلبان کنکور، افراد مشکوک به تقلب پیدا می شــوند و از آنها آزمون مجدد گرفته 

می شود که این امکان در پاسخ ۳نامه تشریحی امتحانات نهایی وجود ندارد.
سبطی می گوید: مورد بعدی این است که امتحانات نهایی حدود ۶۰ روز از سال را به خود اختصاص می دهد، اما کنکور 
نهایتا در پنج روز از سال برگزار می شود، پس ما با یک نسبت پنج به ۶۰ روبه رو هستیم و اگر تمام امکانات امنیتی سازمان 
ســنجش در اختیار آموزش و پرورش باشــد که نیســت، باز هم احتمال تقلب در امتحانات نهایی بیش از ۱۰ برابر کنکور 
سراســری است. موضوع بعدی این است که در کنکور سراسری امکان قطع اینترنت وجود دارد اما نمی توان برای امتحان 
نهایی که ۶۰ روز اســت این کار را در کشــور یا حوزه ها انجام داد. کسانی که تصور کردند می توانند وظیفه سنگین و امنیتی 
ســنجش یک میلیون و  ۵۰۰ هزار نفر و پذیرش ۱۵ هزار نفر بین آنها را از ســازمان سنجش بگیرند و به وزارت دیگری مثل 
آموزش و پرورش بســپارند یا هیچ آگاهی از میزان توانایی و تجهیزات و نیروی انســانی وزارت آموزش و پرورش نداشــتند 
یا اینکه هیچ دلســوزی نداشــتند یا دچار تعارض منافع هســتند و از این راه به ســودهای کالنی می رسند که ممکن است 

آمیخته ای از این هر سه هم باشد، در واقع ما با یک فاجعه اخالقی روبه رو هستیم.
وی تأکید دارد: اگر عدالت آموزشــی نابود شود در پی آن عدالت اجتماعی هم نابود خواهد شد، اما آنچه می تواند یک 
تمدن را قطعا نابود کند، این اســت که اخالق را درون نوجوانان و جوانانش در همان روزگار تعلیم و تربیتشان نابود کنیم. 
اینجا از طرف خودم و دیده بان شــفافیت و عدالت به عوامل این ماجرای شومی که دارد اجرا می شود هشدار می دهم که 
دانش آموزان ما در این یک هفته بر ســر دو راهی خطرناکی قرار گرفته اند: اینکه آیا باید تقلب کنند یا نکنند؟ کســانی که 
جوانان کشور را بر سر این دو راهی قرار می دهند، دارند بچه ها را تا لبه یک پرتگاه اخالقی می کشانند و بعد می گویند حاال 
اگر می توانید پرت نشــوید. کســی که دست دختران و پسران این کشــور را می گیرد و تا لب یک پرتگاه می برد مجرم است. 
ما در آســتانه یک فروریزی اخالقی اجباری قرار گرفته ایم و در همین مدت تماس های بســیاری از طرف مادرها و پدرها و 
دانش آموزان داشتیم و صحبتشان این بود که «اگر شما بودید واقعا تقلب نمی کردید؟ وقتی ۲۵ صدم کم یا زیادشدن نمره 
در تراز و رتبه کل من اثر دارد و می بینم که کنار دستی من از گوشی پاسخ ها را می بیند یا... به دلیل اخالق مداربودن، آینده ام 
را از دست بدهم؟». پاسخ به این سؤال واقعا سخت است و ما تا آخرین توان با این جریان خطرناک مقابله خواهیم کرد و 

رسانه ها هم باید همکاری جدی داشته باشند.

نماینده مجلس: به این بچه ها ظلم شده
ایــن داوطلب ها برای پیگیری کار خود به ارگان های مختلف نامه نگاری کردند و حتی به صحن مجلس هم راه 
پیدا کردند تا نمایندگان مجلس را هم از این ماجرا باخبر کنند. جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور 
مجلس، در این زمینه به «شــرق» می گوید: «تعدادی دانشــجوی ترم چهار و پنج و تعدادی هم داوطلب امســال 
به اتهام اینکه اینها در کنکور تقلب کردند، از ادامه تحصیل منع شــدند. این در حالی اســت که ســازمان سنجش 
هیچ گونه ســند و مدرکی دال بر تقلب آنها ندارد. این در قالب ماده ۱۱ است که در آن می گوید ما احتمال می دهیم 
اینهــا تقلب کرده اند؛ چون درصدی که در کنکور زدنــد، با معدل آنها همخوانی ندارد. مثال اگر ریاضی را در آزمون 
کنکور ۸۰ درصد زدند، در مدرســه ریاضی را ۱۵ یا ۱۶ می گرفتند. در واقع فقط با اســتناد به این موضوع این افراد را 
از ادامه تحصیل منع کردند که هیچ، بلکه آنها را جریمه هم کردند و گفتند اصال حق ندارید در ســال های بعد هم 

کنکور شرکت کنید».
این نماینده در ادامه اضافه می کند: «اینها هیچ گونه ســندی هــم برای این موضوع ارائه ندادند و اکثر این افراد 
هم برای مناطق محروم بودند؛ حتی فردی در ترم پنجم دندان پزشکی دانشگاه تهران است که به او گفتند تو سال 
۹۶ تقلب کردی و محروم می شود. من می دانم که به اینها ظلم شده و واقعا یک ظلم آشکار است. توجه کنید که 
تقلب یک عده آشــکار شده که آنها باید اخراج شوند و با این موضوع کاری نداریم؛ ولی برای آنها که اثبات نشده و 
در حد حدس و گمان است، صحبت ما این است که چرا چنین رفتاری با آنها می شود؛ چون یا باید تقلب این افراد 
اثبات شــود یا بگذارید سر کالس بروند و درس شان را بخوانند. برای این موضوع در کمیسیون آموزش جلسه ای در 

این زمینه گذاشته شده که امیدواریم مؤثر باشد».
مستندی دال بر تقلب ارائه ندادند

چهره هر هفت نفر حاضر در روزنامه ، نشان از اوج جوانی آنها دارد. هرکدام به نوعی اضطراب این روزهای خود 
را به دوش می کشند؛ از تبریک های قبولی در کنکور تا متهم شدن به تقلب در کنکور و ترس و اطالع دوست و آشنا 
از این ماجرا. حتی بعد از اتمام مصاحبه هرکدام از شــرایط مشــابه خود می گفتند؛ از پالکارد تبریک در محل کار تا 
شرکت در یک برنامه تبلیغاتی برای کالس های کنکور که در آخر با اعالم شباهت در آزمون کنکور، همه چیز نقش 
بر آب شــده است. یکی از دخترهای ۱۸ ساله با لبخندی می گوید: «االن که ما در تهران هستیم، اغلب اطرافیان مان 

فکر می کنند که سر کالس درس نشسته ایم و درس می خوانیم».
حاال حدود سه ماه می شود که به جای نشستن بر روی صندلی دانشگاه دلخواه، از شهرهای دور و نزدیک راهی 
تهران شــده اند و امید دارند سازمان ســنجش راهی برای ورود به دانشگاه جلوی پایشان بگذارد و دیگر این سیکل 
معیوب آزمون مجدد پشــت آزمون به اتمام برسد. در این گفت وگو به دلیل نگرانی حاضران از روند مطالبات شان، 

نام ها آنها در گزارش به اختصار قید می شود.
بــرادر یکی از داوطلبــان که با این معضل مواجه شــده، در نقش نماینده دیگر داوطلبان، از شــروع این ماجرا 
می گوید: «این اتفاق برای هزارو ۳۸ نفر پیش آمده اســت. امســال کنکور سراسری که برگزار شد، سازمان سنجش 
اعالم کرد بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ نفر با دســتگاه های الکترونیک تقلب کردند که این ابزارها تحویل مقام های قضائی شده 
اســت. بعد از آن هم شــبکه خبر در گزارشــی اعالم کرد کنکور امســال پاک ترین کنکوری بود که برگزار شد و همه 
افراد متقلب شناســایی شدند. بالفاصله بعد از این صحبت ها قرار بود کارنامه ها منتشر شود. در این بخش بچه ها 
به دو گروه تقســیم شدند، برخی اصال متوجه نشــدند رتبه آنها چند شده و فقط در سایت زده بود «بررسی فنی» و 
هیچ توضیح دیگری در این باره برای آنها ثبت نشــده بود. برای تعداد دیگری از بچه ها کارنامه منتشر شد؛ اما محل 
دانشــگاه منتشر نشد. این دو گروه یعنی بدون کارنامه ها و کســانی که محل دانشگاه شان مشخص نشد، به آزمون 
مجدد دعوت شــدند. این موضوع بر  اســاس شک و شبهه نسبت به سوابق تحصیلی دیپلم و شباهت در پاسخ نامه 
بوده اســت. طبق آیین نامه تخلفات آزمون های سراســری، سه شرط سوابق تحصیلی، مشــابهت پاسخ و گزارش 
مردمی مورد وثوق قرار دارد که یک شــخص باید از این سه شرط حتما دو شرط را داشته باشد. از بین این هزار نفر، 
افرادی را داریم که فقط یک شــرط را دارند؛ ولی باز هم به آزمون مجدد دعوت شــده اند. حال برای آزمون هم یک 
فرصت ۲۰ روزه دادند تا در ۲۱ مهر این افراد در آزمون مجدد شرکت کنند. در صورتی که وقتی بر اساس شک و شبهه 
به کســی ســوءظن دارید، باید اثبات کنید یا در دادگاهی با حضور قاضی و چند عادل، فرد باید سوگند یاد کند که اگر 

تخلفی نکرده، اصل بر برائت است».
ایــن جوان ادامه می دهد: «این صحبت هایی را که گفتم، بر  اســاس اصول فقه اســت که در پیگیری از آیت اهللا 
سیستانی تا آیت اهللا مکارم شیرازی به دست آوردیم. با پیگیری ما از نهادهای مختلف ریاست جمهوری، قوه قضائیه، 
وزارت علوم تا نمایندگان مجلس، به ســازمان ســنجش نامه زده شده؛ اما حتی یکی از این نامه ها را جواب ندادند 
و رئیس ســازمان ســنجش در گفت وگویی که با برخی از ما داشتند، اشاره کردند این موضوع به هیچ یک از ارگان ها 
ارتباطی ندارد و نیازی نیســت من به اینها پاسخ گو باشــم. ما حتی به بیت رهبری هم نامه زده بودیم و واقعا مگر 
می شــود یک سازمان تافته جدا بافته باشــد؟ در هر حال بچه ها از رتبه تک رقمی تا چهار رقمی همه در رشته های 
خوب قبول می شــوند. معدل های باالیی دارند و برخی از آنها اصال ســمپادی و تیزهوشانی بودند و فقط بر اساس 
شــک و شــبهه این اتفاق برای آنها افتاده است که دوندگی آنها از مرداد و مهر هیچ تغییری در روند کار آنها ایجاد 
نکرده. کمیســیون آموزش هم هفته گذشته جلســه ای برگزار کرده که یکی از نمایندگان خودش به وجود مافیای 
کنکور در مجلس اشــاره کرده و گفته همین که مطالبه این بچه ها تا االن به جایی نرســیده، به دلیل وجود همین 

مافیا اســت. در این مدت به وزارت کشور، بیت رهبری، مجلس شورای اسالمی، دفتر ریاست جمهوری، وزارت دفاع 
و ارگان های دیگر نامه زدیم که اغلب آنها هم به طور جداگانه به سازمان سنجش نامه زدند».

فقط چند روز قبل از آزمون مجدد به ما اطالع دادند و بسیار  بدرفتار بودند
«آ. ب» نام اختصاری جوان دیگری است که بعد از اعالم تشابه نتیجه آزمون، هر روز برای پیگیری از قم به تهران 
می آید. از شروع درگیری خود با این ماجرا می گوید که حاال چند ماهی است آینده او را تحت تأثیر گذاشته: «من رتبه 
۲۲۷ را کسب کردم و دو روز مانده به اینکه کدام دانشگاه قبول می شوم، پیامکی مبنی بر اینکه به دلیل شباهت در 
پاسخ نامه و متناسب نبودن سوابق تحصیلی و درصدهای آزمون، ۲۱ مهر ماه در آزمون مجدد شرکت کنید؛ یعنی ۱۰ 
الی ۲۰ روز به ما فرصت دادند تا دوباره در آزمون شــرکت کنیــم. همان موقع از لحاظ روحی کامل به هم ریختم؛ 
چون یک سال کامل من زحمت کشیده بودم و شب بیداری کشیدم، من کالس های تست زیادی شرکت کرده بودم و 
واقعا زحمت کشــیده بودم، برای همین با این اتفاق شوکه شدم. وقتی هم با هیئت بدوی تماس می گرفتم، جواب 
کاملی نمی دادند. حتی وقتی به هیئت بدوی کرج می رفتیم، خیلی بد رفتار می کردند و اصال به مشــکل ما اهمیت 
نمی دادند. من در آزمون مجدد شــرکت نکردم؛ چون از لحاظ روحی اصال آماده نبودم و ســه ماه از آخرین روزهای 
مطالعه ام گذشــته بود و من حتما باید مرور می کردم؛ این در حالی اســت که فقط ۲۰ روز قبل از آزمون به ما گفته 
بودند آزمون مجدد خواهیم داشت. طبق چیزی که به من اعالم کردند، سه درس زیست، فیزیک و ریاضی ام شبهه 
خورده بود. طبق چیزی که گفتند نمره این درس های من با درصدهای آزمونم همخوانی نداشت. فیزیک و ریاضی 
من حدود ۱۴ و ۱۲ بود؛ ولی درس زیســت من در کتبی نهایی ۱۸ بود که اعتراض کردم و گفتند شــبهه برای درس 
زیست را حذف می کنیم. اینها همه در صورتی است که ما هر کالسی برای کنکور شرکت می کردیم، می گفتند اصال 
نمره کتبی شما اهمیت ندارد و فقط باید روی مهارت تست زنی تمرکز کنید». این دختر جوان اضافه می کند: «حتی 
وقتی به مجلس رفتیم و با نمایندگان صحبت  کردیم، من اعالم کردم به ما می گویند مهارت تست زنی خود را قوی 
کنید، در صورتی که االن تک درس، آن هم فقط ســال دوازدهم را در نظر می گیرند. معدل کل من ۱۷.۵۰ اســت که 
آن را هــم در نظر نمی گیرند و فقط تک درس را مدنظر قرار می دهنــد. همان موقع آن نماینده مجلس به ما گفت 

«حق دارید و من هم به پسرم که هم سن و سال شماست توصیه می کنم روی مهارت تست زنی کار کند». در صورتی 
که حتی معدل کتبی من کم نبود و جزء بچه های درس خوان محســوب می شدم. سال اول دبیرستان که دهم بودم 
معدلم ۱۸ و خرده ای شد، دو سال بعد به دلیل شیوع کرونا و مجازی شدن کالس ها اغلب دچار یک افت تحصیلی 
شدیم ولی در واقع میانگین بقیه نمره های من همه باال بود. من وقتی به هیئت بدوی کرج رفتم، یک دادنامه اولیه 
بود که برای همه بچه ها صادر شــده بود که کپی آن را به من دادند و خواســتند تا پای مدرک اصلی آن امضا بزنم 
کــه مــن قبول نکردم و با بدرفتاری خودشــان آن را امضا کردند و من اصال نمی دانــم امضایی که پای دادنامه من 
زدنــد بابت چه چیزی بوده اســت. آنجا با تک تک بچه ها خیلی بدرفتاری کردند. با ایــن حال ما ترازها و نمره های 
آزمون هایی را که می دادیم، نشــان دادیم ولی ســازمان ســنجش قبول نکرد. حدود ۵۰ نفر از داوطلب ها با درصد 
جانبازی و ایثارگر بودند که خودم پنج درصد ایثارگری داشــتم که سهمیه اعمال شده از دوهزارو ۶۰۰ به ۲۲۷ رسید. 
خیلی از بچه ها به همین صورت بودند و باز ســازمان ســنجش برای آنها شبهه در نظر گرفته است، درصورتی که 

ساز و کار آن باید متفاوت باشد؛ یعنی چطور با این شرایط سوابق تحصیلی را با رتبه و درصد در نظر می گیرند؟».
آزمون های مجدد مشخصا صوری است  

برادر یکی از داوطلب ها که در روزنامه حاضر اســت، به آیین نامه تخلفات اشــاره می کنــد: «در آیین نامه آمده 
معدل کارشناسی باید باالی ۱۲ باشد، ولی آقای پورعباس، رئیس سازمان سنجش، یک تفسیر اشتباه از قانون آن هم 
به نفع خود ســازمان می کنند. این بچه ها سه ســال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم را پشت سر گذاشتند و باید 
سوابق را بر اساس نمره کل در نظر بگیرند، اما فقط کتبی نهایی سال دوازدهم را در نظر می گیرند؛ برای همین چنین 
مشکلی برای داوطلب ها پیش آمده، در صورتی که سال های قبل از مدیریت ایشان نمره کل مدنظر بوده است. مثل 
خواهر من تعداد دیگری هم هســتند که ۲۱ مهر آزمون مجدد داشتند، ولی چون فرصت کافی نبود، ما درخواست 
تعویق آزمون را دادیم که ۱۵ مهر با آن موافقت شــد و بعد پیامک و نامه آمد که شــما چهارم آذر در آزمون دوم 
شرکت کنید. بعد ۲۰ آبان برای تمام کسانی که ۲۱ مهر این آزمون را شرکت کرده بودند، پیامک مردودی آمد و برای 
برخی افرادی که آزمون را ندادند و درخواســت تعویق آزمون داده بودند و با آن هم موافقت شــده بود هم پیامک 

مردودی آمد. این مشــخصا نشان می دهد آزمون صوری بوده است. همچنین از بین هزارو ۳۸ نفر، ۷۰۰ نفر شرکت 
کردند و فقط ۵۰ نفر قبول شــدند. از بین این تعداد هم نصفشان کالس یازدهمی بودند که امکان نشستن در کالس 

دانشگاه را ندارند. برای همین بچه ها را پشت این سد نگه داشته اند».
به همه ما گفتند با ۱۷ نفر مشابهت داریم و ما نمی دانیم آن افراد چه کسانی هستند

جوان دیگری از تهران که شرایطی مشابه دیگر داوطلب ها دارد و برادرش این روزها همراه او و دیگر داوطلبان 
مشــابه خواهرش است، از شــروع اطالعش از این ماجرا می گوید: «من رتبه سه هزارو ۷۹۳ را کسب کردم، انتخاب 
رشــته که کردم، پنچم مهر، یعنی خیلی دیرتر از بقیه در یک پیامک اعالم کردند در ســه درس شبهه دارم و باید در 
آزمون مجدد شــرکت کنم. پنجم مهر تا ۲۱ مهر فاصله خیلی کمی برای مرور و آمادگی بود. همان طور که برادرم 
گفت درخواست تغییر زمان آزمون را دادم و با آن موافقت شد، ولی باز هم من را مردود علمی اعالم کردند. یعنی 
عمال برای آزمون چهارم آذر هم چه حضور داشــتم و چه نداشــتم من مردود شده بودم. معدل من ۱۶.۵۸ است. 
یعنی مغایرت تحصیلی به من نمی خورد. برای ماجرای مشــابهت، گفتند دو موردی هســتم که به همه گفتند در 
پاســخ نامه با ۱۷ نفر مشــابهت دارید، عمال هیچ کدام از ما به هم نمی خوریم. من آزمون چهارم آذر را هم شــرکت 
نکردم، دادنامه ۲۱ مهر و چهارم آذر هم برایم آمد که در آن مردود اعالم شــده بود. باید طبق آیین نامه اگر تخلفی 
صورت گرفته و ثابت شده باشد، یک آزمون مجدد انجام شود. برگزاری آزمون مجدد خالف قانون است، اما ۱۶ دی 
هم آزمون دیگری قرار اســت برگزار کنند. من دو ســال پشــت کنکور بودم و واقعا برای کنکور درس خواندم، تمام 
مستندهای آن از کالس هایی که رفتیم و آزمون هایی که دادیم همه موجود است. االن هم در وضعیت معلق قرار 
داریم. به بچه ها گفتند تا ۵۰ ســال دیگر هم آزمون دهید درگیر آزمون مجدد می شوید و به همین شکل از تحصیل 
محروم خواهید شد. پسرهایی هم که درگیر این موضوع شده اند االن با مشکل نظام وظیفه روبه رو خواهند شد که 
تکلیفشان را نمی دانند. عمال این آزمون ها صوری است و خودشان هم گفتند در آزمون بعدی از هزارو ۳۸ نفر فقط 
۱۰ نفر قبول خواهند شــد. در کنار این موضوع ها باید این را هم بگویم که آزمون هایی که می گیرند اصال اســتاندارد 
نیســت، مدارکش موجود اســت که برخی سؤال ها از المپیاد ریاضی آلمان بوده اســت، در صورتی که ما همه در 
مقطع دیپلم هستیم. االن هم اگر این آزمون های مجدد را رها کنیم و بخواهیم سال جدید دوباره در کنکور شرکت 

کنیم، باز درگیر آزمون مجدد خواهیم شد».
من پاسخ نامه را سفید دادم اما در اعالم نتایج درصد داشتم؛ یعنی در پاسخ نامه خودشان دست می برند

داوطلب دیگری برای پیگیری وضعیت خود از بیرجند راهی تهران شــده، طبق گفته هایش مانند بسیاری دیگر 
از این بچه ها ســوابق تحصیلی موفقی داشته و حتی سه ثبت اختراع در کشور هم دارد. این جوان با نام «ر.ش» از 
مشکل پیش آمده برای خود می گوید: «من عضو گروه اولی هستم که برایم کارنامه صادر نشده است و در تاریخ ۱۶ 
یا ۱۷ مرداد، برای من در ســایت بررسی فنی نشان داد. همان موقع با سازمان سنجش و هئیت بدوی تماس گرفتم 
که گفتند مشکل سایت است و تا دو هفته دیگر هم برطرف خواهد شد. در تاریخ ۳۰ مرداد به من پیامک دادند که 
ســوابق تحصیلی شــما با درصدها مغایرت دارد، بعد هم در تاریخ ۲۹ شهریور پیامک آمد که باید در آزمون مجدد 
شرکت کنید، در این بازه کارنامه و رتبه ای هم برای من صادر نشد. در آخر با پیگیری از سازمان سنجش متوجه شدم 
رتبه ۱۲ کشــوری و هشت منطقه شدم. طبق آیین نامه باید ۷۰ درصد، درصدهای اکتسابی را در آزمون مجدد بزنیم، 
اما من کارنامه نداشــتم که ببینم چه درصدهایی دارم و بر اســاس آن آزمون دهم و وقتی پرســیدم االن بر اساس 

چه کارنامه ای در آزمون شرکت کنم، گفتند در این آزمون اصال چیزی مشخص نیست، شما هرچه زدید، زدید».
ایــن داوطلب ادامه می دهد: «من از افرادی بودم که رفتم ســر جلســه و در آزمون ۲۱ مهر حوزه دانشــگاه 
فردوســی مشهد شرکت کردم. چون شهر خودمان حوزه نداشت برای این آزمون به مشهد رفتم. از همان لحظه 
ورود به آزمون بازرســی بدنی انجام شــد، دخترها را  تقریبا نیمه برهنه بازرســی کردند و با اکثر بچه ها این کار را 
انجام دادند. در کنار این، هتک حرمتی که به ما شد این بود که مراقب ها می گفتند شما متقلب های بزرگی هستید 
و نباید حتی این آزمون ها را شرکت می کردید و در کل صحبت محترمانه ای با ما نداشتند. در صورتی که با متهم 
نباید مثل مجرم رفتار کرد و ما حتی متهم هم نبودیم. برای اســتفاده از ســرویس بهداشتی هم اجازه نمی دادند 
در بسته شود، مراقب با من تا داخل سرویس هم آمد و می گفت من پشتم را به تو می کنم. من خودم دانش آموز 
شــش دوره تیزهوشــان و محصل فرزانگان هستم. المپیادی هستم و ســه تا ثبت اختراع دارم و اگر اسمم را در 
ســایت ثبت اختراع سرچ کنید می بینید، اما در آزمون، هشت ســؤال المپیاد ریاضی آلمان از سال ۹۷ بوده، بقیه 
سؤال ها هم سؤال های تله کنکورهای اخیر بوده است، هر کنکوری سه نوع سؤال دارد، سؤال آسان، سخت و تله 
که سؤال های تله طرح می شود تا داوطلب اشتباه جواب دهد. آن قشری که سؤال های تله دار را جواب می دهند، 
رتبه های یک تا ۱۰ کنکور هستند. اما سؤال های آزمون مجدد همه سؤال های تله دار بود و بخشی هم سؤال های 
المپیادی بود. من خودم دانش آموز المپیادی هستم اما با وجود آن شرایط امکان پاسخ گویی به آن سؤال ها نبود. 
مثال ما دیپلم داریم و تا اینجا فرجه شش برای ما تعریف نشده ولی در سؤال ها با فرجه شش سؤال وجود داشت. 
من پاســخ نامه را ســفید تحویل دادم اما در اعالم نتایج برایم درصد زده بودند؛ یعنی در پاسخ نامه ها دست برده 
شــده است. برای آن دســته از بچه ها که کارنامه کنکور خود را ندیدند، طبق قانون باید داوطلب کارنامه خود را 

ببیند، حتی اگر تقلبش محرز شده باشد».
این دختر جوان اضافه می کند: «طبق ماده ۲۹ آیین تخلفات، باید از سه شرط دو شرط آن وجود داشته باشد که 
یکی مغایرت ســوابق تحصیلی با درصد اکتسابی که در کنکور کارشناســی باید معدل زیر ۱۲ باشد که معدل همه 
ما باالی ۱۴ اســت. همچنین باید رتبه آزمون های قبلی مغایرت خیلی زیاد در حد صد هزار داشته باشد. شرط دیگر 
که برای اکثر ما قید شده، شباهت غیرمتعارف پاسخ نامه است؛ سازمان سنجش به همه ما می گوید با ۱۷ نفر دیگر 
شباهت دارید و این شباهت زیر ۸۰ درصد است. طبق آیین نامه شباهت باید باالی ۸۰ درصد باشد که بین غلط ها و 

نزده ها تقسیم می شود، چون گزینه های درست که کامال درست است».
هیچ مستنداتی در رابطه با تقلب به ما ندادند

این جوان می گوید: «همچنین آن ۱۷ نفر شــباهتی که می گویند، باید در یک حوزه قرار داشــته باشند، در صورتی 
که به من گفتند یک نفر در خوزستان با شما شباهت دارد که این اصال درست نیست. هیچ مستنداتی به ما ندادند. 
افرادی که امســال شامل آزمون مجدد شدند، هر ســال که بخواهند آزمون دهند، همین شرایط را خواهند داشت. 
ســازمان سنجش اعالم کرد شما در لیست ستاره دار سازمان قرار دارید، هر سال شامل آزمون مجدد می شوید و هر 
ســال چنین روندی را باید طی کنید. در واقع ما در هیچ دانشــگاهی حق تحصیل نداریم و به عنوان شــهروند حق 
تحصیل در ایران را نداریم. جواب آزمون های گاج و قلمچی من که همه باالی هفت هزار بوده موجود است، در هر 
آزمون جزء ۱۰ نفر اول استان یا کشور می شدم که مستندات همه آن موجود است. اما سازمان سنجش می گوید شما 
می توانید نخبه باشید اما تقلب هم کرده باشید. این قانون درنظر گرفتن تراز یک درس بعد از ما در مجلس به اجرا 

درآمده اما روی ما پیاده کردند؛ یعنی همین که نمره تک درس ریاضی را با درصد در نظر بگیرند».
آقایان در سالن بودند ولی نمی گذاشتند مقنعه سر کنیم

«م. ع» جوان دیگری اســت که حاال به جای حضور بر ســر کالس درس دانشگاه، در حال پیگیری بین ارگان های 
مختلف است. از رتبه کسب کرده خود و شرایط پیش آمده می گوید: « من رتبه هزارو ۳۴۷ را کسب کردم، بعد انتخاب 
رشــته کردم و مثل بقیه متوجه ماجرا شدم. با فشارهایی از طرف خانواده و سنجش در آزمون ۲۱ مهر شرکت کردم. 

من پاســخ نامه را به نشــان اعتراض ســفید دادم اما برای من هم در جواب اعالم شده، درصد زده بودند. ما در حوزه 
عالمه طباطبایی بودیم و آقایان هم تردد داشتند، ولی به ما گفتند باید مقنعه ها را دربیاورید. حتی آقایان رد می شدند 
و داخل گوش های ما را هم نگاه می کردند. در واقع طی زمان آزمون کســی مقنعه ســر نداشت. من داشتم سؤال ها 
را حل می کردم، اما وقتی دیدم شــرایط به این صورت اســت، برگه را سفید دادم. با دیگر داوطلب ها به مجلس هم 
رفتیم ولی همچنان االن هم مثل بقیه در وضعیت معلق قرار دارم. اصال من شیمی را در کنکور ۳۸ درصد زدم، اما 
برای آن هم به آزمون مجدد خوردم. واقعا دیگر ۳۸ درصد چقدر است که بابتش مجبور به آزمون مجدد شوم؟».

آزمون مجدد مثل یک سیاه چاله است  
جوان دیگری هم در بین این جمع قرار دارد؛ پســری که حاال نه برای نشستن بر سر کالس درس، بلکه همچون 
دیگر افراد این اتاق، برای پیگیری رفع اتهام تقلب در کنکور، روزهای زیادی اســت به تهران آمده اســت. «ک.ف» از 
وضعیت خود می گوید: «امســال رتبه ۱۶۰ و ســال گذشته ۶۰۰ و سال ۹۹ رتبه چهار هزار را کسب کردم. اما سه روز 
قبل از اینکه انتخاب رشــته کنم، متوجه شدم دچار این مشکل شــدم. برای پیگیری به هیئت بدوی رفتم. سال ۹۳ 
دیپلم ریاضی گرفتم و سال ۹۹ دیپلم تجربی گرفتم، ولی اصال این را در سیستم قبول ندارند؛ در صورتی که خودشان 
می گوینــد ترمیم و ارتقای معدل کنید، ولی وقتی می گویم من در ســال ۹۹ ترمیم معــدل کردم می گویند ما قبول 
نداریم، چون در سیستم همان اولی ثبت شده است. واقعا می گویم که وقتی در هئیت بدوی سوابق تحصیلی من را 
دیدند، بعد از ۳۰ ثانیه بحث را به کل تغییر دادند؛ چون چیزی برای گفتن نداشتند، ولی زیر بار نرفتند. حاال فقط باید 
آزمون مجدد را شرکت کرد که چون گفتند در صورت عدم شرکت در این آزمون استنکاف می خورید، شرکت کردم. 
البته چون اعتباری به آزمون نیســت، همان هم ســفید تحویل دادم. االن از بین بچه ها کسانی را داریم که پیگیری 
کردند و گفتند شما ۵۰ درصد زدید، ولی در برگه جواب نهایی که به در خانه آمده، زده شده منفی دو درصد. از هزار 
نفری که شرایط مشابه ما را دارند، جلوی سازمان سنجش ۵۰۰ نفر را پیدا کردیم و گروهی را تشکیل دادیم تا با هم 
مطالباتمان را درخواست کنیم. بچه های سال قبل که درگیر همین مشکل بودند، تا االن هشت آزمون داد ه اند. واقعا 
این ماجرا مثل یک سیاه چاله است، آزمون مجدد پشت آزمون، در صورتی که آزمون مجدد باید یک بار برگزار شود». 
این پسر جوان ادامه می دهد: «رئیس کمیسیون آموزش هم به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفته بودند در مجلس 
البی کنکور هســت. حتی سؤال های آزمون مجدد را در سایت نمی گذارند که ببینیم چه چیزی را درست زده ایم. در 
واقع هیچ اعتمادی به آزمون نیســت. بچه هایی بودند که درســی را در این آزمون ۶۰ تا ۷۰ درصد زدند، ولی جواب 
نهایی که به در خانه می آید، می بینند هفت درصد اعالم شده. یا کسی به نشان اعتراض برگه را سفید داده، اما برای 
او درصد زده اند. ببینید با نمایندگان که صحبت می کردیم، می گفتند از طرف کمیسیون برای پیگیری این موضوع با 

رئیس سازمان سنجش تماس گرفتیم، ولی اصال زیر بار نمی رفتند».
مستندات و سوابق تحصیلی ام اصال برای سنجش مهم نیست

در ایــن جمع دختر دیگری هم حضور دارد که قصد داشــته برای بار دوم مدرک لیســانس کســب کند، ولی 
مانند دیگر داوطلب ها به مشــکل برخورده اســت. «ک.س» از رتبه امســال خود می گوید: « رتبه ۷۴۴ منطقه دو 
و هزارو ۷۰۰ کشــوری را کسب کردم. سال پیش رشته پزشکی هســته ای دانشگاه روزانه علوم پزشکی کرمانشاه 
قبول شــدم، با کارنامه ســبزم به علوم آزمایشگاهی هرمزگان آن را تغییر دادم، من هفت سال پیش دیپلم گرفتم 
و تمام طول دوران تحصیلم را در فرزانگان خواندم، تا ســوم راهنمایی معدلم ۲۰ بوده، بعد از آن هم معدل کل 
دیپلم من ۱۷.۷۷ اســت. امسال وقتی این پیامک را دریافت کردم، گفته بودند نمره دو درسم در پیش دانشگاهی 
کــم بوده، وقتی با هئیــت بدوی صحبت کردم، گفتند با نمره پیش دانشــگاهی شــما کاری نداریم، بلکه شــما 
۷۷ درصد در درس ریاضی و فیزیک با بچه ها تشابه دارید. حتی می گفتند برای درس های دیگرت هم می توانستیم 
تشــابه پیدا کنیم اما این کار را نکردیم. دو روز قبل اعالم نتایج به من پیامک زدند که من به تهران آمدم، شــغل 
من تدریس کنکور اســت و در این بین رتبه های ۱۰۰ یا ۴۰۰ داشــتم. در کل رتبه های خوبی داشــتم، االن رتبه ۱۰۰ 
من دندانپزشکی شیراز می خواند، رتبه هزارو ۸۰۰ من فیزیوتراپی شهید بهشتی می خواند، اگر نمی توانستم درصد 
بزنــم که هرگز امکان تدریس هم نداشــتم. از این حرف ها هم که بگذریم، مــن از هرمزگان رفتم کرمان و آزمون 
مجدد دادم؛ یعنی هشــت ساعت در راه بودم، شــب نخوابیدم و گفته بودند باید ساعت هفت و نیم صبح جلوی 
در آزمون دانشــگاه باهنر باشید، اما ساعت ۱۰ ما را به سالن راه دادند؛ یعنی در آن سرمای بیابان این چند ساعت 
منتظر بودیم تا آزمون دهیم. یک خانمی از بم آمده بود و گفته بود برادرم فوت شــده و تمرکز ندارم، فقط برای 
ماجرای اســتنکاف آمدم آزمون دهم. طبق اخباری که بعد از آزمون به من رســید، این خانم در راه برگشت فوت 
کرده بود. چرا ما باید از یک شهر به شهر دیگر برویم که دچار چنین مشکالتی شویم؟ حال این مسائل را هم کنار 
بگذاریم، از در که داخل رفتم، گفتند کفش هایت را در بیاور، داخل کفشم را گشتند و خودم را عریان کردند. چندین 
بار به ما گفتند شــما که قرار است دوباره در آزمون رد شوید و قرار نیست قبول شوید، چرا تست می زنید. اگر قرار 
است ما را قبول نکنید همان اول بگویید تا حداقل تکلیف ما مشخص شود. ما را قبل از آزمون گشتند، درست، اما 
چرا موقع خروج دوباره ما را می گردید؟ باز باید بگویم من بشخصه بازرسی بدنی اذیت کننده ای نداشتم، اما یکی 
از بچه ها بود که به اندام خصوصی او لمس بدنی داشــتند. آن قدر فشــار روحی این روزها بد بود که دچار فشار 
خون و پنیک های عصبی شدم. واقعا ما چرا باید دچار چنین فشارهایی شویم؟ من در آخرین آزمون سنجشی که 

داده بودم چهار درسم را ۱۰۰ زده بودم، ولی اصال این مدارک و مستندات برای آنها مهم نیست».
من می خواستم پزشکی بخوانم و به مملکتم خدمت کنم

صحبت اغلب حاضران و داوطلب ها به اتمام رســیده، ولی همچنان با خنــده ای بلند می گویند: «حرف زیاد 
اســت، تا صبح هم که بخواهید مــا حرف برای گفتن داریم». بعد یکی از آنها درخواســت می کند تا با داوطلب 
دیگری که امکان آمدن به تهران را نداشته تماس بگیرد و او هم چند دقیقه ای صحبت کند. دختری با نام «ن.ع» 
از بــوکان آذربایجان غربی پشــت خط می آید و با صدایی جدی اما لرزان می گویــد: «من هم مثل دیگر حاضران 
مشــکل مشــابه دارم و مجبور به آزمون مجدد شدم. باید این نکته را عرض کنم که در زمان ورود به سالن آزمون 
شــرایط نامناسب بود و اصول قانونی رعایت نمی شــد ؛ مثال در زمان تفتیش بدنی خانم ها، آقایان در سالن تردد 
داشــتند. به ما گفته بودند برای آزمون ســاعت هشــت صبح در حوزه حضور داشــته باشــید، اما ما را تا ساعت 
نه و نیم در حیاط آزمون نگه داشــتند. ما با فشار روحی و اســترس منتظر بودیم. در زمان آزمون هم تا مقنعه به 
ســر می گذاشــتیم، از سرمان درمی آوردند. سؤال ها هم در سطح کســی که در مقطع دیپلم قرار دارد نبود و بعد 
از آزمون برای کســانی که در آزمون شــرکت نکرده بودند نیز درصد زدند. مثال برخی سؤال های ریاضی را جواب 
نداده بودند و زیســت را جواب داده بودند، ولی درصد ریاضی شان بیشتر از زیست بود که این نشان می دهد اصال 
اســتاندارد درستی وجود نداشته است. معدل و ســوابق تحصیلی من همه باال بوده و حتی برای ارتقای معدل 
دیپلم هزینه کردم و درس خواندم، اما هیچ کدام برای سازمان سنجش اهمیت نداشت. من روزی ۱۶ ساعت برای 
رتبه ای که به دســت آوردم درس خواندم، اما االن نمی گذارند به دانشگاه بروم. آبروی همه داوطلب ها را بردند، 
هیچ کس باور نمی کند و مســخره می کنند، این چه معنی دارد؟ اتهام من چیســت؟ اینکه رتبه عالی کسب کردم 
در کنکور؟ من فقط می خواستم پزشکی بخوانم و به مملکتم خدمت کنم. معدل من همیشه خوب بوده و فقط 
ســال آخر روی کنکور کار می کردم و اهمیتی به نمره کتبی نمی دادم، مانند دیگر داوطلب ها. امیدوارم مشــکل 

همه ما هر چه زودتر حل شود».

میزگرد «شرق» با داوطلبان تک رقمی و دورقمی کنکور سراسری که با اعالم شبهات در نتیجه  آزمون محروم از تحصیل شدند

تقلب نابغه ها یا  کسب و کارهای کنکوری
نســترن فرخه: «شــب و روز برای کنکور درس خواندم، اما حاال من را بدون ارائه مســتنداتی متهم به تقلب در کنکور می کنند. االن هم ما را در ســیکل آزمون مجدد با نتیجه از قبل مشخص شــده مردودی قرار دادند که بعد از هر آزمون مجدد باید در آزمون بعدی حاضر شویم، در واقع ما محروم از تحصیل شدیم».کنکور تجربی امسال با 
چالش هایی همراه بود؛ از ماجرای انتشــار ســؤاالت کنکور تجربی قبل از اتمام آزمون در سایت سنجش تا خبرهایی از فروش سؤاالت و سپس پخش آنها در کانال های کنکوری که تنها چند ساعت قبل از شروع آزمون اتفاق افتاد و بسیار واکنش برانگیز شد تا جایی که برخی مسئوالن اعالم کردند «مسئوالن سنجش باید استعفا دهند»؛ ولی 
بعد از آن، همه چیز مســکوت ماند. همچنین بعد از برگزاری کنکور هم ســازمان سنجش دستگیری افرادی را که سر آزمون وسایل ارتکاب جرم برای تقلب همراه داشــتند، رسانه ای کرد؛ اما حاال بیش از هزار داوطلب تجربی که اغلب هم رتبه های باالیی را کسب کرده اند، به دلیل اعالم شبهه در پاسخ نامه و مطابقت نداشتن نمرات کتبی 
پیش دانشگاهی و درصدهای آزمون، از ورود به دانشگاه محروم شده اند؛ شبهه ای که طبق صحبت های خودشان بدون مستندات به آنها تفهیم شده است و با وجودی که بیشتر آنها سوابق تحصیلی و ترازهای باالیی در آزمون های کنکور به دست آورده اند، سازمان سنجش هیچ کدام را مالک رفع این شبهه در نظر نگرفته است. برخی از 
آنها محصل چند دوره تیزهوشــان یا مدارس فرزانگان بوده اند، حتی یکی از آنها چند ثبت اختراع در کشــور دارد.  معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور گفته بود : «تمهید دیگر برای کشف این گونه تقلب ها این بود که رتبه ای که فرد کسب کرده با سوابق تحصیلی وی همخوانی نداشته، از داوطلب خواسته شده در آزمون 
مجدد شــرکت کند. مواردی بوده که داوطلب نمره درس ریاضی ســال دوازدهم را «یک» گرفته و با تک ماده قبول شــده و در کنکور ریاضی را ۹۱ درصد زده است. با ارفاق اجازه داده شده که ســه بار هم امتحان دهند و فردی که نیامده معلوم است که از راه های غیر معمول کنکور داده است.البته در میان افرادی که آمدند و امتحان مجدد 

دادند افرادی هم بودند که واقعا به دلیل مشکالتی نتوانسته بودند در کنکور نتیجه مطلوب بگیرند. در آزمون مجدد ارفاقی که صورت گرفت این بود که حتی اگر ۳۰ درصد آن میزانی را که امتحان داده بودند هم می زدند از آنها می پذیرفتیم.

 یکــی از بزرگ ترین مشــکالتی که داوطلبان و دانش آموزان قبــل از برگزاری کنکور با آن 
مواجه هستند، استرس بیش از حد است. رهایی از استرس کنکور آرزوی هر داوطلبی است، 
زیرا داوطلبانی که با استرس به سراغ کنکور می روند معموال نتایج مناسبی کسب نمی کنند. 
مطالعه برای کنکور به طور طبیعی اســترس و نگرانــی دارد؛ بنابراین تصور نکنید که با یک 
موضوع غیرطبیعی همراه هستید. کاهش استرس کنکور می تواند به داوطلبان در کسب یک 
رتبه عالی کمک کند. بدون شــک همه مــا در زمان های مختلف و مخصوصا قبل از امتحان 
با استرس روبه رو شده ایم. این یک موضوع آزاردهنده برای هر فردی محسوب می شود، زیرا 
اســترس بیش از حد اجازه نمی دهد کارهایمان را به درستی انجام دهیم. اگر داوطلبان قبل 
از کنکور اســترس بیش از حد داشته باشــند، این موضوع بر عملکرد آنها نیز تأثیر می گذارد. 
ما در این مطلب روش هایی را برای کاهش اســترس کنکور و غلبه بر استرس کنکور به شما 

معرفی می کنیم.
شــاید اولین ســؤالی که به فکر داوطلبان و دانش آموزان می رســد این است که از کجا 
متوجه شویم اســترس بیش از حد داریم؟ ما در قسمت زیر برخی از عالئم شایع استرس را 

به شما معرفی می کنیم:
احساس گیجی، قطع ارتباط با دوســتان، احساس بدخلقی، پایین بودن انرژی، اختالل در 
تصمیم گیری، نداشــتن انگیزه برای انجام کارها، مشکل خوابیدن، مشکل بیدارشدن، سردرد، 

درد معده و ناخن جویدن.
چرا داوطلبان و دانش آموزان قبل از کنکور استرس دارند؟

مطالعات علمی و تحقیقات نشــان می دهد دانش آمــوزان و داوطلبان به این دالیل قبل 
از کنکور استرس دارند: 

داوطلبــان بــرای کنکور احســاس آمادگــی الزم را ندارند. آنهــا تنها به دنبــال بهترین 

و عالی ترین نتیجه هســتند. داوطلبان وقــت زیادی برای مطالعه و مرور نداشــتند. آنها به 
دنبــال یک نتیجه خاص و منحصربه فرد هســتند. داوطلبان در خیال خــود به این موضوع 
فکــر می کنند که آنها نتیجه خوبی کســب نخواهند کرد. مفاهیــم و مطالب را به خوبی یاد 
نمی گیرند. از طرف خانواده خود برای کسب نمرات باال تحت فشار هستند. احساس می کنند 

که باید با دیگران رقابت کنند. اتفاقات بدی در زندگی آنها رخ داده است.
اگر به دنبال غلبه بر استرس کنکور هستید، باید از عادت های خوبی برای مطالعه استفاده 
کنیــد. کاهش اســترس کنکور و رهایی از اســترس کنکور یک امتیاز مثبــت برای داوطلبان 
محسوب می شود. اکثر داوطلبان به خوبی برای کنکور آماده می شوند ولی در جلسه امتحان 
به دلیل استرس بیش از حد به سؤاالت پاسخ نمی دهند. اما اصال نگران نباشید؛ هر شرایط و 
مشکلی یک راه حل نیز دارد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید، ایجاد عادت های 
خوب برای مطالعه است. برای تنظیم عادت های خوب هیچ موقع دیر نیست. شما می توانید 

از ایده های زیر برای ایجاد عادات مطالعه استفاده کنید.
شــما باید یک مکان آرام برای مطالعه پیدا کنید. این مــکان باید بدون حواس پرتی برای 
شــما باشد. فضای مطالعه را مرتب کنید. شــما باید از این موضوع مطمئن باشید که مکان 
مطالعه بیش از حد شلوغ نباشد. در مورد تمامی درس ها، ضریب آنها، بودجه بندی درس ها 
و... اطالعــات کامل را کســب کنید. در مورد هر موضوعی اگر مشــکلی دارید از معلم خود 
ســؤاالتی بپرسید. اگر به دنبال کاهش اســترس کنکور و ایجاد یک برنامه مطالعاتی مناسب 
هســتید، باید از الگوهای ذهنی اســتفاده کنیــد. الگوهای ذهنی به شــما کمک می کنند تا 
مفاهیم و مطالب را به یاد بیاورید. یک برنامه مشخص برای خود تهیه کنید. کارهای بزرگ را 
به کارهای کوچک تقسیم کنید تا کارها را به راحتی انجام دهید. به طور منظم استراحت های 
کوتاه مدت داشته باشید. شما می توانید از این زمان برای نوشیدن یا خوردن غذا استفاده کنید. 

اگر در هر موردی مشکل دارید، از دوستان، خانواده یا معلم خود کمک بخواهید.
چگونه استرس خود را در  امتحان کاهش دهیم؟

قبل از اینکه سراغ معرفی راه های مختلف برای کاهش استرس کنکور برویم، بهتر است 
برخی از نکات مهم را برای کاهش اســترس امتحان توضیح دهیم. نکات و ترفندهای زیر به 
شــما کمک می کنند تا هنگام مطالعه تمرکز باالیی داشته باشید. اگر داوطلبان تمرکز باالیی 

در مطالعه داشته باشند، قبل از امتحان استرس کمتری نیز خواهند داشت.
هر روز خوردن و خوابیدن را در یک ســاعت مشخص و یک روال همیشگی انجام دهید. 
شما باید خوب بخوابید؛ این موضوع به مغز زمان می دهد که دوباره شارژ شود و مطالبی را 
که خوانده اید به خاطر بسپارد. پس از رسیدن به اهداف مطالعه به خود پاداش های کوچک 
بدهیــد؛ به عنوان مثال یک برنامه تلویزیونی نگاه کنید یــا موزیک گوش کنید. روی مطالعه 
مفاهیم و مطالب متمرکز باشــید. به هیچ عنوان اجازه ندهید موارد دیگر مانند نگرانی های 
دوســتی موجب حواس پرتی شود. از مصرف غذاهای بی ارزش پرهیز کنید؛ خوردن غذاهای 
بدون ارزش غذایی موجب می شــود که به ســرعت احســاس انرژی کنیــد و ناگهان بعد از 
یک مدت زمان مشــخص انرژی شــما کاهش پیدا کند. از یک رژیم غذایی مناســب استفاده 
کنید. آجیل، میوه، ســبزیجات را حتمــا در برنامه غذایی خود قرار دهیــد. به خودتان زمان 
اســتراحت دهید. شــما می توانید برخی از فعالیت های آرامش بخش مانند تنفس عمیق و 
گوش دادن به موسیقی را امتحان کنید. از خوردن نوشیدنی های انرژی زا خودداری کنید، زیرا 
این نوشیدنی ها باعث افزایش استرس می شوند. شما می توانید به صورت مداوم آب بنوشید.

چگونه استرس قبل از کنکور را کاهش دهیم؟
۱) اتاق و میز مطالعه را تمیز کنید

روش هایی که در این مطلب به آن اشاره می کنیم بر اساس مطالعات علمی گردآوری شده 
اســت؛ بنابراین تمامی این روش ها را برای کاهش استرس کنکور انجام دهید. اولین قدم در 
این مســیر تمیزکــردن اتاق و میز مطالعه اســت. آیا این جمله را شــنیده اید؟ «میز مطالعه 

به هم ریخته نشانه یک ذهن نامرتب است».
اگر میز مطالعه شما نامرتب باشد، کمتر روی درس تمرکز می کنید. بله این موضوع ساده 
از نظر علمی نیز ثابت شــده اســت. اما چرا؟ زمانی که میز مطالعه شما نامرتب است، مغز 
شــما دچار حواس پرتی زیادی می شــود. به هم ریختگی بیش از حد مغز شما را خسته کرده 
و توانایی فکری را مختل می کند و این موضوع موجب اســترس می شود؛ بنابراین حتما باید 

میز و اتاق خود را تمیز کنید. این موضوع به نظر ســاده استرس را کاهش می دهد و موجب 
رهایی از استرس کنکور می شود. برای این کار موارد زیر را انجام دهید:

تا جایی که می توانید از بی نظمی در فضای مطالعه خود کم کنید. اگر وسیله ای روی میز 
دارید که به هیچ عنوان به دردبخور نیست آن را از جلوی چشم خود دور کنید.

وســایل را به صورت مرتب در روی میز قرار دهید. اگر می توانید وسایل را در کشو یا کمد 
قرار دهید. تنها چیزهایی که باید بر روی میز باشد کتاب ها و دفترهای شماست.

روی میز مطالعه را تمیز کنید. حاال نوبت تمیزکردن اتاق اســت. لطفا به این موارد دقت 
کنید، زیرا تمامی این موارد از لحاظ علمی اثبات شده اند.

هر شب بعد از مطالعه روی میز را مرتب کنید تا فردا با یک میز تمیز و بدون حواس پرتی 
روبه رو شوید.

۲) سبک یادگیری خود را بدانید
یکی از مهم ترین روش های کاهش اســترس کنکور، توجه به ســبک یادگیری اســت. هر 
داوطلبی یک ســبک خاص برای مطالعه دارد. ممکن است سبک مطالعه شما با داوطلبان 
دیگر متفاوت باشــد. یک راه مناسب برای کاهش اســترس کنکور، پیداکردن یک راه مناسب 
برای یادگیری است. برخی از داوطلبان با صدای بلند درس می خوانند، برخی دیگر با صدای 
آرام؛ پیداکردن نحوه صحیح مطالعه به شــما کمک می کند تــا به طور مؤثرتری درس ها را 

مطالعه کنید.
۳) درس ها را با عالقه بخوانید

یکی دیگر از راه های کاهش استرس کنکور، لذت بردن از مطالعه است. مطالعات علمی 
نشــان می دهد درس خواندن با عالقه می تواند اســترس را به میزان ۶۰ درصد کاهش دهد. 
زمانی که شــما با عالقه برای کنکور آماده می شــوید و درس ها را مطالعه می کنید، ضربان 

قلب کاهش پیدا می کند و عضالت بدن شما با تنش کمتری مواجه می شود.
۴) مصرف قند و شکر را کاهش دهید

شاید بسیاری از داوطلبان فکر می کنند که تنها درس خواندن یا نخواندن موجب استرس 
در کنکور می شــود. این عوامل مؤثر هســتند اما عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. تحقیقات 
علمی نشان می دهد وقتی استرس دارید در بدن کورتیزول، هورمون استرس ترشح می شود. 
کورتیزول بر میزان قند شــما تأثیر می گذارد؛ بنابراین هر چه میزان مصرف قند و شــکر شــما 

بیشتر شود، احساس استرس بیشتری خواهید داشت.

۵) نفس عمیق بکشید
اگر به دنبال روش هایی برای کاهش استرس کنکور هستید، حتما از این روش ها استفاده 
کنید. نفس عمیق بکشــید. شما به همین سادگی می توانید اســترس خود را کاهش دهید. 
تمرینات تنفســی به بهترین شــکل اســترس را کاهش می دهند. اگر هنــگام مطالعه دچار 
اســترس شــدید، کتاب هایتان را ببندید و چند بار نفس عمیق بکشید. همین موضوع به نظر 

ساده می تواند استرس را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.
۶) خوب بخورید، بخوابید و ورزش کنید

شــما به دنبال قبولی در کنکور هســتید؛ این موضوع بســیار قابل درک است اما نباید از 
ســالمت جســمی و روحی خود غافل شوید. شــما برای قبولی در کنکور نیاز ندارید شب تا 
صبح و صبح تا شــب درس بخوانید. در زمان مشخص بخوابید، ورزش کنید و به خوبی غذا 
بخورید. یکی از دالیل دیگری که موجب ایجاد اســترس می شود، غذای نامناسب داوطلبان 
کنکور اســت. اگر می خواهید بدن شما نیز در این هشت یا ۹ ماه مطالعه برای کنکور با شما 

همراهی کند، یک خواب هشت تا ۹ ساعته در اختیار بدن قرار دهید.
۷) اهداف واقعی تعیین کنید

اگر می خواهید اســترس کنکور کمتری داشته باشید، اهداف واقعی تعیین کنید. بسیاری 
از داوطلبانی که برای کنکور آماده می شــوند، اهداف مشــخصی ندارند. آنها یک روز صبح 
تصمیم می گیرند درس دین و زندگی کنکور را دوروزه تمام کنند. روز سوم آنها درس عربی را 
یک روزه تمام می کنند. این موضوع مهم ترین دلیل برای اســترس است. برای تمامی روزهای 
خود تا کنکور سراســری، برنامه منظمی داشــته باشــید. این موضوع کمک می کند تا وقت 

کمتری را بسوزانید.
۸) با یکی از دوستان خود مطالعه کنید

معموال بســیاری از داوطلبان کنکوری با دوســتان خود برای کنکور آماده می شوند. این 
موضوع از لحاظ علمی ثابت شــده است که مطالعه با دوستان می تواند استرس را کاهش 
دهد و قدرت یادگیری را نیز افزایش دهد. شما می توانید با یکی از دوستان خود که مانند شما 

برنامه ریزی دقیقی دارد برای کنکور آماده شوید.
۹) استفاده از تلفن همراه را کاهش دهید

شاید بســیاری از داوطلبان متوجه این موضوع نباشند اما استفاده از تلفن همراه موجب 
اســترس می شود. تحقیقات و مطالعات نشــان می دهند استفاده بیش از حد از تلفن نه تنها 

موجب اســترس می شــود، بلکه بر ســالمت روانی داوطلبان نیز تأثیر منفی دارد. از طرفی 
داوطلبــان و دانش آموزانــی که برای کنکور آماده می شــوند کمتر باید ســراغ اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی بروند. این موضوع موجب حواس پرتی می شود و از طرفی دیگر هم در 

داوطلبان استرس ایجاد می کند.
۱۰) برنامه ریزی را در اولویت قرار دهید

یکی از مهم ترین کارهایی که موجب کاهش اســترس کنکور می شود، برنامه ریزی است. 
داوطلبــان کنکوری برنامه ریزی را در اولویت قرار دهید. شــما بایــد برای تمامی درس های 
عمومی و تخصصی خود یک برنامه ریزی دقیق داشــته باشید. این موضوع موجب می شود 
نه تنها اســترس کمتری داشــته باشید، بلکه با تمرکز بیشــتری دروس را مطالعه کنید. شما 
می توانید به صورت روزانه برنامه خود را به ســاعات مختلفی تقســیم کنید و در هر ساعتی 
درس مشخصی را مطالعه کنید. شاید باورتان نشود اما انجام تمامی روش ها موجب کاهش 

استرس کنکور می شود.
۱۱) تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیرید

مطالعات نشــان می دهد داوطلبانی که از تکنیک های مدیریت زمان اســتفاده می کنند، 
استرس کمتری برای کنکور و آزمون سراسری دارند. مدیریت زمان برنامه ریزی مناسب برای 
استراحت و خواب مناسب نیز هست. داوطلبان باید با مدیریت زمان نه تنها زمان کافی برای 
درس داشته باشند، بلکه به اندازه کافی نیز استراحت کنند. نکات زیر را در نظر داشته باشید:
شما باید برای مدیریت زمان ۴۰ تا۵۰ دقیقه بعد از مطالعه، استراحت کنید؛ استراحت های 

۴۰ تا۵۰ دقیقه ای به داوطلبان کمک می کند تا تمرکز بیشتری برای مطالعه داشته باشند.
زمــان دقیقــی برای هر درس مشــخص کنید. به عنوان مثال مشــخص کنیــد که امروز 

۶۰ دقیقه دین و زندگی می خوانید و در همان ۶۰ دقیقه درس دینی را مطالعه کنید.
۱۲) حل تست های کنکور

اگر جزء داوطلبانی هســتید که تحت هر شــرایطی اســترس دارید، انجام روش های باال 
می تواند استرس شما را کاهش بدهد. یکی از مهم ترین کارهایی که داوطلبان و دانش آموزان 
برای کاهش اســترس کنکور باید انجام دهند، حل تســت های کنکور اســت. حل تست های 
کنکور در سال های اخیر به داوطلبان کمک می کند تا به صورت کلی در مورد سؤاالت کنکور 
ذهنیتی داشــته باشند. شما با حل تست های کنکور نه تنها خود را برای آزمون سراسری بهتر 

آماده می کنید، بلکه تسلط بیشتری نیز بر سؤاالت به دست می آورید.

کنکور و استرس نوجوان ها برای این آزمون
چگونه این اضطراب را کنترل کنیم؟
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