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راضیه زرگری|  از 17 ســال پیش قرار بر حذفش بوده، 
ولی همچنان هر ســال با قدرت برگزار می شــود؛ کنکور 
یــا همــان آزمــون ورودی دانشــگاه ها. البتــه برگــزاری 
ایــن آزمــون جامع و سراســری هر ســال تغییراتــی دارد 
کــه بــه گفتــه تصمیــم گیرنــدگان ایــن عرصــه برمبنــای 
تغییــرات محتــوای آموزشــی و ســنجش عدالت محــور 
دانش آمــوزان بــرای ورود بــه دنیای دانشــجویی بوده 
اســت. در این میان موافقان این غول بزرگ معتقدند 
کنکــور تنها آزمــون جامعی اســت که عدالت آموزشــی 
در آن رعایت می شــود و احتمال تقلــب در آن نزدیک 
به صفر اســت. مخالفــان کنکور امــا می گوینــد آموزش 
آزمون محــور بــرای کاســبی مافیــای کنکــور اســت و در 
شرایطی که تعداد صندلی های دانشگاه های مختلف 
چندین برابر متقاضیان کنکور است، اساسا نیازی به 
برگــزاری آزمون ســنجش جامع با این ســبک و ســیاق 

نیست.
 در آخرین تغییرات مصوبه های مرتبط با کنکور، رئیس 
ســازمان ســنجش آموزش کشــور اخیــرا اعالم کرد ســهم 
کنکور سراســری 1402 در پذیرش داوطلبان به ۶0درصد 
و سهم سوابق تحصیلی به 40درصد تاثیر قطعی رسیده 
اســت، همچنین در آزمــون ســال آینــده دروس عمومی 
حذف و براســاس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی، 

آزمون دروس اختصاصی دو بار در سال برگزار می شود.
هر ســال حدود 700هزار پشــت  کنکــوری در این آزمون 
شــرکت می کنند. کنکــور مقوله ای اســت کــه از ســال ۸4 
بحــث قانــون بــه آن ورود کــرد و اولیــن قانــون بــا عنــوان 
حذف آن مطرح شــد. از ورود حذف کنکــور به مصوبات 
قانونی 17 ســال می گذرد، اما هنوز این سد بزرگ از پیش 
روی نوجوانــان بــرای ورود به دنیای بزرگســالی برداشــته 
نشده. بعد از آن سال هم قانون سال ۹5 و حاال مصوبات 
جدید شــورای عالی انقــالب فرهنگــی تصویب شــده. به 
گفتــه رئیس ســازمان ســنجش هر ســه قانــون متکــی بر 
توانایی وزارت آموزش وپرورش مبنی بر برگزاری امتحانات 

سراسری استاندارد است.
 

تحوالت اساسی کنکور در راه است
حــاال گفتــه می شــود تحــوالت اساســی در کنکور ســال 
آینــده قرار اســت شــروع شــود. دروس عمومــی در کنکور 

سال آینده حذف و به سوابق تحصیلی منتقل می شود. 
رونــدی کــه از ســال 1402 آغــاز می شــود و تــا ســال 1405 
ادامــه دارد. معــاون وزیــر علوم دربــاره آزمون ســوال های 
اختصاصــی خاطرنشــان کــرد: »آزمون اختصاصــی برای 
دروس اختصاصی پنج گروه آزمایشی دو بار در سال برگزار 

شود و نتیجه آن برای دو سال معتبر است.«
منظــور از تاثیــر قطعی ســوابق تحصیلی این اســت که 
نمــره کنکــور تحت تاثیــر ســوابق تحصیلــی بــاال و پاییــن 
گر داوطلب از سوابق تحصیلی خوبی برخوردار  می رود. ا
باشــد، نمــره کل را بــاال می بــرد و حالــت برعکــس آن هــم 
ممکن است رخ دهد. پورعباس درباره برگزاری دو آزمون 
دروس اختصاصی در ســال هم توضیــح داد که داوطلب 
در دو آزمون دروس اختصاصی شــرکت می کند و نمره هر 
ک پذیرش  کــدام از آزمون ها کــه باالتر بــود، به عنوان مــال
خود در دانشگاه اعالم می کند. نمره آزمون با نمره سوابق 
تحصیلی ترکیب و نمره کل ساخته می شود. بنابراین نمره 

ک پذیرش نهایی است. کل، مال
کــرده  کــه پورعبــاس بــه آن اشــاره  از دیگــر تحوالتــی 
برگــزاری آزمــون تمــام الکترونیــک سراســری در ســال 
140۳ اســت: »بــرای ســال 140۳ آزمــون سراســری بــه 
می شــود.  برگــزار  کاغــذ  بــدون  و  الکترونیکــی  شــکل 
ســالی  ســنجش  ســازمان  پیش بینی هــا،  براســاس 
۶ آزمــون برگزارمی کنــد کــه از ایــن تعــداد، داوطلــب دو 
آزمــون را می توانــد به رســمیت بشناســد و چهــار آزمون 
، آزمایشــی محســوب می شــود.« پورعباس به این  دیگر
نکته اشــاره کرد کــه آزمون هــای اســتاندارد کشــوری در 
چارچوب آزمون ســازمان ســنجش آموزش کشــور برگزار 
کیــد کــرد که  می شــود. معــاون وزیــر علــوم همچنیــن تا
داوطلبان تا زمانی که در آزمون های آزمایشــی به نقطه 

مطلوب نرسیده اند، حق شرکت در آزمون ها را دارند.
 

سنگ اندازی مافیا
»بــه نظر می آیــد تغییراتی کــه در حــال رخ دادن اســت 
دســتکم بــه شــکل ظاهــری مثبــت ارزیابــی می شــود.« 
کارشــناس آموزشــی از  محمدرضــا نیک نــژاد، آمــوزگار و 
مصوبه اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگــی درباره کنکور 
به »شــهروند« می گوید: »این تغییرات دســتکم 15 سال 
پیش می توانست رخ دهد. همان زمانی که بحث حذف 

کنکور شروع شد.« نیک نژاد می گوید بعید می دانم نظام 
آموزشــی آزمون محــوری مــا بــه حــذف برخــی دروس از 
گر این مصوبه اخیر هم ابالغ  کنکور تن دهد. به هر حال ا
شــود، باید دیــد در اجرا به چه نحوی جلو مــی رود. اینکه 
دروس عمومی حذف شود، از نظر ماهیتی اتفاق مثبتی 
است. در کشورهای توســعه یافته فقط درس رشته های 

تخصصــی آزمــون گرفتــه می شــود و دیگــر نیازی نیســت 
دروس عمومــی وارد آزمــون شــود. ایــن اصالحیه هــای 
چندباره درنهایت می تواند کمک کننده باشد. اما مشکل 
اینکــه این تغییرات بســیار ُکند اســت و ما خیلــی زودتر از 
اینها می توانســتیم داســتان کنکــور را ببندیم و هر ســال 
این مبلغ بســیار زیاد از جیب خانواده ها کسر نشود. زیرا 
در آمــوزش پولــی خانواده هــای متمــول هــم دارنــد ضرر 
می کنند، دیگر چه برســد بــه خانواده های فقیــر. به نظر 
می رســد تغییرات فعلی تخصصی و امیدوارکننده است، 
امــا به علــت ســنگ اندازی های مافیای کنکــور و البی ها 

بسیار ُکند پیش می رود.«
 

حذف کنکور خالف عدالت آموزشی است
»بــه دلیــل اینکــه ســطح دانشــگاه ها در ایــران خیلــی 
متفاوت اســت، به نظر من کنکور قابل حذف نیســت.« 
رضــا نهضــت، آمــوزگار و فعــال فرهنگــی دربــاره ماهیــت 
کنکور و تغییــر و تحوالت چندین ســاله این ســد ورود به 
گر بر عدالت آموزشی  دانشگاه به »شــهروند« می گوید: »ا
کنکــور برخــالف ایــن مفهــوم  معتقــد باشــیم، حــذف 
اســت. بــا ایــن حــال، عــده ای سیســتم آموزشــی مــا را بــا 
دیگر کشــورها مقایســه می کنند و به اینکه در کشورهای 
توســعه یافته کنکور وجود ندارد، اســتناد می کننــد، این 
هم بــه نظر من مقایســه درســتی نیســت. زیــرا در این در 
کشورهای توسعه یافته، سطح علمی دانشگاه ها تفاوت 
چشــمگیری بــا هــم نــدارد. بنابرایــن به نظــر مــن کنکور 

حذف شدنی نیست.«
او دربــاره مصوبــه اخیــر شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
دربــاره حــذف دروس عمومــی از کنکــور ســال آینــده نیز 
می گویــد: »حــذف دروس عمومــی خــوب اســت، ولــی 
گر درســت اجرا شــود وگرنــه می تواند حتی آســیب زا هم  ا
باشــد. مشــکلی که ما داریم بالتکلیفی طرح هایی است 
کــه داده می شــود، ولی تا ابــالغ و اجرا شــود، زمــان زیادی 
از دســت مــی رود و تصمیم گیرنــدگان به ایــن نکته توجه 
کتورهای موفقیت  نمی کنند که زمان یکی از مهم ترین فا
بــرای داوطلبــان کنکــور اســت. همیــن حــاال هــم طــرح 
حــذف دروس عمومــی تصویب شــده، ولی ابالغ نشــده، 
دانش آمــوزان پایــه یازدهــم یعنــی کنکوری هــای 1402، 
دروس عمومی را کنار گذاشته اند و مسئوالن مدرسه هم 
در برنامه ریزی درســی جایی برای دینی، عربــی و زبان در 

نظر نمی گیرند.«

  بالتکلیفی، استرس و چند چالش دیگر
کیــد می کنــد: »وقتی گفته می شــود نحــوه اجرایی  او تا
هــر قانــون و مصوبــه ای مهــم اســت، یعنــی بســترها و 
زیرســاخت هایی بــرای اجرای هــر طرحی فراهم شــود تا 
جایی برای تقلب و اعمال سلیقه باقی نماند. االن همین 
امتحان نهایی پایه دوازدهم که سراسری برگزار می شود، 
باز هم سلیقه معلم در نمره بسیار تاثیرگذار است. وقتی 
ســلیقه دخیل می شــود، از عدالــت فاصله می گیریــم. در 
شــرایطی که در امتحان نهایــی به وفور تقلب می شــود و 
در ســال های گذشــته مــواردی داشــتیم کــه دانش آمــوز 
جــای دیگری رفتــه و امتحــان داده، یعنی زیرســاخت ها 
مشــکل دارد و در ایــن شــرایط ســهم ســوابق تحصیلــی 
در کنکور 40درصد در نظر گرفته شــده که همین مســأله 
مشکل ســاز می شــود.« نهضــت بــه خبــر اخیر ســازمان 
سنجش درباره تغییرات کنکور سال آینده اشاره می کند: 
»طرح تغییرات کنکور سال آینده داده شده، ولی نهایی 
گر تا  و ابالغ نشــده، حاال ســازمان ســنجش اعــالم کــرده ا
فالن تاریخ اعالم نشود، دروس عمومی حذف نمی شود. 
در حالی که یازدهمی ها دیگــر تمرکزی بر دروس عمومی 
ندارند و دروس عمومی را کنار گذاشته اند. همین خبرها 
و بالتکلیفی ها استرس دانش آموزان پشت کنکور را بیشتر 
می کند. از آن طرف می گویند از پایه های قبل از دوازدهم 
هم امتحان نهایی گرفته شــود، بله، امتحان سراسری از 
نظر سنجش کیفیت آموزشی خوب است، ولی همه اینها 
در عمل مشکل دارد. آموزش وپرورش باید فکری اساسی 
برای جلوگیری از تقلب و برخورد ســلیقه ای بــرای نمره و 

سنجش داشته باشد.«
ایــن فعــال فرهنگی معتقــد اســت دانشــگاه های برند 
گر بخواهند هم نمی توانند بدون کنکور دانشــجو  حتی ا
بپذیرند. االن مثال دانشگاه شــریف گفته من می خواهم 
کنکــور را حذف کنــم، ولی هــر راهکار و مصاحبــه ای برای 
پذیرش دانشجو درنهایت احتمال تقلب دارد، همچنین 
تصمیم هــای ســلیقه ای در آن دخیــل اســت. بر همین 
اســاس به نظر مــن پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه های 
خیلــی خــوب آن هــم بــدون کنکــور، از مســیر عدالــت 

آموزشی منحرف می شود.
 

کنکور دیگر سرمنزل مقصود دانش آموزان نیست 
در ســال های اخیــر خانواده هــا و نوجوانــان دیگــر 
صرفــا کنکــور را تنهــا راه رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود 
کربرگ  نمی دانند. نیک نژاد می گوید: »جوانان امروز زا
از  درس خوانــدن  بــدون  کــه  می دهنــد  قــرار  الگــو  را 
ســرمایه گذاری در تکنولوژی موفق و ثروتمند شده. در 
شــرایطی که تحصیلکرده هــای جامعه مــا عموما بیکار 

یا در کارهای غیرمرتبط با رشته شان مشغول هستند. 
حتــی رشــته های پزشــکی و مهندســی هــم همــه را به 
درآمد باال نمی رســاند، کــه در نتیجه رویکــرد بچه های 
دبیرستانی ما برای ساختن مسیر آینده تغییر می کند. 
زمانی هجوم به درس و تحصیل در دانشــگاه زیاد بود، 
ولــی االن در همــه خانواده ها هســتند لیسانســه های 
کســی اینترنتی  بیــکار یــا فوق لیسانســه هایی کــه در تا
گاه تر  کار می کنند. بچه ها هــم این افــراد را می بینند و آ
هســتند نســبت بــه آینــده تحصیلــی. و حــاال بچه هــا 
کــه نــگاه  کرده انــد  کــه خانــواده هــا را وادار  هســتند 

کنکورمحوری را تغییر دهند.«

    

چرا دست پولی سازی در آموزش عالی باز شد
کنکــور در کشــور مــا عــالوه بــر زمینه هــای آموزشــی و 
اجتماعی، زمینه های فرهنگی و سیاســی هــم دارد که از 
آنها نمی توان به راحتی عبور کرد. نیک نژاد به پایه گذاری 
کنکور در کشور ما اشاره می کند: »در سال هایی که حجم 
غ التحصیالن مدرســه بیشــتر از ظرفیت دانشــگاه ها  فار
بود بــرای اینکــه بتوانند دانشــجویان را براســاس ســطح 
آموزشــی در دانشــگاه پذیرش و آمــوزش را کیفی تر کنند، 
کنکــور را راه انــدازی کردنــد. البته کنکــور فقط مخصوص 
ایران نیست، در برخی از کشورها آزمون ورودی دانشگاه 
ســابقه 100ســاله دارد کــه مهم ترین هایــش چیــن و ژاپن 
اســت. به هر حال در کشــور ما بــا توجه به اینکــه آموزش 
در مــدارس پولی نبود باعث شــد دســت پولی ســازی در 
کــز آموزش  آمــوزش عالی بــاز شــود و رفته رفتــه آنقــدر مرا
عالی غیردولتی و شــهریه ای زیاد شد که حاال زیر 7درصد 
دانشــگاه های ما ملی و دولتی حســاب می شــوند. البته 
همین 7درصد هم آموزش شان کامال رایگان نیست و به 
شــکل های مختلف هزینه صرف می کنند. به بیان دیگر 
بیــش از ۹۳درصــد دانشــگاه های ایرانی پولی هســتند و 
همین روند پولی ســازی باعث شــده که برخالف رسالت 
آموزش کــه نخبه پــروری و کیفی ســازی آموزش هاســت، 
بعد از مصوبه ای که در دولت ســازندگی مبنی بر تاسیس 
دانشــگاه آزاد و دیگــر دانشــگاه ها گرفتــه شــد، ایــن روند 

پولی سازی توسعه پیدا کند.«
نیک نژاد با اشاره به اینکه پولی سازی آموزش عالی سد 
راه الیه های پایین جامعه اســت، می گویــد: »آمارهای 10 
ســاله با ما حرف می زنند و نتایج کامال گویاست. در حال 
حاضــر 70-۶0درصــد دانش آموزانی که وارد دانشــگاه ها 
می شــوند از دهک هــای بــاالی درآمدی هســتند. یعنی 
االن بچه پولدارها می توانند رشته ها و دانشگاه های مورد 
عالقه شــان را بخوانند. در این بستر رقابت برمبنای پول 
و درآمد شکل می گیرد. خانواده ها دل شان خوش است 
که در تمــام الیه های اجتماعی و اقتصادی بــرای ورود به 

دانشگاه تالش کنند.«

گر  دانشگاه های برند حتی ا
بخواهند هم نمی توانند بدون 

کنکور دانشجو بپذیرند .  هر 
راهکار و مصاحبه ای برای 
پذیرش دانشجو درنهایت 

احتمال تقلب دارد، همچنین 
تصمیم های سلیقه ای در آن 

دخیل است.

زمانی هجوم به درس و تحصیل در 
دانشگاه زیاد بود، ولی االن در همه 

خانواده ها هستند لیسانسه های 
بیکار یا فوق لیسانسه هایی که 

کسی اینترنتی کار می کنند.  در تا
بچه ها هم این افراد را می بینند 
گاه تر هستند نسبت به آینده  و آ
تحصیلی. و حاال بچه ها هستند 

که خانواده ها را وادار کرده اند که 
نگاه کنکورمحوری را تغییر دهند.

 گزارش »شهروند« درباره ماراتنی که 17 سال است صحبت از حذفش می شود 
 اما همچنان برگزار می شود

چالش کنکور با پول و مافیا و تقلب

نیک نژاد، آموزگار و کارشناس با بیان اینکه صندلی های دانشگاه 
خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی است، می گوید: »از آنجایی که 
تعداد صندلی های دانشــگاه بســیار بیشــتر از افرادی اســت که هر 
ســال کنکور می دهند، تنهــا بخش دانشــگاه های دولتــی و برخی 
از دانشــگاه های آزاد اســت کــه برمبنــای کیفیت ســطح آموزش ها 
پذیــرش می کننــد. کنکــوری کــه زمانــی بــرای ســنجش بچه های 
قوی تــر و انتخــاب شایســته ها در رشــته های تخصصی بــود، حاال 
شــده عاملــی در طبقاتی شــدن آمــوزش و همیــن موضــوع فشــار 
روانــی و اســترس های زیــادی بــر خانواده های دهک هــای پایین 
وارد می کنــد.« نیک نــژاد معتقــد اســت االن شــرایط دوره هــای 
کنکــور و آمادگــی برای کنکــور به گونه ای اســت که دیگر بــدون پول 
گــر هم باشــد  بچه هــا نمی تواننــد وارد رشــته های خــوب شــوند. ا

خیلی استثنایی اســت که یک دانش آموز از یک مدرسه دولتی در 
منطقه ای محروم بدون هزینه کردن زیاد بتواند بیاد روی صندلی 

پزشکی دانشگاه تهران بنشیند.
جایــگاه ایــن 7درصــد از صندلی هــای دانشــگاه های تــاپ، بــه 
دانش آموزانی می رســد کــه در کیفیت آموزشــی شایســته تر بوده و 
البته از دوپینگ هــای پولی هم برای برنده شــدن در ماراتن کنکور 
اســتفاده می کننــد، تــا چندیــن قــدم جلوتــر از بقیــه بایســتند، به 
عالوه به دیگر دانش آموزانی که در رشــته های خوب دانشــگاه آزاد 
پذیرفته می شــوند، می توان ســهم 2۳درصــدی داد. نیک نــژاد با 

این توضیحــات می گوید: »بــه نظر من بقیــه ۸0درصــد داوطلبان 
کنکور اصال نیازی به کنکور ندارند، زیرا درهای دانشــگاه باز است و 
مدیران دانشگاه هم دوســت دارند پول بگیرند و صندلی هایشان 

را پر کنند.«
او معتقــد اســت بخشــی از فرهنــگ کنکــور ریشــه در خانواده ها 
دارد و بخشــی دیگر هم دســت مافیای کنکــور و نفوذهای متعدد 
دســت اندرکاران آموزش و غیرآموزش اســت: »در مانع شــدن برای 
اجرای حذف کنکور بهانه ها زیاد بود، از جمله بهانه های آموزشی 
و سنجشــی. همین آزمون های متعدد که درآمدهای هنگفتی در 

خــود دارد و اتفاقــا تعــارض منافع هم ایجــاد می شــود و ذی نفعان 
اجازه طی شــدن روند حذف کنکــور را ندادند. مافیا به این شــکل 
بــا تمــام قــدرت پشــت همه جــور آزمــون آموزشــی بــوده و هســت. 
همیــن فرآیند خانــواده را ترغیــب می کند به یک فرهنگ آموزشــی 
غلط متمرکز و از تربیت یک شــهروند اجتماعی مفید غافل شوند. 
من خانــواده ای را ســراغ دارم که وضع اقتصادی خوبی نداشــتند، 
فرزندشــان در عرصــه کنکور، پزشــکی را هدف قــرار داده بــود و این 
خانــواده داروندارش را گذاشــت بــرای قبولی فرزنــدش. حاال تصور 
کنید این بچه به هر دلیلی قبول نشود، این خســارت های روانی و 
اقتصادی را چطور باید جبران کنند؟ درســت مثل بیمار سرطانی 
کــه خانــواده همــه زندگــی اش را بــرای درمــان او هزینــه می کنــد و 

متاسفانه از دنیا می رود.«

  طبقاتی شدن آموزش


