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بسیار کندپیشمیرود».

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

چالش کنکور با پول و مافیا و تقلب
راضیه زرگری| از  17ســال پیش قرار بر حذفش بوده،
یشــود؛ کنکور
ولی همچنان هر ســال با قدرت برگزار م 
یــا همــان آزمــون ورودی دانشــگاهها .البتــه برگــزاری
ایــن آزمــون جامع و سراســری هر ســال تغییراتــی دارد
کــه بــه گفتــه تصمیــم گیرنــدگان ایــن عرصــه برمبنــای
تغییــرات محتــوای آموزشــی و ســنجش عدالتمحــور
دانشآمــوزان بــرای ورود بــه دنیای دانشــجویی بوده
اســت .در این میان موافقان این غول بزرگ معتقدند
کنکــور تنها آزمــون جامعی اســت که عدالت آموزشــی
یشــود و احتمال تقلــب در آن نزدیک
در آن رعایت م 
به صفر اســت .مخالفــان کنکور امــا میگوینــد آموزش
آزمونمحــور بــرای کاســبی مافیــای کنکــور اســت و در
شرایطی کهتعدادصندلیهایدانشگاههایمختلف
چندین برابر متقاضیان کنکور است ،اساسا نیازی به
برگــزاری آزمون ســنجش جامع با این ســبک و ســیاق
نیست.
در آخرینتغییراتمصوبههایمرتبطبا کنکور،رئیس
ســازمان ســنجش آموزش کشــور اخیــرا اعالم کرد ســهم
کنکور سراســری  ۱۴۰۲در پذیرش داوطلبان به ۶۰درصد
و سهم سوابق تحصیلی به ۴۰درصد تاثیر قطعی رسیده
اســت ،همچنین در آزمــون ســال آینــده دروس عمومی
حذف و براســاس مصوبه شــورایعالی انقالب فرهنگی،
آزموندروساختصاصیدوبار در سالبرگزار میشود.
ت کنکــوری در این آزمون
هر ســال حدود۷۰۰هزار پش ـ 
شــرکت میکنند .کنکــور مقولهای اســت کــه از ســال ۸۴
بحــث قانــون بــه آن ورود کــرد و اولیــن قانــون بــا عنــوان
حذف آن مطرح شــد .از ورود حذف کنکــور به مصوبات
قانونی  ۱۷ســال میگذرد ،اما هنوز این سد بزرگ از پیش
روی نوجوانــان بــرای ورود به دنیای بزرگســالی برداشــته
نشده .بعد از آن سال هم قانون سال ۹۵و حاال مصوبات
جدید شــورایعالی انقــاب فرهنگــی تصویب شــده .به
گفتــه رئیس ســازمان ســنجش هر ســه قانــون متکــی بر
تواناییوزارتآموزشوپرورشمبنیبر برگزاریامتحانات
سراسریاستاندارداست.
تحوالتاساسی کنکور در راهاست
یشــود تحــوالت اساســی در کنکور ســال
حــاال گفتــه م 
آینــده قرار اســت شــروع شــود .دروس عمومــی در کنکور

سال آینده حذف و به سوابق تحصیلی منتقل میشود.
یشــود و تــا ســال ۱۴۰۵
رونــدی کــه از ســال  ۱۴۰۲آغــاز م 
ادامــه دارد .معــاون وزیــر علوم دربــاره آزمون ســوالهای
اختصاصــی خاطرنشــان کــرد« :آزمون اختصاصــی برای
دروس اختصاصی پنج گروه آزمایشی دو بار در سال برگزار
شودونتیجهآنبرایدوسالمعتبر است».
منظــور از تاثیــر قطعی ســوابق تحصیلی این اســت که
نمــره کنکــور تحتتاثیــر ســوابق تحصیلــی بــاال و پاییــن
میرود .ا گر داوطلب از سوابق تحصیلی خوبی برخوردار
یبــرد و حالــت برعکــس آن هــم
باشــد ،نمــره کل را بــاال م 
ممکن است رخ دهد .پورعباس درباره برگزاری دو آزمون
دروس اختصاصی در ســال هم توضیــح داد که داوطلب
در دو آزمون دروس اختصاصی شــرکت میکند و نمره هر
کــدام از آزمونها کــه باالتر بــود ،بهعنوان مــا ک پذیرش
خوددر دانشگاهاعالممیکند.نمره آزمونبانمرهسوابق
تحصیلیترکیبونمره کلساختهمیشود.بنابرایننمره
کل،مال کپذیرشنهاییاست.
از دیگــر تحوالتــی کــه پورعبــاس بــه آن اشــاره کــرده
برگــزاری آزمــون تمــام الکترونیــک سراســری در ســال
 ۱۴۰۳اســت« :بــرای ســال  ۱۴۰۳آزمــون سراســری بــه
یشــود.
شــکل الکترونیکــی و بــدون کاغــذ برگــزار م 
یهــا ،ســازمان ســنجش ســالی
براســاس پیشبین 
 ۶آزمــون برگزارمیکنــد کــه از ایــن تعــداد ،داوطلــب دو
آزمــون را میتوانــد به رســمیت بشناســد و چهــار آزمون
یشــود ».پورعباس به این
دیگر ،آزمایشــی محســوب م 
نهــای اســتاندارد کشــوری در
نکته اشــاره کرد کــه آزمو 
چارچوب آزمون ســازمان ســنجش آموزش کشــور برگزار
یشــود .معــاون وزیــر علــوم همچنیــن تا کیــد کــرد که
م
داوطلبان تا زمانی که در آزمونهای آزمایشــی به نقطه
مطلوب نرسیدهاند ،حق شرکت در آزمونها را دارند.
سنگاندازیمافیا
«بــه نظر میآیــد تغییراتی کــه در حــال ر خدادن اســت
یشــود».
دســتکم بــه شــکل ظاهــری مثبــت ارزیابــی م 
کنــژاد ،آمــوزگار و کارشــناس آموزشــی از
محمدرضــا نی 
مصوبه اخیر شــورایعالی انقالب فرهنگــی درباره کنکور
به «شــهروند» میگوید« :این تغییرات دســتکم  ۱۵سال
پیشمیتوانسترخدهد.همانزمانی کهبحثحذف

نیکنژاد،آموزگار و کارشناسبابیاناینکهصندلیهایدانشگاه
خصوصی ،نیمهخصوصی و دولتی است ،میگوید« :از آنجایی که
تعداد صندلیهای دانشــگاه بســیار بیشــتر از افرادی اســت که هر
ســال کنکور میدهند ،تنهــا بخش دانشــگاههای دولتــی و برخی
از دانشــگاههای آزاد اســت کــه برمبنــای کیفیت ســطح آموزشها
پذیــرش میکننــد .کنکــوری کــه زمانــی بــرای ســنجش بچههای
یتــر و انتخــاب شایســتهها در رشــتههای تخصصی بــود ،حاال
قو 
یشــدن آمــوزش و همیــن موضــوع فشــار
شــده عاملــی در طبقات 
کهــای پایین
روانــی و اســترسهای زیــادی بــر خانوادههای ده 
کنــژاد معتقــد اســت االن شــرایط دور ههــای
وارد میکنــد ».نی 
کنکــور و آمادگــی برای کنکــور بهگونهای اســت که دیگر بــدون پول
بچ ههــا نمیتواننــد وارد رشــتههای خــوب شــوند .ا گــر هم باشــد

کنکور شروع شد ».نیکنژاد میگوید بعید میدانم نظام
آموزشــی آزمونمحــوری مــا بــه حــذف برخــی دروس از
کنکور تن دهد .به هر حال ا گر این مصوبه اخیر هم ابالغ
شــود ،باید دیــد در اجرا به چه نحوی جلو م ـیرود .اینکه
دروس عمومی حذف شود ،از نظر ماهیتی اتفاق مثبتی
است .در کشورهای توســعهیافته فقط درس رشتههای

دانشگاههایبرندحتیاگر
بخواهندهمنمیتوانندبدون
کنکور دانشجوبپذیرند.هر
راهکار ومصاحبهایبرای
پذیرشدانشجودرنهایت
احتمالتقلبدارد،همچنین
تصمیمهایسلیقهایدر آن
دخیلاست.

یشــود و دیگــر نیازی نیســت
تخصصــی آزمــون گرفتــه م 
دروس عمومــی وارد آزمــون شــود .ایــن اصالحی ههــای
چندبارهدرنهایتمیتواند کمککنندهباشد.امامشکل
ُ
اینکــه این تغییرات بســیار کند اســت و ما خیلــی زودتر از
اینها میتوانســتیم داســتان کنکــور را ببندیم و هر ســال
این مبلغ بســیار زیاد از جیب خانوادهها کسر نشود .زیرا
در آمــوزش پولــی خانواد ههــای متمــول هــم دارنــد ضرر
میکنند ،دیگر چه برســد بــه خانوادههای فقیــر .به نظر
میرســد تغییرات فعلی تخصصی و امیدوارکننده است،
امــا به علــت ســنگاندازیهای مافیای کنکــور و البیها

حذف کنکور خالفعدالتآموزشیاست
«بــه دلیــل اینکــه ســطح دانشــگاهها 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
دانشگاه به «شــهروند» میگوید« :ا گر بر عدالت آموزشی
معتقــد باشــیم ،حــذف کنکــور برخــاف ایــن مفهــوم
اســت .بــا ایــن حــال ،عــدهای سیســتم آموزشــی مــا را بــا
دیگر کشــورها مقایســه میکنند و به اینکه در کشورهای
توســعهیافته کنکور وجود ندارد ،اســتناد میکننــد ،این
هم بــه نظر من مقایســه درســتی نیســت .زیــرا در این در
کشورهای توسعهیافته ،سطح علمی دانشگاهها تفاوت
چشــمگیری بــا هــم نــدارد .بنابرایــن به نظــر مــن کنکور
حذفشدنینیست».
او دربــاره مصوبــه اخیــر شــورایعالی انقــاب فرهنگی
دربــاره حــذف دروس عمومــی از کنکــور ســال آینــده نیز
میگویــد« :حــذف دروس عمومــی خــوب اســت ،ولــی
ا گر درســت اجرا شــود وگرنــه میتواند حتی آســیبزا هم
باشــد .مشــکلی که ما داریم بالتکلیفی طر حهایی است
یشــود ،ولی تا ابــاغ و اجرا شــود ،زمــان زیادی
کــه داده م 
از دســت م ـیرود و تصمیمگیرنــدگان به ایــن نکته توجه
نمیکنند کهزمانیکیاز مهمترینفا کتورهایموفقیت
بــرای داوطلبــان کنکــور اســت .همیــن حــاال هــم طــرح
حــذف دروس عمومــی تصویب شــده ،ولی ابالغنشــده،
یهــای ،1402
دانشآمــوزان پایــه یازدهــم یعنــی کنکور 
دروس عمومی را کنار گذاشتهاند و مسئوالن مدرسه هم
در برنامهریزی درســی جایی برای دینی ،عربــی و زبان در
نظرنمیگیرند».
بالتکلیفی،استرسوچندچالشدیگر
یشــود نحــوه اجرایی
او تا کیــد میکنــد« :وقتی گفته م 
هــر قانــون و مصوب ـهای مهــم اســت ،یعنــی بســترها و
زیرســاختهایی بــرای اجرای هــر طرحی فراهم شــود تا
جاییبرایتقلبواعمالسلیقهباقینماند.االنهمین
امتحان نهایی پایه دوازدهم که سراسری برگزار میشود،
باز هم سلیقه معلم در نمره بسیار تاثیرگذار است .وقتی
یشــود ،از عدالــت فاصله میگیریــم .در
ســلیقه دخیل م 
یشــود و
شــرایطی که در امتحان نهایــی بهوفور تقلب م 
در ســالهای گذشــته مــواردی داشــتیم کــه دانشآمــوز
جــای دیگری رفتــه و امتحــان داده ،یعنی زیرســاختها
مشــکل دارد و در ایــن شــرایط ســهم ســوابق تحصیلــی
در کنکور 40درصد در نظر گرفته شــده که همین مســأله
یشــود ».نهضــت بــه خبــر اخیر ســازمان
لســاز م 
مشک 
سنجش درباره تغییرات کنکور سال آینده اشاره میکند:
«طرح تغییرات کنکور سال آینده داده شده ،ولی نهایی
و ابالغ نشــده ،حاال ســازمان ســنجش اعــام کــرده ا گر تا
فالنتاریخاعالمنشود،دروسعمومیحذفنمیشود.
در حالی که یازدهمیها دیگــر تمرکزی بر دروس عمومی
ندارند و دروس عمومی را کنار گذاشتهاند .همین خبرها
وبالتکلیفیهااسترسدانشآموزانپشت کنکور رابیشتر
میکند .از آن طرف میگویند از پایههای قبل از دوازدهم
هم امتحان نهایی گرفته شــود ،بله ،امتحان سراسری از
نظر سنجش کیفیتآموزشیخوباست،ولیهمهاینها
در عملمشکلدارد.آموزشوپرورشبایدفکریاساسی
برای جلوگیری از تقلب و برخورد ســلیقهای بــرای نمره و
سنجشداشتهباشد».
ایــن فعــال فرهنگی معتقــد اســت دانشــگاههای برند
حتی ا گر بخواهند هم نمیتوانند بدون کنکور دانشــجو
بپذیرند .االن مثال دانشگاه شــریف گفته من میخواهم
کنکــور را حذف کنــم ،ولی هــر راهکار و مصاحب ـهای برای
پذیرشدانشجودرنهایتاحتمالتقلبدارد،همچنین
تصمی مهــای ســلیقهای در آن دخیــل اســت .بر همین
اســاس به نظر مــن پذیــرش دانشــجو در دانشــگاههای
خیلــی خــوب آن هــم بــدون کنکــور ،از مســیر عدالــت
آموزشیمنحرفمیشود.
کنکور دیگر سرمنزلمقصوددانشآموزاننیست
در ســالهای اخیــر خانواد ههــا و نوجوانــان دیگــر
صرفــا کنکــور را تنهــا راه رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود
نمیدانند .نیکنژاد میگوید« :جوانان امروز زا کربرگ
را الگــو قــرار میدهنــد کــه بــدون درسخوانــدن از
ســرمایهگذاری در تکنولوژی موفق و ثروتمند شده .در
شــرایطی که تحصیلکردههــای جامعه مــا عموما بیکار

طبقاتیشدن آموزش
خیلی استثنایی اســت که یک دانشآموز از یک مدرسه دولتی در
منطقهای محروم بدون هزینهکردن زیاد بتواند بیاد روی صندلی
پزشکیدانشگاهتهرانبنشیند.
یهــای دانشــگاههای تــاپ ،بــه
جایــگاه ایــن ۷درصــد از صندل 
دانشآموزانی میرســد کــه در کیفیت آموزشــی شایســتهتر بوده و
گهــای پولی هم برای برند هشــدن در ماراتن کنکور
البته از دوپین 
اســتفاده میکننــد ،تــا چندیــن قــدم جلوتــر از بقیــه بایســتند ،به
عالوه به دیگر دانش آموزانی که در رشــتههای خوب دانشــگاه آزاد
کنــژاد با
یشــوند ،میتوان ســهم ۲۳درصــدی داد .نی 
پذیرفته م 

این توضیحــات میگوید« :بــه نظر من بقیــه ۸۰درصــد داوطلبان
کنکور اصال نیازی به کنکور ندارند ،زیرا درهای دانشــگاه باز است و
مدیران دانشگاه هم دوســت دارند پول بگیرند و صندلیهایشان
راپر کنند».
او معتقــد اســت بخشــی از فرهنــگ کنکــور ریشــه در خانوادهها
دارد و بخشــی دیگر هم دســت مافیای کنکــور و نفوذهای متعدد
دســتاندرکاران آموزش و غیرآموزش اســت« :در مانعشــدن برای
اجرای حذف کنکور بهانهها زیاد بود ،از جمله بهانههای آموزشی
و سنجشــی .همین آزمونهای متعدد که درآمدهای هنگفتی در
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یا در کارهای غیرمرتبط با رشتهشان مشغول هستند.
حتــی رشــتههای پزشــکی و مهندســی هــم همــه را به
درآمد باال نمیرســاند ،کــه در نتیجه رویکــرد بچههای
دبیرستانی ما برای ساختن مسیر آینده تغییر میکند.
زمانی هجوم به درس و تحصیل در دانشــگاه زیاد بود،
ولــی االن در همــه خانوادهها هســتند لیسانس ـههای
بیــکار یــا فوقلیسانس ـههایی کــه در تا کســی اینترنتی
کار میکنند .بچهها هــم این افــراد را میبینند و آ گاهتر
هســتند نســبت بــه آینــده تحصیلــی .و حــاال بچههــا
هســتند کــه خانــواده هــا را وادار کردهانــد کــه نــگاه
کنکورمحوری را تغییر دهند».

زمانیهجومبهدرسو تحصیلدر
دانشگاهزیادبود،ولیاالندر همه
خانوادههاهستندلیسانسههای
بیکار یافوقلیسانسههایی که
در تا کسیاینترنتی کار میکنند.
بچههاهماینافرادرامیبینند
و آ گاهتر هستندنسبتبه آینده
تحصیلی.وحاالبچههاهستند
کهخانوادههاراوادار کردهاند که
نگاه کنکورمحوریراتغییر دهند.

چرادستپولیسازیدر آموزشعالیباز شد
کنکــور در کشــور مــا عــاوه بــر زمین ههــای آموزشــی و
اجتماعی ،زمینههای فرهنگی و سیاســی هــم دارد که از
آنها نمیتوان بهراحتی عبور کرد .نیکنژاد به پایهگذاری
کنکور در کشور ما اشاره میکند« :در سالهایی که حجم
فار غالتحصیالن مدرســه بیشــتر از ظرفیت دانشــگاهها
بود بــرای اینکــه بتوانند دانشــجویان را براســاس ســطح
آموزشــی در دانشــگاه پذیرش و آمــوزش را کیفیتر کنند،
کنکــور را راهانــدازی کردنــد .البته کنکــور فقط مخصوص
ایران نیست ،در برخی از کشورها آزمون ورودی دانشگاه
ســابقه۱۰۰ســاله دارد کــه مهمترینهایــش چیــن و ژاپن
اســت .به هر حال در کشــور ما بــا توجه به اینکــه آموزش
یســازی در
در مــدارس پولی نبود باعث شــد دســت پول 
آمــوزش عالی بــاز شــود و رفتهرفتــه آنقــدر مرا کــز آموزش
عالی غیردولتی و شــهریهای زیاد شد که حاال زیر ۷درصد
یشــوند .البته
دانشــگاههای ما ملی و دولتی حســاب م 
همین۷درصد هم آموزششان کامال رایگان نیست و به
شــکلهای مختلف هزینه صرف میکنند .به بیان دیگر
بیــش از ۹۳درصــد دانشــگاههای ایرانی پولی هســتند و
یســازی باعث شــده که برخالف رسالت
همین روند پول 
یســازی آموزشهاســت،
آموزش کــه نخب هپــروری و کیف 
بعد از مصوبهای که در دولت ســازندگی مبنیبر تاسیس
دانشــگاه آزاد و دیگــر دانشــگاهها گرفتــه شــد ،ایــن روند
پولیسازیتوسعهپیدا کند».
نیکنژادبااشارهبهاینکهپولیسازی آموزشعالیسد
راه الیههای پایین جامعه اســت ،میگویــد« :آمارهای ۱۰
ســاله با ما حرف میزنند و نتایج کامال گویاست .در حال
حاضــر 60-70درصــد دانشآموزانی که وارد دانشــگاهها
کهــای بــاالی درآمدی هســتند .یعنی
یشــوند از ده 
م
االنبچهپولدارهامیتوانندرشتههاودانشگاههایمورد
عالق هشــان را بخوانند .در این بستر رقابت برمبنای پول
و درآمد شکل میگیرد .خانوادهها دلشان خوش است
که در تمــام الیههای اجتماعی و اقتصادی بــرای ورود به
دانشگاهتالش کنند».

خــود دارد و اتفاقــا تعــارض منافع هم ایجــاد میشــود و ذینفعان
اجازه طیشــدن روند حذف کنکــور را ندادند .مافیا به این شــکل
بــا تمــام قــدرت پشــت همهجــور آزمــون آموزشــی بــوده و هســت.
همیــن فرآیند خانــواده را ترغیــب میکند به یک فرهنگ آموزشــی
غلط متمرکز و از تربیت یک شــهروند اجتماعی مفید غافل شوند.
من خانــوادهای 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 خســارتهای روانی و
اقتصادی را چطور باید جبران کنند؟ درســت مثل بیمار سرطانی
کــه خانــواده همــه زندگــیاش را بــرای درمــان او هزینــه میکنــد و
متاسفانهاز دنیامیرود».

