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دا خ م  ه نا  ب
 

 »قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور«بررسی  نقد و

، مراحل قانونی خود »ها و مراکز آموزش عالی کشورقانون پذیرش دانشجو در دانشگاه«اگرچه   

تأثیرگذار بر  دتوانباشد، اما به دلیل اهمیت موضوع که میرا طی کرده است و الزم االجرا می

تواند برمبناي زیادي از خانوارهاي ایرانی شود، و احتمال تغییراتی که میسرنوشت کشور و شمار 

در آن ایجاد شود، مروري کندوکاوانه بر آن ضروري » طرح حذف کنکور«طرحها یا لوایحی نظیر 

تواند در روشن ساختن رسد. پیش از تأملی بر قانون یادشده، طرح چند پرسش میبه نظر می

 فید واقع شود.نقاط ضعف قانون یادشده م

 هدف اصلی از تصویب این قانون چه بوده است؟ -1

 نقاط ضعف و مشکالت اصلی کنکور کدامند؟ -2

این قانون در نظر دارد با چه سازوکاري نقاط ضعف و مشکالت کنونی کنکور را بر طرف  -3

 کند؟

 مشکالت مفهومی طرح یادشده چیست؟ -4

 نکور را بر طرف کند؟تواند مشکالت کنونی کآیا کاربست محتواي این قانون می -5

رسد که باتوجه به محتواي قانون مصوب پذیرش دانشجو و طرح ارائه شده، چنین به نظر می  

تر، وده است. به سخنی روشنـآن ب» زمان بندي«ترین دشواري کنکور، ظاهراً مسئله اصلی

» زدر یک روز سرنوشت سا«گونه که در طرح حذف کنکور آمده است، برگزاري کنکور همان

ترین معضل کنکور تلقی شده است. بنابراین، طرح و یا حتی . طرح حذف کنکور) اصلی1(ص.

اند که این معضل را حل کنند. حال آن که به موجب مطالعات قانون مصوب تنها سعی داشته
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تا آنجایی که نگارنده  [پژوهشی انجام شده تاکنون، کمتر مطالعه یا طرح پژوهشی وجود دارد 

نین برداشتی از وضع موجود، چکه بر این مشکل تأکید داشته باشد. در نتیجه  ]اطالع دارد

تغییر » نهایی کشوري نامتحا«موجب شده است که در قانون جدید، صرفاً کنکور سراسري به 

قانون  -1ماده [یابد نام داده و مجري آن از سازمان سنجش به وزارت آموزش و پرورش انتقال

» سابقه تحصیلی«ین استداللی بسیار روشن است، چرا که در تعریف . دلیل چن] 9/8/87مصوب 

کشوري دروسی است که داوطلب  ]تستی یا تشریحی؟ [نتایج امتحان نهایی«چنین آمده است: 

. آیا  ]9/8/87ماده یک قانون مصوب  [در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی فرا گرفته است 

پرداخته دوره متوسطه و پیش دانشگاهی می کنکور سراسري به سنجش مواردي غیر از دروس

 است؟

نیز اشاره شده است، اما » سابقه پرورشی و مهارتی«به عالوه اگرچه در ماده یک قانون به   

اي المللی، دیگر هیچ اشارهصرف نظر از محدود ساختن آن به مسابقات استانی، کشوري و یا بین

وانگهی، محدودیت یاد شده، از دو منظر قابل  به نقش آن در فرایند گزینش دانشجو نشده است.

 تأمل است:

آیا مسابقات فرهنگی، هنري، ورزشی، مهارتی علمی و پژوهشی که به ویژه در سطوح  -1

کلیه دانش » سابقه پرورشی و مهارتی«شود، توان سنجش تمامی استانی و ملی برگزار می

 آموزان کشور را دارد؟

 رصت برابر امکان مشارکت در این مسابقات را دارند؟ و ...آیا تمامی دانش آموزان کشور، با ف -2

از سوي دیگر، ترکیب کار گروه پیشنهادي، بیشتر جنبۀ اجرایی دارد تا علمی. شاید چنین   

ترکیبی بتواند به بررسی و تصویب سناریوهاي کارشناسی پیشنهادي بپردازد. اما دور از ذهن 
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آموزشی بپردازند  -ر باشند به بررسی مسائل علمیاست که با مشغلۀ شغلی چنین افرادي، قاد

که ممکن است هیچ ارتباطی با تخصص علمی آنها نداشته باشد. به عالوه نقش دانشگاهها و 

  سایر بازیگران و ذینفعان بسیار ضعیف دیده شده است. 

  

 گیري:بندي و نتیجهجمع

ید از جرا درآابه بهترین شکل به رسد قانون مصوب، حتی اگر به طور کلی و خالصه به نظر می  

 مشکالت زیر برخوردار خواهد بود:

کل به دلیل نبود تعامالت الزم میان نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، ش -1

د، و دهوزن بیشتري به آموزش و پرورش می» امتحان نهایی کشوري«پیشنهادي برگزاري 

 نیازهاي دانشگاهها نادیده انگاشته خواهد شد. 

ده در این قانون مشخص ش» امتحان نهایی کشوري« از طریق » فرایند سنجش« گرچه ا -2

 و سازوکارهاي آن نشده است. » پذیرش«اي به فرایند است اما هیچ اشاره

تواند هیچ یک از تنها یک تغییر نام است و نمی» فرایند سنجش«تر از همه این که مهم -3

وزش و پرورش کشور و آموزش عالی بوده است زا براي نظام آممشکالت کنکور را که آسیب

 .1برطرف کند

 

 نقد و بررسی  طرح حذف کنکور: -2

                                                           
 ها مراجعه شود.هاي کنکور به پیوستبراي آشنایی بیشتر با آسیب - 1
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خورد و آن را از قانون پذیرش به چشم می» طرح حذف کنکور«نکته قابل تأملی که در   

سازد، مشارکت بیشتر دانشگاهها و رعایت استقالل آنها در فرایند پذیرش دانشجو متمایز می

شود که به عبارت دیگر، در طرح حذف کنکور، فرایند سنجش، از پذیرش جدا میدانشجو است. 

تواند نقطه قوت طرح به شمار آید. چرا که این جداسازي فرایند سنجش از پذیرش از جمله می

 نکاتی است که در بسیاري از مطالعات انجام شده برآن تأکید شده است. 

خورد. بلکه بر شمگیر دیگري در طرح به چشم نمیاما، به جز نکته مثبت یاد شده، تغییر چ  

فرایند  تر شدن، هزینه برتر شدن، و زمان برتر شدنپیچیدهموجب عکس طرح یاد شده، 

 هایی جدي به نظام آموزشی کشور وارد آورد. تواند آسیبسنجش خواهد شد که هریک خود می

سابقه «و » سابقه تحصیلی«یعنی  »قانون پذیرش دانشجو..«به عالوه دو نکته مثبت موجود در   

از هاي آموزشی بسیاري از کشورها، بویژه کشورهاي توسعه یافته که در نظام» پرورشی و مهارتی

هاي سطوح باالتر بویژه آموزش هاي اصلی سنجش و پذیرش براي دستیابی به آموزششاخص

این دو معیار نیز در  اگرچه، چگونگی ارزیابی [عالی است، اساساً نادیده انگاشته شده است 

 .]مبهم است» قانون پذیرش دانشجو«

تواند نکتۀ مثبتی در خورد، اگر چه مینکته پرسش انگیز دیگري که در طرح به چشم می  

البته در صورتیکه  [ساماندهی وضعیت تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش عالی به شمار آید، 

هاي پرداخت هزینه ]لی آن تأمین شده باشداي وجود داشته باشد و منابع ماچنین اراده

 تحصیلی ثبت نام شدگان به صورت وام از سوي دولت است. 
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هاي توسعه و تأمین منابع آن اما اجراي چنین طرحی نیازمند مطالعه و گنجاندن آن در برنامه  

از سوي دولت است. در عین حال ابهامات زیادي در این پیشنهاد وجود دارد که دست کم 

 هاي زیر است:ازمند پاسخگویی به پرسشنی

هاي هاي یکبار تحصیل دانشجویان کشور را در کلیه دورهآیا دولت در نظر دارد کلیه هزینه •

 آموزشی از طریق وام بلند مدت تأمین کند؟

 آیا اعتبار الزم براي انجام چنین پیشنهادي محاسبه و پیش بینی شده است؟ •

هاي آموزشی را به گرفتن وضعیت مالی دانشجویان، یارانهآیا دولت قصد دارد بدون در نظر  •

 یک نسبت میان آنها تقسیم کند؟

هاي هاي مختلف آموزشی و رشتهآیا تاکنون برآوردي براي سرانۀ دانشجویی، در دوره •

 گوناگون انجام شده است؟

هاي دیگر که اجراي چنین طرحی نیازمند پاسخگویی و رشون شدن و بسیاري پرسش •

 . آنهاست

حتی اگر قابلیت اجرایی داشته باشد. » طرح حذف کنکور«وانگهی همان گونه که اشاره شد،    

براي » اختصاص چند ساعت خاص« مبنی بر » محدودیت زمانی«تنها شاید بتواند مشکل 

کند و سایر معضالت ناشی از روشن شدن وضعیت دستیابی به آموزش عالی داوطلبان را حل می

اکارکردي و بدکارکردي احتمالی نظام آموزشی کشور شده است را نادیده کنکور که موجب ن

 گیرد.هاي زیر مورد بررسی قرار میهاي طرح پیشنهادي تحت عنوانانگاشته است. دیگر کاستی
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 تر شدن فرایند سنجش و پذیرش دانشجوپیچیده

اي انهامتحان رای«پیش از پرداختن به موضوع پیچیدگی سنجش داوطلبان از طریق 

 هاي زیر پاسخ گویند:الزم است طراحان طرح به پرسش» هوشمند

آیا مشکل کنکور در وضعیت کنونی فقط ناشی از برگزاري آن در روز و ساعت معین  •

 سنجد؟یا برگزاري آزمونی متمرکز است که اساساً مشخص نیست چه چیزي را می ؟است

که در طرحها و ه شکل کنونی کنکور بآموزشی ناشی از برگزاري  -آیا معضالت علمی •

 مطالعات زیادي بدان اشاره شده است. صرفاً با تغییر روش برگزاري حل خواهد شد؟

هاي الزم مجهز به اي هوشمند، از جمله ایجاد سایتهاي برگزاري امتحان رایانهآیا هزینه •

 رایانه و اینترنت برآورد شده است؟

 طرحی انجام شده است؟هاي الزم براي اجراي چنین آیا امکان سنجی •

انجامد یا است، آیا اجراي چنین طرحی به حذف کنکور می» حذف کنکور«عنوان طرح  •

 پیچیده تر شدن فرایند سنجش؟

به  هاي الزم براي پذیرش دانشجو از طریق دانشگاهها انجام شده است؟آیا امکان سنجی  •

دانشگاههاي کشور، و در  تر، آیا با توجه به روند افزایشی پذیرش دانشجو درسخنی روشن

ریزي و اجرایی کارکنان هاي آموزشی استادان و امور برنامهفعالیتنتیجه افزایش 

 دانشگاهها، انجام پذیرش دانشجو از طریق آنها امکان پذیر است؟

آیا سازوکارهاي نظارتی در فرایند پذیرش دانشجو توسط دانشگاهها براي رعایت عدالت و   •

 گرفته شده است؟ دسترسی برابر در نظر
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در چگونگی برگزاري » 1الگوهاي ذهنی«بر تغییر آیا رویکردهاي نوین عصر دانش مبنی •

 اي مورد توجه قرار گرفته است؟امتحان هوشمند رایانه

ی هاي ذهنالگو در خور یادآوري است که بسیاري از اندیشه پردازان کنونی بر این باورند که   

 عصر صنعتی بر مبناي اصولی نظیر: دانش، اندیشه و یادگیري که در

 شود؛یادگیري در افراد انجام می •

 دانش از جنس ماده است؛ •

انباشت بیشتري دارند) ظرفیت یادگیري به مفهوم انباشت ماده در ذهن است (و برخی  •

گرفت، امروزه منسوخ شده است. تغییرات رویکردي در زمینۀ مورد سنجش قرار می

اي اندیشه بشري ستیدانش تولید ا«ین نکته تأکید دارند که الگوهاي ذهنی، امروزه بر ا

یا کارشناس کدگذاري شود. دانش در عصر » رشته«که بتواند در  2نیست، نوعی ماده

امروز بیشتر به انرژي شباهت دارد. مانند چیزي که بر مبناي اثربخشی در کنش و نتایج و 

تر، امروزه دیگر، دانش وشنشود. به سخنی رپیامدهاي بدست آمده از آن تعریف می

شود که بتوان آن را به طور مشخصی تعریف کرد و انباشت آن را از تلقی نمی» 3شی«

طریق برگزاري آزمونی سراسري مورد سنجش قرارداد. برمبناي چنین برداشتی، دانش 

ماند تا یک محصول. دانش به طور مداوم در حال تغییر، تحول و بیشتر به یک فرایند می

 کند.جریان است و خود را به اشکال نوین بازسازي میدر 

                                                           
1- Mental Models   
2- Matter 
3- Thing 
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تواند سطح می بنابراین، باتوجه به تغییرات نظري پدید آمده، آیا برگزاري چنین آزمونهایی   

دانش داوطلبان را بدستی بسنجد؟ یا اساساً برگزاري هرگونه آزمونی نیازمند بازاندیشی در 

 الگوهاي ذهنی است؟

 

 بندي:جمع

توان چنین ارزیابی هاي مطرح شده، طرح حذف کنکور را میموع، با توجه به پرسشدر مج   

 کرد:

 حفظ وضع موجود با تغییراتی در چگونگی روش برگزاري کنکور؛  -1

یابی به آموزش هاي بیشتر به خانوارهاي ایرانی براي گذر از سد نوین دستتحمیل هزینه  -2

 عالی؛

 یشتر از متقاضیان آموزش عالی؛هاي بتأکید طراحان به دریافت هزینه  -3

براي سنجش دانش متقاضیان آموزش » الگوهاي ذهنی«نادیده انگاشتن رویکردهاي نوین   -4

 عالی،

 هاي آسیب شناختی کنکور کنونی؛توجهی طراحان طرح به یافتهبی  -5

 هاي متقاضاین آموزش عالی؛ها و هزینه فرصتتوجهی به هزینهبی  -6

 الزم حتی براي انجام تغییرات پیشنهادي؛هاي عدم انجام امکان سنجی  -7

 هاي آموزشی؛توجهی به مبانی نظري ارزشیابی در نظامبی  -8

 تر ساختن فرایند سنجش و پذیرش متقاضیان؛پیچیده  -9

 هاي وضع موجود و قانون پذیرش دانشجو؛توجهی به کاستیبی -10
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 نامشخص بودن هدف طرح، حذف کنکور یا تغییر در روش برگزاري؛  -11

 0هاي پژوهشی براي تغییر وضع موجود؛هی طراحان به یافتهتوجبی  -12

 توجهی به نظرات بازیکنان و ذینفعان نظام آموزشی کشور؛بی  -13

 گنجاندن مسائل فرعی در ارتباط با طرح، اما بسیار مهم در قلمرو نظام آموزشی کشور؛  -14

 عدم رعایت اصول شکلی در ارائه طرح.  -15

یب شناسی کنکور به مثابه تهدیدي براي نظام آموزشی در ادامه، چکیده فراتحلیلی از آس  

 شود. کشور به پیوست تقدیم می

هاي برآمده از وضعیت کنونی کنکور، نظام آموزشی کشور، در کلیه به این ترتیب، اگرچه آسیب  

سطوح عالی، متوسطه و حتی ابتدایی را به ناکارکردي و بدکارکردي کشانده است، اما انجام 

-تواند آسیبب زده و غیرکارشناسی و در نظر نگرفتن آراي کلیه ذینفعان در آن میتغییرات شتا

تواند به اي میرسد طرح یا الیحههاي ناگوار دیگري را به همراه داشته باشد. بنابراین، به نظر می

بهبود وضعیت کنونی بیانجامد که ضمن در نظر داشتن مبانی نظري روزآمد، توجه به آسیب 

، راه را براي تغییرات اساسی بر مبناي اصولی نظیر: دسترسی برابر، موجود وضعهاي شناسی

 استقالل دانشگاهها و .... هموار سازد. /ت 

 
 با احترام

 حمید جاودانی

 استادیار مؤسسه پژوهش و 

ریزي آموزش عالیبرنامه
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کنکور رویدادي پرفشار و  کنکور عامل تحدید زمانی

زاآسیب  
 

از دست دادن 
هاي علمی فرصت

 و آموزشی

از دست دادن 
هاي فرصت

فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی 

 و اقتصادي
 

تأثیرات نامطلوب 
بر نظام علمی 

 کشور 

تأثیرات نامطلوب 
ی بر نظام آموزش

 کشور

هاي آسیب
اقتصادي در سطح 

 خرد

هاي آسیب
اقتصادي در سطح 

 کالن

هاي روان آسیب
شناختی ناشی از 
رویدادهاي پرفشار 

زاو آسیب  

هاي جامعه آسیب
شناختی ناشی از 

هاي واکنش
 فشارهاي روانی

 
 

 کنکور به مثابه تهدیدي براي نظام آموزش و پرورش کشور

تصاد کنکور عامل اختالل در اق
 آموزش

کنکور فرایند غیر علمی و 
 سنجش و پذیرش دانشجو
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گونه شناسی 

 تهدیدها
 

هاي برآمده از سیبآ
 تهدیدها در سطح کالن

 
 پیامدها

 
 دانش آموزان

 
 خانواده

 
 نظام آموزش و پرورش (به مثابه خرده سیستم اجتماعی)

کنکـور بـه مثابـه  •
عامــل تحدیــد 

 زمانی

از دســــــــــت دادن  •
هاي علمــی و فرصــت
 آموزشی

از دســــــــــت دادن  •
ــی، فرصــت هاي فرهنگ

ــی و  ــاعی، سیاس اجتم
 اقتصادي

 

 طالعات غیر درسیکاهش زمان م •
 کاهش اوقات فراغت: •
 هـاي فرهنگـی (هنـر،کاهش فعالیت -

 سینما، تئاتر و ...)
ــی و  - ــفرهاي داخل ــان س ــاهش زم ک

 خارجی
ــریح  - ــتراحت و تف ــان اس ــاهش زم ک

 (خواب، گردش و ...)
هاي تعامـل اجتمـاعی کاهش فرصت -

 (دیدارهاي خانوادگی و ...)
از دست دادن فرصت مجال آشـنایی  -

 اريهاي کبا محیط
از دست دادن فرصت مجال آشـنایی  -

 هاي دانشگاهیبا رشته
هاي سیاسی (شـرکت کاهش فعالیت -

 در انتخابات در مدرسه و جامعه)
کنشــی در محــیط کــاهش زمــان هم -

 خانواده
هاي از دست رفته بـر افزایش فرصت -

 اثر شرکت چندباره در کنکور
 از دست دادن بهترین لحظات زندگی -
از دسـت  هايفرصت -افزایش هزینه -

 رفته
از دست دادن زمان فرصت یادگیري  -

 هاي زندگیمهارت

افزایش زمان کاري والدین به ویـژه  •
 سرپرست خانواده

 کاهش اوقات فراغت خانواده: •
 هاي فرهنگیکاهش فعالیت -
ــی و  - ــان ســفرهاي داخل کــاهش زم

 خارجی
 کاهش زمان استراحت و تفریح -
ـــاهش فرصـــت - هاي تعـــامالت ک

 اجتماعی
هاي دورن نشـیککاهش فرصت هم -

 خانوادگی
کاهش حساسیت نسبت به تحوالت  -

 اجتماعی و سیاسی جامعه
کاهش زمان مطالعه (کتاب، روزنامه  -

 و ...)
ـــان هم - ـــاهش زم ـــا ک ـــی ب کنش

 هاي آموزشی فرزندانمحیط
افـــزایش احســـاس خســـتگی و  -

 احساسیبی
افزایش شـکاف فرهنگـی در میـان  -

 خانواده به دلیل کاهش تعامالت
ــزایش درگیري - ــانوادگی اف ــاي خ ه

 احساسیناشی از خستگی و بی

 ها درمدرسه:افزایش سطح غیبت و عدم حضور معلم •
هاي غیر مدرسه (کالس کنکور، به دلیل صرف وقت در آموزش -

 هاي تفریحی)تدریس در منزل، کالس
 به دلیل افزایش خستگی فشار کار خارج از مدرسه -
 هاي مدرسهدرس کاهش انگیزه در تدریس -
 راي تهیه تست کنکورصرف وقت ب -
هاي کاهش احساس مسئولیت به دلیل کم اثربخش بودن آموزش -

 مدرسه
 عالقگی دانش آموزان به دروس مدرسهبی -
 هاي رسمی مدرسهاعتنایی والدین به آموزشبی -
 افزایش غیبت دانش آموزان: •
 هاي تقویتی و مطالعه آنهامحدودیت زمانی ناشی از کالس -
 هومی و عمیقهاي مفرغبتی به آموزشبی -
 هاي رسمی در موفقیت در کنکورغیر اثربخش بودن آموزش -
 هاي آموزشی درسی:ها و برنامهاثرپذیري سیاست •
 هاي درسی در مدارسجدي نگرفتن برنامه -
 هاي آموزشی غیر رسمیکم اثر شدن برنامه -
 هاي فرهنگی و هنري اثربخش در مدرسهکاهش فعالیت -
 کاهش اثربخشی حضور در مدرسه -
 ها و مشاورانش تعامل دانش آموزان با معلمکاه -
 هاي آموزشی رسمیکاهش تعامل والدین با محیط -
 انگیزگی مدیران و کارکنان دفتريبی -
 هاي رسمیهاي آموزشکاهش پویایی محیط -
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گونه شناسی 

 تهدیدها
 

هاي برآمده از آسیب
 تهدیدها در سطح کالن

 
 پیامدها

 
 دانش آموزان

 
 خانواده

 
 آموزش و پرورش (به مثابه خرده سیستم اجتماعی)نظام 

کنکـور بـه مثابـه  •
ـــر  ـــدي غی فراین
علمی در سنجش 
 و پذیرش دانشجو

ــر  • ــامطلوب ب تــأثیرات ن
 نظام علمی کشور

ــر  • ــامطلوب ب تــأثیرات ن
 نظام آموزشی کشور

بــه فراموشــی ســپردن  •
ــــوزش و  ــــداف آم اه

 پرورش
 

هـاي دانـش هـا و مهارتکاهش توانایی •
 موختگان مدارس:آموزان و دانش آ

یابی و هــاي مســألهناآشــنایی بــا مهارت -
 حل مسأله

 ناتوانی یا کم توانی در فن نوشتار -
افزایش سطحی معلومات دانش آمـوزان  -

 به جاي فهم مطالب
ــت، - ــاهش خالقی ــوآوري در  ک ــار، ن ابتک

 دانش آموزان
رواج چکیده خوانی و در نتیجه نـاتوانی  -

 در تحلیل و ایجاد ارتباط بین مفاهیم
هاي الزم براي حضـور در کاهش مهارت -

کالس: دقت، تمرکـز، حـواس جمعـی، 
 نکته سنجی، یادداشت برداري و ...

ـــش و  - ـــرح پرس ـــارت در ط ـــدم مه ع
 پرسشگري

انفعال و یادگیري: عدم مهـارت در هـم  •
 کنشی در کالس

 کاهش روحیه فقر، نوآوري و کارآفرینی •
 هاي آموزش رسمیاعتیایی به محیطبی •
 ها و مشاورانمعلماعتنایی به بی •
هـاي غیـر جذب شدن به سـوي کالس •

ـــور و بی ـــاري درس درســـی کنک اعتب
 مدرسه

ــا  • ــدان ب ــاري فرزن ــاهش همی ک
 خانواده

ها بـه اعتمادي خانوادهافزایش بی •
 مدرسه

اعتمـــــادي بـــــه علـــــم و بی •
 دستاوردهاي آن

افــزایش مهــاجرت بــه شــهرهاي  •
 بزرگ

ــه خــارج از  • ــزایش مهــاجرت ب اف
 کشور

رزندان به خـارج افزایش ارسال ف •
از کشور و پیامدهاي آتـی آن بـر 

 خانواده
افــزایش ســفرهاي درون شــهري  •

فرزندان و اثرات آن بـر خـانواده: 
اقتصــادي، فرهنگــی و زیســت 

 محیطی
هـاي پیدایش والدین فاقد مهارت •

 الزم زندگی
 

 تغییر نظام پاداش دهی در نظام آموزشی کشور •
 پیروي نظام آموزشی کشور از کنکور •
 مادي جامعه به نظام آموزشی کشوراعتبی •
 ها با نظام آموزشی کشورکاهش همیاري خانواده •
 حسی به سطوح باالتر تحصیلی: انتقال بی •
 افت تحصلی  •
از جمله نیروي  پیامدهاي افت تحصیلی بر نیروي انسانی کشور •

 انسانی آموزش و پرورش
 هاي کنکور)هاي آموزشی غیر اثربخش (کالسافزایش فعالیت •
فت نیروي انسانی، منابع مالی و تجهیزات آموزشی در هرزر •

 هاي غیر اثربخشآموزش
کاهش نیروي انسانی کارآمد آموزش و پرورش و جذب ُآنها در  •

 هاي غیر اثربخشآموزش
عالقه و انگیزه به حرفه جذب دانشجویان رده پایین کنکور و بی •

 معلمی
 انحراف نظام آموزشی از اهداف آموزشی: •
 دگیريیاد گرفتن یا -
 هاي زندگی و ...مهارت آموزش -
 کم شدن نقش مدارس به عنوان رکن اساسی توسعه مدنی -
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گونه شناسی 
 تهدیدها

 
هاي برآمده از آسیب

 تهدیدها در سطح کالن
 

 پیامدها
 

 دانش آموزان
 

 خانواده
 

 نظام آموزش و پرورش (به مثابه خرده سیستم اجتماعی)

کنکـور بـه مثابـه  •
تالل در عامل اخـ

 اقتصاد آموزش

هاي اقتصادي در آسیب •
 سطح خرد

هاي اقتصادي در آسیب •
 سطح کالن

 

 هاي از دست رفتههزینه فرصت •
افـــزایش کشـــش تقاضـــا بـــه  •

هاي غیر رسـمی از سـطوح آموزش
 راهنمایی

هاي آموزشـی غیـر افزایش هزینـه •
 اثربخش دانش آموزان

عدم تـوازن میـان تقاضـا و عرضـه  •
انتفـاعی و در مدارس غیـر  آموزش

رواج سودجویی و افـزایش کشـش 
تقاضاي دانش آموزان به این گونـه 

 هاآموزش
ــش  • ــداز دان ــس ان ــاهش ســهم پ ک

 آموزان
 رسانی به تجهیزات مدارسآسیب •
هاي غیر اثربخش در افزایش رقابت •

 هاانجام هزینه
 

هــاي اقتصــادي مشــروع و افــزایش فعالیت •
ها براي تأمین منابع مـالی نامشروع خانواده

 هاي غیر اثربخشآموزش
هاي آموزشی غیـر اثـربخش افزایش هزینه •

 خانوارها
کاهش سهم دیگـر کاالهـاي سـبد خـانوار  •

مثل بهداشـت، تفریحـات، مـواد غـذایی و 
 ها و جامعهتأثیرات آن بر خانواده

کاهش تمایل خانوارها به سـرمایه گـذاري  •
 هاي رسمیآموزش در زمینه

ش سرمایه ها و کاهانداز خانوادهکاهش پس •
گذاري آنها در بخش آموزش اثـربخش بـه 

ترین کاالها و خدمات مثابه یکی از مطلوب
 در جامعه

ناپدیــد شــدن یــا کــاهش ســایر کاالهــاي  •
آموزشی در سبد خـانوار (کتـاب، روزنامـه، 

 سینما و ...)
ــه  • ــر هزین ــر اث ــا ب ــد خانواره ــاهش درآم ک

 هاي از دست رفته فرزندانفرصت
ــ • ــادي ب ــار اقتص ــزایش فش ــه اف ــژه ب ه وی

 هاي خانوارسرپرست
هاي غیـر اثـربخش افزایش رقابت در هزینه •

 آموزشی در میان خانوارها
هاي سربار ناشـی از شـرکت افزایش هزینه •

 چندباره در کنکور

 هاي غیر اثربخشآموزشافزایش سرمایه گذاري در زمینه •
 هاي غیر اثربخشکاهش سرمایه گذاري در آموزش •
هاي رسمی (بـازده ي در آموزشکاهش بازده سرمایه گذار •

 انفرادي و اجتماعی)
هاي تأمین منابع مالی آموزش از طریق کـاهش کاهش راه •

 هاتمایل همیاري خانواده
از طریق کـاهش  هاي تأمین منابع مالی آموزشکاهش راه •

هـاي تمایل بخش خصوصی به سرمایه گـذاري در آموزش
 رسمی اثربخش

وزش عـالی در میـان افزایش نابرابري در دسترسی به آمـ •
 طبقات کم درآمد جامعه

کاهش تقاضاي نیروي انسـانی کارآمـد بـراي اشـتغال در  •
آموزش و پرورش به دلیل وجود نابرابري در دستمزدها در 

 هاي کنکور ...مقایسه با کالس
 افزایش فساد در نظام آموزش و پرورش: •
 کم کاري آموزشگران به دلیل کاهش دستمزد -
افیایی در آموزش و پرورش، سازمان گیري باندهاي مشکل -

 هاي تقویتیسنجش و کالس
ــا - ــب تقاض ــراي جل ــدارس ب ــگران و م ــالش آموزش ــه  ت ب

هـاي خصوصـی در هاي غیر درسی: تشکیل کالسآموزش
 مدرسه و منازل

 رواج سوداگري در نظام آموزشی کشور -
 هانارضایتی شغلی بر اثر غیر اثربخش بودن فعالیت -
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گونه شناسی 
 اتهدیده

 
هاي برآمده از آسیب

 تهدیدها در سطح کالن
 

 پیامدها
 

 دانش آموزان
 

 خانواده
 

 نظام آموزش و پرورش (به مثابه خرده سیستم اجتماعی)

کنکـور بـه مثابـه  •
رویدادي پرفشـار 

 زاو آسیب
 

هاي روان آســــــــیب •
شــــناختی ناشــــی از 

 رویدادهاي پرفشار
ـــیب • ـــه آس هاي جامع

شــــناختی ناشــــی از 
ــاي نواکنش ــی از ه اش

 فشار روانی
 افزایش خودکشی  •
افــزایش ضــریب نفــوذ  •

 اصالتهاي بیفرهنگ
افزایش آسیب پـذیري  •

 فرهنگی و اجتماعی
ـــه  • ـــکل در ورود ب مش

 جهان کار
ـــه  • ـــکل در ورود ب مش

 جامعه
 

گذرانــدن دوران نوجــوانی و دوران بحــران  •
هویت در رویارویی با رویدادهاي پرفشار و 

 ن:هاي ناشی از آزا و واکنشآسیب
 اضطراب -
 خشم و پرخاشگري -
 وابستگی یافتن به دیگران -
 گیريگوشه -
 احساسی و افسردگیبی -
 اختالل شناختی  -
 
 
 افت تحصیلی •
 عدم شکوفایی استعدادها •
-self)کـــاهش اعتمـــاد بـــه نفـــس  •

confidence) 
 هنجاريانفعال و گرایش به ناهنجاري و بی •
اثـر بـودن ایجاد حس ناکامی ناشـی از بی •

م شــده (نظریــه تــالش و هــاي انجــاتالش
 عملکرد)

ــرزنش  • ــی از س ــس ناش ــزت نف ــاهش ع ک
 (self-stime)ها اجتماعی خانواده

ــامی و واکنش • ــس ناک ــده از ح ــاي برآم ه
 سرخوردگی

 هاي پنهان نامناسب افزایش سهم آموزش •
 افزایش گرایش به تقلب •

هــاي منفــی دانــش ســرایت واکنش •
 آموزان به عرصه خانواده

 هاوادهافزایش تنش در میان خان •
هاي درمانی ناشـی از افزایش هزینه •

هاي تفکر و شـناختی و روان آسیب
 شناختی

 اختالل در روابط اجتماعی خانواده •
 افزایش شکاف نسلی  •
رواج خشم، پرخاشگري، افسـردگی  •

 در خانوارها
 خانواده گریزي و فرار از خانواده •
افزایش تمایل مهاجرت به شهرهاي  •

 بزرگ
 هاهافزایش خشونت در خانواد •
کاهش انسجام اجتماعی در حـال و  •

 آینده
  

 هاي اجتماعیکاهش سرمایه •
 ایجاد فاصله میان نظام آموزشی و جامعه •
 ایجاد فاصله میان نظام آموزشی و جهان کار •
 هنجاري در محیط هاي آموزشیافزایش ناهنجاري و بی •
 افت کیفی نظام آموزش رسمی •
 تغییر نقش و اثرات مدرسه •
 هاي آموزشیطافزایش تنش در محی •
 دشوار شدن مدیریات کالس و مدرسه •

   



۱٦ 
 

 
ها:خط مشی  

 
ها و ، تحقیقـات و فنـاوري، دانشـگاهایجاد تعامل میان آموزش و پـرورش، وزارت علـوم •

مراکز آموزش عالی و سازمان سنجش براي بررسی و تفاهم در مورد جـایگزین مناسـب 
 کنکور با رعایت موازین زیر:

مبنی بر حذف ناگهانی کنکور؛ و حذف ترویجی آن بر مبنـاي  زدگیجلوگیري از شتاب •
 مطالعات انجام شده و در حال انجام؛

تغییر نظام سنجش و ارزیـابی دانـش آمـوزان در نظـام آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس  •
 استانداردهاي علمی؛

 جداسازي سنجش و پذیرش دانشجو؛ •
 هاي غیر تخصصی؛گیري در مورد نظام آموزشی کشور به نهادعدم ارجاع تصمیم •
گیري ها تا شـکلزدگی در ارجاع ناگهانی پذیرش دانشجو به دانشگاهجلوگیري از شتاب •

 هاي زیر:و انجام برنامه
ها در پـذیرش هـاي آموزشـی و دانشـکدهریزي براي آمـاده سـازي گروهبرنامه -

 دانشجو
 جوگیري و شفاف در فرایند پذیرش دانشتدوین ضوابط و معیارهاي قابل اندازه -
 اطالع رسانی عمومی و شفاف ضوابط و معیارهاي پذیرش دانشجو -
ها (از طریـق ایجاد سیستم نظارتی قوي بر پذیرش دانشجو از طریـق دانشـگاه -

 نهادهاي مدنی و دولتی)
 نام دانشجویانکاهش تشریفات اداري و دیوان ساالري در فرایند پذیرش و ثبت -
کنشی ند پذیرش دانشجو با همتصویب ضوابط و مقررات حقوقی محکم در فرای -

 نهادهاي ذینفع
افزایش نقش آفرینی (مدارس) آموزش و پرورش در فرایند پـذیرش متقاضـیان تربیـت  •

 معلم و دبیر بر مبناي رویکردهاي علمی
 

 
 


