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کنکور به هیچ عنوان حذف نمی شود
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت، در واکنش 
به مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره برگزاری دو بار کنکور در سال 
می گوید: این مصوبه چند بند دارد که یکی از آن برگزاری دو بار کنکور در ســال 
است و دیگری اعتبار نمرات تا دو سال و تأثیر ۶۰ درصدی معدل و حذف دروس 
عمومی در کنکور اســت. این در اواخر دولت قبل تصویب و ابالغ شــد و بعد با 
روی کار آمدن دولت جدید و اعتراض مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت، این 
مصوبه به شورا برگشــت؛ یعنی اعتراض کردند که این مصوبه قابلیت اجرائی 
ندارد. بعدها که اعتراض شــد، این مصوبه را اصــالح کردند. از آخرین مصوبه 
اصالحی تا امروز این مصوبه ابالغ نشده است؛ یعنی هیچ کدام از بندهای آن تا 

االن قابلیت اجرائی ندارند. 
معاون حقوقی ریاســت جمهوری هم نامه مســتقیم زد کــه برای مصوبه 
مجلس باید اقدام شود؛ مصوبه مجلس هم یعنی تأثیر مستقیم معدل و بودن 
دروس عمومــی در کنکــور و همچنین طراحی ســؤال از دروس عمومی برای 
کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ که تعارضی بین مصوبه مجلس و شورا وجود دارد 
که ما این تعارض را بررســی می کنیم و تا االن ۲۷۱ نفــر از نمایندگان مجلس 
نامه ای را به سران قوای مجلس فرستادند که مصوبه شورا لغو شود و مصوبه 

مجلس اجرا شود.
امرایی درباره برگزاری دو بار کنکور در سال اضافه می کند: درباره برگزاری دو 
بار کنکور در ســال، از همان اول هم گفتیم به شکلی که آقایان می گویند، شکل 
صحیحی ندارد. ما دو قضیه در برگزاری دو بار کنکور در ســال داریم؛ اینکه آیا 
کنکــور به دو شــکل دروس عمومی و دروس تخصصی در یک نوبت از ســال 
برگزار می شود و با این پروسه کامال داوطلب را پذیرش کنیم. یک نوع دیگر این 
اســت که دروس عمومی و اختصاصی را در بخش دیگری از سال مثال تیرماه و 

دی ماه با برگزاری کنکور انجام دهیم.
سناریوی دیگر این است که ما بخش بخش کنیم؛ یعنی االن دروس عمومی 
را در یک زمانی از سال برگزار کنیم، بعد فرصت بدهیم و بعد دروس اختصاصی 
را برگزار کنیم؛ پس در همین زمینه اظهارنظرهایی وجود دارد؛ اما آنچه مقصود 
شــورا بوده اســت، برگزاری دو بار در ســال به صورت مجزا از هم است؛ یعنی 
بــودن دروس عمومــی و تخصصی با هــم و دوباره در یــک فاصله زمانی که 
مشکالتی بر سر اجرای مصوبه است، اینکه ظرفیت ها به چه شکلی باید تعیین 
شــود، مثال در رشته پزشکی سال گذشته هشت  هزار  و االن ۹هزارو ۶۰۰ ظرفیت 
داشــتیم و این ۹ هزارو ۶۰۰ صندلی به چه شکلی بین این دو بازه زمانی تقسیم 
می شــود که یکی از مسائلی اســت که در واقع مطرح است، همچنین سازمان 

نظام وظیفه هم باید در این زمینه اظهارنظر کند، اینکه تا چه حد اجازه می دهد 
داوطلب پســر سرباز نشود، اینها موضوعات تخصصی در همین زمینه است که 

باید حتما درباره آن صحبت شود.
عضو کمیســیون آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت دربــاره اینکه حذف 
کنکــور امکان پذیر اســت یا نــه، ادامه می دهــد: به هیچ عنــوان کنکور حذف 
نمی شــود. االن ۸۷ کد رشته محل های دانشــگاه ها بر اساس سابقه تحصیلی 
پذیرش می شود؛ یعنی داوطلب ما با گرفتن مدرک دیپلم به تنهایی می تواند در 
۸۷ درصد رشــته های دانشگاهی و صندلی های دانشگاهی پذیرش شود؛ حتی 
نیاز به ثبت نام در کنکور سراسری هم ندارد؛ اما رقابت برای آن ۱۳ درصد پابرجا 
اســت و برای این ۱۳ درصد نمی توانیم کنکور را حذف کنیم؛ چون رشــته هایی 
داریم که باید بر اســاس رقابت کنکور سنجیده شوند و دقیقا هر وزیر علومی که 
آمد، اعالم کرد کنکور سراســری برای رشــته های پرطرفدار حذف نخواهد شد. 
ما هم معتقدیم کنکور سراســری برای رشــته های پرطرفدار مثل علوم تجربی، 
پزشــکی، دندان پزشکی، پرستاری، داروسازی و دامپزشکی و در رشته های علوم 
ریاضی؛ مثل مهندسی، مکانیک، نفت، برق، کامپیوتر و علوم انسانی؛ هم تربیت 

معلم، روان شناسی و... کنکور را برای آنها داریم و حذف نخواهد شد.
امرایی دربــاره هزینه های بــاالی برخی کالس های کنکــور می گوید: طرح 
دوفوریتی که در مجلس اعالم وصول می شــود دو ماده دارد، یک بخشی از آن 
مربوط به مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی است و یک بخشی هم مربوط 
به نظارت بر افراد فعال در حوزه آموزش اســت، همه مؤسســات کنکوری که 
وجود دارد و افرادی که دبیر و مشــاور کنکوری هستند و آن بخش از مصوبه و 
طرح دوفوریتی که به زودی اعالم وصول می شــود، نظارت بر افراد فعال در این 
حوزه آموزش اســت و انتظار داریم قبل از شروع سال تحصیلی این اتفاق مهم 
بیفتد؛ یعنی به عنوان یکی از وظایف شــورای سنجش و پذیرش این طرح بیاید، 
اگر نمایندگان مجلس آن را تصویب کنند، شــورای ســنجش و پذیرش یکی از 
وظایف دیگری که دارد نظارت بر همین بازار کنکوری اســت، حال چه کالس ها 
و چه خود اشخاصی  که تدریس می کنند که امیدواریم در سال تحصیلی جدید 

که شروع می شود، با یک نظارت روبه رو باشیم.
عضو کمیســیون آمــوزش دیده بان شــفافیت و عدالت در پاســخ به اینکه 
آیــا واقعا ســال ۱۴۰۲ کنکور دو مرحله ای خواهد شــد یا نــه؟ اضافه می کند: 
دو مرحله ای شــدن کنکور برای ســال ۱۴۰۲ در نهاد ریاســت جمهوری در حال 
بررسی اســت؛ یعنی االن در حال حاضر آقای رئیس جمهور در حال بررسی این 
مصوبه اســت، اگر نظــر آقای رئیس جمهور به نظر مجلــس و مصوبه قانونی 
مجلس باشــد، کنکــور ۱۴۰۲ مثل کنکور ســال ۱۴۰۱ و ســال های قبلی برگزار 

می شــود و یک مرتبه در ســال با تأثیر مثبت معدل، اما اگر مصوبه شورا به هر 
دلیلی نظر آقای رئیس جمهور نباشــد، موضوعات دیگری اتفاق می افتد؛ یکی 
از آن برگزاری دو مرتبه کنکور در ســال است، تا االن روال کنکور مثل سال های 
قبل اســت، مگر اینکه آقای رئیس جمهور مصوبه جدیــد را ابالغ کند که هنوز 

ابالغ نکرده اند.
برای کنکور آنالین ۱۴۰۳ برنامه ریزی می کنیم

محمود عزیزی، رئیس مرکز اجرای آزمون های ســازمان ســنجش کشور، با 
اشــاره به اهمیت شرایط برگزاری آزمون سراســری می گوید: سازمان سنجش 
یک سازمانی است که به صورت حرفه ای آزمون برگزار می کند، هر آزمونی هم 
حساســیت های مربوط به خود را دارد، ما ســعی می کنیم در تعیین حوزه های 
برگزاری آزمون، تنظیم دســتورالعمل ها و آیین نامه ها دقت الزم را انجام دهیم؛ 
مثال حوزه هایی را انتخاب می کنیم، باید فضای مناسبی داشته باشند و از عوامل 
اجرائی کارآمد اســتفاده کنند، در شــهرهای بزرگی مثل تهران هم که همیشه 
مشکل رفت و آمد دارد و تعداد زیادی شرکت کننده آزمون را در خود جای داده، 
ما سعی می کنیم حوزه امتحان به منطقه محل سکونت داوطلبان نزدیک باشد.
عزیزی درمورد خبرهایی از آنالین شدن کنکور، اضافه می کند: در بحث آنالین 
و الکترونیکی شــدن آزمون قطعا بر کیفیت آزمون تأثیر مثبت خواهد گذاشت و 
می توانــد در کاهش تخلفات مؤثر باشــد و مهم ترین ثمره آن عدم اســتفاده از 

صدها ُتن کاغذ در سال است. 
همچنین در بحث زیرســاخت ها در برگزاری الکترونیکی آزمون، هر آنچه به 
ســازمان ســنجش مربوط است، ما در حال تهیه بســتر آن هستیم و مرحله به 
مرحله طوری پیش می رویم که ســال ۱۴۰۳ برای ســازمان این موضوع تحقق 
پیدا کند؛ ولی بخشــی از این موضوع کالن تر است و به خارج از سازمان مربوط 
می شــود و امیدوارم با هماهنگی بخش هایی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، وزارت ارتباطات و دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی همه چیز به خوبی پیش برود، به طور مثال باید گسترش 
اینترنت به شــکلی تحقق پیدا کند که افراد در دور افتاده ترین مناطق کشور هم 
بدون مشکل اینترنت در آزمون شرکت کنند، در سال ۱۴۰۲ آزمون های با مقیاس 
کوچک تر را به صــورت کامال الکترونیکی برگزار می کنیــم؛ ولی برنامه ریزی ها 

برای آزمون سراسری در سال ۱۴۰۳ هدف است.
عزیــزی در مورد دومرحله ای شــدن کنکور اضافه می کنــد: این موضوع به 
آزمون سراســری ۱۴۰۱ ارتباطی ندارد و اجــرای آن به ۱۴۰۲ و بعد از آن مربوط 
می شــود. دومرحله ای شدن آزمون سراســری همچنان کش و قوس هایی دارد، 
ما سازمان مجری هســتیم و هنوز به صورت رسمی تعیین تکلیف نهایی نشده 

اما ســازمان ســنجش برنامه ریزی هــای الزم را انجــام داده و در حال تدوین 
آیین نامه های مربوط به آن اســت. برگزاری دو یا چند بار آزمون در سال به نفع 
داوطلبان است. گاهی داوطلبان زمان برگزاری آزمون سراسری آمادگی کامل را 
ندارند و یا دچار مشــکالتی می شوند و احتمال دارد در کیفیت آزمون آنها مؤثر 
باشد، این دو یا چند مرحله ای شدن کمک می کند تا شانس دیگری داشته باشند 
اما توجه داشــته باشید با اجرای این قانون آزمون دو بار در سال برگزار می شود 

ولی پذیرش برای دانشگاه ها در سال یک بار خواهد بود.
عزیزی در ادامه می گوید: آزمون برای همه استرس زاســت و برای همین در 
رصدهایی که در زمان آزمون سراســری می کنیم افرادی هســتند که به قدری 
حالشــان بد می شــود که به درمانگاه یا بیمارســتان می روند ولی تعداد بسیار 
اندک اســت و حتی در آمار هم نمی گنجد، در کنارش ما پیشگیری هم می کنیم 
یعنی زمان و  محل برگزاری آزمون به ســازمان اورژانس  اطالع داده می شود و 
آماده باش خواهند بود. البته نیروهای زحمتکش اورژانس حتی در بســیاری از 
حوزه ها در زمان برگزاری آزمون مستقر می شوند و معموال پیگیری درمانی این 

موارد در همان محل حوزه امتحانی انجام می شود.
شاهد آینده ای نابرابرتر در ایران خواهیم بود

مجید حسینی استادیار دانشگاه تهران و منتقد مافیای کنکور در مورد تأثیر 
پولی شدن آموزش بر شــکاف فرهنگی می گوید: شکاف فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی در ایران به دلیل نابرابرشــدن آموزش به اوج خود رســیده اســت. 
امروز در همه کشورهایی که عدالت برقرار است، آموزش عامل اصلی اصالح 
طبقاتی است، اما در ایران به دلیل شکل گیری مافیای کنکور و خصوصی سازی 
مدارس و آموزش این موضوع به اوج نابرابری خود رسید . طبق آمارها حدود 
۵۰ درصد مدارس ایران پول می گیرند و خصوصی هســتند. آن ۵۰ درصدی از 
بچه ها که مدرسه عادی می روند هیچ امکانی برای رتبه زیر سه هزار در کنکور 
ندارند و اگر رتبه های زیر ســه  هزار امسال را مورد بررسی قرار دهید می بینید 
هیچ کدام از مدرسه های عادی نبودند، همچنین در ورودی های علوم پزشکی 
تهران امســال ۸۶ درصد باالی دهک ۱۰ جامعه هستند، یعنی نه تنها متوسط 
نیســتند بلکه با ورود بهترین دهک جامعه که امکان ورود به دانشــگاه علوم 
پزشــکی را دارد به اوج شکاف طبقاتی رسیدیم و متأسفانه دولت و نهادهای 
تصمیم گیر به جای اینکه به فکر اصالح این ساختار نابرابر باشند به تعمیق آن 
مشغول هســتند. همچنین شورای عالی انقالب فرهنگی در آخرین تصمیمی 
که برای کنکور گرفت متأســفانه ۶۰ درصد از کنکور را به معدل مرتبط کرد و 
شــما می دانید چنین چیزی طبیعتا باعث خواهد شد تا افراد در مدارس خوب 
و آنهایی که هزینه بیشــتری برای مدرســه کردند در کنکور موفقیت بیشتری 

کســب می کنند. ۱۰ هزار صندلی قابل رقابت در کنکور با قاطعیت به طبقات 
باال می رسد و مفهومش این اســت که ما یک آینده نابرابرتر در ایران را شاهد 

خواهیم بود.
حســینی اضافه می کند: اگر ما یک نظم برابر و عادالنه در مدارس داشــتیم، 
مثل مدارســی که امروز در کانادا می بینیم، در کانادا کنکور وجود ندارد و دلیل 
اصلی این اســت که نیازی به کنکور نیســت، مدارس و دانشگاه ها می توانند از 

طریق رزومه بچه ها اقدام به جذب آنها کنند. 
اما وقتی در یک سیســتم به شدت نابرابر قرار داریم که امکان پارتی بازی در 
آن وجــود دارد حذف کنکور منجر به افزایش فســاد، تقلب و نابرابری خواهد 
شد. کنکور به عنوان آخرین ســنگر است که می تواند به باالآمدن طبقات پایین 
جامعــه کمک کند، پس کنکور زمانی می تواند برداشــته شــود که فاصله بین 
حقوق معلم و پزشــک کمتر شود، لحظه ای که حقوق معلم و پزشک تفاوتش 
بســیار زیاد است طبیعتا ۶۰۰ هزار نفر می خواهند روی صندلی پزشکی بنشینند 
و امکان برداشتن کنکور وجود نخواهد داشت. در حقیقت کنکور به دلیل وجود 
اختالف طبقاتی و اختالف درآمدی عمیق به وجود آمده وگرنه اگر درخواســت 
برای رشــته با صندلی برابر باشــد ما دیگر نیاز به چیزی به اســم کنکور نداریم 
ولی در واقع اصال این طور نیســت و برداشتن کنکور حاصل عادالنه شدن نظام 
آموزش اســت که در این لحظــه هم که چنین چیزی ممکن نیســت و هر روز 
برعکس، نظام آموزشــی نابرابرتر می شود برداشتن کنکور در این شرایط خیانت 

به طبقات پایین است.
این منتقد مافیای کنکور ادامه می دهد: خود مدرســه برای علم و ســاینس 
ساخته نشده و از نظر من دبستان محلی است برای یادگرفتن زندگی و دبیرستان 
محلی اســت برای اینکه کمــی کار و مهارت یاد بگیریم، اصوال ســاینس، علم 
و پژوهش برای دانشــگاه اســت، اما در دبیرســتان مبنای کار را تست زنی قرار 
می دهند، بنابراین ســازمان تستی و حفظی در کنکور ســازمانی به نفع مافیای 
کنکور اســت، شورای عالی انقالب فرهنگی هم به جای آنکه کنکور را بردارد و 
آن را کم اثر کند، باید مافیای کنکور را حذف کند در حالی که در کمیســیون های 

مشورتی با مافیای کنکور مشورت می کند.
 ما نیاز داریم که این کنکور از این حالت پولی و تســتی، حالت ضد استعداد 
و ضد زندگی و ضد اجتماعی شدن در بیاید و ما امتحانی را از بچه ها بگیریم که 
بــه درد زندگی آنها بخورد و این دومرحله ای شــدن کنکور به هیچ وجه کمک 
نمی کند . ما تــا لحظه ای که این موضوع را به مدارس واگذار کنیم این نابرابری 
عمیق در حــوزه درس و تحصیل پابرجا خواهد مانــد و حتی این دومرحله ای 

شدن کنکور وضعیت را بدتر خواهد کرد.

نســترن فرخه: کنکور و ورود به فضای آکادمیک برای بســیاری از افراد تنها راه باال بردن طبقه اجتماعی محسوب می شود؛ جوان هایی که با هزار تالش 
خود را به صندلی دانشگاه می رسانند و بعد از اتمام تحصیل به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه، امکانات بهتری را برای زندگی خود رقم می زنند. اما این 
فقط بخشی از ماجراست و موضوع اصلی به چالش های پولی بودن تحصیل برمی گردد که به دلیل لزوم استفاده از کالس های کنکور و کالس های تقویتی 
که معموال پر هزینه هســتند، گروه های خاصی در کسب صندلی رشته های برتر دانشــگاه ها موفق عمل می کنند و حتی طبق برخی آمارهای غیر رسمی، 
بیشــتر دانشجوهای دانشگاه های مهم کشور از طبقه متوســط رو به باال و باالی جامعه هستند و همین شــانس داوطلب هایی با دهک پایین جامعه را 
برای کسب صندلی دانشگاه های برتر، کمتر کرده و وجود مافیای کنکور و تکنیک های تست زنی شرایط را دشوارتر می کند. با وجود این، برخی مسئوالن 
مربوطه ســعی در ایجاد تغییرات جزئی در ماجرای برگزاری کنکور دارند و حاال صحبت ها حول محور آیین نامه و مصوبه های جدید برای کنکور اســت. 
همچنین در دی ماه ســال گذشته، منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشور، درباره دو مرحله ای شدن کنکور گفته بود: 
دو مرحله ای شــدن کنکور از ســال ۱۴۰۲ قطعی است و شورای سنجش و پذیرش باید آیین نامه آن را بررســی کرده و جهت اصالح به شورای انقالب 
فرهنگی اطالع دهد. این در حالی است که علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت، به این موضوع اشاره کرد که اگر نظر آقای 
رئیس جمهور نظر مجلس و مصوبه قانونی مجلس باشــد، کنکور ۱۴۰۲ مثل کنکور سال ۱۴۰۱ و سال های قبلی برگزار می شود و یک  مرتبه در سال با تأثیر 
مثبت معدل؛ اما اگر مصوبه شورا به هر دلیلی نظر آقای رئیس جمهور نباشد، موضوعات دیگری اتفاق می افتد که یکی از آن برگزاری دو  مرتبه کنکور در 
سال است. تا االن روال کنکور مثل سال های قبل است، مگر اینکه آقای رئیس جمهور مصوبه جدید را ابالغ کند که هنوز ابالغ نکردند. در کنار این، حتی 
صحبت هایی از احتمال آنالین شدن کنکور در سال های آینده مطرح شــد که طبق صحبت های محمود عزیزی، رئیس مرکز اجرای آزمون های سازمان 
سنجش کشور، سازمان سنجش در حال تدارک این موضوع است، ولی باید گسترش اینترنت به شکلی تحقق پیدا کند که افراد در دورافتاده ترین مناطق 
کشــور هم بدون مشکل اینترنت در آزمون شرکت کنند. در سال ۱۴۰۲ آزمون های با مقیاس کوچک تر را به صورت کامال الکترونیکی برگزار می کنیم، ولی 

برنامه ریزی ها برای آزمون سراسری در سال ۱۴۰۳ مورد هدف است.
این در حالی اســت که وضعیت اینترنت در این سال ها هر روز ضعیف تر از قبل بوده و با آنالین شدن آزمون ها احتمال اجحاف بیشتر در حق داوطلبان 

مناطق محروم و دورافتاده و پیچیدگی چالش های آزمون کنکور بیشتر خواهد شد.
با وجود چالش ها در حوزه سیستم آموزشــی کشور و تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم آن بر علوم عالی و دانشگاه، مجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران و 
منتقد مافیای کنکور، بین صحبت هایش اشاره می کند که:  طبق آمارها حدود ۵۰ درصد مدارس ایران پول می گیرند و خصوصی هستند. آن ۵۰ درصدی از 
بچه ها که مدرسه عادی می روند، هیچ امکانی برای رتبه زیر سه هزار در کنکور ندارند و اگر رتبه های زیر سه  هزار امسال را بررسی کنید، می بینید هیچ کدام 
از مدرســه های عادی نبوده اند و حتی این دو  مرحله ای شدن کنکور به هیچ وجه کمک نمی کند . ما تا لحظه ای که این موضوع را به مدارس واگذار کنیم، 

این نابرابری عمیق در حوزه درس و تحصیل پابرجا خواهد ماند و حتی این دو مرحله ای  شدن کنکور نیز وضعیت را بدتر خواهد کرد.

نگاهی به چالش های موجود در برگزاری آزمون کنکور در کشور

کنکور دومرحله ای
 سال ۱۴۰۲ قطعی است؟

این شکل کنکور  و  ورود به دانشگاه شکاف اجتماعی را بیشتر می کند
نظام آموزشــی در ایران در ظاهر قانون اساسی برای همه عمومی است، اما آنچه در 
فرایند عمل اتفاق  افتاده تناســب مدرک و پول اســت؛ یعنی کسانی که احتماال به لحاظ 
اقتصادی وضعشــان بهتر است، در مرحله اول ســعی می کنند به خارج از کشور بروند و 
از طریق کالس کنکور، کالس  های خصوصی و تقویتی خود را برای رشــته های پزشــکی 
و مهندســی آماده می کنند. البته شــایان ذکر اســت که این تصور به وجود نیاید که قبل 
از انقالب چنین مســائلی وجود نداشــته، بلکه قبل از انقالب هم وجود داشــته و در دنیا 
همین وضعیت وجود دارد، فقط در ایران آن کســی که پول و قدرت بیشتر دارد، می تواند 
از رانت هم اســتفاده کند و به تحصیالت بهتری دســت پیدا کند. این موضوع را ایران با 
انقالب اســالمی هم نتوانست عوض کند و دوباره در همان چالش جامعه جهانی افتاد؛ 
همین که افراد پولدار، ارتباطات بهتری دارند و می توانند به آموزش عالی بهتر دست پیدا 
کنند. البته این به آن معنا نیســت که افراد طبقات پایین تر نمی توانند درس بخوانند و به 
آموزش عالی دســت پیدا کنند، بلکه ورود و دســتیابی آنها سخت تر است. دانشگاه هایی 
مثل شــریف و تهران، بچه هــای درس خوان را انتخاب می کنند، امــا این درس خواندن بر 

اســاس کنکور و روش های تست است؛ هوش و تالش در بخش های پنهان رقابتی است. 
بیــن گروه های اجتماعی افرادی که پول ندارند ولی توانایی، هوش، جدیت و عالقه دارند 
و کســانی که پول دارند و حاال یا عالقه دارند یا ندارند، به دانشگاه راه پیدا می کنند. بعد از 
آن، ما گروهی از تحصیل کرده ها را می بینیم که از طبقه پایین با زحمت زیاد وارد دانشگاه 
شــدند و گروهی دیگر از طبقه باال با پول و زحمتی نه به اندازه گروه اول وارد شــدند. اما 
در واقع مهم این اســت که سیســتم تخصصی ایران کدام را به کار می گیرد؟ مشکل این 
اســت که در سیســتم تخصصی، لزوما آدم های باهوش که برای تخصص خود زحمت 
کشیده اند، انتخاب نمی شوند، بلکه آدم هایی را که رابطه و قدرت دارند، انتخاب می کنند. 
این چرخ معیوب کامال مشکل دارد؛ چون بچه های درس خوانده سرخورده می شوند یا به 
مشاغل پایین تر روی می آورند یا مهاجرت می کنند. معموال هم بچه های درس خوانده ای 
که مهاجرت می کنند از قشــر متوسط و پایین جامعه هســتند؛ چون فقط از طریق نتایج 
تحصیلی خود می توانند چیزی کســب کنند. پس بیشــتر مهاجران ما، کسانی هستند که 
در کشور درس خوانده اند و تحصیل کرده هستند ولی نتوانسته اند جذب کار مناسب خود 

شــوند و مجبور می شوند به خارج از کشــور بروند یا در نهایت به مشاغل دسته پایین تری 
دســت پیدا بکنند. این مشــکلی اســت که در جامعه وجود دارد. حــال می تواند تضاد 
اجتماعی، نفرت اجتماعی و از بین رفتن ســرمایه اجتماعــی را به وجود بیاورد. باید توجه 
کنید مســئله کنکور برای جامعه ای اســت که حجم متقاضیان دانشگاه ۱۰ برابر یا حتی 
ســه برابر صندلی های دانشگاه باشد؛ در آن شــرایط یک چیز طبیعی و خوب است و این 
روش کمک کرد تا بچه هایی از طبقات پایین جامعه هم بتوانند وارد دانشــگاه شوند و در 
این رقابت شــرکت کنند. ولی وقتی کنکور خودش به یک پدیده کاالیی تبدیل می شــود و 
مثل اینکه بچه های پولدار از مؤسســات و کالس های بســیاری به عنوان دوپینگ استفاده 
می کنند، بنابراین به جای آنکه جمهوری اســالمی کنکور را حذف کند باید این مؤسسات 
کنکور را حذف کند و سر و سامانی به مافیای آموزش عالی دهد؛ چون یک سری افراد آنجا 
منفعت می برند و سیســتم آموزشــی را به نابودی می کشند. دست آنها را باید از آموزش 
عالی کوتاه کرد. موضوع دیگر ترمیم دانشگاه هایی مثل پیام نور و دانشگاه آزاد است. اول 
باید مافیای آموزش عالی را سر و سامان داد و دوم نظام دانشگاهی را تخصصی کرد؛ یعنی 

مدرک فردی که در دانشــگاه تهران درس خوانده با مدرک فردی که در دانشــگاه پیام نور 
درس خوانده است، متفاوت باشد و در آخر اگر به این مسائل توجه نکنیم و کنکور را حذف 
کنیم، کسانی که صاحب قدرت، زور و پول هستند، در دانشگاه می مانند و بقیه دیگر امکان 
حضور نخواهند داشت. پس بازنگری به سیستم آموزشی باید پله ای انجام شود. اول اینکه 
دانشــگاه های اصلی خودشان باید دانشــجوی مورد نیاز را مثل دیگر کشورها جذب کنند؛ 
یعنی دولت باید دست از ســر دانشگاه های شریف، تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، 
امیرکبیر و چند دانشــگاه اصلی کشور بردارد تا خودشان تصمیم بگیرند و دیگر به دولت و 
سیستم سازمان سنجش ربطی نداشته باشــد. در این شرایط، بر اساس نیاز دانشجویی که 
می خواهند را می گیرند. در واقع دانشگاه سه سطح باشد؛ دانشگاه های سطح اول خودشان 
تصمیــم بگیرند، آن هم فقط برای علم جذب دانشــجو کند، برای ســطح دومی ها کنکور 
بگذاریم تا برای نظام تخصص و کارشناس تربیت شوند و سطح سوم برای مدرک و فرهنگ 
تحصیل کنند که آنها بدون کنکور وارد شــوند. مثال دانشــگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بدون 

کنکور باشد، در این صورت تنوع دانشگاهی و تخصصی خواهیم داشت.

محمدرضا ایمانی، روان شناس اجتماعی:
بحران های روانی به جامانده از کنکور برای داوطلب ها

وجود استرس در نظام آموزشی به عوامل محیطی و زیستی مربوط است، اما حضور در 
امتحان هم باز به این بستگی دارد که چقدر مهارت های الزم برای کنترل هیجان در کودکان 
را فراهم کردیم. یکی از موضوعاتی که امروز خیلی با آن روبه رو هستیم به تاب آوری مربوط 
است، یعنی در شرایط بحرانی چقدر می توانیم خودمان را کنترل کنیم و با سالمت و کیفیت 
خوبی از آن بحران خارج شــویم تا بتوانیم به یک کیفیت خوب دســت پیدا کنیم. ما از ابتدا 
کودکان را با هراس و نگرانی امتحان مواجه می کنیم در صورتی که باید این تفکر در خانواده 
وجود داشــته باشد که با امتحان میزان یادگیری خودمان را بسنجیم و نه برای نمره و ترس 
مردودی، بلکه تنها برای مطلع شدن از سطح آگاهی و نواقص خودمان. مثال وقتی راجع به 
امتحان نهایی و کشوری صحبت می کنیم، اســترس در دانش آموزان اشکال مختلفی پیدا 
می کند، گروهی درون گرا و گروهی برون گرا هســتند که بروز استرس در آنها متفاوت خواهد 
بود و در نتیجه میزان یادگیری در آنها به شدت کاهش پیدا می کند بنابراین آمادگی مواجهه 
با این آزمون را نخواهند داشــت و باز از طرف دیگر میزان اضطرابشان افزایش پیدا می کند، 
اما اگر برای دانش آموز این را جا بیندازیم که این روند مثل مسابقه ای است که هر نتیجه ای 

که بگیری مورد پذیرش اســت و حمایت عاطفی خانواده را خواهی داشت شرایط به شکل 
دیگر پیش خواهد رفت. در کنار این برای اغلب بچه ها مشــخص نیست در کدام دانشگاه و 
کدام رشته قبول خواهند شد و حتی وقتی فارغ التحصیل می شوند متوجه می شوند رشته ای 
که خواندند با عالیقشــان متفاوت بوده و به موفقیت دســت پیدا نمی کنند، برای همین در 
چرخه کسب وکار دچار مشکل می شوند. همچنین میزان استرس زیاد در زمان کنکور باعث 
انتخاب اشتباه در تصمیم گیری آنها خواهد شد. استرس برای این بچه ها دو شکل دارد، یکی 
اینکه باید یاد بگیرند چطور آن میزان استرس و نگرانی را کنترل کنند، مثال ورزش کنند، نفس 
عمیق بکشــند و... اما بخش دیگر به عوامل محیطی مربوط اســت که به اولیای مدرسه، 
فضای رسانه، خانواده و... برمی گردد. ما باید تالش کنیم بچه ها متوجه شوند این آزمون تنها 
یک رقابت در ســطح علمی است و بحث حمایت عاطفی و پشتیبانی را هم در نظر بگیریم 
تا با آرامش بیشــتر و ثبات قدم جلو روند، اما در کشور کنکور را به یک مسابقه تبدیل کردند 
که بچه ها در پانســیون های مطالعاتی طی پروسه ای سخت تنها مطالعه کنند و استراحت 
مختصری داشــته باشــند در صورتی که اینها بچه ها را دچار بحران روحی و روانی شــدید 

می کند و تکاپو و شادمانی را در آنها از بین می برد و پایین آمدن رتبه را با این شرایط برای خود 
یک شکست می دانند و عوارض این موضوع جبران ناپذیر است. باید طی مشاوره های اصولی 
عالیق و اســتعداد این افراد مورد بررسی قرار بگیرد و وقتی به این مسائل بی توجهی شود، 
فردی را می بینیم که مثال در رشــته مهندسی و پزشکی تحصیل کرده اما در رشته موسیقی 
فعالیت می کند و در این شرایط افراد زمان را به عنوان یک سرمایه و بخش زیادی از نوجوانی 
خود را از دست دادند که بازخورد آن احساس ناامیدی و ناراحتی و اضطراب و بازنده بودن 
خواهد بود در صورتی که اینها تصورات ذهنی است و واقعیتی ندارد. با این وجود خانواده ها 
باید برنامه مشــاوره و روان شناسی برای خود در نظر بگیرند تا تکنیک هایی را برای مدیریت 
شرایط و جایگزین بعضا مصرف آرامبخش هایی که افراد زمان کنکور می خورند، یاد بگیرند. 
حتی همین که روش مطالعه هرکس متفاوت اســت، برخی در شب و برخی در روز میزان 
یادگیری بهتری دارند بسیار در روند یادگیری بچه ها و آرامش آنها مؤثر است، به عنوان یک 
مشــاور می گویم که امروزه بیشتر مشــکالت کودکان ما از خانواده آنهاست و اگر خود پدر و 

مادر کنترل شوند، بچه ها زندگی بهتری خواهند داشت.

معاون اسبق وزارت خارجه
تقی آزاد ارمکی*

به باور یک متخصص حوزه آموزش و بر اساس پژوهش هایی که انجام داده مؤسسات 
برند کنکور می توانند شش تا هفت هزار رتبه داوطلب را جابه جا کنند که طبیعتا یک عده 
خاص امکان استفاده از این مؤسسات را دارند و معموال در شهرستان های دورافتاده چنین 

منابعی وجود ندارد.
بنابر این شــواهد، آنچه در ســال های اخیر بیشتر به چشــم می خورد افزایش قدرت 
کالس های کنکور اســت که اغلب هم خانواده ها را متحمل هزینه های ســنگین می کند 
و در این مســیر حتی مدارس هم آموزش را به ســمت جریان کنکوری سازی و تست زنی 
پیش بردند که همیــن منجر به کاهش کیفیت آموزش می شــود که طبق صحبت های 
رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن 
جامعه شناسی ایران در مورد آخرین آزمون بین المللی پرلز که دانش آموزان ایرانی در آن 
شرکت می کنند و آنها را از لحاظ سواد خواندن و درک مطلب می سنجند، می گوید: ایران 
جزء کشورهای ته جدول است و حدود یک سوم دانش آموزان شرکت کننده از طرف ایران 
نمره زیر ۴۰۰ کسب کردند که این نمره یعنی ناتوان در خواندن و درک مطلب متناسب با 

سن، بخش زیادی از این موضوع به کنکوری کردن کل نظام آموزش مربوط است.
همچنین از دیگر تبعات این شــکل پولی شــدن آزمون کنکور در کشور لزوم هزینه باال 
برای دستیابی به کرسی های معتبر دانشگاهی است که در گزارش کنکور سال ۹۹ آموزش 
و پــرورش حــدود ۵۵ درصد دانش آمــوزان ایران در مدارس عــادی تحصیل می کنند و 
سهمشــان در رتبه های ســه  هزار کنکور کمتر از ۱۰ درصد اســت و چیزی حدود ۶۰ تا۷۰ 
درصــد قبولی ها به تیزهوشــان و نمونه دولتی ها مربوط اســت که همــه نیاز به صرف 
هزینه باال دارد و همین موضوع منجر به این می شــود که فقط قشــر خاصی امکان ورود 
به دانشــگاه های معتبر را داشته باشند. امیدی در بخش دیگر صحبت هایش با اشاره به 
تجربه کاری خود اشــاره می کند؛ حدود ۱۰ تا ۱۱ ســال پیش در کالس های دانشگاه نصف 
افراد خوابگاهی بودند، با گویش ها و قومیت های متفاوت، هرکدام فرهنگ های مختلفی 
داشــتند اما هرچه جلو رفتیم، کالس ها یکدست تر شد و تکثرزدایی شکل گرفت، مثال در 
کالس امسال من که حدود ۳۰ نفر هستند، فقط سه، چهار نفر خوابگاهی هستند و اغلب 
حتی از یک پایگاه اجتماعی و یک محله هستند، مثال در مدرسه البرز و فرهنگ هم کالس 

بودند که همه اینها تأثیر پولی بودن تحصیل است.
با حضور در دانشگاه علوم اجتماعی تهران، رضا امیدی به مسائل گسترده تری در این 

زمینه اشاره کرد که در ادامه می خوانید.
میانگین امتحان نهایی کل کشور بسیار پایین است

رضا امیدی، اســتادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران و عضو هیئت مدیره 
انجمن جامعه  شناسی ایران با اشاره به اثر پولی شدن تحصیل بر افزایش شکاف طبقاتی، 
می گوید: من فکر می کنم بین پولی شدن یا طبقاتی شدن آموزش و کنکور با پایگاه اجتماعی 
خانواده ها یک رابطه چندوجهی وجود دارد که یک بخشــی از آن همان بازار حاشــیه ای 
کنکور که مؤسسات برگزار می کنند، است؛ حتی این بازار حاشیه ای تا سطح ابتدایی عمق 
پیدا کرده و همین االن می بینیم که کتاب کمک آموزشــی مقطع ابتدایی نوشــته می شود 
و امتحان هایی که گرفته می شــود مؤثرتر از کنکور در داخل ایران اســت و هرچه مقطع 
دانش آمــوز باال می رود، خانواده به این ســمت جهت پیدا می کنند که مدرســه هایی را 
انتخاب کنند تا در کانال کنکور پیش رود، در کنارش این بازار هم در حال گســترش است؛ 
مثال پانسیون های مطالعاتی که عموما یک تا دو سال منتهی به کنکور مورد استفاده قرار 
می گیرد و به شــدت نظام آموزشــی را تضعیف می کند. میانگین اخیر معدل های امتحان 
نهایی در کشــور ۱۲ونیم است که در علوم انســانی ۱۰ و خرده ای و تجربی ۱۳ و خرده ای 
است و متأسفانه هیچ استانی باالتر از ۱۴ نیست. این نمرات نشان می دهد چقدر موضوع 
چالش برانگیز است، با وجودی که ســؤاالت امتحان نهایی به صورتی است که مثال پنج 
برگه ســؤال را اغلب تســتی، جای خالی و وصل کردنی پر کــرده و بااین حال باز میانگین 

معدل ۱۲ می شود.
۳۰۰۰ رتبه برتر از مناطق باالی جامعه

امیــدی ادامه می دهــد: موضوع دیگری که وجــود دارد، یعنی پولی شــدن آموزش 
و دشــواری غیرنرمال سؤاالت کنکور باعث شــده که به تدریج یک سری نسبت به کنکور 
بی تفاوت شــوند، االن یک میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار داوطلب هرســاله در کنکور شرکت 
می کنند و شاید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر رقابت جدی با هم داشته باشند که باز بین خودشان 

درجه بندی متفاوت وجود دارد؛ چون در کل ایران هفت تا هشــت هزار صندلی باکیفیت 
آموزش عالی داریم، وگرنه دانشگاه آزاد و پیام نور هم بدون آزمون ثبت نام می کنند و برای 
همین صندلی های خوب بیشتر در حال پولی شدن هستند؛ چون هزینه بیشتری برای کنکور 
می کنند. همچنین طبق پژوهش ها مؤسسات برند کنکور می توانند شش تا هفت هزار رتبه 
را جابه جا کنند، طبیعتا یک عده خاص امکان استفاده از این مؤسسات را دارند و اصال در 

شهرستان های دورافتاده چنین منابعی وجود ندارد.
دو، سه ســال پیش آموزش و پرورش گزارشــی درباره کنکور سال ۹۹ منتشر کرده بود 
که نشــان می داد در گرایش های مختلف ســه هــزار رتبه برتر عموما از یک ســری نقاط 
مشــخص آمده اند؛ مثال از مناطقی که مدارس و مؤسســات برند کنکــور دارد و معموال 
جزء طبقات باالی جامعه اســت . اینها بیشترین ضریب و سهم را در سه هزار رتبه کنکور 
دارنــد و این مســئله کامال در هم تنیده اســت. طبق تجربه کارم در دانشــگاه تهران، به 
نظر دانشــجوها ضعف های ناشــی از کنکور را با خود به دانشگاه می آورند؛ یعنی فرد در 
بهترین دانشــگاه کشور حضور دارد اما توان نوشــتن و درک مطلب ندارد. این را کامال در 
آزمون های بین المللی می توان مشــاهده کرد و در آزمون پرلز که آخرین آن ســال ۲۰۱۶ 
برگزار شــد و جوابش پاییز امســال می آید، دانش آموزان را از لحاظ سواد خواندن و درک 
مطلب می ســنجند که شما می بینید ایران جزء کشــورهای انتهای جدول است و حدود 
یک ســوم دانش آموزان شرکت کننده از طرف ایران نمره زیر ۴۰۰ کسب کردند که این نمره 
یعنی ناتوان در خواندن و درک مطلب متناســب با ســن. بخش زیادی از این موضوع به 
کنکوری کردن کل نظام آموزش مربوط اســت و در واقــع رقابت بین داوطلب ها محدود 
شده. پژوهش های انجام شده نشان می دهد بخشی از افراد که در کنکور ثبت نام می کنند، 
اساســا نه خیلی کنکور را جدی می گیرند و نه انگیزه ای برای ورود به دانشــگاه دارند که 
همین هم چند دلیل دارد. بخشــی قائل به این هســتند که شانسی برای قبولی ندارند و 
اگر مثال قرار اســت پیام نور بروند، لزومی به این همه تالش نیســت که بخشــی از آن به 
دلیل ســختی غیر نرمال کنکور است. حتی در آمار و درصدها می بینیم بیش از ۸۰ درصد 
شــرکت کننده ها، ریاضی را زیر ۱۰ درصد می زنند. از طرفی هم ســؤاالت کنکور تناسبی با 

کیفیت آموزش ندارد و باید شکل استانداردی بگیرد.
داوطلب ها برای کرسی های معتبر دانشگاه باید پول زیادی صرف کنند

امیدی ادامه می دهد: داوطلب ها اگر بخواهند برای کرســی های معتبر دانشــگاهی 
تــالش کنند، باید پول زیادی صرف کنند که بخش زیــادی از خانواده ها این پول را ندارند. 
در گزارش کنکور سال ۹۹ آموزش و پرورش می بینیم حدود ۵۵ درصد دانش آموزان ایران 
در مدارس عادی تحصیل می کنند و سهمشــان در رتبه های ســه هزار کنکور کمتر از ۱۰ 
درصد اســت و چیزی حدود ۶۰ تــا ۷۰ درصد قبولی ها به تیزهوشــان و نمونه دولتی ها 
مربوط است که همه پولی هســتند و بعضا گران تر از مدارس غیر انتفاعی تمام می شود. 
دلیل دیگر بی انگیزگی در کنکور این اســت که عده ای می گوینــد ما توان رقابت نداریم و 
گروهی از اساس دانشــگاه آمدن را بی دلیل می بینند؛ به خصوص که نرخ بی کاری در بین 
فارغ التحصیالن هم به شــدت باال رفته و توجه کنید ســاختار اقتصادی کشــور به شکلی 
نیســت که این همه نیروی تحصیل کرده نیاز داشته باشد و ساختار همچنان سنتی است 
و بــه این تعداد نیــروی تحصیل کرده نیاز نــدارد. در چندین پژوهش که دوســتان ما در 
دبیرستان ها، مخصوصا دبیرستان دخترانه انجام دادند، بچه هایی که شانسی برای قبولی 
در رشــته های برتر ندارند، ترجیح می دهند از همان ســن وارد مشاغل مختلف همچون 
کارهای آنالین و ناخن کاری شوند که زود آن مهارت را یاد می گیرند و از طرفی هم خیلی 
زود وارد بازار کارش می شوند، حتی از همان دوران دبیرستان هم به عنوان دستیار کسب 
درآمــد می کنند و البته این فقط خاص طبقه پایین جامعه نیســت و حتی در مناطق باال 
هم این موضوع دیده می شــود که یکی از علت های آن این اســت که اغلب نگاهشان به 
رشــته های تاپ اســت و خودشان می گویند شــبیه جنگ گالدیاتورهاست و ما از پس آن 
برنمی آییم و با وجودی که مشکل پول ندارند، توان قبولی و تحمل استرس های این آزمون 
را در خود نمی بینند. گروهی از اینها به دانشــگاه های دم  دســت خارج از کشور می روند؛ 
چون می گویند اگر بخواهم همین قدر هزینه کنم، به دانشگاه هایی مثل کشور ترکیه می روم 
که دندان پزشکی هم آنجا ارزان تر تمام می شود تا اینکه اینجا استرس بسیار را تحمل کنم. 
البتــه قبل از جنــگ، اوکراین هم این امکان را برای جوان ها داشــت. به طور کلی این یک 

موضوع پیچیده است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد.

در سال های اخیر شاهد خودکشی  به دلیل شکست در کنکور بودیم
عضو هیئت مدیره انجمن جامعه  شناسی ایران اضافه می کند: در سال های اخیر شاهد 
خودکشــی در نتیجه شکست داوطلب ها در کنکور بودیم که البته این خاص ایران نیست 
و کشــورهایی مثل کره و چین هم که استرس کنکور در آنها باالست، تجربه خودکشی به 
ایــن دلیل را دارند که همین بازارهای حاشــیه کنکور، صدا و ســیما، مدارس و خانواده به 
شــکلی این آزمون را بزرگ می کنند که تمام زندگی فرد با همین آزمون مشخص می شود 
و اگــر در آن موفق نشــود، کل زندگی اش از بین خواهد رفــت؛ در حالی که واقعیت حال 
حاضر ایران چیز دیگری اســت. در ســال های اخیر بیش از ۵۰ درصد کســانی که واجد 
شرایط تعیین رشته بودند، تعیین رشته نکردند؛ چون رشته مناسبی نمی توانستند انتخاب 
کننــد. در دوره های مختلف هم دولت ها بــه این موضوع پرداختند، ولی چیزی که وجود 
دارد این است که کشــوری مثل ایران دوست دارد مدام خودش را در مقایسه با دنیا قرار 
دهد و چون یک زمان شــاخص فرهنگی و فرهیختگی نسبت جمعیت به قشر دانشجو و 
تحصیل کرده بود، ما هم در مقطعی شــروع به گســترش دانشگاه کردیم. در کنارش و در 
مقطعــی دیگر، دولت ها برای کنترل و به تعویق انداختن ورود جوان ها به بازار کار از این 
امکان استفاده کردند؛ چون می دیدند اقتصاد، پتانسیل جذب اینها را به عنوان شاغل ندارد 
که گفتند دانشگاه و دوره های تحصیلی را زیاد می کنیم. لیسانس، فوق، دکتری و ... مطرح 
شــد تا باعث تعویق ورود افراد به بازار کار شود؛ چون ورودشان به بازار کار بحران ایجاد 
می کرد و نتیجه این شد که االن با فارغ التحصیالن آن نسل مواجه هستیم که با تحصیل، 
مطالباتشــان باال رفته ولی هیچ شغل مناسبی ندارند. بنابراین همه راه حل در خود کنکور 

نیست، بخش مهمی از آن به مدرسه برمی گردد.
امیدی ادامه می دهد: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، گندزدایی از آموزش فنی و 
حرفه ای اســت؛ چون در این ۳۰ الی ۴۰ سال به این شکل بازنمایی می شده که افراد تنبل 
و بی ســواد وارد این رشته می شــوند و در واقع آنجا پاتوقی برای دانش آموزانی است که 
قابلیت رشــته های دیگر را ندارند که این کامال اشــتباه است و االن در بسیاری از کشورها 
۷۰ الی ۸۰ درصد دانش آموزان در رشــته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند؛ اما واقعا 
چه نوع فنی و حرفه ای؟ کامال رایگان با کامل ترین تجهیزات روبه رو هستند؛ در حالی که ما 
فنی و حرفه ای را کامل رها کردیم و جزء گران ترین رشته ها محسوب می شود، همین باعث 
فشــار مالی مضاعف بر خانواده ها می شــود، در کنارش هم قابل ذکر است بخش عمده 

هنرستان های کشور امکانات به روزی ندارد.
امیــدی می گوید: برای این موضوع راهکارهایی وجــود دارد؛ مثل اینکه دولت حجم 
ســرمایه گذاری در حــوزه آموزش هــای فنی و حرفــه ای را افزایش دهــد و با همکاری 
صنف های مختلف این حوزه فعالیت کند، این موضوع در بعضی کشورها تجربه شده که 
مثال صنف ساختمان ساز، جوشکار و... هزینه بخشی از آموزش را می دهد تا نیروی خوب 
در این حوزه آموزش ببیند؛ اما در گام اول باید جلوی گران شــدن هنرســتان ها گرفته شود 
و کامال رایگان شود؛ چون در این شرایط فرد می بیند، هزینه تحصیل در رشته گرافیک باال 
اســت و توان مالی آن را ندارد، در آخر به رشته های علوم انسانی و معارف روی می آورد، 
برای همین علوم انســانی به همان مرکز کنترل نیروی کار تبدیل شــده اســت، زمانی که 
کیفیت آموزش در این حوزه و در دانشــگاه های مهم کاهش پیدا کرده، قطعا شــرایط در 
دانشــگاه های پیام نور و آزاد بدتر خواهد بود. این دانشــگاه ها اساسا کارکردشان آموزش 

نیست؛ بلکه معطل کردن و به تعویق انداختن حضور جوان ها در بازار کار است.
آموزش و پرورش پای خود را از بند کنکور آزاد کند

اســتادیار دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران اضافه می کند: نظام آموزش و 
پرورش باید پای خود را از بند کنکور آزاد کند؛ در صورتی که کامال این دو به هم چسبیده و 
مســئله پولی سازی آموزش و طبقاتی شدن آموزش را به شکل هم افزایی تقویت می کنند 
و خود این به شــدت باعث تضعیف محتوای آموزش خواهد شــد، همین باعث می شود 
دانشجوهایی داشته باشیم که با رتبه خوب در بهترین دانشگاه حاضر می شوند؛ اما حداقل 
مهارت هــای اجتماعی را ندارند که این مهارت ها را باید در زمان مدرســه یاد می گرفتند، 
من فکر می کنم جایگزین هایی که برای کنکور مطرح می شــود، بدتر از خود کنکور است؛ 
مثال می گویند بر اساس سوابق آموزشی دانشــجو را جذب کنیم که در این صورت هم این 
مســائلی که ما درباره کنکور داریم، به آزمون های نهایی بچه ها سوق پیدا می کند؛ یعنی 
همین مؤسساتی که االن روی کنکور تمرکز کردند، آن زمان روی امتحانات نهایی متمرکز 
می شوند و دوباره شروع به بازار سازی می کنند و االن حتی در مقطع اول ابتدایی هم کتاب 
کمک آموزشی داریم؛ بنابراین باید ببینیم برای خود کنکور چه کار باید انجام داد که همین 
چند مرحله ای شــدن کنکور شاید تأثیر مثبت داشته باشــد. قبل از سال ۵۱ هر دانشگاهی 
بــه صورت مجزا خودش کنکور برگزار می کرد؛ مثال دانشــگاه تهران کنکور خود را برگزار 
می کرد و خروجی بهتری داشــت. امیدی ادامه می دهد: چند ســال پیش که آزمون های 
تیمز و پرلز برگزار شــد، آمریکا دچار افت درخور  توجهی شــده بود و برای اینکه بررســی 
کند علت این موضوع چیست، درخواســت کرد با هزینه کامل خودش این آزمون دوباره 
برگزار شــود و حتی عمان ســال های زیادی است برای کیفیت آموزشی خود از یونسکو و 
برگزار کنندگان این آزمون مشــاوره می گیرد؛ اما ما هیچ چیزی برای خودمان نمی بینیم و 

حتی خودمان هم در سیستم آموزشی کار تحلیلی انجام نمی دهیم.
پولی شدن آموزش بر  یکدستی دانشگاه مؤثر است

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گوید: حدود ۱۰ الی ۱۱ سال پیش 
در کالس های دانشــگاه نصف افراد خوابگاهی بودند، با گویش ها و قومیت های متفاوت، 
هر کدام فرهنگ های مختلفی داشــتند؛ اما هرچه جلو رفتیم، کالس ها یکدســت تر شد و 
تکثرزدایی شــکل گرفت، مثال در کالس امسال من که حدود ۳۰ نفر هستند، فقط سه الی 
چهار نفر خوابگاهی هســتند و اغلب حتی از یک پایگاه اجتماعی و یک محله هســتند، 
مثال در مدرســه البرز و فرهنگ هم کالس بودند که همه اینها تأثیر پولی بودن تحصیل و 
هزینه برای مهارت تست زنی در کالس های کنکور و پانسیون های مطالعاتی است که فقط 
اقشار خاص وارد دانشگاه می شوند، همین تکثرزدایی از دغدغه های محیط زیستی، تجربه  
زیسته های متفاوت، حساسیت های جنسیتی کم می کند؛ چون همین تعامل با مذهب ها 
و قومیت های مختلف باعث ایجاد برخی دغدغه ها می شود و همه در زیست خوابگاهی 
و زندگی روزمره به دســت می آید و شــرایط حال حاضر ادامه همان پولی شدن کنکور و 

آموزش است.

پولی شدن کنکور عامل تکثرزدایی دانشجو
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