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کنکوِر میزاِن ثروت
کنکور، چیزی حدود 37 هزار میلیارد تومان  گردش مالی 
است؛ یعنی بیش از بودجه سال 1397 وزارت آموزش وپرورش.

کنکور، ابزاری برای ایجاد عدالت آموزشی بود.  آزمون 
در سال 1348، اولین آزمون توسط مرکز آزمون شناسی 
برگزار شد. این آزمون نزدیک به 50 هزار داوطلب ورود به 
دانشگاه داشت. تا قبل از آن شورای مرکزی دانشگاه ها 
آزمون اختصاصی برگزار می کردند. در نتیجه هر دانشگاه 
در محل خود از داوطلبین آزمون می گرفت. این شکل 
آزمون ها مشکالت متعددی را به وجود آورد. به همین 
دلیل ایده یک آزمون متمرکز از طرف سازمان سنجش 
داده شد. یکی از این مشکالت، بی عدالتی آموزشی 
بود. تبعیض در رفتار، عمل سلیقه ای، تفاوت سطح 
داوطلبان، استاندارد نبودن ســؤاالت، نبود تبعیض 
مثبت، چالش مرکز-پیرامون، درآمدزایی دانشگاه از 

آزمون و ... از جمله ابعاد این مشکل بودند.
با تمرکز آزمــون ورودی دانشگاه ها، مشکالت دیگری 
کردند. تا قبل از آزمون متمرکز، معلمان در  خودنمایی 
مــدارس تالش خود را در جهت ارتقای دانــش آمــوزان 
می کردند. با گذشت زمان شاهد بودیم که برخی معلمان، 
یس تمام و کمال در مدارس، به کالس های  به جای تدر
که در برخی موارد  خصوصی می پرداختند؛ تا حدی 
آسیب های جدی در عملکرد آن ها در مدارس به وجود 

کنکور با نرخ های دقیقه ای  کالس های  آمد. برگزاری 
44500 تومان نشان از این فاجعه دارد. از طرف دیگر 
مؤسساتی به وجود آمدند که در اشکال مختلف دغدغه 
تقویت دانش آموزان )!( را داشتند. آزمون های آزمایشی، 
کمک درسی و مشاوره های متعدد از خدمات  کتب 
این شرکت هاست. مدارس نیز برای تصویرسازی بهتر 
کردند.  ک موفقیت تعریف  کنکور را مال از خود، قبولی 
کــل برنامه مـــدارس به  کــه  ایــن شــاخــص، باعث شــد 
کنکوری شدن، آمادگی تست، تمرکز بر دروس  سمت 
با ضریب باالتر، پرحجم تر شدن فوق برنامه ها و درآمد 
که  بیشتر مدارس شد. این امر آن قدر شدت یافته است 
مؤسسات کمک آموزشی به صورت رسمی و غیررسمی 
با مــدارس قــرارداد همکاری می بندند تا دانش آموزان 
خود را مجبور به استفاده از خدمات یا محصوالت این 
کنکور،  که گردش مالی  گفته می شود  کنند.  مؤسسات 
چیزی حدود 37 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ 
بیش از بودجه سال 1397 وزارت آموزش وپرورش است.
کرده  کنکور، مسئله را تشدید  اشتغال نیز در نسبت با 
که برخی معتقدند اساسًا این وضعیت  است. تا حدی 
کنکور را به صدر جدول  که  اشتغال و بیکاری است 
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که اشتغال و استخدام به  توجهات برده است. از زمانی 
مدرک وابسته شد و مدرک محصول گذراندن دوره های 
آموزش عالی؛ کنکور به عنوان دروازه طالیی برای ورود به 
عصر خوشبختی شناخته شد. این امر با موج جمعیتی 
متولدین دهه 60 )معروف به دهه شصتی ها(، تضاربی 
کرد؛ رقابتی پرحجم برای رسیدن به  فاجعه بار ایجاد 
که همگی از  شغل، ازدواج، درآمــد و شأن اجتماعی 
مسیر مدرک گرایی عبور می کرد. این رقابت ابتدا در 
کارشناسی ارشــد خود را  کارشناسی و سپس  کنکور 
گرچه  نشان داد. در ادامه نیز تب دکتری را شکل داد. 
که جامعه با دیدن نتیجه  شواهد نشان دهنده آن است 
ی سرسام آور  کاذبی از جمله بیکار چنین موج های 
کم کم در حال فاصله  فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
گرفتن از کنکور، تحصیالت تکمیلی و رشته های نظری 
است. شاید بتوان گفت که بازار عرضه و تقاضای واقعی 
کردن است اما باید متوجه بود  یج در حال عمل  به تدر
که این امر بیشتر به وادادگی در مدیریت شبیه است تا 
عمل بازار. مدیریت ناصحیح موجب سوخت شدن 
ــدام عملی و  گــردد تا مــردم خــود به اق چند نسل باید 

تغییرات دست زنند؟

کارشناسی به دکتری، منجر به  کنکور از  انتقال تب 
تقویت دوچندان مؤسسات کنکور شده است: از طرفی 
کثری  دانشجویان به دنبال تحصیالت تکمیلی حدا
کنکورهای بیشتر است و از  که نشان دهنده  هستند 
که  کنکور موفق تر ظاهر می شود  کسی در  طرف دیگر 
هزینه بیشتری برای آن انجام دهد و آن هم عضویت 
که چندی  گزارشی  در مؤسسات مذکور است. طبق 
کرده بود،  حدود یک چهارم  ک منتشر  پیش سایت تابنا
دانش آموزان باالی 2 میلیون تومان برای قبولی و موفقیت 
در کنکور هزینه می کنند. این مسئله باعث شده است 
که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند از این  افرادی 
ماراتن عقب بمانند. نکته جالب توجه اینکه شورای عالی 
که حضور مؤسسات  کرده است  آموزش وپرورش اعالم 
کنکور در مــدارس غیرقانونی است و همچنین ورود 
کتب کمک آموزشی غیرمجاز به مدارس ممنوع است. 
کتب آن ها  با این وجود شاهد حضور این مؤسسات و 
در مــدارس - خصوصًا از نوع غیرانتفاعی – هستیم. 
البته به نظر می رسد شــورای عالی آمــوزش وپــرورش به 
دنبال شناسایی مؤسسات مجاز و مؤثر بر عملکرد 
یابی ای  کنون اما از چنین ابزار ارز دانش آموزان است. تا

رونمایی نشده است.
آقای نوید ادهم – دبیر شورای عالی آموزش وپرورش- در 
مصاحبه ای بیان کرد کنکور همه سیستم آموزش وپرورش را 
کمیت  اسیر خود کرده است. این شیوه از سنجش، به حا
حافظه محوری و توجه صرف به آموزش می انجامد. این 
مؤسسات وارد مدارس – حتی ابتدایی – شده اند و به 

برگزاری آزمون اقدام می کنند.
کنکور برای دانشگاه ها و سازمان سنجش هم  یداد  رو
گزارشی برای نمونه درآمد  صرفه اقتصادی دارد. طبق 
دانشگاه آزاد در سال 1395 بیش از 35 میلیارد تومان 
گواهی برای آن است  بیان شده است. همین مسئله 

کنکور مجزا داشته باشد. که دانشگاه آزاد 

کنکور تا سال  آمار تعداد داوطلبین 
1392 – منبع: ویکی پدیا، 1392
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مدیریت ناصحیح موجب سوخت شدن چند نسل 
گردد تا مردم خود به اقدام عملی و تغییرات  باید 

دست زنند؟



کنکورگرایی،  عدم تعادل تربیتی در نتیجه ظهور پدیده 
کنکور  کنکور بر مدارس است.  کمیت  دیگر آسیب حا
چه چیزی را می سنجد؟ این سؤال بسیار مهمی است. 
الزم است که ما بدانیم معنای قبولی در کنکور چیست. 
کنکور قبول شده است به معنای این  که در  کسی  آیا 
که در آینده با تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی  است 
موفق تر خواهد بود؟ آیا برای رشته های بسیار متعدد )!( 
یک شکل استعداد سنجیده می شود و مبنای شایستگی 
در افراد است؟ مسئله اینجاست که این شیوه از ارزیابی، 
تنها مهارت تست زنی افراد را می سنجد. آنچه مثل روز 
که در 12 سال از  که لزومًا افرادی  روشن است این است 
کنکور موفق نخواهد بود.  نظر معلمان موفق بوده اند در 
از جهت دیگر یادگیری امتحان مدار است. به این معنا 
کتب  که  گرچه آموزش وپرورش تالش داشته است  که ا
درسی دانش آموزان را بهبود بخشد اما در نهایت این 
شیوه آزمون هاست که رفتارهای دانش آموزان را چارچوب 
می بخشد. دانش آموز در مقاطع مختلفی آزمون های 
ورودی دارد؛ پس از دوره ابتدایی، پس از دوره متوسطه 
اول و در نهایت برای ورود به دانشگاه. به نظر می رسد در 
چند مقطع دانش آموز برای آزمون سخت و تعیین کننده 
گاه  کنکور آماده می شود. به مرور زمان به شکلی ناخودآ
دانش آموزان به نحوی درس می خوانند که بتوانند در این 
آزمون ها موفق شوند و این یعنی مهارت تست زنی. پس 
که اتفاق خواهد افتاد تنها  به نظر می رسد در چرخه ای 
که هوش تست زنی )نه استعداد  کسانی موفق هستند 
که با زور  واقعی بــرای رشته( را دارا باشند یا افــرادی 
کنکور و آزمون های آزمایشی )پول( بتوانند  کالس های 

کنند. خود را تقویت 
کنون برای این مسئله راهکار استفاده از سوابق  هم ا
تحصیلی ارائه شده است تا طول دوره ارزیابی و سنجش 
را افزایش دهد. به نظر می رسد این اتفاق مسائل دیگری 

یــابــی در شهرها  در پــی خــواهــد داشـــت. آیــا شیوه ارز
که  ــدارس مختلف همسان اســت؟ به ایــن معنا  و م
معلمان در مدارس با یک سبک مشترک دانش آموزان را 
که این گونه  یابی قرار می دهند؟ پرواضح است  مورد ارز
گرفته  کنون این مسئله را نادیده  نیست. نظام فعلی تا
است. دانش آموزان در مدارس با معلمان سخت گیر 
معدل پایین تری نسبت به دیگران خواهند داشت و 
که مطابق نظر  تأثیر مستقیم چهارساله متوسطه دوم 

آقای بطحایی است، عادالنه نخواهد بود.
از سوی دیگر اتصال کنکور به درآمد باعث شده است تا 
سیل جمعیت داوطلب، به سمت رشته تجربی حرکت 
کارآمد سازد و هم  کرده و عماًل هم هدایت تحصیلی را نا
اینکه رشته های فنی، علوم پایه و علوم انسانی را با خأل 
راهبردی افراد مستعد موجه سازد. بدین سبب است 
که در آینده با ضعف جدی در این علوم مواجه خواهیم 
شد. درآمد باالی پزشکی، دندان پزشکی و امثال آن در 
که برای این مشاغل ایجاد  کنار شأن اجتماعی خاصی 
شده است؛ کل نظام آموزش وپرورش را از مسیر کنکور به 
انحراف کشانده، حرص و طمع جامعه را تشدید می کند 
و در نهایت به دلیل حجم کم پذیرش این رشته ها، بیش 
از 500 هزار نفر سرخورده را که می پندارند همگی مستعد 

قبولی بوده اند ایجاد می کند.
در مجموع نظام فعلی کنکور با در نظر گرفتن کمک هایی 
که از طرف سوابق تحصیلی به آن شده است هنوز راه 
یادی تا برپایی عدالت آموزشی بین دانش آموزان دارد.  ز
گیرد  نیاز است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت 

و آسیب های آن در ابعاد مختلف شناسایی شود.
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کنکور به درآمد باعث شده است تا  دیگر اتصال 
سیل جمعیت داوطلب، به سمت رشته تجربی 
کارآمد   هم هدایت تحصیلی را نا

ً
کرده و عمال حرکت 

سازد و هم اینکه رشته های فنی، علوم پایه و علوم 
انسانی را با خأل راهبردی افراد مستعد موجه سازد.


