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نگرش دانشجویان دانشگاه هاي دولتي استان تهران در رابطه با طرح حذف آزمون سراسري و 

جایگزیني آن با سوابق تحصیلي

* بهروز کاوه ئي
** رقیه باقي یزدل

چکیده 
مقاله حاضر به بررســي نگرش دانشــجویان در خصوص طرح حذف آزمون سراســري و جایگزیني آن با سوابق تحصیلي 
مي پردازد. جامعه آماري شــامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي دولتي استان تهران در سال تحصیلي 
1387 و حجم نمونه 200 نفر بوده اســت. ابزار گردآوري داده ها پرسشــنامه  محقق ساخته مي باشد. نتایج تحقیق حاکي 
از آن بود که 76/5 درصد از پاســخ دهندگان تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو 
دارند. 39 درصد از پاســخ دهندگان بهترین گزینه براي ورود به آموزش عالي را آزمون سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي 
مي دانند. همچنین نظر پاســخ دهندگان در مــورد مهمترین عوامل ناموفق بودن برخي از داوطلبان مورد بررســي قرار 
گرفت و بر اســاس نتایج حاصل، 36 درصد پاسخ دهندگان عدم وجود انگیزه )باالترین درصد( و 5 درصد پاسخ دهندگان 
نبود کالس هاي کمک آموزشي )کمترین درصد( را اعالم داشتند. نظر پاسخ دهندگان در مورد نوع ورود به آموزش عالي 
مستقل از جنس و تعداد دفعات شرکت در آزمون آنهاست. نظر پاسخ دهندگان در مورد نقاط قوت و ضعف این طرح نیز 
مورد بررسي قرار گرفت. 85 درصد از پاسخ دهندگان اعمال سابقه تحصیلي در گزینش نهایي براي رشته هاي دانشگاهي 
را نقطه قوت و 71 درصد آنها عدم وجود آزمونهاي اســتاندارد و نهایي در سیســتم آموزش و پرورش را نقطه ضعف این 
طرح مي دانند. به نظر پاســخ دهندگان روش بهینه براي ورود به دانشــگاه ها، اجراي ترکیبي آزمون سراسري )با افزودن 

بخش استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد( همراه با تاثیر سوابق تحصیلي مي باشد.

واژگان کلیدي: طرح حذف آزمون سراسري، سوابق تحصیلي، گزینش علمي.

* استادیار آمار سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران.
R.baghiyazdel@modares.ac.ir کارشناس ارشد آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران **
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مقدمه

امروزه ما در جامعه اي زندگي مي کنیم که روز به روز در حال توســعه و پیشــرفت هاي همه 
جانبه مي باشــد و تالش براي دستیابي به موقعیت هاي خوب اجتماعي امري مهم و ضروري 
اســت. این مساله تالش براي کسب موقعیت دانشــگاهي بهتر و به تبع آن کسب شغل بهتر 
را ضروري مي ســازد. بهبود کیفیت آموزش و ســرمایه گذاري روي منابع آموزشــي و انساني 
از عواملي موثر بر رشــد و توســعه همه جانبه کشورها به حســاب مي آیند. به خصوص ورود 
به نظام آموزش عالي که با جذب دانشــجویان شایســته و مســتعد مي تواند نقشي اساسي و 
کلیدي در توســعه و پیشرفت کشور داشته باشد، باید به دقت مورد ارزیابي قرار گیرد. نیروي 
انســاني کارآمد و کاردان با دانش تخصصي الزم، به عنوان برجســته ترین عامل پیشرفت هر 
کشــورخواهد بود. تربیت تخصصي این افراد توســط نظام آموزش عالي کشور انجام مي شود. 
چنین نهادي که حامل این رسالت خطیر و ملي مي باشد به نوبه خود بایستي داوطلبان ورود 
به دوره هاي فني و تخصصي را به بهترین شکل ممکن گزینش کند. تاثیر این نظام در توسعه 
اجتماعي و اقتصادي کشــورها به ویژه کشــورهاي در حال توســعه اهمیت چگونگي فرایند 

گزینش و سنجش داوطلبان را براي ورود به آموزش عالي دو چندان مي کند.
در کشور ما به دلیل میزان باالي تقاضا براي ورود به نظام آموزش عالي و عرضه محدود آن، 
آزمون سراسري دانشــگاه ها به یکي از مهم ترین رخدادهاي کشور تبدیل شده است )اگرچه 
در سال هاي اخیر ظرفیت دانشگاه ها افزایش یافته است اما هنوز براي رشته هایي خاص تعداد 
متقاضیان خیلي بیشــتر از ظرفیت این رشــته ها مي باشــد(. رخدادي که زمان و هزینه هاي 
بسیاري را به خود اختصاص داده و نتیجه آن تاثیرات روحي و رواني زیادي را براي داوطلبان 

و خانواده هاي آنها به همراه دارد )قلي پور و همکاران، 1385(.
آزمون سراسري بر اساس اطالعات ثبت شده در سازمان سنجش آموزش کشور با پیشینه اي 
حدود 50 سال در تعیین سرنوشت داوطلبان ورود به آموزش عالي نقش اساسي داشته است 
و بــه نوعي مي تــوان آن را از نظر طراحي و اجرا منحصر به فرد دانســت. اگر آزمون ها را به 
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طبقه هاي »هنجار مرجع1 و مــالک مرجع2«، »مقیاس بزرگ3 و مقیاس کوچک4«، »خطیر5 
و کمتر خطیر«، »گزیده پاسخ6 و ساخته پاسخ7«، »ملي و منطقه اي« و »دروني8 و بیروني9« 
تقسیم کنیم )پاشاشــریفي، 1384(، آزمون سراسري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را 
مي توان آزموني هنجار مرجع، در مقیاس بزرگ، خطیر، گزیده پاســخ، ملي و بیروني دانست 
که هدف اصلي آن ســنجش دانش ورودي داوطلبان ورود به دانشــگاه و گزینش آنان براي 
ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالي کشور است. این آزمون ها در اکثر نظام هاي آموزشي، به 
شیوه هاي مختلف وجود دارند و در برخي کشورها مانند ترکیه، پاکستان، چین و ژاپن همانند 

ایران به  صورت متمرکز و سراسري برگزار مي شوند.
ضرورت انتخاب عده اي معدود از میان داوطلبان ورود به آموزش عالي پدیده اي اســت که 
شــروع آن به چند دهه قبل باز مي گردد. در این باره، دالیل و توجیهات گوناگوني وجود دارد 

از جمله:
- تقویــت نظریه نخبه گرایي پس از بروز جنگ جهاني دوم به دلیل عدم تعادل میان تعداد 

داوطلبان و ظرفیت طبیعي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي. 
- کمبود نیروي انســاني متخصص )استاد( و پایین آمدن ســطح توانایي و دانش در میان 

دریافت کنندگان مدرک پایان آموزش متوسطه )تقریبا در همه کشورهاي جهان(. 
- تحت فشار قرار گرفتن موسسات آموزش عالي به دلیل افزایش داوطلبان ورود به آموزش عالي. 
- ارتقاي کلي ســطح آرزوها و خواست هاي والدین و جوانان در جامعه هاي پیشرفته پس از 

جنگ )نورشاهي،1377(. 

1. Norm referenced
2. Criteria referenced
3. Large scale
4. Small scale
5. High stack
6. Selected response
7. Construct response
8. Internal
9. External
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آزمون ها چه در بعد پیشرفت تحصیلي و چه در ابعاد دیگر، تاثیرات مثبت فراواني بر زندگي 
انسان ها داشته اند. از جمله این موارد مي توان به بحث عدالت محوري آنها اشاره نمود. برگزاري 
آزمون هاي اســتاندارد در سطح باالي حفاظتي به شرکت کنندگان این اطمینان را مي دهد که 
دانسته هاي آنها به روشي عادالنه سنجیده شده و در نهایت شایسته ترین آنها گزینش مي شوند. 
در میــان انواع گزینش ها، گزینش داوطلبان ورود بــه آموزش عالي از طریق آزمون از اهمیت 
بسیار باالیي برخوردار است. برگزاري این آزمون ها در مقیاس وسیع اثرات مثبت و منفي  زیادي 

را بر زندگي داوطلبان خواهد داشت که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي کنیم.
اثرات مثبت آزمون هایي در مقیاس وسیع را مي توان به صورت زیر خالصه کرد:

این آزمون ها دانش آموزان را به کار ســخت تر، زیرکانه تر و اثربخش تر تشــویق کرده و به 
معلمــان کمک مي کنند که نیازها و نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و برنامه هاي درســي را 
تشخیص داده و از آنها براي بهبود روش هاي تدریس، هماهنگ کردن آموزش با استانداردهاي 
آزمــون، تمرکز بر محتواي آزمون در برنامه درســي و آماده کردن دانش آموزان براي آزمون 

استفاده کنند )فادیا ناصر،2007(.
از جمله اثرات منفي این آزمون ها کاهش تالش و عزت نفس و افزایش ترس از امتحان در 
دانش آموزان مي باشد. همچنین باعث توسعه نگرش منفي نسبت به سنجش و کاهش اطمینان 

به تصمیم هایي که بر اساس نتایج سنجش اتخاذ مي شود مي گردد )فادیا ناصر،2007(. 
این نکته بدیهي اســت که میــزان جمعیت، فرهنگ، اقتصاد، سیاســت، صنعت، وضعیت 
جغرافیایي و تاریخي، موقعیت اســتراتژیک و ... دخالت مســتقیم در نحوه گزینش دانشجو 
دارد. لذا در برخي از کشــورها آزمون ورودي دانشگاه ها به صورت متمرکز )سراسري( برگزار 
مي شــود )مانند: ژاپن، چین، فنالند، ایرلند و روسیه( و در برخي دیگر به صورت غیرمتمرکز 
)مانند: روماني، اسپانیا و اوکراین( )قلي پور و همکاران، 1379(. در برخي کشورها نیز پذیرش 
دانشــجو بدون آزمون ورودي صورت مي گیرد )مانند: کانادا، اســترالیا، عمان، هلند، ایتالیا، 
ســوئیس، آلمان )مطالعات فرهنگي، 1384((. مي توان با تحلیل و بررسي منطقي روش ها و 
اســتفاده از تجارب کشورهاي موفق که در مســائل علمي پیشتاز هستند و نیز همسو کردن 

آن ها با فرهنگ سنتي ایران، در جهت گزینش دانشجو به بهترین شکل ممکن بهره جست.
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تاریخچه مختصري از آزمون سراسري تا زمان ارائه طرح حذف کنکور
وزارت علوم براي انجام گزینش دانشــجو، »مرکز آزمون شناســي« را در بهمن ماه 1347 
تاســیس نمود. اولین آزمون ورودي دانشگاه ها در سال 1348 به صورت سراسري برگزار شد 
و تعداد 47703 نفر داوطلب در آن شــرکت کردند. در این آزمون گزینش دانشجو براي 12 
دانشگاه و موسسه آموزش عالي انجام گرفت1. در بهمن ماه 1354 تشکیالت سازمان سنجش 
آموزش کشور با سه حوزه معاونت فني پژوهشي، اجرایي و نظارت بر امور دانشگاه ها به تصویب 
رسید. در آن سال طرح آزمایش همگاني و گزینش دانشجو پس از تصویب در شوراي مرکزي 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به اجرا گذارده شد و بر اساس آن به معیارهاي زیر توجه 

شد )نورشاهي، 1377(:
1. معدل امتحانات نهایي.
2. نتایج آزمایش همگاني.

3. شرایط و ضوابط اختصاصي دانشگاه ها. 
طي ســال هاي 1355 تا 1357 در شیوه هاي گزینش دانشجو تغییر خاصي اعمال نشد. در 
سال 1357 بخش هاي سوابق تحصیلي و معدل امتحانات نهایي از روش گزینش حذف شدند 
و در ســال 1358 آزمون سراســري به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز و بدون شرط سني 
برگزار شد )قلي پور و همکاران، 1379( و در سال 1361 به دنبال تقاضاي روز افزون اجتماعي 
بــراي ورود به آموزش عالي، فعالیت بخش غیر دولتي آموزش عالي که پس از انقالب متوقف 
شده بود بار دیگر با تاســیس »دانشگاه آزاد اسالمي« به طور رسمي آغاز گردید و موسسات 
آموزش عالي غیر دولتي و غیرانتفاعي تاســیس شدند )قورچیان و همکاران، 1383(. در این 
سال آزمون سراســري براي رشته هاي پزشکي، فني مهندسي، کشــاورزي، الهیات و معارف 
اســالمي برگزار شــد )قلي پور و همکاران، 1379(، همچنین آموزش عالي از راه دور و نیمه 
حضوري که طي دهه اول انقالب تعطیل شــده بود، دوباره از سال 1365 با تاسیس دانشگاه 
پیام نور به طور رسمي آغاز به کار کرد )قورچیان و همکاران، 1383(. در سال 1371، امکان 

1. “مراحل تحول گزینش دانشجو در ایران”، نشریه اندیشه جامعه، شماره 6، صفحات مختلف.
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انتخاب رشته براي داوطلبان از 150 رشته به حداکثر 100 رشته کاهش یافت و گزینش در 
تعداد زیادي از رشته ها به صورت بومي استاني، ناحیه اي و قطبي انجام شد1. در سال 1374 
گزینش به صورت غیر متمرکز صورت گرفت. در ســال 1375، آزمون مرحله دوم در هر یک 
از گروه هاي آزمایشــي تصویب شد. در سال 1376، آزمون براي داوطلبان نظام جدید در یک 
مرحله و براي داوطلبان نظام قدیم به همان شیوه سابق اجرا شد )نورشاهي، 1377(. با توجه 
به گســترش انفجاري آموزش عالي کشــور، کنکور سراسري نیز دســتخوش تغییرات بسیار 
زیادي از جمله وضع روش هاي گزینش پیچیده مانند بومي گزیني، ســهمیه بندي مناطق و 
غیره شــد. شیوه کنوني آزمون به صورت متمرکز و چهار گزینه اي مي باشد )طرح پیشنهادي 
ســنجش و پذیرش دانشجو براي دانشگاه ها و موسســات آموزش عالي، 1387( به استثناي 
تعدادي از شته ها مانند تربیت بدني که بخش عملي آزمون جزو الینفک آن است و به صورت 

نیمه متمرکز انجام مي شوند.

طرح حذف کنکور
طرح حذف کنکور که از ســال 1385 در دستور کار کمیســیون آموزش و تحقیات مجلس 
شوراي اسالمي قرار داشت به دلیل اختالف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعویق مي افتاد. 
سرانجام کلیات این طرح با اصالحاتي در سال 1386به تصویب رسید و بررسي جزییات آن به 
بعد موکول شد. مطابق این طرح مي بایست کنکور سراسري تا سال 90 حذف و شرط پذیرش 

دانشجو، سوابق تحصیلي دوران دبیرستان باشد.
در ســال 1386 پس از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس شــوراي اسالمي، قانونگذار 
در ماده چهار، کمیته  کارگروه حذف کنکور را تعیین کرد. اعضاي این کارگروه شــامل وزراي 
آمــوزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي، رئیس 
ســازمان سنجش آموزش کشــور )دبیر کارگروه( و اعضاي کمیســیون آموزش و تحقیقات 

مجلس شوراي اسالمي هستند.

1. "سازمان سنجش آموزش کشور، فعالیت ها و اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور". تهران، مرداد 1356، صفحات 
مختلف.
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بــا اینکه قانون حذف کنکور سراســري در مجلس شــوراي اســالمي به تصویب رســید، 
وزارتخانه هاي مربوطه تا ســال 87 موفق به ایجاد هماهنگي هاي الزم در این راســتا و اجراي 
مقدمات حذف کنکور نشــدند. وزیر علوم در آبان ماه 88 پیشــنهاد به تعویق افتادن سه ساله 

اجراي قانون حذف کنکور را به مجلس شوراي اسالمي ارائه کرد.
بــا وجود برنامه ریزي هاي چند ســاله براي حذف کنکور در ســال 90 و جایگزین شــدن 
ســوابق تحصیلي براي گزینش دانشجویان، فرآیند حذف کنکور عملي نشد و بر همین اساس 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اســالمي تصمیم گرفت زمان حذف کنکور را 
ســال 1394 اعالم کند. طبق مصوبه مجلس در ماده 10، آخرین کنکور به شــیوه فعلي در 
ســال 1393 برگزار خواهد شد و از ســال 1394 با اجرایي شدن این قانون، به تدریج وزارت 
علوم، تحقیقات و فن آوري موظف به حذف کنکور و افزایش تاثیر سابقه تحصیلي در پذیرش 
دانشجو در دانشــگاه ها خواهد بود. همچنین بر اساس این مصوبه، سوابق تحصیلي سال هاي 
دوم و ســوم دبیرستان داوطلباني که ســال 1394 در کنکور سراسري شرکت مي کنند، در 
پذیرش ایشــان در دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي موثر خواهد بود )مصوبه مجلس شوراي 

اسالمي- مردادماه 1392(.
بر اســاس گزارش داخلي دفتر طرح و آمار سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390، 

تعدادي از نقاط ضعف وارد شده به طرح حذف آزمون سراسري به صورت زیر بیان شدند:
* استاندارد سازي آزمون هاي نهایي: موضوعي که مي توان آن را به عنوان یک دغدغه مهم 

و اصلي در مساله گزینش و پذیرش دانشجو قلمداد کرد. 
* امنیت آزمون نهایي: بدیهي اســت که برگزاري چنین آزمون هایي با گســتردگي و ملي 
بودن آن مي بایســت از امنیت و حفاظت حساس و باالیي برخوردار باشد تا بتواند اطمینان و 
اعتماد ملي را نســبت به خود جلب نماید، در غیراین صورت نمي توان با تســامح به برگزاري 

این آزمون ها اقدام کرد.
* وجود ضعف در ارتباطات سیســتماتیک بین وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش که 
از الزامات اجراي قانون پذیرش دانشــجو اســت. تحقق این امر نیازمند ایجاد زیرساخت هاي 

اساسي مي باشد.
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* مشــکل داوطلبان فاقد سوابق تحصیلي: گزینش ســوابق تحصیلي فقط براي دارندگان 
دیپلم آزمون ســال 84 به بعد اعمال مي گردد که آزمون آنها بصورت کشوري برگزار گردیده، 
براي داوطلباني که دیپلم خود را قبل از ســال 84 کســب نموده و امتحانات اخذ دیپلم آنها 

کشوري نبوده است، چه تدبیري اندیشیده شده است؟ 
* مــالک قانون پذیرش دانشــجو چگونه خواهد بود؟ چنانچه معــدل کتبي دیپلم مالک 
پذیرش داوطلبان باشد، در آزمون سراسري سال 1387 فقط در گروه ریاضي، تعداد 922 نفر 
معدل کتبي دیپلم باالي 19.50 و در مجموع 4467 نفر باالتر از 19 داشته اند و این واقعیت 
که اغلب دارندگان رتبه هاي برتر این گروه، رشــته مهندســي برق دانشگاه صنعتي شریف را 
بــه عنوان اولین انتخاب خود ثبت کرده اند و ظرفیت مورد نظر تنها 100 نفر اســت! اولویت 
بندي پذیرش داوطلبان براي یک ظرفیت 100 نفري چگونه خواهد بود؟ چه تفاوت واقعي و 
معني داري بین معدل هاي 19.63 و 19.62 است؟ )در آن سال تعداد 62 نفر معدل 19.62 
داشــته اند(. مشــکل مي توان ادعا کرد بین معــدل 19.62 و 19.63 از نظر آماري، اختالف 

معني داري وجود دارد.
* مشکالت پذیرش بر اساس نتایج آزمون هاي تشریحي دوره متوسطه: 

* تاثیــر نظرات شــخصي و قضاوت هاي ذهني تصحیح کننــدگان در تصحیح و نمره دهي 
سوال هاي تشریحي. 

* عدم امکان تصحیح پاســخ هاي تشریحي به صورت سوال به سوال با توجه به تعداد زیاد 
ورقه هاي امتحاني. 

* وقت گیر بودن و ضرورت بهره گیري از افراد متخصص جهت تصحیح سوال  هاي تشریحي.
* درصد پوشــش مباحث آموخته شده در سواالت تستي، بسیار بیشتر از آزمون تشریحي 

است )تعداد سوال بیشتر(.
* عدم امکان تصحیح اوراق امتحاني به صورت کشوري. 

* متضرر شــدن داوطلبان مناطق محروم: یک بررســي آماري که بــر روي معدل و نمره 
کل شــرکت کنندگان و پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1387 صورت پذیرفته است، 
نشــان مي دهد، در صورت اعمــال معدل کتبي دیپلم بعنوان ســابقه تحصیلي، اختالف بین 
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بزرگترین و کوچکترین معدل ها، بیش از اختالف در نمره کل ها خواهد بود. این امر بخصوص 
در اســتان هاي محروم همچون استان سیستان  و بلوچســتان، هرمزگان و لرستان، نسبت به 
استان هاي دیگر کاماًل مشهود است. بطور کل سطح سوابق تحصیلي در این استان ها به مراتب 

پایین تر از استان هایي همچون تهران، یزد و اصفهان است. 
* امکان رسوخ و گســترش فساد مالي پیرامون آزمون در سیستم هاي قائم به توانایي هاي 

فردي دبیران. 
بــا توجه به مطالب ذکر شــده، باید دید که آیا طرح حذف کنکور بــا تمام مزایا، معایب و 
موانع آن عملي خواهد شــد یا خیر؟ آیا فرایند کنکور در کشــور ما که به شکل کنوني آن در 
ســطحي ملي برگزار مي شــود، از فرایند گزینش دانشجو حذف خواهد شد یا خیر؟ آیا اینکه 
ســاختار کنوني آن تغییر خواهد کرد؟ و در نهایت سال حذف کنکور یا تغییر ساختار آن چه 

سالي خواهد بود؟
بــا در نظــر گرفتن مطالب باال بر آن شــدیم تا تحقیقي در این زمینــه انجام دهیم و نظر 
داوطلبان را که اصلي ترین مشــتریان این طرح هستند جویا شــویم. در این راستا مخاطبان 
را دانشجویان کارشناســي در نظر گرفتیم که حداقل یک بار آزمون سراسري را تجربه کرده 

باشند و چگونگي برگزاري و شرکت در این آزمون براي آنها کاماًل روشن باشد.
پیشینه تحقیق 

اگر چه فرض مي شود که آزمون هاي استاندارد شده در قرن بیستم ظهور کرده اند اما ریشه 
آن به ارزیابي هاي صورت گرفته توسط سرویس خدمات شهري امپراتوري چین برمي گردد و 
سرآغاز آن 200 ســال قبل از میالد بوده است. برخي نیز متقدند که ایده گزینش داوطلبان 
براي ورود به آموزش عالي با برگزاري آزمون، ریشــه اي اسپانیایي دارد. اما آزمون هاي ورودي 
اســتاندارد براي اولین بار در دهه هاي اول قرن بیســتم در آمریکا اجرا شــدند. در کشور ما، 
امروزه کمتر فردي را مي توان یافت که در یک آزمون در مقیاس وســیع شرکت نکرده باشد. 
این آزمون ها جهت گزینش افراد شایســته به آموزش عالي برگزار مي شــوند و از اســتاندارد 
باالیي برخوردارند. تجربه ســازمان سنجش آموزش کشور در امر برگزاري آزمون ها همواره رو 
به بهبود بوده اســت. در عین حال باید گفت که همواره دیدگاه هاي موافق و مخالف بسیاري 
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در مورد این آزمون ها وجود داشــته و دارد که نظرات همه آنها قابل توجه اســت. آزمون هاي 
ورودي دانشگاه ها داراي سابقه طوالني در سطح دنیا مي باشند و تجارب زیادي در این زمینه 
وجود دارد و مي توان از طریق بومي سازي تجارب کشورهاي دیگر جهت بهبود سیستم موجود 

پذیرش دانشجو در ایران بهره جست )ذولفقارنسب و یادگارزاده، 1390(
بررسي ها نشان مي دهند که در کشور ما منابع محدودي در خصوص آزمون ها و نظر سنجي 
در ایــن خصوص وجود دارد و بیشــتر پژوهش هاي صورت گرفته نیز به بررســي معایب این 
آزمون ها پرداخته اند. در ادامه ابتدا به مواردي اشــاره مي کنیم که ضرورت گزینش دانشجو را 
بر اساس آزمون بیان مي کنند. ســپس مواردي از معایب مطرح شده در خصوص گزینش بر 

اساس آزمون را مي آوریم. 
عرب مــازار )1371( بیان کــرد که اهمیت و ضرورت گزینش دانشــجو از آن جهت واضح 
است که ارزش نیروي انساني متخصص که بتواند چرخ هاي عظیم پیشرفت و ترقي در جامعه 
را بگرداند، روز به روز بیشــتر احساس مي شــود. با توجه به کمبود ظرفیت دانشگاه ها و لزوم 
اســتفاده هر چه بیشــتر و بهتر از توانایي هاي جوانان و امکانات آموزشي کشور لزوم دقت و 
توجه در گزینش دانشــجو آشــکار مي شــود. کاردان )1381( به راه هاي عمده گزینش بهتر 
دانشجو اشــاره نموده است. به اعتقاد کاردان ارزشــیابي روش هاي گزینش دانشجو در همه 
ســطوح آموزش عالي ضروري است و در این کار بیش از هر چیز باید مباني فلسفي نهفته در 
آنها را شناخت و براي بهبود آنها با توجه به دگرگوني نقش دانشگاه در جامعه و شرایط الزم 
براي تحصیالت دانشگاهي از یک سو و ویژگي هایي که دانشجو باید داشته باشد از سوي دیگر 
مباني تازه اي را مشــخص ساخت. فیشمن و پســال )1960( در پژوهشي با عنوان »مطالعات 
مربوط به پذیرش دانشگاه« بیان کردند که آزمون بر اساس روش هاي استاندارد استعدادیابي 
و نیز نتایج امتحاني که توســط سازمان هاي ملي و منطقه اي انجام مي شود، بخش قابل قبول 
و پذیرفته شــده اي از فرایند پذیرش و انتخاب دانشجو اســت. نیک نژاد )1381( در مقاله اي 
با عنوان »دانشــگاه ویژه، روشــي نو در پذیرش دانشجو« به جستجوي یک سیستم آموزشي 
فرضي »ایده آل« مي رود و ســرانجام به جاده هموار »دانشــگاه ویــژه« گام مي نهد، تا بتواند 
دروازه اي دیگر را براي ادامه تحصیل همه عالقه مندان در مقاطع مختلف تحصیلي بگشــاید. 
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به نظر آتکین ســون )2001(، باید در آزمون ورودي دانشگاه هاي ایالتي بازنگري شود. از این 
رو براي بهبود آزمون ورودي، ایالت ها در حال تهیه ایده هاي بهتري در آن باره هستند. براي 
نمونه آزمون جدید و بازســازي شده، یک نمونه نوشــتاري دارد که داوطلب 25 دقیقه زمان 
خواهد داشــت تا مقاله اي خوب با هنجارهاي دستوري و علمي بنویسد. افزون بر این، در این 
آزمون توانایي ریاضي فرد در ســطوح مختلف بررسي مي شــود. نتایج چندین بررسي نشان 
مي دهد که دانش آموزاني که در درس ریاضي دبیرستان از سطح باالیي برخوردار بوده اند، در 
دانشگاه موفق ترند )ایاالت متحده آمریکاي امروز، 2005(. نهضت )1351( نشان داد که بین 
نمرات امتحان ورودي دانشــگاه و امتحانات دبیرســتان رابطه نزدیکي وجود داشته و ضرایب 
همبستگي آنها بین 0/3 تا 0/7 بوده. آقازاده )1377( نشان داد که ورود داوطلباني که سوابق 
تحصیلي درخشــاني ندارند و توانمندي هاي الزم را براي ادامه تحصیل در دانشــگاه ها کسب 
نکرده اند، آثار منفي بر کار دانشگاه ها مي گذارد. همچنین جاوداني )1386( بیان کرد که بدون 
شــک وجود ساز و کارهایي که موجب شود، کساني که از توانایي بیشتر برخوردارند به عرصه 
آموزش عالي راه یابند امري ضروري است. برخي محققان در پژوهش هاي خود دریافته اند که 
تاثیر خودپنداره در پیشــرفت تحصیلي بســیار زیاد است و حتي بیشتر از هوش موثر است و 
انگیزه پیشــرفت به تنهایي کافي نیست بلکه فرد باید عالوه بر انگیزه باال، خودپنداره مثبتي 
نیز از خود داشته باشد )دارابي، 1380(. ابوالقاسمي )1381( شیوع اضطراب امتحان در دانش 
آموزان دبیرستاني ایراني را 17.2 درصد گزارش کرده است. در یک مطالعه مشابه معلوم شد 
که داوطلبان شــهري و کســاني که تحصیالت والدین آنان بیشتر است شانس بیشتري براي 
ورود بــه آموزش عالي دارند. در ضمن وضعیــت خوب اقتصادي خانواده تاثیر مثبتي بر ورود 
فرزندان به دانشگاه دارد )قارون، 1385(. نوغابي )1386( عرصه رقابت براي ورود به آموزش 
عالي را الزاماً استعداد دانش آموزان نمي داند و حمایت هاي اقتصادي-فرهنگي خانواده را مهم 
مي داند و نتیجه مي گیرد که ســرمایه اجتماعي، ســرمایه اقتصادي و سرمایه فرهنگي سهم 
مثبت و معناداري بر احتمالي قبولي و نمره کســب شــده داوطلبان دارد. آمار و ارقام موجود 
در نمرات پذیرفته شــدگان کنکور سراســري سال هاي 1365 تا 1367 حاکي از این واقعیت 
است که دانشــجویان فاقد کیفیت الزم براي آموزش عالي به دانشگاه ها راه یافته اند. در سال 
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1367 در گروه هاي علوم تجربي و ریاضي بیش از 70 درصد پذیرفته شدگان با نمرات کمتر 
از ده وارد دانشــگاه شده اند. بر اساس پژوهش هاي فوق مي توان پرسید: سرنوشت کساني که 
با امتیازات ویژه )رانت( از ســد کنکور گذر داده مي شــوند، در دوره تحصیلي در دانشگاه چه 
مي شــود؟ )وحیدي، 1379(. با نگاهي به پژوهش ها، دیده مي شود که دلهره زیاد از کنکور یا 
هر آزمون دیگر، کارکرد فرد را پایین مي آورد و مي تواند کاهش توجه و تمرکز، فراموشــي و 
حواس پرتي، افزایش میزان خطا، کاهش نوآوري، کاهش چابکي در کار یا پاسخ دهي، کاهش 
توان ســازماندهي و کاهش در توان حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را در پي داشــته باشــد 
)زیدنر، 1992؛ بن ســون، بندوالس و هاچین ســون، 1994(. صادقي )1378( نیز در پژوهش 
خــود، میان دلهره آزمون و کام یابي در کنکور رابطه اي منفي و معنادار یافت. فرآیند برگزاري 
کنکور، مي تواند دلهره زا باشــد. زیرا نمي توان دانســته ها و مهارت هاي یک نفر را که در طول 
مدت 12 ســال به دست آمده، در یک آزمون یک یا دو روزه و با 300 پرسش چند گزینه اي 
دریافــت. )حج فــروش، 1381؛ کاردان، 1381(. بهرامي )1376( در مطالعه اي بر روي 400 
دانش آموز دبیرســتاني دختر و پسر اصفهان نشــان داد که 41 درصد آنان اضطراب امتحان 
دارند. ســبحاني و شهیدي )1386( در پژوهشــي با عنوان »آسیب شناسي کنکور و بررسي 
امکان حدف آن در پدیرش دانشــجو« بیان کردند که باید از اقدامات شــتاب زده در خصوص 
تغییر در آزمون سراسري پرهیز کرد و یکي از کارهاي که مي تواند اضطراب ناشي از کنکور را 
کاهش دهد برگزاري آن بیش از یک بار در سال است. همچنین اظهار کردند که بیان شرایط 
فردي مورد نیاز براي داوطلبان از طرف دانشگاه ها مي تواند به داوطلبان کمک کند که بدانند 

استعداد و توانایي الزم را در رشته شهر مورد نظر دارند یا نه. 
بــا توجه به بیانات مذکور و پژوهش هاي صورت گرفتــه در این زمینه، هدف این پژوهش 

پاسخگویي به سوال هاي اصلي زیر مي باشد:
1. آیا جنسیت پاسخ دهندگان بر تعداد دفعات شرکت در آزمون سراسري، ترجیح در مورد 
نوع ورود به آموزش عالي و تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش 

دانشجو تأثیر گذار است؟
2. آیا تعداد دفعاتي که پاســخ دهندگان در آزمون سراسري شرکت کرده اند بر ترجیح آنها 
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در مورد نوع ورود به آموزش عالي، تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در 
پذیرش دانشجو، افزایش فعالیت و برنامه ریزي در باال بردن معدل با حذف آزمون سراسري و 

نظر آنها در مورد تأثیر سوابق تحصیلي بر میزان اضطراب داوطلبان تأثیر گذار است؟
3. آیا از دیدگاه دانشــجویان حذف آزمون سراسري مي تواند باعث افزایش تعداد متقاضیان 

ورود به دانشگاه ها و افزایش فعالیت و برنامه ریزي براي باال بردن معدل شود؟
4. آیا از دیدگاه دانشــجویان تأثیر ســوابق تحصیلي در پذیرش دانشجو مي تواند بر میزان 

استرس داوطلبان آزمون سراسري تأثیر گذار باشد؟
5. از دیدگاه دانشجویان چه عواملي بر عدم موفقیت برخي از داوطلبان در آزمون سراسري 

مي تواند تاثیرگذار باشد؟
6. محاسن و معایب طرح حذف آزمون سراسري از دیدگاه دانشجویان چیست؟

روش

این تحقیق از نوع کاربردي مي باشــد و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف طرح، روش انجام 
پژوهش توصیفي از نوع پیمایشــي است. جامعه آماري تحقیق حاضر، کلیه دانشجویان شاغل 
به تحصیل در دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالي دولتي اســتان تهران در سال تحصیلي 

1387 هستند. 
در این پژوهش از نمونه گیري به روش خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. بنابراین 
براي گردآوري داده هاي مربوط به این پژوهش ابتدا 4 دانشــگاه )تهران، شهید بهشتي، امیر 
کبیــر و تربیت معلم( با روش تصادفي ســاده1 تعیین شــدند. حجم نمونه الزم با اســتفاده 
و  50/=p از فرمــول کوکران بــراي جامعه با حجم نامشــخص و پارامترهاي پیشــنهادي 
d=/070 محاســبه شد که نمونه اي به تعداد 196 را پیشــنهاد کرد و در نهایت عدد 200 
براي ادامه تحقیق انتخاب شــد. هر دانشگاه 50 نمونه. پرسشنامه  مورد نظر طراحي، به روش 
تصادفي توزیع، تکمیل و جمع آوري شــد )از هر دانشــگاه 50 دانشجو )25 دانشجوي دختر 
و 25 دانشــجوي پسر((. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته )چندگزینه اي و 2 سوال 

1. Simple Random Sampling
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پاسخ  باز( براي بررسي نگرش دانشجویان در مورد حذف آزمون سراسري استفاده شده است 
که پایایي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مقدار 0/85 به دست آمده که در حد مناسب 
مي باشد. تجزیه و تحلیل داده هاي این پژوهش در دو سطح توصیفي و تحلیلي صورت گرفته 
اســت. در سطح توصیفي با استفاده از شیوه هاي آماري نظیر جدول توزیع فراواني به توصیف 
داده ها پرداخته شــده است و در ســطح تحلیلي براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون )خي 

1 استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده براي این تحقیق Spss 20 مي باشد. 2χ دو( 

یافته ها

یافته هاي تحقیق نشــان مي دهد 50% از پاســخگویان )پرسشنامه هاي جمع آوري شده( زن 
و 50% آنها مرد مي باشــند. 62.5% از پاسخگویان یک بار، 27% دو بار، 5% سه بار و 5.5% از 
ایشــان بیش از سه بار در آزمون سراسري شرکت کرده اند. همچنین نظر پاسخگویان در مورد 
نوع ورود به آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت که نتایج آن به صورت جدول زیر مي باشد: 

d جدول 1: توزیع فراواني نظر پاسخ دهندگان در مورد ترجیح نوع ورود به آموزش عالي

درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني 

20/50 20/50 41 آزمون سراسري

44 23/50 47 سوابق تحصیلي

83 39 78 آزمون سراسري با تاثیر سوابق تحصیلي

100 17 34 سایر روش ها

100 200 جمع كل

همانطور که در جدول شــماره یک مشاهده مي شــود، 39 درصد از افراد نمونه براي ورود 
به آموزش عالي آزمون سراسري با تاثیر سوابق تحصیلي، 23/5 درصد سوابق تحصیلي و 20/5 
درصد آزمون سراســري را مناسب مي دانند و 17 درصد از پاسخگویان به گزینه سایر روش ها 

1. Chi squar( (
2χ )
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اشــاره کرده اند. نظر پاسخگویان در مورد مهمترین علت ناموفق بودن برخي از داوطلبان نیز 
مورد بررســي قرار گرفت. نتایج نشان داد که 36 درصد از افراد نمونه مهم ترین علت ناموفق 
بــودن برخي از داوطلبان را عدم وجود انگیزه، 30 درصد نوع مدرســه و محیط آموزشــي، 
12/5درصد  آشــفتگي بازار کار در آینــده، 8/5 درصد عدم توانایي داوطلب، 7 درصد خانواده 
و 5 درصد عدم اســتفاده از کالس هاي کمک آموزشــي مي دانند و 1 درصد گزینه ي ســایر 
مــوارد را انتخاب کرده اند. نظر پاســخگویان در مورد تأثیر حذف آزمون سراســري بر میزان 
اضطراب داوطلبان نیز مورد بررســي قرار گرفت نتایج حاصل نشان داد که 38 درصد از افراد 
نمونه معقدند که تأثیر ســوابق تحصیلي یا شرط معدل در آزمون سراسري اضطراب داوطلبان 
را افزایــش مي دهد، 36/5 درصد معتقدند که اضطــراب داوطلبان را کاهش مي دهد و 25/5 
درصــد معتقدند که تأثیري بر میزان اضطــراب داوطلبان ندارد. که این نتایج مي تواند حاکي 
از آن باشــد که تاثیر سوابق تحصیلي مي تواند این نگراني را در داوطلبان ایجاد کند که شاید 
عملکرد تحصیلي شــان بر نتیجه آزمون آنها تاثیر بگذارد و این نگراني اضطراب آنها را افزایش 
دهد. نظر پاســخگویان در مورد تأثیر حذف آزمون سراسري بر افزایش فعالیت و برنامه ریزي 
آنها در باال بردن معدل نیز مورد بررســي قرار گرفت. 69 درصد از افراد نمونه اظهار داشته اند 
که با حذف آزمون سراسري فعالیت و برنامه ریزي خود را در باال بردن معدل افزایش مي دهند 
)32/5 درصــد مــرد، 36/5 درصد زن( و 31 درصد از افراد نمونه اظهار داشــته اند که حذف 
آزمون سراســري تأثیر ي بر فعالیت و برنامه ریزي آنها در باال بردن معدل ندارد )17/5 درصد 
مرد، 13/5 درصد زن(. همچنین نظر پاســخگویان در مورد تاثیر حذف آزمون سراســري بر 
تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه ها نیز مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 58 
درصد از افراد نمونه معتقدند که حذف آزمون  سراسري تعداد متغاضیان ورود به دانشگاه ها را 
افزایش مي دهد، 29/5 درصد معتقدند که حذف آزمون سراســري تأثیري بر تعداد متقاضیان 
ورود به دانشــگاه ها ندارد و 12/5درصد معتقدند که حذف آزمون سراســري تعداد متغاضیان 
ورود به دانشگاه ها را کاهش مي دهد. نظر پاسخگویان در مورد تأثیر استعداد تحصیلي، هوش 
و مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو نیز مورد بررســي قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 
76/5 درصد از افراد نمونه مایلند استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو 
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در نظر گرفته شــود )37 درصد مرد، 39/5 درصــد زن( و 23/5 درصد از افراد نمونه مخالف 
تأثیراستعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو مي باشند )13/5 درصد مرد، 
10 درصد زن(. نظر پاســخگویان در مورد اینکه چه درس ها یا محتواي دیگري را در پذیرش 
دانشــجو الزم مي دانند، مورد بررسي قرار گرفت. این سوال به صورت بازپاسخ طراحي شده و 
نتایج تا حد ممکن طبقه بندي شــد. نتایج نشــان داد که فقط 75 نفر از افراد نمونه به سؤال 

فوق پاسخ داده اند. با دسته بندي پاسخ ها در نهایت سه رده ي زیر بدست آمد: 
* تمرکز بیشتر بر درس هاي اختصاصي، 

* تمرکز بیشتر بر درس هاي عمومي، 
* حذف دروس عمومي. 

از افراد پاســخ دهنده، 31 نفر )15.5 درصد( به ســه گزینه ي باال اشاره کرده اند و سایرین 
پاسخ هاي بي ربط و غیر قابل استفاده داده بودند که از تحقیق حذف شد. از پاسخ هاي مرتبط، 
9/5 درصد معتقد بر تمرکز بیشــتر بر دروس اختصاصي، 4 درصد معتقد بر تمرکز بیشتر بر 
دروس عمومي و 2 درصد معتقد بر حذف دروس عمومي مي باشــند. 84/5 درصد از افراد نیز 
پاســخ بي ربط داده اند. ارتباط جنسیت افراد نمونه با تعداد دفعات شرکت در آزمون سراسري 
نیز مورد بررســي قرار گرفت نتایج نشــان داد که 62/5 درصد از پاسخگویان یک بار )22/5 
درصد مرد، 40 درصد زن(، 27 درصد دو بار )17 درصد مرد، 10 درصد زن(، 5 درصد ســه 
بار )1 درصد مرد، 4 درصد زن( و 5/5 درصد بیش از ســه بار )1/5 درصد مرد، 4 درصد زن( 
در آزمون سراســري شــرکت کرده اند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح 
معني داري 0/937( اســتقالل جنسیت و تعداد دفعات شــرکت در آزمون سراسري پذیرفته 
مي شود. همچنین ارتباط جنسیت افراد نمونه با نظر آن ها در مورد نوع ورود به آموزش عالي 

نیز مورد بررسي قرار گرفت و نتایج حاصل به شرح زیر مي باشد: 
* از 50 درصد پاســخ دهندگان مرد، 21/5 درصد آن ها در مورد نوع ورود به آموزش عالي 
آزمون سراسري با تاثیر سوابق تحصیلي، 10/5 درصد آزمون سراسري، 9 درصد سوابق تحصیلي 

و 9 درصد گزینه ي سایر روش ها را انتخاب کرده اند.
* همچنیــن از 50 درصد پاســخ دهندگان زن، 17/5 درصد آن هــا در مورد نوع ورود به 
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آموزش عالي آزمون سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي، 14/5 درصد سوابق تحصیلي، 10 درصد 
آزمون سراســري و 8 درصد گزینه ي سایر روش ها را انتخاب کرده اند. که مشاهده مي شود در 

هر دو جنس آزمون سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي بیشترین درصد فراواني را دارد. 
* به طور کلي 83 درصد از پاسخ دهندگان آزمون سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي را براي 
ورود بــه آموزش عالي انتخاب کرده اند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح 
معني داري 0/316( استقالل جنســیت و ترجیح در مورد نوع ورود به آموزش عالي پذیرفته 
مي شــود. یعني نمي توان که ترجیح پاســخ دهندگان در مورد نــوع ورود به آموزش عالي به 

جنسیت آنها وابسته است.
با بررســي ارتباط جنســیت افراد نمونه با نظر آنها در مورد تأثیر سوابق تحصیلي بر میزان 
اضطــراب داوطلبان با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح معني داري 0/415( 
اســتقالل این دو نتیجه شــد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح 
معني داري0/221( جنســیت افراد نمونه و افزایش فعالیت و برنامه ریزي آنها براي باال بردن 
معدل با حذف آزمون سراسري، مستقل هستند. جنسیت افراد نمونه با نظر آنها در مورد تأثیر 
اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو نیز مورد بررسي قرار گرفت که 

نتایج حاصل از آن به شرح زیر مي باشد: 

d  جدول 2: جدول توافقي درصد فراواني جنسیت افراد نمونه با نظر انها در مورد تأثیر استعداد
تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو

جمع
جنسیت

زن مرد

76/5 39/5 37 بلي

تمایل به تأثیراستعداد تحصیلي، هوش 
ومطالعات آزاد در پذیرش دانشجو

23/5 10/5 13 خیر

100 50 50
درصد 
فراواني
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از 50 درصد پاســخ دهندگان مرد، 37 درصد تمایل به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و 
مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو دارند و 13 درصد تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش 
و مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو ندارند. از 50 درصد پاســخ دهندگان زن، 39/5 درصد 
تمایل به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو دارند و 10/5 

درصد تمایل ندارند. 
مشــاهده مي شود که در مجموع تمایل به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد 
در پذیرش دانشجو بیشــترین درصد فراواني را دارد )76/5 درصد(. همچنین فرض استقالل 
جنسیت داوطلبان از تمایل آنها به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش 
دانشجو نیز مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصل از آزمون مربع کاي دو )با سطح 

معني داري 0/404( استقالل آن دو پذیرفته شد.
همچنین ارتباط بین تعداد دفعاتي که افراد نمونه در آزمون سراســري شــرکت کرده اند با 
نظــر آنها در مورد نوع ورود به آموزش عالي نیز مورد بررســي قرار گرفت و نتایج حاصل به 

شرح زیر مي باشد: 
* از 62/5 درصد از افراد نمونه که یک بار در آزمون سراســري شرکت کرده اند، نظر 28 
درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي آزمون سراســري با تاثیر سوابق تحصیلي، 15 درصد 
ســوابق تحصیلي و 10/5درصد آزمون سراسري مي باشد و 3/5 درصد گزینه ي سایر روش ها را 

انتخاب کرده اند.
* از 27 درصد شــرکت کنندگاني که دو بار در آزمون سراســري شرکت کرده اند، نظر 9/5 
درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي، آزمون سراســري با تاثیر سوابق تحصیلي، 8 درصد 
آزمون سراســري، 5/5 درصد ســوابق تحصیلي مي باشــد و 4 درصد گزینه ي سایر روش ها را 

انتخاب کرده اند. 
* از 5 درصد شرکت کنندگاني که سه بار در آزمون سراسري شرکت کرده اند، نظر1 درصد 
در مورد نوع ورود به آموزش عالي، آزمون سراســري، 2 درصد ســوابق تحصیلي و 0/5 درصد 
آزمون سراسري با تاثیر سوابق تحصیلي مي باشد و 1/5 درصد گزینه ي سایر روش ها را انتخاب 

کرده اند.
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* از 5/5 درصد شــرکت کنندگاني که بیش از ســه بار در آزمون سراسري شرکت کرده اند، 
نظر 1 درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي، آزمون سراســري، 1درصد سوابق تحصیلي و 
1 درصد آزمون سراســري با تاثیر سوابق تحصیلي مي باشد و 2/5 درصد گزینه ي سایر روش ها 
را انتخاب کرده اند. به طور کلي مشــاهده مي شود که آزمون سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي 

بیشترین درصد فراواني را در بین سایر گزینه ها دارد )39 درصد(. 
با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح معني داري 0/072( اســتقالل تعداد 
دفعاتي که افراد نمونه در آزمون سراســري شرکت کرده اند از نظر آن ها در مورد نوع ورود به 
آموزش عالي پذیرفته مي شود. یعني نمي توان گفت که نظر آن ها در مورد نوع ورود به آموزش 
عالي به تعداد دفعاتي که در آزمون سراســري شرکت کرده اند وابسته است. ارتباط بین نظر 
پاســخگویان درباره تأثیر حذف آزمون سراســري بر افزایش فعالیت و برنامه ریزي آنها در باال 
بردن معدل و تعداد دفعاتي که در آزمون سراســري شــرکت کرده اند نیز مورد بررسي قرار 
گرفت و با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با سطح معني داري 0/012( استقالل این 
دو رد مي شود. یعني نمي توان ادعا کرد که ارتباطي بین تعداد دفعاتي که پاسخ دهندگان در 
آزمون سراسري شــرکت کرده اند و نظر آنها در مورد تأثیر حذف آزمون سراسري بر افزایش 
فعالیت و برنامه ریزي در باال بردن معدل وجود ندارد. با بررسي ارتباط بین تمایل پاسخگویان 
به تاثیر اســتعداد تحصیلي. هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو و تعداد دفعاتي که در 
ازمون سراســري شرکت کرده اند )با ســطح معني داري 0/607( استقالل این دو نتیجه شد. 
یعني نمي توان گفت تمایل پاســخ دهندگان به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد 

در پذیرش دانشجو به تعداد دفعاتي که در آزمون سراسري شرکت کرده اند وابسته است. 
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d  جدول شماره 3: جدول توافقي درصد فراواني نظر افراد نمونه در مورد نوع ورود به آموزش عالي با
تمایل آنها به تأثیر استعداد، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو

نوع ورود به آموزش عالي

جمع سایر 
روش ها

آزمون سراسري با تاثیر 
سوابق تحصیلي

سوابق 
 تحصیلي

آزمون 
 سراسري

76.5 13.5 31 17.5 14.5 بلي تمایل به تأثیر استعداد 
تحصیلي، هوش و مطالعات 

آزاد درپذیرش دانشجو
23.5 3.5 8 6 6 خیر

100 17 39 23.5 20.5 جمع

ارتباط نظر پاســخگویان در مورد نوع ورود به آموزش عالي با تمایل آنها به تأثیر اســتعداد 
تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو نیز مورد بررســي قرار گرفت که نتایج 

حاصل از آن به شرح زیر مي باشد:
* از 76.5 درصد پاسخ دهندگان که تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد 
در پذیرش دانشــجو دارند، نظر 31 درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي آزمون سراسري 
با تأثیر سوابق تحصیلي، 17.5 درصد سوابق تحصیلي و 14.5 درصد آزمون سراسري مي باشد 

و 13.5درصد گزینه ي سایر روش ها را انتخاب کرده اند. 
* از 23.5 درصد پاسخ دهندگان که تمایل به تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد 
در پذیرش دانشجو ندارند، نظر 6 درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي، آزمون سراسري، 6 
درصد سوابق تحصیلي و 8 درصد آزمون سراسري با تاثیر سوابق تحصیلي مي باشد و 3.5 درصد 

گزینه ي سایر روش ها را انتخاب کرده اند.
* همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با سطح معني داري 0/702( استقالل 
ترجیح پاسخگویان در مورد نوع ورود به آموزش عالي و تمایل آنها به تأثیر استعداد تحصیلي، 

هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو پذیرفته مي شود.
با بررســي ارتباط نظر افراد نمونه در مورد تأثیر ســوابق تحصیلي یا شرط معدل بر میزان 
اضطــراب داوطلبــان و نظر آنها در مورد تأثیر حذف آزمون سراســري بــر افزایش فعالیت و 
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برنامه ریزي شــان در باال بردن معــدل، با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو )با ســطح 
معني داري 0( استقالل این دو رد مي شود. همچنین با بررسي تأثیر حذف آزمون سراسري بر 
افزایش فعالیت و برنامه ریزي افراد نمونه در باال بردن معدل از تمایل آن ها به تأثیر اســتعداد 
تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو با توجه به نتایج حاصل از آزمون کاي دو 

)با سطح معني داري 0/99( استقالل این دو نتیجه مي شود.

سایر یافته ها
از 39 درصد پاســخ دهندگان که آزمون سراسري با تأثیر ســوابق تحصیلي را بهترین گزینه 
بــراي ورود به آموزش عالي مي دانند، 31 درصد تمایل به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و 
مطالعات آزاد در پذیرش دانشــجو دارند و 8 درصد تأثیر آن را الزم مي دانند. 62/5 درصد از 
پاســخگویان یک بار در آزمون سراسري شــرکت کرده اند. از این تعداد 28 درصد آنها آزمون 
سراسري با تأثیر سوابق تحصیلي را بهترین گزینه براي ورود به آموزش عالي مي دانند )10/5 
درصد آزمون سراســري، 15 درصد سوابق تحصیلي، 9 درصد سایر روش ها(. 23/5 درصد از 
کل افراد نمونه اعتقاد به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو 
ندارند. از این تعداد 13 درصد آنها را مردان تشــکیل مي دهند. همچنین 8 درصد آنها آزمون 
سراســري با تأثیر سوابق تحصیلي را بهترین گزینه براي ورود به آموزش عالي مي دانند. نظر 
20.5 درصد افراد شــرکت کننده در نظر سنجي براي ورود به آموزش عالي، آزمون سراسري 
)10.5 درصــد مرد و 10 درصد زن(، 23.5 درصد ســوابق تحصیلــي )9 درصد مرد و 14.5 
درصد زن( و 17 درصد گزینه سایر روش ها )9 درصد مرد و 8 درصد زن( را انتخاب کرده اند. 
از 69 درصد از افراد نمونه که با حذف آزمون سراســري فعالیت و برنامه ریزي خود را در باال 
بردن معدل افزایش مي دهند، 50.5 درصد تمایل به تاثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات 
آزاد در پذیرش دانشــجو دارند و 18.5 درصد تمایل ندارند و از 31 درصداز افراد نمونه که با 
حذف آزمون سراســري فعالیت و برنامه ریزي خــود را در باال بردن معدل افزایش نمي دهند، 
26 درصد تمایل به تاثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو دارند 
و 5 درصد تمایل ندارند. از 23.5 درصد از افراد نمونه که نظرشان براي ورود به آموزش عالي 
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سوابق تحصیلي مي باشد، 22.5 درصد با حذف آزمون سراسري فعالیت و برنامه ریزي خود را 
در باال بردن معدل افزایش مي دهند و از 39 درصد از افراد نمونه که نظرشــان براي ورود به 
آموزش عالي آزمون سراســري با تاثیر سوابق تحصیلي مي باشد، 24.5 درصد با حذف آزمون 
سراســري فعالیت و برنامه ریزي خود را در باال بــردن معدل افزایش مي دهند. همچنین نظر 
پاســخ دهندگان در مورد تاثیر حذف آزمون سراسري بر افزایش فعالیت و برنامه ریزي آنها در 
باال بردن معدل به تعداد دفعاتي که در آزمون سراسري شرکت کرده اند )با سطح معني داري 
0/008( وابســته است، که میزان این همبســتگي 0/18 مي باشد. 15/5 درصد از افراد نمونه 
تمایل به لحاظ کردن دروس یا محتواي دیگر در پذیرش دانشــجو دارند )9 درصد مرد، 6/5 

درصد زن(.
همچنین نظر دانشــجویان در مورد محاسن و معایب طرح حذف آزمون سراسري نیز مورد 
بررسي قرار گرفت. این سوال نیز به صورت بازپاسخ طراحي شده است. نتایج حاصل به شرح 

زیر بدست آمد: 

نقاط ضعف: 
کاهش تقاضا براي ورود به دانشگاه هاي درجه ي دوم و سوم )%23(.	 
کاهش قبولي دانش آموزان مناطق محروم )%15(.	 
عدم همساني در مدارس کشور به لحاظ سطح علمي )%60(.	 
عدم وجود آزمونهاي استاندارد و نهایي در سیستم آموزش و پرورش )%71(.	 

 نقاط قوت:
اعمال سابقه تحصیلي دانش آموزان در گزینش آنها براي رشته هاي دانشگاهي )%85(. 	 
انتخاب رشته و دانشگاه مورد عالقه توسط دانش آموزان متناسب با سوابق ایشان )%12(.	 
کاهش پیامدهاي ناگوار ناشــي از ناکامي در کنکور )فرار از خانه، خودکشي، افسردگي و 	 

.)%13( )...
کاهش درآمد موسسات آزاد )%2(.	 
ورود به دانشگاه بر اساس شایستگي )%76(.	 
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روش تستي قابلیت ارزیابي صحیح توانایي ها را در یک امتحان چند ساعته ندارد )%17(.	 
فعال شدن روش هاي تحلیـــلي و تیمي آموزش در مدارس و ارزشمند شـــدن معلمان 	 

فعال )%43(.

نتیجه گیري

هدف اصلي پژوهش حاضر بررســي نگرش دانشجویان درباره طرح حذف آزمون سراسري و 
جایگزیني آن با ســوابق تحصیلي بوده است. یافته ها نشــان مي دهند، مقدار قابل توجهي از 
پاســخ دهندگان )76/5 درصد( تمایل به تأثیر اســتعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در 
پذیرش دانشــجو دارند. این مطلب مي تواند حاکي از آن باشــد که داوطلبان معتقدند آزمون 
سراســري، برخي از استعدادهاي آنها را نادیده گرفته و درنظر گرفتن آن استعدادها مي تواند 
در قبولي داوطلب در رشته مورد عالقه تأثیر مثبت داشته باشد. این نتیجه، با یافته هاي حج 

فروش، کاردان و وحیدي همسو است.
تحقیقات آقازاده نشــان داد که ورود داوطلباني که ســوابق تحصیلي درخشــاني ندارند و 
توانمندي هاي الزم را براي ادامه تحصیل در دانشگاه ها کسب نکرده اند، آثار منفي بر عملکرد 
دانشــگاه ها مي گــذارد. همچنین جاوداني بیان کرد که بدون شــک وجود ســاز و کارهایي 
که موجب شــود کســاني که از توانایي بیشــتر برخوردارند به عرصه آموزش عالي راه یابند، 
امري ضروري اســت. فیشــمن و پسال بیان کردند که آزمون بر اســاس روش هاي استاندارد 
اســتعدادیابي، بخش قابل قبول و پذیرفته شــده اي از فرآیند پذیرش و انتخاب دانشجو است. 
همگي این یافته ها با نتایج پژوهش حاضر که بر اســاس آن، اکثریت پاســخ دهندگان تمایل 
به برگزاري آزمون سراســري با تأثیر استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد و تأثیر سوابق 

تحصیلي دارند، مطابقت دارند.
بر اساس نتایج در نظر گرفتن استعداد تحصیلي، هوش و مطالعات آزاد در پذیرش دانشجو 
در برگزاري آزمون سراســري به همراه تأثیر ســوابق تحصیلي مي توانــد به افزایش کیفیت 
گزینش دانشــجو و در نتیجه ارتقاء ســطح علمي آموزش عالي در کشور از طریق ورود افراد 

الیق و در نهایت تربیت نیروي انساني متبحر، کاردان و شایسته کمک شایاني کند.
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69 درصد پاســخگویان اظهار داشته اند که با حذف آزمون سراسري، فعالیت و برنامه ریزي 
خود را براي باال بردن معدل افزایش مي دهند که این امر، نشــان دهنده افزایش انگیزه براي 
ارتقاء معدل در میان داوطلبان مي باشــد. این مطلب نیز همسو با نتایج دارابي )1380( است 

که نشان داد تأثیر خودپنداره در پیشرفت تحصیلي بسیار زیاد است.
یافته هاي تحقیق نشــان داد که از نظر 38 درصد پاسخ دهندگان، حذف آزمون سراسري و 
تأثیر ســوابق تحصیلي، اضطراب داوطلبان را افزایــش مي دهد، بطوري که مي توان بیان کرد 
با حذف آزمون سراســري، اضطراب ناشي از آن از بین نمي رود، بلکه بطور ناخواسته به دوره 
متوســطه و امتحان هاي آن منتقل خواهد شــد. همان طور که بهرامي و ابوالقاســمي وجود 
اضطراب امتحان را در بین دانش آموزان نشــان داده اند، حذف آزمون سراســري مي تواند این 

اضطراب را بیش از پیش افزایش  دهد.
همچنین بر اســاس نظر 36 درصد پاســخ دهندگان عدم وجود انگیزه و از نظر 30 درصد 
پاســخ دهندگان، نوع مدرسه و محیط آموزشي، به ترتیب بیشترین درصدهاي فراواني را در 
مــورد مهم ترین علت ناموفق بودن برخي از داوطلبــان به خود اختصاص داده اند. این مطلب 
را مي توان همســو با یافته هاي قارون و نوغابي دانســت که معتقدند عدم موفقیت داوطلبان 
مي تواند با عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همبســتگي مثبت و معناداري داشته باشد، 
چرا که عدم وجود انگیزه و نوع مدرســه و محیط آموزشي مي توانند منشأ اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي داشــته باشند و بر اســاس این یافته ها مي توان اظهار داشــت، ناموفق بودن در 
آزمون سراســري تنها ناشي از آزمون و اضطراب ناشي از آن نمي باشد، بلکه عوامل اقتصادي 

و اجتماعي نیز مي توانند تأثیر بسزایي بر موفقیت یا عدم موفقیت داوطلبان داشته باشند.
نهضت نشــان داد که بین نمرات امتحان ورودي دانشــگاه و امتحانات دبیرســتان، رابطه 
نزدیکي وجود دارد. در پژوهش حاضر نیز، اکثریت پاسخ دهندگان )39 درصد( تمایل به تأثیر 
سوابق تحصیلي در پذیرش دانشجو دارند نه حذف آزمون سراسري به طور کامل. این مطلب 
مي تواند نشانگر این باشد که داوطلبان معتقدند تأثیر سوابق تحصیلي، تأثیر مثبتي در نتیجه 
آزمون آنها خواهد داشــت و بر اســاس رابطه بین نمرات دبیرستان و آزمون ورودي دانشگاه، 

مي توان کیفیت گزینش دانشجو را افزایش داد.
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بررســي آمار و ارقام داوطلبان آزمون سراسري طي سال هاي اخیر نشان مي دهد که تعداد 
شــرکت کنندگان در آزمون سراسري، سیر نزولي داشــته است. اما، حتي اگر عرضه و تقاضا 
یکســان شود، باز هم مشــکل جایابي وجود خواهد داشت. زیرا همواره تقاضا براي رشته هاي 

پرطرفدار و دانشگاه هاي معتبر، بسیار بیشتر از ظرفیت پذیرش آنها مي باشد.
به این ترتیب، چه در کشــورهایي که سیاســت محدودیت تعداد قبول شدگان در آموزش 
عالــي را دنبــال مي کنند و چه آن هایي که ورود به آموزش عالــي را براي همه داوطلبان، به 
عنوان یک حق در نظر مي گیرند، گزینش دانشجو بر مبناي انگیزه هاي گوناگوني شکل یافته 
و بر اساس دانشگاه یا سیاست هاي کلي هر کشور متفاوت است. اما در همه موارد سعي بر این 
اســت که نتیجه آزمون به انتخاب افراد اصلح منجر شــود و به دانشگاه ها و مدارس عالي این 

امکان داده شود که از میان داوطلبان متعدد بهترین آنان را انتخاب کنند.
با توجه به آنکه آزمون سراســري با تغییرات و تحوالتي که طي سال هاي اخیر در آن ایجاد 
شده، معیاري است که مي تواند به صورت استاندارد و عادالنه، فرآیند خطیر گزینش دانشجو 
را انجام دهد، مي توان در برابر دیدگاه هاي متفاوتي که بر این فرآیند وارد اســت، براي از بین 
بردن پیآمدهاي منفي آن و بهبود عملکرد این فرآیند، بازســازي در ساختار کنوني کنکور را 
پیشــنهاد کرد. به ویژه آنکه با روش هاي کنوني گزینش دانشجو، سنجش هوش و استعداد و 
عالقه داوطلبان در انتخاب رشته به صورت همه جانبه انجام نمي شود. همچنین ارتباط زیادي 
بین انتخاب رشته، نیاز جامعه و شغل آینده نیز دیده نمي شود. بنابراین، تجدید نظر در نحوه 
فعلي گزینش دانشــجو ضرورت بیشــتري پیدا مي کند. در این راستا، با توجه به اهمیت قابل 
توجه و تأثیر همه  جانبه آزمون سراسري بر زندگي داوطلبان و جامعه باید توجه داشت که هر 
گونه تغییر در ساختار کنوني، باید بر اساس معیارهاي صحیح، سنجیده، کارشناسانه و علمي 
باشد. بنحوي که اضطراب ناشي از آن را کاهش داده و بصورت عادالنه، موجب بهبود کیفیٍت 
انتخاِب داوطلبان شایسته براي ورود به آموزش عالي گردد. و در نهایت، توصیه اکید اینکه از 

اعمال طرح هاي جدید به صورت شتاب زده جداً خودداري گردد.
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