تاریخ دریافت92/2/3 :
تاریخ پذیرش93/3/27 :

3

نگرش دانشجويان دانشگاههاي دولتي استان تهران در رابطه با طرح حذف آزمون سراسري و
جايگزيني آن با سوابق تحصيلي

بهروز كاوهئي *

رقيه باقييزدل **
چكيده

مقاله حاضر به بررســي نگرش دانشــجويان در خصوص طرح حذف آزمون سراســري و جايگزيني آن با سوابق تحصيلي

ميپردازد .جامعه آماري شــامل كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي دولتي استان تهران در سال تحصيلي
 1387و حجم نمونه  200نفر بوده اســت .ابزار گردآوري دادهها پرسشــنام ه محقق ساخته ميباشد .نتايج تحقيق حاكي
از آن بود كه  76/5درصد از پاســخدهندگان تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو
دارند 39 .درصد از پاســخدهندگان بهترين گزينه براي ورود به آموزش عالي را آزمون سراسري با تأثير سوابق تحصيلي
ميدانند .همچنين نظر پاســخ دهندگان در مــورد مهمترين عوامل ناموفق بودن برخي از داوطلبان مورد بررســي قرار
گرفت و بر اســاس نتايج حاصل 36 ،درصد پاسخدهندگان عدم وجود انگيزه (باالترين درصد) و  5درصد پاسخدهندگان
نبود کالسهاي کمک آموزشي (کمترين درصد) را اعالم داشتند .نظر پاسخدهندگان 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 اين طرح نيز
مورد بررسي قرار گرفت 85 .درصد از پاسخدهندگان اعمال سابقه تحصيلي در گزينش نهايي براي رشتههاي دانشگاهي
را نقطه قوت و  71درصد آنها عدم وجود آزمونهاي اســتاندارد و نهايي در سيســتم آموزش و پرورش را نقطه ضعف اين
بخش استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد) همراه با تاثير سوابق تحصيلي ميباشد.
واژگان كليدي :طرح حذف آزمون سراسري ،سوابق تحصيلي ،گزينش علمي.

* استاديار آمار سازمان سنجش آموزش كشور ،تهران ،ايران.
** كارشناس ارشد آمار ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران R.baghiyazdel@modares.ac.ir
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طرح ميدانند .به نظر پاســخ دهندگان روش بهينه براي ورود به دانشــگاهها ،اجراي تركيبي آزمون سراسري (با افزودن
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مقدمه

امروزه ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که روز به روز در حال توســعه و پيشــرفتهاي همه

جانبه ميباشــد و تالش براي دستيابي به موقعيتهاي خوب اجتماعي امري مهم و ضروري
اســت .اين مساله تالش براي کسب موقعيت دانشــگاهي بهتر و به تبع آن کسب شغل بهتر

را ضروري ميســازد .بهبود کيفيت آموزش و ســرمايهگذاري روي منابع آموزشــي و انساني
از عواملي موثر بر رشــد و توســعه همه جانبه کشورها به حســاب ميآيند .به خصوص ورود

به نظام آموزش عالي که با جذب دانشــجويان شايســته و مســتعد ميتواند نقشي اساسي و
کليدي در توســعه و پيشرفت کشور داشته باشد ،بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد .نيروي

انســاني کارآمد و کاردان با دانش تخصصي الزم ،به عنوان برجســتهترين عامل پيشرفت هر

کشــورخواهد بود .تربيت تخصصي اين افراد توســط نظام آموزش عالي کشور انجام ميشود.
چنين نهادي که حامل اين رسالت خطير و ملي ميباشد به نوبه خود بايستي داوطلبان ورود

به دورههاي فني و تخصصي را به بهترين شکل ممکن گزينش کند .تاثير اين نظام در توسعه
اجتماعي و اقتصادي کشــورها به ويژه کشــورهاي در حال توســعه اهميت چگونگي فرايند

گزينش و سنجش داوطلبان را براي ورود به آموزش عالي دو چندان ميکند.

در کشور ما به دليل ميزان باالي تقاضا براي ورود به نظام آموزش عالي و عرضه محدود آن،

آزمون سراسري دانشــگاهها به يکي از مهمترين رخدادهاي کشور تبديل شده است (اگرچه
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در سالهاي اخير ظرفيت دانشگاهها افزايش يافته است اما هنوز براي رشتههايي خاص تعداد

متقاضيان خيلي بيشــتر از ظرفيت اين رشــتهها ميباشــد) .رخدادي که زمان و هزينههاي
بسياري را به خود اختصاص داده و نتيجه آن تاثيرات روحي و رواني زيادي را براي داوطلبان

و خانوادههاي آنها به همراه دارد (قلي پور و همکاران.)1385 ،

آزمون سراسري بر اساس اطالعات ثبت شده در سازمان سنجش آموزش کشور با پيشينهاي

حدود  50سال در تعيين سرنوشت داوطلبان ورود به آموزش عالي نقش اساسي داشته است
و بــه نوعي ميتــوان آن را از نظر طراحي و اجرا منحصر به فرد دانســت .اگر آزمونها را به
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 ...هطبار رد نارهت ناتسا يتلود ياههاگشناد نايوجشناد شرگن

طبقههاي «هنجار مرجع 1و مــاک مرجع« ،»2مقياس بزرگ 3و مقياس کوچک« ،»4خطير

5

و کمتر خطير»« ،گزيده پاسخ 6و ساخته پاسخ« ،»7ملي و منطقهاي» و «دروني 8و بيروني»9
تقسيم کنيم (پاشاشــريفي ،)1384 ،آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را

ميتوان آزموني هنجار مرجع ،در مقياس بزرگ ،خطير ،گزيده پاســخ ،ملي و بيروني دانست

که هدف اصلي آن ســنجش دانش ورودي داوطلبان ورود به دانشــگاه و گزينش آنان براي

ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي کشور است .اين آزمونها در اكثر نظامهاي آموزشي ،به
شيوههاي مختلف وجود دارند و در برخي كشورها مانند تركيه ،پاكستان ،چين و ژاپن همانند

ايران بهصورت متمركز و سراسري برگزار ميشوند.

ضرورت انتخاب عدهاي معدود از ميان داوطلبان ورود به آموزش عالي پديدهاي اســت که

شــروع آن به چند دهه قبل باز ميگردد .در اين باره ،داليل و توجيهات گوناگوني وجود دارد
از جمله:

 -تقويــت نظريه نخبه گرايي پس از بروز جنگ جهاني دوم به دليل عدم تعادل ميان تعداد

داوطلبان و ظرفيت طبيعي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

 -کمبود نيروي انســاني متخصص (استاد) و پايين آمدن ســطح توانايي و دانش در ميان

دريافت کنندگان مدرک پايان آموزش متوسطه (تقريبا در همه کشورهاي جهان).

 -تحت فشار قرار گرفتن موسسات آموزش عالي به دليل افزايش داوطلبان ورود به آموزش عالي.

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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 -ارتقاي کلي ســطح آرزوها و خواستهاي والدين و جوانان در جامعههاي پيشرفته پس از
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آزمونها چه در بعد پيشرفت تحصيلي و چه در ابعاد ديگر ،تاثيرات مثبت فراواني بر زندگي

انسانها داشتهاند .از جمله اين موارد ميتوان به بحث عدالت محوري آنها اشاره نمود .برگزاري
آزمونهاي اســتاندارد در سطح باالي حفاظتي به شرکتکنندگان اين اطمينان را ميدهد که

دانستههاي آنها به روشي عادالنه سنجيده شده و در نهايت شايستهترين آنها گزينش ميشوند.

در ميــان انواع گزينشها ،گزينش داوطلبان ورود بــه آموزش عالي از طريق آزمون از اهميت

ي زيادي
بسيار بااليي برخوردار است .برگزاري اين آزمونها در مقياس وسيع اثرات مثبت و منف 
را بر زندگي داوطلبان خواهد داشت که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.

اثرات مثبت آزمونهايي در مقياس وسيع را ميتوان به صورت زير خالصه کرد:

اين آزمونها دانش آموزان را به كار ســختتر ،زيركانهتر و اثربخشتر تشــويق كرده و به

معلمــان كمك ميكنند که نيازها و نقاط ضعف و قوت دانشآموزان و برنامههاي درســي را
تشخيص داده و از آنها براي بهبود روشهاي تدريس ،هماهنگ كردن آموزش با استانداردهاي

آزمــون ،تمركز بر محتواي آزمون در برنامه درســي و آماده كردن دانش آموزان براي آزمون
استفاده كنند (فاديا ناصر.)2007،

از جمله اثرات منفي اين آزمونها کاهش تالش و عزت نفس و افزايش ترس از امتحان در

دانش آموزان ميباشد .همچنين باعث توسعه نگرش منفي نسبت به سنجش و كاهش اطمينان
به تصميمهايي كه بر اساس نتايج سنجش اتخاذ ميشود ميگردد (فاديا ناصر.)2007،
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اين نكته بديهي اســت كه ميــزان جمعيت ،فرهنگ ،اقتصاد ،سياســت ،صنعت ،وضعيت

جغرافيايي و تاريخي ،موقعيت اســتراتژيك و  ...دخالت مســتقيم در نحوه گزينش دانشجو

دارد .لذا در برخي از کشــورها آزمون ورودي دانشگاهها به صورت متمرکز (سراسري) برگزار

ميشــود (مانند :ژاپن ،چين ،فنالند ،ايرلند و روسيه) و در برخي ديگر به صورت غيرمتمرکز
(مانند :روماني ،اسپانيا و اوکراين) (قلي پور و همکاران .)1379 ،در برخي کشورها نيز پذيرش

دانشــجو بدون آزمون ورودي صورت ميگيرد (مانند :کانادا ،اســتراليا ،عمان ،هلند ،ايتاليا،

ســوئيس ،آلمان (مطالعات فرهنگي .))1384 ،ميتوان با تحليل و بررسي منطقي روشها و

اســتفاده از تجارب كشورهاي موفق كه در مســائل علمي پيشتاز هستند و نيز همسو كردن
آنها با فرهنگ سنتي ايران ،در جهت گزينش دانشجو به بهترين شکل ممکن بهره جست.

 ...هطبار رد نارهت ناتسا يتلود ياههاگشناد نايوجشناد شرگن
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تاريخچه مختصري از آزمون سراسري تا زمان ارائه طرح حذف كنكور

وزارت علوم براي انجام گزينش دانشــجو« ،مرکز آزمونشناســي» را در بهمن ماه 1347

تاســيس نمود .اولين آزمون ورودي دانشگاهها در سال  ۱۳۴۸به صورت سراسري برگزار شد

و تعداد  47703نفر داوطلب در آن شــرکت کردند .در اين آزمون گزينش دانشجو براي 12

دانشگاه و موسسه آموزش عالي انجام گرفت .1در بهمن ماه  1354تشکيالت سازمان سنجش

آموزش کشور با سه حوزه معاونت فنيپژوهشي ،اجرايي و نظارت بر امور دانشگاهها به تصويب
رسيد .در آن سال طرح آزمايش همگاني و گزينش دانشجو پس از تصويب در شوراي مركزي

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به اجرا گذارده شد و بر اساس آن به معيارهاي زير توجه
شد (نورشاهي:)1377 ،

 .1معدل امتحانات نهايي.

 .2نتايج آزمايش همگاني.

 .3شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاهها.

طي ســالهاي  1355تا  1357در شيوههاي گزينش دانشجو تغيير خاصي اعمال نشد .در

سال  1357بخشهاي سوابقتحصيلي و معدل امتحانات نهايي از روش گزينش حذف شدند

و در ســال  1358آزمون سراســري به دو روش متمركز و نيمه متمركز و بدون شرط سني

برگزار شد (قليپور و همكاران )1379 ،و در سال  1361به دنبال تقاضاي روز افزون اجتماعي
شده بود بار ديگر با تاســيس «دانشگاه آزاد اسالمي» به طور رسمي آغاز گرديد و موسسات
آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي تاســيس شدند (قورچيان و همکاران .)1383 ،در اين
سال آزمون سراســري براي رشتههاي پزشكي ،فنيمهندسي ،كشــاورزي ،الهيات و معارف

اســامي برگزار شــد (قليپور و همكاران ،)1379 ،همچنين آموزش عالي از راه دور و نيمه

حضوري که طي دهه اول انقالب تعطيل شــده بود ،دوباره از سال  1365با تاسيس دانشگاه

پيام نور به طور رسمي آغاز به کار کرد (قورچيان و همکاران .)1383 ،در سال  ،1371امكان
“ .1مراحل تحول گزينش دانشجو در ايران” ،نشريه انديشه جامعه ،شماره  ،6صفحات مختلف.
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بــراي ورود به آموزش عالي ،فعاليت بخش غير دولتي آموزش عالي که پس از انقالب متوقف
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انتخاب رشته براي داوطلبان از  150رشته به حداكثر  100رشته كاهش يافت و گزينش در
تعداد زيادي از رشتهها به صورت بومي استاني ،ناحيهاي و قطبي انجام شد .1در سال 1374

گزينش به صورت غير متمركز صورت گرفت .در ســال  ،1375آزمون مرحله دوم در هر يك
از گروههاي آزمايشــي تصويب شد .در سال  ،1376آزمون براي داوطلبان نظام جديد در يك
مرحله و براي داوطلبان نظام قديم به همان شيوه سابق اجرا شد (نورشاهي .)1377 ،با توجه

به گســترش انفجاري آموزش عالي كشــور ،كنكور سراسري نيز دســتخوش تغييرات بسيار
زيادي از جمله وضع روشهاي گزينش پيچيده مانند بومي گزيني ،ســهميه بندي مناطق و
غيره شــد .شيوه کنوني آزمون به صورت متمركز و چهار گزينهاي ميباشد (طرح پيشنهادي
ســنجش و پذيرش دانشجو براي دانشگاهها و موسســات آموزش عالي )1387 ،به استثناي
تعدادي از شتهها مانند تربيت بدني كه بخش عملي آزمون جزو الينفك آن است و به صورت

نيمه متمركز انجام ميشوند.
طرح حذف كنكور

طرح حذف كنكور كه از ســال  1385در دستور كار كميســيون آموزش و تحقيات مجلس
شوراي اسالمي قرار داشت به دليل اختالف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعويق ميافتاد.

سرانجام كليات اين طرح با اصالحاتي در سال 1386به تصويب رسيد و بررسي جزييات آن به

بعد موكول شد .مطابق اين طرح ميبايست كنكور سراسري تا سال  90حذف و شرط پذيرش
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دانشجو ،سوابق تحصيلي دوران دبيرستان باشد.

در ســال  1386پس از تصويب قانون حذف كنكور در مجلس شــوراي اسالمي ،قانونگذار

در ماده چهار ،كميته كارگروه حذف كنكور را تعيين كرد .اعضاي اين كارگروه شــامل وزراي

آمــوزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکي ،رئيس
ســازمان سنجش آموزش کشــور (دبير كارگروه) و اعضاي كميســيون آموزش و تحقيقات

مجلس شوراي اسالمي هستند.

" .1سازمان سنجش آموزش كشور ،فعاليتها و اقدامات سازمان سنجش آموزش كشور" .تهران ،مرداد  ،1356صفحات
مختلف.
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بــا اينكه قانون حذف كنكور سراســري در مجلس شــوراي اســامي به تصويب رســيد،

وزارتخانههاي مربوطه تا ســال  87موفق به ايجاد هماهنگيهاي الزم در اين راســتا و اجراي

مقدمات حذف كنكور نشــدند .وزير علوم در آبانماه  88پيشــنهاد به تعويق افتادن سه ساله
اجراي قانون حذف كنكور را به مجلس شوراي اسالمي ارائه کرد.

بــا وجود برنامهريزيهاي چند ســاله براي حذف كنكور در ســال  90و جايگزين شــدن

ســوابق تحصيلي براي گزينش دانشجويان ،فرآيند حذف كنكور عملي نشد و بر همين اساس

كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اســامي تصميم گرفت زمان حذف كنكور را
ســال  1394اعالم كند .طبق مصوبه مجلس در ماده  ،10آخرين کنکور به شــيوه فعلي در
ســال  1393برگزار خواهد شد و از ســال  1394با اجرايي شدن اين قانون ،به تدريج وزارت

علوم ،تحقيقات و فن آوري موظف به حذف کنکور و افزايش تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش

دانشجو در دانشــگاهها خواهد بود .همچنين بر اساس اين مصوبه ،سوابق تحصيلي سالهاي
دوم و ســوم دبيرستان داوطلباني که ســال  1394در کنکور سراسري شركت ميكنند ،در

پذيرش ايشــان در دانشــگاهها 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 زير بيان شدند:
و اصلي در مساله گزينش و پذيرش دانشجو قلمداد کرد.

* امنيت آزمون نهايي :بديهي اســت که برگزاري چنين آزمونهايي با گســتردگي و ملي

بودن آن ميبايســت از امنيت و حفاظت حساس و بااليي برخوردار باشد تا بتواند اطمينان و
اعتماد ملي را نســبت به خود جلب نمايد ،در غيراين صورت نميتوان با تســامح به برگزاري
اين آزمونها اقدام کرد.

* وجود ضعف در ارتباطات سيســتماتيک بين وزارتخانههاي علوم و آموزش و پرورش كه

از الزامات اجراي قانون پذيرش دانشــجو اســت .تحقق اين امر نيازمند ايجاد زيرساختهاي
اساسي ميباشد.

سال هشتم  -شماره  - 26پاییز 93

* استاندارد سازي آزمونهاي نهايي :موضوعي که ميتوان آن را به عنوان يک دغدغه مهم

78

پژوهش در نظامهاي آموزشی

* مشــکل داوطلبان فاقد سوابق تحصيلي :گزينش ســوابق تحصيلي فقط براي دارندگان

ديپلم آزمون ســال  84به بعد اعمال ميگردد که آزمون آنها بصورت کشوري برگزار گرديده،

براي داوطلباني که ديپلم خود را قبل از ســال  84کســب نموده و امتحانات اخذ ديپلم آنها
کشوري نبوده است ،چه تدبيري انديشيده شده است؟

* مــاک قانون پذيرش دانشــجو چگونه خواهد بود؟ چنانچه معــدل کتبي ديپلم مالک

پذيرش داوطلبان باشد ،در آزمون سراسري سال  1387فقط در گروه رياضي ،تعداد  922نفر
معدل کتبي ديپلم باالي  19.50و در مجموع  4467نفر باالتر از  19داشتهاند و اين واقعيت

كه اغلب دارندگان رتبههاي برتر اين گروه ،رشــته مهندســي برق دانشگاه صنعتي شريف را

بــه عنوان اولين انتخاب خود ثبت كردهاند و ظرفيت مورد نظر تنها  100نفر اســت! اولويت
بندي پذيرش داوطلبان براي يک ظرفيت  100نفري چگونه خواهد بود؟ چه تفاوت واقعي و

معني داري بين معدلهاي  19.63و  19.62است؟ (در آن سال تعداد  62نفر معدل 19.62

داشــتهاند) .مشــکل ميتوان ادعا کرد بين معــدل  19.62و  19.63از نظر آماري ،اختالف

معنيداري وجود دارد.

* مشکالت پذيرش بر اساس نتايج آزمونهاي تشريحي دوره متوسطه:

* تاثيــر نظرات شــخصي و قضاوتهاي ذهني تصحيح کننــدگان در تصحيح و نمرهدهي

سوالهاي تشريحي.
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* عدم امکان تصحيح پاســخهاي تشريحي به صورت سوال به سوال با توجه به تعداد زياد

ورقههاي امتحاني.

* وقتگير بودن و ضرورت بهرهگيري از افراد متخصص جهت تصحيح سوالهاي تشريحي.

* درصد پوشــش مباحث آموخته شده در سواالت تستي ،بسيار بيشتر از آزمون تشريحي

است (تعداد سوال بيشتر).

* عدم امكان تصحيح اوراق امتحاني به صورت كشوري.

* متضرر شــدن داوطلبان مناطق محروم :يک بررســي آماري که بــر روي معدل و نمره

کل شــرکت کنندگان و پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال  1387صورت پذيرفته است،
نشــان ميدهد ،در صورت اعمــال معدل کتبي ديپلم بعنوان ســابقه تحصيلي ،اختالف بين
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بزرگترين و كوچكترين معدلها ،بيش از اختالف در نمره کلها خواهد بود .اين امر بخصوص
در اســتانهاي محروم همچون استان سيستانو بلوچســتان ،هرمزگان و لرستان ،نسبت به
استانهاي ديگر کام ً
ال مشهود است .بطور كل سطح سوابق تحصيلي در اين استانها به مراتب

پايينتر از استانهايي همچون تهران ،يزد و اصفهان است.

* امکان رسوخ و گســترش فساد مالي پيرامون آزمون در سيستمهاي قائم به تواناييهاي

فردي دبيران.

بــا توجه به مطالب ذکر شــده ،بايد ديد که آيا طرح حذف کنکور بــا تمام مزايا ،معايب و

موانع آن عملي خواهد شــد يا خير؟ آيا فرايند کنکور در کشــور ما که به شکل کنوني آن در

ســطحي ملي برگزار ميشــود ،از فرايند گزينش دانشجو حذف خواهد شد يا خير؟ آيا اينکه

ســاختار کنوني آن تغيير خواهد کرد؟ و در نهايت سال حذف کنکور يا تغيير ساختار آن چه

سالي خواهد بود؟

بــا در نظــر گرفتن مطالب باال بر آن شــديم تا تحقيقي در اين زمينــه انجام دهيم و نظر

داوطلبان را كه اصليترين مشــتريان اين طرح هستند جويا شــويم .در اين راستا مخاطبان

را دانشجويان کارشناســي در نظر گرفتيم که حداقل يک بار آزمون سراسري را تجربه کرده
باشند و چگونگي برگزاري و شرکت در اين آزمون براي آنها كام ً
ال روشن باشد.
پيشينه تحقيق

آن به ارزيابيهاي صورت گرفته توسط سرويس خدمات شهري امپراتوري چين برميگردد و

سرآغاز آن  200ســال قبل از ميالد بوده است .برخي نيز متقدند که ايده گزينش داوطلبان

براي ورود به آموزش عالي با برگزاري آزمون ،ريشــهاي اسپانيايي دارد .اما آزمونهاي ورودي
اســتاندارد براي اولين بار در دهههاي اول قرن بيســتم در آمريکا اجرا شــدند .در کشور ما،

امروزه کمتر فردي را ميتوان يافت که در يک آزمون در مقياس وســيع شرکت نکرده باشد.
اين آزمونها جهت گزينش افراد شايســته به آموزش عالي برگزار ميشــوند و از اســتاندارد

بااليي برخوردارند .تجربه ســازمان سنجش آموزش کشور در امر برگزاري آزمونها همواره رو

به بهبود بوده اســت .در عين حال بايد گفت که همواره ديدگاههاي موافق و مخالف بسياري
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در مورد اين آزمونها وجود داشــته و دارد که نظرات همه آنها قابل توجه اســت .آزمونهاي
ورودي دانشگاهها داراي سابقه طوالني در سطح دنيا ميباشند و تجارب زيادي در اين زمينه

وجود دارد و ميتوان از طريق بوميسازي تجارب کشورهاي ديگر جهت بهبود سيستم موجود
پذيرش دانشجو در ايران بهره جست (ذولفقارنسب و يادگارزاده)1390 ،

بررسيها نشان ميدهند که در کشور ما منابع محدودي در خصوص آزمونها و نظر سنجي

در ايــن خصوص وجود دارد و بيشــتر پژوهشهاي صورت گرفته نيز به بررســي معايب اين

آزمونها پرداختهاند .در ادامه ابتدا به مواردي اشــاره ميکنيم که ضرورت گزينش دانشجو را
بر اساس آزمون بيان ميکنند .ســپس مواردي از معايب مطرح شده در خصوص گزينش بر
اساس آزمون را ميآوريم.

عربمــازار ( )1371بيان کــرد که اهميت و ضرورت گزينش دانشــجو از آن جهت واضح

است که ارزش نيروي انساني متخصص که بتواند چرخهاي عظيم پيشرفت و ترقي در جامعه
را بگرداند ،روز به روز بيشــتر احساس ميشــود .با توجه به کمبود ظرفيت دانشگاهها و لزوم

اســتفاده هر چه بيشــتر و بهتر از تواناييهاي جوانان و امکانات آموزشي کشور لزوم دقت و
توجه در گزينش دانشــجو آشــکار ميشــود .کاردان ( )1381به راههاي عمده گزينش بهتر

دانشجو اشــاره نموده است .به اعتقاد کاردان ارزشــيابي روشهاي گزينش دانشجو در همه

ســطوح آموزش عالي ضروري است و در اين کار بيش از هر چيز بايد مباني فلسفي نهفته در
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آنها را شناخت و براي بهبود آنها با توجه به دگرگوني نقش دانشگاه در جامعه و شرايط الزم

براي تحصيالت دانشگاهي از يک سو و ويژگيهايي که دانشجو بايد داشته باشد از سوي ديگر
مباني تازهاي را مشــخص ساخت .فيشمن و پســا ( )1960در پژوهشي با عنوان «مطالعات

مربوط به پذيرش دانشگاه» بيان کردند که آزمون بر اساس روشهاي استاندارد استعداديابي
و نيز نتايج امتحاني که توســط سازمانهاي ملي و منطقهاي انجام ميشود ،بخش قابل قبول
و پذيرفتهشــدهاي از فرايند پذيرش و انتخاب دانشجو اســت .نيکنژاد ( )1381در مقالهاي
با عنوان «دانشــگاه ويژه ،روشــي نو در پذيرش دانشجو» به جستجوي يک سيستم آموزشي
فرضي «ايدهآل» ميرود و ســرانجام به جاده هموار «دانشــگاه ويــژه» گام مينهد ،تا بتواند
دروازهاي ديگر را براي ادامه تحصيل همه عالقهمندان در مقاطع مختلف تحصيلي بگشــايد.
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به نظر آتکينســون ( ،)2001بايد در آزمون ورودي دانشگاههاي ايالتي بازنگري شود .از اين
رو براي بهبود آزمون ورودي ،ايالتها در حال تهيه ايدههاي بهتري در آن باره هستند .براي

نمونه آزمون جديد و بازســازي شده ،يک نمونه نوشــتاري دارد که داوطلب  25دقيقه زمان

خواهد داشــت تا مقالهاي خوب با هنجارهاي دستوري و علمي بنويسد .افزون بر اين ،در اين
آزمون توانايي رياضي فرد در ســطوح مختلف بررسي ميشــود .نتايج چندين بررسي نشان

ميدهد که دانش آموزاني که در درس رياضي دبيرستان از سطح بااليي برخوردار بودهاند ،در
دانشگاه موفقترند (اياالت متحده آمريکاي امروز .)2005 ،نهضت ( )1351نشان داد که بين

نمرات امتحان ورودي دانشــگاه و امتحانات دبيرســتان رابطه نزديکي وجود داشته و ضرايب

همبستگي آنها بين  0/3تا  0/7بوده .آقازاده ( )1377نشان داد که ورود داوطلباني که سوابق
تحصيلي درخشــاني ندارند و توانمنديهاي الزم را براي ادامه تحصيل در دانشــگاهها کسب

نکردهاند ،آثار منفي بر کار دانشگاهها ميگذارد .همچنين جاوداني ( )1386بيان کرد که بدون
شــک وجود ساز و کارهايي که موجب شود ،کساني که از توانايي بيشتر برخوردارند به عرصه
آموزش عالي راه يابند امري ضروري است .برخي محققان در پژوهشهاي خود دريافتهاند که

تاثير خودپنداره در پيشــرفت تحصيلي بســيار زياد است و حتي بيشتر از هوش موثر است و

انگيزه پيشــرفت به تنهايي کافي نيست بلکه فرد بايد عالوه بر انگيزه باال ،خودپنداره مثبتي

نيز از خود داشته باشد (دارابي .)1380 ،ابوالقاسمي ( )1381شيوع اضطراب امتحان در دانش
که داوطلبان شــهري و كســاني كه تحصيالت والدين آنان بيشتر است شانس بيشتري براي

ورود بــه آموزش عالي دارند .در ضمن وضعيــت خوب اقتصادي خانواده تاثير مثبتي بر ورود
فرزندان به دانشگاه دارد (قارون .)1385 ،نوغابي ( )1386عرصه رقابت براي ورود به آموزش
عالي را الزاماً استعداد دانشآموزان نميداند و حمايتهاي اقتصادي-فرهنگي خانواده را مهم
ميداند و نتيجه ميگيرد كه ســرمايه اجتماعي ،ســرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي سهم

مثبت و معناداري بر احتمالي قبولي و نمره کســب شــده داوطلبان دارد .آمار و ارقام موجود

در نمرات پذيرفته شــدگان کنکور سراســري سالهاي  1365تا  1367حاکي از اين واقعيت
است که دانشــجويان فاقد کيفيت الزم براي آموزش عالي به دانشگاهها راه يافتهاند .در سال
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آموزان دبيرستاني ايراني را  17.2درصد گزارش كرده است .در يک مطالعه مشابه معلوم شد
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 1367در گروههاي علوم تجربي و رياضي بيش از  70درصد پذيرفته شدگان با نمرات کمتر
از ده وارد دانشــگاه شدهاند .بر اساس پژوهشهاي فوق ميتوان پرسيد :سرنوشت کساني که
با امتيازات ويژه (رانت) از ســد کنکور گذر داده ميشــوند ،در دوره تحصيلي در دانشگاه چه

ميشــود؟ (وحيدي .)1379 ،با نگاهي به پژوهشها ،ديده ميشود که دلهره زياد از کنکور يا

هر آزمون ديگر ،کارکرد فرد را پايين ميآورد و ميتواند کاهش توجه و تمرکز ،فراموشــي و
حواس پرتي ،افزايش ميزان خطا ،کاهش نوآوري ،کاهش چابکي در کار يا پاسخدهي ،کاهش
توان ســازماندهي و کاهش در توان حافظه کوتاه مدت و بلند مدت را در پي داشــته باشــد

(زيدنر1992 ،؛ بنســون ،بندوالس وهاچينســون .)1994 ،صادقي ( )1378نيز در پژوهش

خــود ،ميان دلهره آزمون و کاميابي در کنکور رابطهاي منفي و معنادار يافت .فرآيند برگزاري
كنكور ،ميتواند دلهرهزا باشــد .زيرا نميتوان دانســتهها و مهارتهاي يك نفر را كه در طول
مدت  12ســال به دست آمده ،در يك آزمون يك يا دو روزه و با  300پرسش چند گزينهاي

دريافــت( .حج فــروش1381 ،؛ کاردان .)1381 ،بهرامي ( )1376در مطالعهاي بر روي 400

دانش آموز دبيرســتاني دختر و پسر اصفهان نشــان داد كه  41درصد آنان اضطراب امتحان
دارند .ســبحاني و شهيدي ( )1386در پژوهشــي با عنوان «آسيبشناسي کنکور و بررسي
امکان حدف آن در پديرش دانشــجو» بيان کردند که بايد از اقدامات شــتابزده در خصوص

تغيير در آزمون سراسري پرهيز کرد و يکي از کارهاي که ميتواند اضطراب ناشي از کنکور را
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کاهش دهد برگزاري آن بيش از يک بار در سال است .همچنين اظهار کردند که بيان شرايط
فردي مورد نياز براي داوطلبان از طرف دانشگاهها ميتواند به داوطلبان کمک کند که بدانند
استعداد و توانايي الزم را در رشته شهر مورد نظر دارند يا نه.

بــا توجه به بيانات مذکور و پژوهشهاي صورت گرفتــه در اين زمينه ،هدف اين پژوهش

پاسخگويي به سوالهاي اصلي زير ميباشد:

 .1آيا جنسيت پاسخ دهندگان بر تعداد دفعات شركت در آزمون سراسري ،ترجيح در مورد

نوع ورود به آموزش عالي و تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش

دانشجو تأثير گذار است؟

 .2آيا تعداد دفعاتي كه پاســخ دهندگان در آزمون سراسري شركت كردهاند بر ترجيح آنها
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در مورد نوع ورود به آموزش عالي ،تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در

پذيرش دانشجو ،افزايش فعاليت و برنامهريزي در باال بردن معدل با حذف آزمون سراسري و

نظر آنها در مورد تأثير سوابق تحصيلي بر ميزان اضطراب داوطلبان تأثير گذار است؟

 .3آيا از ديدگاه دانشــجويان حذف آزمون سراسري ميتواند باعث افزايش تعداد متقاضيان

ورود به دانشگاهها و افزايش فعاليت و برنامهريزي براي باال بردن معدل شود؟

 .4آيا از ديدگاه دانشــجويان تأثير ســوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو ميتواند بر ميزان

استرس داوطلبان آزمون سراسري تأثير گذار باشد؟

 .5از ديدگاه دانشجويان چه عواملي بر عدم موفقيت برخي از داوطلبان در آزمون سراسري

ميتواند تاثيرگذار باشد؟

 .6محاسن و معايب طرح حذف آزمون سراسري از ديدگاه دانشجويان چيست؟

روش

اين تحقيق از نوع كاربردي ميباشــد و با توجه به ماهيت موضوع و اهداف طرح ،روش انجام

پژوهش توصيفي از نوع پيمايشــي است .جامعه آماري تحقيق حاضر ،کليه دانشجويان شاغل
به تحصيل در دانشــگاهها و موسســات آموزش عالي دولتي اســتان تهران در سال تحصيلي

 1387هستند.

در اين پژوهش از نمونهگيري به روش خوشهاي چند مرحلهاي استفاده شده است .بنابراين

کبيــر و تربيت معلم) با روش تصادفي ســاده 1تعيين شــدند .حجم نمونه الزم با اســتفاده
از فرمــول کوکران بــراي جامعه با حجم نامشــخص و پارامترهاي پيشــنهادي  p = 0/ 5و

 d = 0/ 07محاســبه شد كه نمونهاي به تعداد  196را پيشــنهاد كرد و در نهايت عدد 200
براي ادامه تحقيق انتخاب شــد .هر دانشگاه  50نمونه .پرسشنامه مورد نظر طراحي ،به روش
تصادفي توزيع ،تكميل و جمع آوري شــد (از هر دانشــگاه  50دانشجو ( 25دانشجوي دختر

و  25دانشــجوي پسر)) .در اين پژوهش از پرسشنامه محققساخته (چندگزينهاي و  2سوال
1. Simple Random Sampling
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براي گردآوري دادههاي مربوط به اين پژوهش ابتدا  4دانشــگاه (تهران ،شهيد بهشتي ،امير
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پاسخ باز) براي بررسي نگرش دانشجويان در مورد حذف آزمون سراسري استفاده شده است
كه پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مقدار  0/85به دست آمده كه در حد مناسب

ميباشد .تجزيه و تحليل دادههاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و تحليلي صورت گرفته

اســت .در سطح توصيفي با استفاده از شيوههاي آماري نظير جدول توزيع فراواني به توصيف
دادهها پرداخته شــده است و در ســطح تحليلي براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمون (خي

دو)  1 χ 2استفاده شده است .نرم افزار مورد استفاده براي اين تحقيق  20 Spssميباشد.
يافتهها

يافتههاي تحقيق نشــان ميدهد  %50از پاســخگويان (پرسشنامههاي جمع آوري شده) زن

و  %50آنها مرد ميباشــند %62.5 .از پاسخگويان يک بار %27 ،دو بار %5 ،سه بار و  %5.5از
ايشــان بيش از سه بار در آزمونسراسري شرکت کردهاند .همچنين نظر پاسخگويان در مورد

نوع ورود به آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن به صورت جدول زير ميباشد:
ddجدول  :1توزيع فراواني نظر پاسخ دهندگان در مورد ترجيح نوع ورود به آموزش عالي
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فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

آزمونسراسري

41

20/50

20/50

سوابقتحصيلي

47

23/50

44

آزمونسراسري با تاثير سوابقتحصيلي

78

39
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ساير روشها

34

17

100

جمع کل

200

100

همانطور كه در جدول شــماره يک مشاهده ميشــود 39 ،درصد از افراد نمونه براي ورود

به آموزش عالي آزمونسراسري با تاثير سوابقتحصيلي 23/5 ،درصد سوابقتحصيلي و 20/5

درصد آزمون سراســري را مناسب ميدانند و  17درصد از پاسخگويان به گزينه ساير روشها
) 1. Chi squar( ( χ
2
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اشــاره کردهاند .نظر پاسخگويان در مورد مهمترين علت ناموفق بودن برخي از داوطلبان نيز

مورد بررســي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه  36درصد از افراد نمونه مهمترين علت ناموفق

بــودن برخي از داوطلبان را عدم وجود انگيزه 30 ،درصد نوع مدرســه و محيط آموزشــي،
12/5درص د آشــفتگي بازار کار در آينــده 8/5 ،درصد عدم توانايي داوطلب 7 ،درصد خانواده
و  5درصد عدم اســتفاده از کالسهاي کمک آموزشــي ميدانند و  1درصد گزينهي ســاير

مــوارد را انتخاب کردهاند .نظر پاســخگويان در مورد تأثير حذف آزمون سراســري بر ميزان
اضطراب داوطلبان نيز مورد بررســي قرار گرفت نتايج حاصل نشان داد كه  38درصد از افراد

نمونه معقدند که تأثير ســوابقتحصيلي يا شرط معدل در آزمون سراسري اضطراب داوطلبان
را افزايــش ميدهد 36/5 ،درصد معتقدند که اضطــراب داوطلبان را كاهش ميدهد و 25/5

درصــد معتقدند که تأثيري بر ميزان اضطــراب داوطلبان ندارد .که اين نتايج ميتواند حاکي

از آن باشــد که تاثير سوابق تحصيلي ميتواند اين نگراني را در داوطلبان ايجاد کند که شايد

عملکرد تحصيليشــان بر نتيجه آزمون آنها تاثير بگذارد و اين نگراني اضطراب آنها را افزايش

دهد .نظر پاســخگويان در مورد تأثير حذف آزمون سراسري بر افزايش فعاليت و برنامهريزي
آنها در باال بردن معدل نيز مورد بررســي قرار گرفت 69 .درصد از افراد نمونه اظهار داشتهاند
كه با حذف آزمونسراسري فعاليت و برنامهريزي خود را در باال بردن معدل افزايش ميدهند

( 32/5درصــد مــرد 36/5 ،درصد زن) و  31درصد از افراد نمونه اظهار داشــتهاند كه حذف
مرد 13/5 ،درصد زن) .همچنين نظر پاســخگويان در مورد تاثير حذف آزمون سراســري بر
تعداد متقاضيان ورود به دانشگاهها نيز مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل نشان داد که 58

درصد از افراد نمونه معتقدند که حذف آزمونسراسري تعداد متغاضيان ورود به دانشگاهها را
افزايش ميدهد 29/5 ،درصد معتقدند که حذف آزمونسراســري تأثيري بر تعداد متقاضيان

ورود به دانشــگاهها ندارد و 12/5درصد معتقدند که حذف آزمونسراســري تعداد متغاضيان

ورود به دانشگاهها را کاهش ميدهد .نظر پاسخگويان در مورد تأثير استعداد تحصيلي ،هوش
و مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو نيز مورد بررســي قرار گرفت .نتايج حاصل نشان داد که

 76/5درصد از افراد نمونه مايلند استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو
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آزمونسراســري تأثير ي بر فعاليت و برنامهريزي آنها در باال بردن معدل ندارد ( 17/5درصد
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در نظر گرفته شــود ( 37درصد مرد 39/5 ،درصــد زن) و  23/5درصد از افراد نمونه مخالف

تأثيراستعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو ميباشند ( 13/5درصد مرد،

 10درصد زن) .نظر پاســخگويان در مورد اينكه چه درسها يا محتواي ديگري را در پذيرش
دانشــجو الزم ميدانند ،مورد بررسي قرار گرفت .اين سوال به صورت بازپاسخ طراحي شده و

نتايج تا حد ممكن طبقه بندي شــد .نتايج نشــان داد كه فقط  75نفر از افراد نمونه به سؤال
فوق پاسخ دادهاند .با دسته بندي پاسخها در نهايت سه ردهي زير بدست آمد:
* تمرکز بيشتر بر درسهاي اختصاصي،

* تمرکز بيشتر بر درسهاي عمومي،
* حذف دروس عمومي.

از افراد پاســخ دهنده 31 ،نفر ( 15.5درصد) به ســه گزينهي باال اشاره کردهاند و سايرين

پاسخهاي بي ربط و غير قابل استفاده داده بودند كه از تحقيق حذف شد .از پاسخهاي مرتبط،

 9/5درصد معتقد بر تمرکز بيشــتر بر دروس اختصاصي 4 ،درصد معتقد بر تمرکز بيشتر بر
دروس عمومي و  2درصد معتقد بر حذف دروس عمومي ميباشــند 84/5 .درصد از افراد نيز
پاســخ بيربط دادهاند .ارتباط جنسيت افراد نمونه با تعداد دفعات شركت در آزمون سراسري

نيز مورد بررســي قرار گرفت نتايج نشــان داد که  62/5درصد از پاسخگويان يک بار (22/5

درصد مرد 40 ،درصد زن) 27 ،درصد دو بار ( 17درصد مرد 10 ،درصد زن) 5 ،درصد ســه
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بار ( 1درصد مرد 4 ،درصد زن) و  5/5درصد بيش از ســه بار ( 1/5درصد مرد 4 ،درصد زن)

در آزمون سراســري شــرکت کردهاند .با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح

معنيداري  )0/937اســتقالل جنسيت و تعداد دفعات شــرکت در آزمون سراسري پذيرفته
ميشود .همچنين ارتباط جنسيت افراد نمونه با نظر آنها در مورد نوع ورود به آموزش عالي

نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل به شرح زير ميباشد:

* از  50درصد پاســخ دهندگان مرد 21/5 ،درصد آنها در مورد نوع ورود به آموزش عالي

آزمونسراسري با تاثير سوابقتحصيلي 10/5 ،درصد آزمونسراسري 9 ،درصد سوابقتحصيلي

و  9درصد گزينهي ساير روشها را انتخاب کردهاند.

* همچنيــن از  50درصد پاســخ دهندگان زن 17/5 ،درصد آنهــا در مورد نوع ورود به
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آموزشعالي آزمونسراسري با تأثير سوابق تحصيلي 14/5 ،درصد سوابقتحصيلي 10 ،درصد

آزمونسراســري و  8درصد گزينهي ساير روشها را انتخاب کردهاند .كه مشاهده ميشود در

هر دو جنس آزمون سراسري با تأثير سوابق تحصيلي بيشترين درصد فراواني را دارد.

* به طور كلي  83درصد از پاسخدهندگان آزمون سراسري با تأثير سوابق تحصيلي را براي

ورود بــه آموزش عالي انتخاب كردهاند .با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح
معنيداري  )0/316استقالل جنســيت و ترجيح در مورد نوع ورود به آموزش عالي پذيرفته
ميشــود .يعني نميتوان که ترجيح پاســخدهندگان در مورد نــوع ورود به آموزش عالي به

جنسيت آنها وابسته است.

با بررســي ارتباط جنســيت افراد نمونه با نظر آنها در مورد تأثير سوابق تحصيلي بر ميزان

اضطــراب داوطلبان با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح معنيداري )0/415

اســتقالل اين دو نتيجه شــد .همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح

معنيداري )0/221جنســيت افراد نمونه و افزايش فعاليت و برنامهريزي آنها براي باال بردن
معدل با حذف آزمون سراسري ،مستقل هستند .جنسيت افراد نمونه با نظر آنها در مورد تأثير

اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو نيز مورد بررسي قرار گرفت كه
نتايج حاصل از آن به شرح زير ميباشد:

مرد

تمايل بهتأثيراستعداد تحصيلي ،هوش
ومطالعاتآزاد در پذيرش دانشجو

جنسيت

زن

جمع

بلي

37

39/5

76/5

خير

13

10/5

23/5

درصد
فراواني

50

50

100
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ddجدول  :2جدول توافقي درصد فراواني جنسيت افراد نمونه با نظر انها در مورد تأثير استعداد
تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو
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از  50درصد پاســخ دهندگان مرد 37 ،درصد تمايل به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و

مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو دارند و  13درصد تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش

و مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو ندارند .از  50درصد پاســخ دهندگان زن 39/5 ،درصد
تمايل به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو دارند و 10/5
درصد تمايل ندارند.

مشــاهده ميشود که در مجموع تمايل به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد

در پذيرش دانشجو بيشــترين درصد فراواني را دارد ( 76/5درصد) .همچنين فرض استقالل

جنسيت داوطلبان از تمايل آنها به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش
دانشجو نيز مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نتايج حاصل از آزمون مربع کاي دو (با سطح

معنيداري  )0/404استقالل آن دو پذيرفته شد.

همچنين ارتباط بين تعداد دفعاتي كه افراد نمونه در آزمون سراســري شــركت كردهاند با

نظــر آنها در مورد نوع ورود به آموزش عالي نيز مورد بررســي قرار گرفت و نتايج حاصل به
شرح زير ميباشد:

* از  62/5درصد از افراد نمونه که يک بار در آزمونسراســري شرکت کردهاند ،نظر 28

درصد در مورد نوع ورود به آموزشعالي آزمونسراســري با تاثير سوابقتحصيلي 15 ،درصد

ســوابقتحصيلي و 10/5درصد آزمونسراسري ميباشد و  3/5درصد گزينهي ساير روشها را
سال هشتم  -شماره  - 26پاییز 93

انتخاب کردهاند.

* از  27درصد شــرکتکنندگاني که دو بار در آزمونسراســري شرکت کردهاند ،نظر 9/5

درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي ،آزمونسراســري با تاثير سوابق تحصيلي 8 ،درصد

آزمونسراســري 5/5 ،درصد ســوابقتحصيلي ميباشــد و  4درصد گزينهي ساير روشها را

انتخاب کردهاند.

* از  5درصد شرکتکنندگاني که سه بار در آزمونسراسري شرکت کردهاند ،نظر 1درصد

در مورد نوع ورود به آموزش عالي ،آزمونسراســري 2 ،درصد ســوابقتحصيلي و  0/5درصد
آزمونسراسري با تاثير سوابق تحصيلي ميباشد و  1/5درصد گزينهي ساير روشها را انتخاب

کردهاند.

 ...هطبار رد نارهت ناتسا يتلود ياههاگشناد نايوجشناد شرگن

89

* از  5/5درصد شــرکتکنندگاني که بيش از ســه بار در آزمونسراسري شرکت کردهاند،

نظر  1درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي ،آزمون سراســري1 ،درصد سوابقتحصيلي و
 1درصد آزمونسراســري با تاثير سوابقتحصيلي ميباشد و  2/5درصد گزينهي ساير روشها

را انتخاب کردهاند .به طور كلي مشــاهده ميشود كه آزمون سراسري با تأثير سوابقتحصيلي

بيشترين درصد فراواني را در بين ساير گزينهها دارد ( 39درصد).

با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح معنيداري  )0/072اســتقالل تعداد

دفعاتي که افراد نمونه در آزمونسراســري شرکت کردهاند از نظر آنها در مورد نوع ورود به
آموزش عالي پذيرفته ميشود .يعني نميتوان گفت که نظر آنها در مورد نوع ورود به آموزش

عالي به تعداد دفعاتي که در آزمون سراســري شرکت کردهاند وابسته است .ارتباط بين نظر
پاســخگويان درباره تأثير حذف آزمونسراســري بر افزايش فعاليت و برنامهريزي آنها در باال

بردن معدل و تعداد دفعاتي که در آزمون سراســري شــرکت کردهاند نيز مورد بررسي قرار
گرفت و با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با سطح معنيداري  )0/012استقالل اين

دو رد ميشود .يعني نميتوان ادعا كرد كه ارتباطي بين تعداد دفعاتي كه پاسخ دهندگان در
آزمون سراسري شــركت كردهاند و نظر آنها در مورد تأثير حذف آزمون سراسري بر افزايش
فعاليت و برنامهريزي در باال بردن معدل وجود ندارد .با بررسي ارتباط بين تمايل پاسخگويان

به تاثير اســتعداد تحصيلي ,هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو و تعداد دفعاتي که در
يعني نميتوان گفت تمايل پاســخدهندگان به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد
در پذيرش دانشجو به تعداد دفعاتي که در آزمونسراسري شرکت کردهاند وابسته است.
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ازمون سراســري شرکت کردهاند (با ســطح معنيداري  )0/607استقالل اين دو نتيجه شد.
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ddجدول شماره  :3جدول توافقي درصد فراواني نظر افراد نمونه در مورد نوع ورود به آموزش عالي با
تمايل آنها به تأثير استعداد ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو
نوع ورود به آموزش عالي
سوابق آزمونسراسري با تاثير ساير
آزمون
روشها
سوابقتحصيلي
سراسري تحصيلي

تمايل به تأثير استعداد
تحصيلي ،هوش و مطالعات
آزاد درپذيرش دانشجو

جمع

بلي

14.5

17.5

31

13.5

76.5

خير

6

6

8

3.5

23.5

جمع

20.5

23.5

39

17

100

ارتباط نظر پاســخگويان در مورد نوع ورود به آموزش عالي با تمايل آنها به تأثير اســتعداد

تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو نيز مورد بررســي قرار گرفت که نتايج
حاصل از آن به شرح زير ميباشد:

* از  76.5درصد پاسخ دهندگان که تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد

در پذيرش دانشــجو دارند ،نظر  31درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي آزمونسراسري

با تأثير سوابقتحصيلي 17.5 ،درصد سوابقتحصيلي و  14.5درصد آزمون سراسري ميباشد

و 13.5درصد گزينهي ساير روشها را انتخاب کردهاند.

* از  23.5درصد پاسخ دهندگان که تمايل به تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد
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در پذيرش دانشجو ندارند ،نظر  6درصد در مورد نوع ورود به آموزش عالي ،آزمونسراسري6 ،

درصد سوابقتحصيلي و  8درصد آزمونسراسري با تاثير سوابقتحصيلي ميباشد و  3.5درصد

گزينهي ساير روشها را انتخاب کردهاند.

* همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون کايدو (با سطح معني داري  )0/702استقالل

ترجيح پاسخگويان در مورد نوع ورود به آموزش عالي و تمايل آنها به تأثير استعداد تحصيلي،
هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو پذيرفته ميشود.

با بررســي ارتباط نظر افراد نمونه در مورد تأثير ســوابقتحصيلي يا شرط معدل بر ميزان

اضطــراب داوطلبــان و نظر آنها در مورد تأثير حذف آزمونسراســري بــر افزايش فعاليت و
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برنامهريزيشــان در باال بردن معــدل ،با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو (با ســطح
معنيداري  )0استقالل اين دو رد ميشود .همچنين با بررسي تأثير حذف آزمونسراسري بر
افزايش فعاليت و برنامهريزي افراد نمونه در باال بردن معدل از تمايل آنها به تأثير اســتعداد

تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو با توجه به نتايج حاصل از آزمون کاي دو
(با سطح معنيداري  )0/99استقالل اين دو نتيجه ميشود.

سایر يافتهها

از  39درصد پاســخدهندگان كه آزمون سراسري با تأثير ســوابق تحصيلي را بهترين گزينه
بــراي ورود به آموزش عالي ميدانند 31 ،درصد تمايل به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و
مطالعات آزاد در پذيرش دانشــجو دارند و  8درصد تأثير آن را الزم ميدانند 62/5 .درصد از

پاســخگويان يك بار در آزمون سراسري شــركت كردهاند .از اين تعداد  28درصد آنها آزمون
سراسري با تأثير سوابق تحصيلي را بهترين گزينه براي ورود به آموزش عالي ميدانند (10/5

درصد آزمون سراســري 15 ،درصد سوابق تحصيلي 9 ،درصد ساير روشها) 23/5 .درصد از

كل افراد نمونه اعتقاد به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو
ندارند .از اين تعداد  13درصد آنها را مردان تشــكيل ميدهند .همچنين  8درصد آنها آزمون
سراســري با تأثير سوابق تحصيلي را بهترين گزينه براي ورود به آموزش عالي ميدانند .نظر

 20.5درصد افراد شــرکتکننده در نظر سنجي براي ورود به آموزش عالي ،آزمون سراسري
درصد زن) و  17درصد گزينه ساير روشها ( 9درصد مرد و  8درصد زن) را انتخاب کردهاند.

از  69درصد از افراد نمونه که با حذف آزمون سراســري فعاليت و برنامهريزي خود را در باال

بردن معدل افزايش ميدهند 50.5 ،درصد تمايل به تاثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات
آزاد در پذيرش دانشــجو دارند و  18.5درصد تمايل ندارند و از  31درصداز افراد نمونه که با
حذف آزمون سراســري فعاليت و برنامهريزي خــود را در باال بردن معدل افزايش نميدهند،

 26درصد تمايل به تاثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو دارند
و  5درصد تمايل ندارند .از  23.5درصد از افراد نمونه که نظرشان براي ورود به آموزش عالي
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( 10.5درصــد مرد و  10درصد زن) 23.5 ،درصد ســوابق تحصيلــي ( 9درصد مرد و 14.5
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سوابق تحصيلي ميباشد 22.5 ،درصد با حذف آزمون سراسري فعاليت و برنامهريزي خود را
در باال بردن معدل افزايش ميدهند و از  39درصد از افراد نمونه که نظرشــان براي ورود به
آموزش عالي آزمون سراســري با تاثير سوابق تحصيلي ميباشد 24.5 ،درصد با حذف آزمون
سراســري فعاليت و برنامهريزي خود را در باال بــردن معدل افزايش ميدهند .همچنين نظر

پاســخدهندگان در مورد تاثير حذف آزمون سراسري بر افزايش فعاليت و برنامهريزي آنها در
باال بردن معدل به تعداد دفعاتي که در آزمون سراسري شرکت کردهاند (با سطح معنيداري

 )0/008وابســته است ،که ميزان اين همبســتگي  0/18ميباشد 15/5 .درصد از افراد نمونه
تمايل به لحاظ کردن دروس يا محتواي ديگر در پذيرش دانشــجو دارند ( 9درصد مرد6/5 ،

درصد زن).

همچنين نظر دانشــجويان در مورد محاسن و معايب طرح حذف آزمون سراسري نيز مورد

بررسي قرار گرفت .اين سوال نيز به صورت بازپاسخ طراحي شده است .نتايج حاصل به شرح
زير بدست آمد:
نقاط ضعف:

•كاهش تقاضا براي ورود به دانشگاههاي درجه ي دوم و سوم (.)%23
•كاهش قبولي دانش آموزان مناطق محروم (.)%15

•عدم همساني در مدارس كشور به لحاظ سطح علمي (.)%60
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•عدم وجود آزمونهاي استاندارد و نهايي در سيستم آموزش و پرورش (.)%71
نقاط قوت:

•اعمال سابقه تحصيلي دانش آموزان در گزينش آنها براي رشتههاي دانشگاهي (.)%85

•انتخاب رشته و دانشگاه مورد عالقه توسط دانش آموزان متناسب با سوابق ايشان (.)%12

•كاهش پيامدهاي ناگوار ناشــي از ناكامي در كنكور (فرار از خانه ،خودكشي ،افسردگي و
.)%13( )...

•كاهش درآمد موسسات آزاد (.)%2

•ورود به دانشگاه بر اساس شايستگي (.)%76
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•روش تستي قابليت ارزيابي صحيح تواناييها را در يك امتحان چند ساعته ندارد (.)%17

•فعال شدن روشهاي تحليـــلي و تيمي آموزش در مدارس و ارزشمند شـــدن معلمان
فعال (.)%43

نتيجهگيري

هدف اصلي پژوهش حاضر بررســي نگرش دانشجويان درباره طرح حذف آزمون سراسري و

جايگزيني آن با ســوابق تحصيلي بوده است .يافتهها نشــان ميدهند ،مقدار قابل توجهي از
پاســخدهندگان ( 76/5درصد) تمايل به تأثير اســتعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در

پذيرش دانشــجو دارند .اين مطلب ميتواند حاکي از آن باشــد که داوطلبان معتقدند آزمون
سراســري ،برخي از استعدادهاي آنها را ناديده گرفته و درنظر گرفتن آن استعدادها ميتواند

در قبولي داوطلب در رشته مورد عالقه تأثير مثبت داشته باشد .اين نتيجه ،با يافتههاي حج
فروش ،كاردان و وحيدي همسو است.

تحقيقات آقازاده نشــان داد که ورود داوطلباني که ســوابق تحصيلي درخشــاني ندارند و

توانمنديهاي الزم را براي ادامه تحصيل در دانشگاهها کسب نکردهاند ،آثار منفي بر عملكرد

دانشــگاهها ميگــذارد .همچنين جاوداني بيان کرد که بدون شــک وجود ســاز و کارهايي
که موجب شــود کســاني که از توانايي بيشــتر برخوردارند به عرصه آموزش عالي راه يابند،
امري ضروري اســت .فيشــمن و پسال بيان کردند که آزمون بر اســاس روشهاي استاندارد

همگي اين يافتهها با نتايج پژوهش حاضر که بر اســاس آن ،اکثريت پاســخدهندگان تمايل
به برگزاري آزمون سراســري با تأثير استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد و تأثير سوابق

تحصيلي دارند ،مطابقت دارند.

بر اساس نتايج در نظر گرفتن استعداد تحصيلي ،هوش و مطالعات آزاد در پذيرش دانشجو

در برگزاري آزمون سراســري به همراه تأثير ســوابق تحصيلي ميتوانــد به افزايش کيفيت

گزينش دانشــجو و در نتيجه ارتقاء ســطح علمي آموزش عالي در کشور از طريق ورود افراد
اليق و در نهايت تربيت نيروي انساني متبحر ،کاردان و شايسته کمک شاياني کند.
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اســتعداديابي ،بخش قابل قبول و پذيرفتهشــدهاي از فرآيند پذيرش و انتخاب دانشجو است.
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 69درصد پاســخگويان اظهار داشتهاند كه با حذف آزمون سراسري ،فعاليت و برنامهريزي

خود را براي باال بردن معدل افزايش ميدهند كه اين امر ،نشــان دهنده افزايش انگيزه براي

ارتقاء معدل در ميان داوطلبان ميباشــد .اين مطلب نيز همسو با نتايج دارابي ( )1380است

که نشان داد تأثير خودپنداره در پيشرفت تحصيلي بسيار زياد است.

يافتههاي تحقيق نشــان داد كه از نظر  38درصد پاسخدهندگان ،حذف آزمون سراسري و

تأثير ســوابق تحصيلي ،اضطراب داوطلبان را افزايــش ميدهد ،بطوري که ميتوان بيان کرد
با حذف آزمون سراســري ،اضطراب ناشي از آن از بين نميرود ،بلكه بطور ناخواسته به دوره
متوســطه و امتحانهاي آن منتقل خواهد شــد .همانطور كه بهرامي و ابوالقاســمي وجود

اضطراب امتحان را در بين دانشآموزان نشــان دادهاند ،حذف آزمون سراســري ميتواند اين

اضطراب را بيش از پيش افزايشدهد.

همچنين بر اســاس نظر  36درصد پاســخ دهندگان عدم وجود انگيزه و از نظر  30درصد

پاســخ دهندگان ،نوع مدرسه و محيط آموزشي ،به ترتيب بيشترين درصدهاي فراواني را در
مــورد مهمترين علت ناموفق بودن برخي از داوطلبــان به خود اختصاص دادهاند .اين مطلب

را ميتوان همســو با يافتههاي قارون و نوغابي دانســت که معتقدند عدم موفقيت داوطلبان

ميتواند با عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،همبســتگي مثبت و معناداري داشته باشد،
چرا كه عدم وجود انگيزه و نوع مدرســه و محيط آموزشي ميتوانند منشأ اقتصادي ،فرهنگي
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و اجتماعي داشــته باشند و بر اســاس اين يافتهها ميتوان اظهار داشــت ،ناموفق بودن در

آزمون سراســري تنها ناشي از آزمون و اضطراب ناشي از آن نميباشد ،بلکه عوامل اقتصادي

و اجتماعي نيز ميتوانند تأثير بسزايي بر موفقيت يا عدم موفقيت داوطلبان داشته باشند.

نهضت نشــان داد که بين نمرات امتحان ورودي دانشــگاه و امتحانات دبيرســتان ،رابطه

نزديکي وجود دارد .در پژوهش حاضر نيز ،اکثريت پاسخدهندگان ( 39درصد) تمايل به تأثير
سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو دارند نه حذف آزمون سراسري به طور کامل .اين مطلب

ميتواند نشانگر اين باشد که داوطلبان معتقدند تأثير سوابق تحصيلي ،تأثير مثبتي در نتيجه
آزمون آنها خواهد داشــت و بر اســاس رابطه بين نمرات دبيرستان و آزمون ورودي دانشگاه،

ميتوان کيفيت گزينش دانشجو را افزايش داد.
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بررســي آمار و ارقام داوطلبان آزمون سراسري طي سالهاي اخير نشان ميدهد كه تعداد

شــركت كنندگان در آزمون سراسري ،سير نزولي داشــته است .اما ،حتي اگر عرضه و تقاضا

يكســان شود ،باز هم مشــكل جايابي وجود خواهد داشت .زيرا همواره تقاضا براي رشتههاي
پرطرفدار و دانشگاههاي معتبر ،بسيار بيشتر از ظرفيت پذيرش آنها ميباشد.

به اين ترتيب ،چه در کشــورهايي که سياســت محدوديت تعداد قبول شدگان در آموزش

عالــي را دنبــال ميکنند و چه آنهايي که ورود به آموزش عالــي را براي همه داوطلبان ،به

عنوان يک حق در نظر ميگيرند ،گزينش دانشجو بر مبناي انگيزههاي گوناگوني شکل يافته
و بر اساس دانشگاه يا سياستهاي کلي هر کشور متفاوت است .اما در همه موارد سعي بر اين
اســت که نتيجه آزمون به انتخاب افراد اصلح منجر شــود و به دانشگاهها و مدارس عالي اين

امکان داده شود که از ميان داوطلبان متعدد بهترين آنان را انتخاب کنند.

با توجه به آنکه آزمون سراســري با تغييرات و تحوالتي که طي سالهاي اخير در آن ايجاد

شده ،معياري است که ميتواند به صورت استاندارد و عادالنه ،فرآيند خطير گزينش دانشجو

را انجام دهد ،ميتوان در برابر ديدگاههاي متفاوتي که بر اين فرآيند وارد اســت ،براي از بين
بردن پيآمدهاي منفي آن و بهبود عملکرد اين فرآيند ،بازســازي در ساختار کنوني کنکور را

پيشــنهاد کرد .به ويژه آنکه با روشهاي کنوني گزينش دانشجو ،سنجش هوش و استعداد و

عالقه داوطلبان در انتخاب رشته به صورت همهجانبه انجام نميشود .همچنين ارتباط زيادي
فعلي گزينش دانشــجو ضرورت بيشــتري پيدا ميکند .در اين راستا ،با توجه به اهميت قابل

توجه و تأثير همهجانبه آزمون سراسري بر زندگي داوطلبان و جامعه بايد توجه داشت که هر

گونه تغيير در ساختار کنوني ،بايد بر اساس معيارهاي صحيح ،سنجيده ،کارشناسانه و علمي
ٍ
کيفيت
باشد .بنحوي که اضطراب ناشي از آن را کاهش داده و بصورت عادالنه ،موجب بهبود

انتخابِ داوطلبان شايسته براي ورود به آموزش عالي گردد .و در نهايت ،توصيه اكيد اينكه از
اعمال طرحهاي جديد به صورت شتابزده جدا ً خودداري گردد.
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بين انتخاب رشته ،نياز جامعه و شغل آينده نيز ديده نميشود .بنابراين ،تجديد نظر در نحوه
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