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چکیده
در عصر حاضر ،نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت ،توجه متخصصـان را بـه ن دسـته
از شیوههای سنجش و اندازهگیری جلب نمـوده کـه ارتیـای کیفیـت یـادگیری و ریشـهکـنشـدن
رایهای از ثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامة درسی و موزش/یادگیری را بـه ارماـان ورده
است .در ایران انتیادهایی که اخیراً به پاسخگویی زمـونمحـور وارد شـده مـوص ااـیحاتی را در
نظام دیرینة سنجش و پذیرش دانشجو بههمراه داشته است؛ موجی که در سـا  4931بـا تصـویب
«قانون پذیرش دانشجو» به اوص خود رسید .امـا پیشـینة پژوهشـی مـرتبک حـاکی از ن اسـت کـه
موفییت اغلب به ن اندازه که امید ن میرود ،حاال نمیشود .دالیل چنین ناکـامیهـایی معمـوالً
پس از اجرا یا در مراحل پایانی زمونی تحو یافته بررسی شـده و «ارزشـیابی میـدم بـر تجربـه یـا
ارزشیابی فاز سیاستگذاری» همچنان مافو مانده است .پژوهش کنـونی براسـام مصـاحبههـای
دقیق با جمعی از سیاست گذاران و حامیان تاییـر کنکـور سراسـری بـه ایـن مهـخ پرداختـه اسـت.
براسام نتایج تحلیل محتوایی مصاحبهها ،سیاستها و چشخانـدازهای ایـن تاییـر بـر سـه محـور
االی استوار است .4 :زمون جدید به عنوان اهـرم مولـد ثـار و پیامـدهای مطلـوب در کـل نظـام
موزشی؛  .2تاییر پارادایخ روانسنجی به فرهنگ سـنجش موزشـی؛  .9چـالشهـای نظـام جدیـد
پذیرش .برخیف تاییر دیدگاهها ،سیاستگذاران در عمل همـان سیاسـتهـای گیینشـی سـابق را
برای جایگیین کنکور دنبا کرده که با وجود چالشها و تهدیدهای موجـود ،محتمـل اسـت ن را
به ابیاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده تبدیل نماید.
کلیدواژهها :تحو نظام سنجش ،عواقب مورد نظر ،سابیة تحصیلی دانشجو ،زمونهـای پرراهمیـت
کشوری.
____________________________
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 .1مقدمه

از نجاکه دستیافتن به جایگاه اجتماعی واال و تضمین شـالی در ایـران بـا دسترسـی بـه
تحصــییت عــالی و حرفــهایشــدن مــرتبک اســت ،زمــونهــای ورودی دانشــگاههــا بــهطــرز
شگفت وری تأثیری انکارناپذیر بر ارزش های اجتماعی و حس رقابت موجود و بـر کـل نظـام
موزشی بر جای گذاردهاند .نگاهی کلی به برنامة کنکورمحورِ موجود بهخوبی گویای ن اسـت
که پیامدهای حسام چنین زمونی را نمی تـوان بـدون عواقـب مهـخ ن بـرای برنامـة درسـی،
موزش و یادگیری تصور کرد .در میان یافته های پژوهشی که اخیراً اـورت گرفتـه ،مـیتـوان
شواهد بیشتری را در تأیید وجود عواقب چنین زمونهایی بهدست ورد .این پژوهشها (برای
مثا رجوع شود به دکر و بولت2003 ،4؛ کیکوچی و بورونه2003 ،2؛ مونـوز و الـوارز2040 ،9؛
وا و هوراک )2003 ،1همگی بر وجود برنامة درسی هخترازی با این زمونها تأکیـد داشـته و
چگونگی تأثیر نها را در پیدایش چنین برنامة درسی مورد ارزیابی قرار دادهاند.
حجخ بسیارِ مباحث سیاسی و حرفهای دربارة اهمیت عواقب چنین زمونهـای پرـر وجهـی
مصداق این است که این کاربرد و تفسیرِ نمراتِ زمون است که تا حد زیادی ،تأثیرات واقعـی
یا مشهود نها را بر افراد ذیربک ازجمله کادر موزشی ،دانش موزان ،سیاستگذاران ،مجریان،
والدین و مدارم تعیین میکند .برای مثا  ،کاربرد «پاسخگویانـة زمـونهـا» (کیـامنش4933 ،؛
ناگی ) 2000 ،5در مییام وسیع ،تأثیرات مثبتی را در مورد دانش ،انگییه ،تیش فردی ،تسلک بر
مهارتها و نیی عملکرد دانش موزان بهدنبا خواهد داشت .در بعد تعلیمی ،ایـن زمـونهـا بـه
معلمان کمک میکنند تا نیازها و نیاط قوت و ضعف دانش موزان را تشخیص دهنـد ،مـوزش
اثرگذارتری داشته باشند ،موزش را هختراز استانداردهای موزشی قـرار داده و در کارشـان بـه
پیشرفت حرفهای چشمگیری دست یابند .تفسیر نتایج و کاربریهای زمونهای پرر وجـه فـوق
از طرف سیاستگذاران و مجریان نیی تأثیری مثبت بر توانـایی نهـا بـرای نظـارت و بررسـی
1 Decker & Bolt
2 Kikuchi & Browne
3 Munoz & Alvarez
4 Wall & Horak
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سیاست های موزشی ،تخصیص مؤثر منابع ،تشخیص کیفیت برنامة موزشی و پیشبرد هرگونـه
تاییر الزم و نگرش سازنده در این برنامه خواهد داشت.
با وجود این ،نباید از این نکته غافل بود که سنجش در مییام وسیع میتوانـد بـرای افـراد
ذیربک مختلفی که در الیههای مختلف برنامة معینی دخیلاند ،پیامدهای منفیای داشـته باشـد.
هنگامی که وجوه و حساسیتهای ویژهای وجـود دارد؛ علـیالخصـو

هنگـامیکـه کـاربری

م مجـوز ورود بـه مراحـل بـاالتر یـا
ی تـی و اسـا ِ
االی نتایج زمون ،تعیینکنندة فرات هـا ِ
دستیابی به فرات شالی باشد عواقب ناخواستة این زمون بهمراتب بیشتر خواهد شـد .چنـین
عواقبی ممکن است شامل اثراتی مضر مانند اضطراب ،تهییج ،و نگرشهای مخالف (مـکنامـارا
و روور ،)2001 ،4تناقض ارزشی و یأم هنگام وقـوع شکسـت (اسـتیگینی )2002 ،2و کـاهش
تدریجی اعتماد به نفس ،انگییه و عیت نفس باشد .مییان و کیفت یادگیری فراگیران بـه دنبـا
کسب نمرات باالتر در زمونهایی (مثل کنکور) که بسیار رقابتی هسـتند نچنـان تحـت تـأثیر
قرار میگیرد که فراگیران به مهارت های مورد نیاز زمون و کارایی فنی جهـت ارتیـای نمـرات
زمون ،بـیش از انـدازه بهـا داده و در همـین حـا از میااـد موزشـی ،اهـداف تحصـیلی و
استانداردهای یادگیری مشخصشده از سـوی متخصّصـان و سیاسـتگـذاران موزشـی غافـل
میمانند.
هنگامی که نتایج ِسنجش در مییام وسیع برای میااد پاسخگویی و رقابتی بـهکـار رونـد
(مانند کشور ما) ،موزگاران هخ الجرم روش تدریس خود را جهت اطمینان از بهبودِ عملکـردِ
فراگیران تاییر می دهند .در حیییت این گونه توقعّات ،موزگاران را تحت فشار مضـاعف قـرار
می دهد تا روش تدریس خود را با برنامة درسیِ محدودی همسو کنند که فیـک جنبـة امتحـانی
کار حرفهایِ معلمان را در نظر می گیرد .در میان ثار مکتوب موجود مباحث زیادی دربارة تأثیر
و عواقب زمون بر دیگر افراد مختلف ذیربک ،مؤسسهها و برنامة تحصیلی موجود اسـت ،امـا
شاید بشود گفت در این میان پوفام 9سرشنامترین حامی عواقب زمونی است که با « مـوزش
1 McNamara & Roever
2 Stiggins
3 Popham
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زمونمحور» مخالفت دارد .میداوم )4333( 4هخ یکی دیگر از منتیدان « موزش زمونمحـور»
است و ن را چییی جی «امپریالیسخ روانسنجی» نمیداند (

)33 .؛ زیـرا مـوزش بـر مبنـای

زمون ،خیقیت و خودجوشی معلمان و دانش موزان را محدود کـرده و قضـاوت و تشـخیص
حرفهای معلمان را کاهش میدهد .از اینرو ،پرداختن بیشازحد به زمون و تضمین قبـولی در
ن توسک افراد مرتبک ،احتما بروز پیامـدهای نـامطلوب و منفـی را افـیایش داده و ایـن امـر
برخیف پیامدهای مطلوب و مثبتی است که مرحلة سیاستگذاری غالبـاً در دسـتور کـار خـود
قرار میدهد.
با عنایت به این واقعیت ،چییی که در بسیاری از کشورها ،چـه توسـعهیافتـه و چـه در حـا
توسعه ،مفید بوده این است که اایح نظام امتحانی موجود جهت رفـع عواقـب منفـیِ ن کـه در
باال به برخی از نها اشاره شد ،غازگر گسترش پیامدهای مثبت مـورد نظـر نظـامهـای موزشـی
است .این پیامدهای ایده شامل مواردی از قبیل دستیابی به اهداف یادگیری ،ارتیای سطح کیفـی
و کسب مهارتهای الزم است تا مواردی مانند ارزشهای مرتبک با سیاسـتهـا و اسـتانداردهایی
که سنگ بنای هر نوع سنجشی هستند .از لحاظ منطیهای و در چنـین حـالتی ،بـهمنظـور کـاهش
پیامدهای منفی که برنامة تحصیلی کنکورمحـور کشـور بـه ن دامـن زده ،افـیایش فراـتهـای
یادگیری مؤثر و سازنده برای دانش موزان (سازمان پـژوهش و برنامـهریـیی موزشـی )4933 ،و
ریشهکنکردن روحیة یادگیریِ طوطیوار و غیرفعا (انفعالی) بـهعنـوان یکـی از پیامـدهای ذاتـی
ساختار و مؤلفههای کنکور ،سیاسـتگـذاران در مجلـس الیحـهای را بـه تصـویب رسـاندند کـه
براسام ن سوابق تحصیلی دانش موزان جایگیین زمونهـای ورودی متمرکـی و تـکمرحلـهای
دانشگاهها میشود .نتیجة این سیاست مجلس« ،قانون پـذیرش دانشـجو در دانشـگاههـا و مراکـی
موزش عالی» (مجلس شورای اسیمی )4931 ،است که میرر بود در در سا تحصـیلی 39-32
بهطور کامل اجرا شود.
با این حا سیاستگذاریهای موزشی در کشورهای مختلـف نشـان مـیدهـد کـه تحـوالت
موزشی همیشه چندان هخ موفق نبوده و گاه پیامدهای منفی (روانشناختی و موزشـی) در شـرایک
1 Madaus
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جدید همچنان به قوت خود باقی ماندهاند .ظاهراً عامل االی که به این مسئلة غامض دامن میزنـد،
غفلت در اتخاذ ارزشیابیِ بهنگام و مناسب و نیی نبود توجه به تحلیل سیاستهای مـرتبک بـا شـرایک
اایحیافته است .در کشور ما نیی رویارویی با چـالشهـایِ نظـامِ سـنجش و پـذیرش دانشـجو در
مییامِ وسیع کنونی ن ،کاهش مشکیت احتمالی چنـین برنامـهای ،افـیایش میایـا و پتانسـیلهـای
پیشبینیشده در مرحلة سیاستگذاری ن و پررکردن خأل بـین سـطوح «سیاسـت و عمـل» در ایـن
برنامه همهوهمه مستلیم این است که این تاییر عیوه بـر مراحـل پایـانی خـود در مراحـل ابتـدایی
سیاستگذاری یا تصمیخگیری نیی بررسی و بهطور شفاف بازنگری شود.
به بیان دیگر ،از نجاکه ممکن است قسمتی از اطیعاتِ مهخ و مفید مربوط به اایح نظـام
کنکورمحور پذیرش دانشجو در مسیر سیاست بـه عمـل ،یعنـی مسـیر «سیاسـتگذاری -اجـرا-
تکمیل» کخ رنگ شود ،اتخاذ روند ارزشیابی از غارین مراحل این برنامه امری ضروری بـهنظـر
میرسد تا از خسارت ناشی از برنامة ارزشیابینشـده و خـام کـه منجـر بـه برنامـهای ناکار مـد
میشود ،جلوگیری شود .در بررسی پیشِ رو بهمنظور شـفافسـازی چشـخانـدازهای مفهـومی،
منطق و پیام این تاییر کخنظیر با گروهی از افراد عالیرتبة ذیربک درگیر در سیاستگذاری این
اایح ،مصاحبه هایی مستمر و دقیق انجام شده است .این گروه شامل  42تن از سیاستگذاران
موزشی و افراد حیوقی عالیرتبة ذی ربک عضو کمیسیون مـوزش و تحییـق مجلـس شـورای
اسیمی و مرکی پژوهشهای مجلس ،تنـی چنـد از میامـات ارشـد وزارتخانـههـای مـوزش و
پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری می باشد .هدف االی شکارساختن سیاستهـای خـرد و
کین ،خـکمشـیهـا و تصـمیخهـایی بـوده اسـت کـه بررسـی نهـا بازتاباننـدة دیـدگاههـای
سیاستگذاران و نیی سیاستهای مرتبک با برنامة جدید پذیرش دانشجو است.
سیاستهای بومی مرتبط با تصویب قانون جدید پذیرش دانشجو

ورود به مرحلة تحصییت عالی ،علیالخصو

به دانشگاههـای دولتـی ،از دهـة پنجـاه تـا

کنون همواره عراة رقابت بوده است؛ رقابتی که پس از پیروزی انییب اسیمی ایران بـهدلیـل
نبود تناسب میان تعداد داوطلبان و گنجایش دانشگاهها شدت گرفته است .ساالنه بالغ بـر یـک
میلیون دانش موز در زمون چندگیینهای کنکـور سراسـری کـه مجـری ن «سـازمان سـنجش»
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است ،با یکدیگر به رقابت میپردازند .ارزیابی شرکتکنندگان تنها بر پایة عملکردشـان در ایـن
زمون اورت میگیرد و عملکرد مستمر دبیرستان یا سوابق تحصـیلی داوطلبـان در گـیینش و
تعیین سطح نهایی نان بیاثر است.
در چنین شرایطی ،اایح نظام منحصراً زمونمحور کنکور سراسری در دستور کـار تحـو
بنیادین کشور قرار گرفت .در بخشهـای تخصـیصیافتـه بـه «سـنجش و ارزشـیابی پیشـرفت
تحصیلی» اسناد ملیِ اخیر کشور ،نیاز فوری به تاییر قالـبهـا و مییـامهـای رایـج در چنـین
معیارهای منحصراً زمونمحور ،کامیً مشهود است؛ علیالخصو

«رهنامة نظام تربیت رسمی

و عمومی کشور» و نیـی «سـند ملـی برنامـة درسـی» حـاوی بخـشهـای جداگانـهای پیرامـون
سیاست های زمونی هستند که پیشنهاد تاییـر نظـام زمـونمحـور وزارتخانـههـای مـوزش و
پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری در نها مطرح شده است .نکتهای کـه بایـد بـه ن اشـاره
کرد این است که گرچه طی دو دهة اخیر گیارشهای تأملبرانگییی دربارة ضعف نسـبی نظـام
زمونی ارائه شده ،پیشنهاد تاییر برنامة زمونیِ موجود برای ورود به دانشـگاه تـا قبـل از سـا
 4934بهطوررسمی بررسی نشده است .این پیشنهاد برای اولین بار در نشستی سهروزه (مهرمـاه
 )4934با عنوان «سمینار بررسی روشهـا و مسـائل زمـونهـای ورودی دانشـگاههـا» توسـک
ااحب نظران و پژوهشگرانِ سنجش و متخصصان موزشی در دانشگاهِ دولتی ااـفهان مطـرح
شد.
نتیجة تحلیلهای اورت گرفته دربارة کنکور در این نشست ،تیدیخِ «طرح نهایی چگـونگی
پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات موزش» به مرکـی پـژوهشهـای مجلـس
شورای اسیمی بود .پس از انجام پژوهشهای الزم (بهعنوان مثا قلیپور و قـابیرگی،4931 ،
کیا و بیرگی )4935 ،پیامد سیاست مجلس در این بـاره ،تصـویب قـانون پـذیرش دانشـجو در
دانشگاهها و مراکی موزش عالی کشور در سا  4931بود که در بخش قبلی توضیحات مربـوط
به ن ذکر شد .قانون مصوب سا  4931که مشتمل بر شش مـاده و شـش تبصـره اسـت و بـه
تأیید شورای نگهبان نیی رسیده ،میدمهای برای اعما سیاسـتهـای مربـوط در نظـام پـذیرش
دانشجو محسوب می شود .طبق ایـن قـانون سـابیة تحصـیلی و نتـایج عملکـرد چهارسـاله در
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امتحانات نهایی سراسری دبیرستان و پـیش دانشـگاهی (همچـون امتحانـات فعلـی سـا سـوم
متوسطه) که بهاورت نهایی برگیار میشوند ،جایگیینِ عملکرد در زمـونهـای چندگیینـهای
کنکور سراسریای میشود که سازمان سنجش سالی یک بار ن برگیار میکند.
براسـام تحلیــل محتــوایی نامــههــای مســتند نشسـت ذکرشــده ،مطالعــات انجــامشــده (ماننــد
حجفروش4934 ،؛ شجاعی و قلیپور4931 ،؛ کیا و بیرگی )4935 ،و توضیحات ارائهشده توسـک
سه تن از اعضای کمیسیون مـوزش و تحیییـات مجلـس شـورای اسـیمی شـرکتکننـده در ایـن
پژوهش ،ازجمله دالیل االی شمو عمدی امتحانات سراسری در نظام جدیـد سـنجش و پـذیرش
دانشجو مشکیت مشاهدهشده در برنامة کنونی زمونهای ورود به دانشگاههاست .بـهعنـوان مثـا ،
عیوه بر سیبهای روانی متعدد که در بخش پیشین بـه برخـی از نهـا اشـاره شـد ،مـیشـود بـه
«تک زمون یکبار عملکردی» بهجای «عملکرد تکوینی و مستمر در طی سا های مدرسـه» « ،زمـون
هنجـارگرا» بــهجـای « زمــون مــیکگـرا» « ،پاســخگـویی اــرفاً زمــونمحـور»« ،قالــب و فرمــت
چهارگیینهای»« ،فراتهای محدود برای یادگیری مهارتهای تفکری سطوح باالی هرم یـادگیری»
و «برنامة درسی محدود و بسته براسام یادگیری طوطیوار» اشاره کرد .بهنظر میرسد ادامـة برنامـة
کنکور ،بهعنوان اسام قضاوت دربارة دانش و عملکرد داوطلبان ،ماایر با بحثهای حرفـهای اسـت
که تأکید دارند یک نمرة امتحانی اِرف نباید اسام تصمیخگیریهای مهخ بـرای افـراد باشـد .نچـه
مشخص شده این است که در میایسه با کنکور سراسری ،امتحانات نهایی سراسری که شـناختهشـده
و ملمومتر هستند ،با شرایک موزشی و تحصیلیِ حا حاضر کشور همسویی بیشـتری دارنـد و در
کنار سؤاالت مرتبک با مهارتهای تشخیصی و دریافتی ،شـامل سـؤاالتی هسـتند کـه مهـارتهـای
تولیدی را نیی میسنجند .پس عیوه بر شرکت در امتحانات نهایی سا سوم دبیرسـتان کـه در حـا
حاضر توسک وزارت موزش و پرورش اجرا میشوند ،دانش موزان تمامی میاطع دورة متوسطه کـه
داوطلب پذیرش در دانشگاه هستند ،میبایست در همة امتحانات نهایی سراسری دبیرسـتان شـرکت
نمایند (مجلس شورای اسیمی،4931 ،

.)1 .

گرچه اجرای این برنامة جدید تدریجاً از سا  4933شروع شده است ،سیاستهـا ،اهـداف
و چشخاندازهای کلی ن هنوز برای عموم چندان مشخص و شناختهشده نیست و ایـن مسـئله

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

2

شمارة چهارم

همسویی عموم با تصمیخها و سیاستگذاریهای اتخاذشده توسک نمایندگان تصـمیخگیرنـده و
میامات ذی ربک سطح باالی کشور را به تأخیر انداخته یا تضعیف میکند .بنابراین بهنظر رسـید
که بررسی و کاوش در این زمینه ازطریق انجام مصاحبههای دقیـق بـا ایـن سیاسـتگـذاران و
برنامهرییان ضروری و بسیار مفید باشد.
سؤال پژوهش :تعابیر سیاستگذاران و میامـات عـالیرتبـة ذیربـک از تاییـر نظـام سـابق
پذیرش دانشجو به نظام جدید چیست؟
به عبارت دیگر:
الف .از نظر این افراد چه دیدگاه ،پیام یا منطیی پشت نظام پذیرش دانشجو وجود دارد؟
ب .از دیدگاه این افراد ،برنامة جدیـد پـذیرش دانشـجو چگونـه موجـب تسـهیل یـا مـانع
سیاستهای مورد نظر خواهد بود؟
 .2روش پژوهش
 .1 .2جامعۀ آماری و شیوۀ نمونهگیری

در ابتدا پژوهشگر تصمیخ گرفت با ن دسته از اعضای کمیسیون مـوزش و تحیییـات یـا
مرکی پژوهشهای مجلس که جیو اعضای مهخ کمیتة مادة  1قانون مربوط بودهاند (ایـن کمیتـه
موظف به تصویب و اجرای مسائل مرتبک با طرح جایگیین کنکور است) مصاحبه نماید .بدین
منظور با هفت نفر از اعضای این کمیسیون ارتباط برقرار شد .در نهایت با پنج نفر از این افـراد
که در زمینة سیاست گذاری مسائل موزشی تخصص داشتند و پیش از این تحت عنوان اعضای
علمی تحیییاتی دانشگاه های دولتی و مراکی تحیییاتی کشور نیی شناخته میشدند ،مصاحبه شد.
سه تن دیگر از شرکتکنندگان در مصاحبه عضو شـورای عـالی مـوزش و پـرورش و افـراد
ستادی مرتبک وزارت علوم ،تحیییات و فنـاوری بودنـد کـه هرکـدام بـهنوبـة خـود در زمینـة
مدیریت و سیاست های موزش عالی تخصص کافی داشته یا در جلسات مربـوط بـه طـرح و
تصویب حذف تدریجی کنکور سراسری حضوری فعا داشتهاند.
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دیگر افرادی که دیدگاه هایشان در انجام این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است عبارتاند
از :دو تن از رؤسای عالیرتبة سازمان سنجش ،یکـی از مسـئولین انتشـارات سـمت بـهعنـوان
کارشنام تولید کتب دانشگاهی و مطالب موزشی و یکی از حامیان تحـو کنکـور سراسـری
(شاغل در وزارت علوم ،تحیییـات و فنـاوری) کـه اهتمـام وی بـرای ااـیح معیـار گـیینش
دانشجو و نیی ارائة طرح اولیة چنین تاییر بیسابیهای در نامههای رسـمیاش ( رشـیو شخصـی
وی ،نامههای 4939تا )4933به مرکی پژوهشهای مجلس کامیً شکار است .بـرخیف ازدحـام
کاری سیاستگذاران و مشالههای کشوریشان ،در مواقعی که برنامة نهـا اجـازه مـیداد و در
زمان زادشان با انگییه و رضایت کامل در مصاحبهها شرکت کردند .در کـل ،شـرکتکننـدگان
شامل یک زن و یازده مرد بودهاند که ده نفر از نهـا دارای مـدرک دکتـری و یـک نفـر دارای
مدرک کارشناسی ارشد بوده ،بهگونهای که همگی واجد شرایک الزم بودهاند.
 .2 .2رویۀ اجرا

روش جمع وری داده های مورد نیاز این پژوهش ،کیفی و از نوع مصاحبة فـردی اسـت .از
ن جاکه این پژوهش جیء اولین موارد پس از تحو نظام سـنجش و پـذیرش دانشـجو اسـت،
پژوهشگر ناگییر باید شخصاً به ساخت و تدوین ابیار الزم اهتمام میورزید .این اقدام بـا اتکـا
به منابع معتبری که در بخشهای پیشین به نها اشاره شد و نیی منابع زیر انجام شد.
 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکی موزش عالی کشور
 اطیعات مرتبک با ایجاد تحو در نظام موزشی و ارزشیابی تحصیلی منـدرص در اسـناد
ملی کشور (سازمان پژوهش و برنامهرییی موزشی4933 ،؛ شورای عالی مـوزش و پـرورش،
.)4933
 ثار مکتوب و دانش و تجربـة شخصـی پژوهشـگر دربـارة نظـام کنکورمحـور پـذیرش
دانشجو و ثار و تبعات دیرینة ن
بر این اسام برای پاسخ به پرسشها ،پروتکلی برای مصاحبهها تهیه شد کـه مـوارد زیـر را
در بر میگرفت :درک هیئت شرکت کننده از تاییر کنکور و جایگیینی ن یـا هـر ابتکـار عمـل
دیگر برای تحو در ن ،نگرش و نظراتشان دربارة منطیی که در پسِ تاییـر کنـونی قـرار دارد،
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امکانپذیر بودن اجـرای بهنگـام ن و پیشـرفت اجـرا و نیـی چـالشهـای بازدارنـده یـا عوامـل
سانکنندة اجرای طرح جدید امتحانات نهایی سراسری بهعنوان جانشین کنکـور .الزم بـه ذکـر
است که تمام مصاحبههای اورتپذیرفته نیمهساختاریافته بوده و زمان مصاحبهها بین 50تـا35
دقییه بوده است.
 .3تحلیل دادهها

براسام سه رویة تحلیلی متمایی و در عین حا همپوشانندة بهکـار رفتـه در ایـن پـژوهش،
یعنی کدگذاری بـاز ،کدگـذاری مرکیی/محـوری و کدگـذاری انتخابی/گیینشـی (اسـتراوم و
کوربین )4333 ،4بهعنوان وسیلهای جهت شناسایی تخهای موجود در دادهها ،چندین تخ/سـوهه
االی و فرعی یا زیرمجموعههای مرتبک بهدست مد که نشاندهنـدة درک شـرکتکننـدگان از
تحو نظام کنکورمحور ،بررسی نها از مشکیت این تحو و چشخاندازشـان دربـارة مسـائل
ینده بود .بر این اسام ،یک پایگاه اولیة دادة کیفی شکل گرفت و در گـامهـای بعـدی محیـق
تیش کرد تا با مضمونیابی و استخراص معانی مندرص در پاسخها موضوعات مرتبک را تولیـد و
تبیین نماید.
 .4یافتههای پژوهش :نتایج و بحث

طبق اخبار رسانة ملی ،جراید یا سایتهای معتبر خبری ،میرر بود قـانون پـذیرش دانشـجو
در دانشگاهها بهعنوان بخشی از سنجش پاسخگویانه در سا تحصیلی  39-32بهاورت کامـل
اجرا شود .با وجـود ایـن ،اجـرای اولیـة ن در سـا  4933-4933اـورت گرفـت کـه در ن
45دراد از نمرة قبولی دانشگاهها توسک سوابق تحصیلی دانـش مـوزان دبیرسـتانی بـهشـکل
معد نمرات نها و 35دراد دیگر توسک نمرة علمی کنکور تعیین میشد کـه ایـن میـدار در
کنکور سراسری سا  4930به نیش 25درادی سابیة تحصیلی(اعیمشـده در سـایت سـازمان
سنجش )4930 ،افیایش یافت .چنین پدیدة هخزیستی میان دو نظـام رقیـب در شـرایک حاضـر
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ایران افقهای جدیدی را برای کاوش عوامل متعدد می گشاید؛ زیـرا کـه چنـین مـوص تحـولی
خالی از چالش و مناقشه نخواهد بود.
یافتههای اولیه که بهاورت چارچوبهای مفهومی حاوی مضامین مندرص در پاسخها ظاهر
شدند چندین بار بازخوانی شدند تا از حداکثر تشخیص و استخراص تخهای/سوهههـای موجـود
اطمینان حاال شود .نهایتاً سـه تخ/سـوهه مهـخ و کلـی از کـاوش مجـدد دادههـای حااـل از
مصاحبهها بهدست مد .4 :تحو بهعنوان اهرم مولـد ثـار و پیامـدهای مطلـوب در کـل نظـام
موزشی؛  .2کاربرد روشهای متنوع ،تکوینی و چندمرحلـهای در ارزشـیابی دانـش و توانـایی
دانش موزان بهجای روشهای سنتی یکبار عملکرد پایانی؛  .9پیشنیازهـا و چـالشهـای الزم
برای اجرای نظام تحو یافته (مسائل حا حاضر و ینده).
 .1 .4تحول در آزمونهای پُراهمیت ملی بهعنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوو

در کول

نظام آموزشی

همانطور که قبیً مطرح شد وجوه حسام زمونهایی نظیر کنکور را نمیتـوان بـدون عواقـب
مثبت یا منفی ن بر افراد مختلـف ذیربـک (ماننـد کادر مورشـی ،دانـش مـوزان ،سیاسـتگـذاران،
مجریان ،والدین یا مدارم) در نظر گرفت .برای مثا کنکور عیوه بر افیایش دغدغههای معلمـان و
دانش موزان باعث افیایش فشار حتی روی ادارات منطیهای و بومی مـوزش و پـرورش مـیشـود؛
چنانکه منجر به تیش همهجانبه برای کسب رتبه و تـراز بـاالتر شـده و متعاقـب ن هـیم معلـخ و
دانش موزی در میاطع پایانی دبیرستان را نمیتوان یافت که نسبت بـه چنـین موضـوعی بـیتفـاوت
باشد .این نوع نگرش و عملکرد بیشک خالی از بروز مسائل جانبی و عوامـل مضـر نخواهـد بـود.

برخیف این ،طرح جانشینیابی زمون کنکور سراسری ،برای همـة نظـام موزشـی وعـدة عواقـب
مطلوب میدهد .چنین چارچوب فکری اثرات مطلوب زیر را در بر گرفته است:
 .1 .1 .4اعتبار سیستمی (هَمستی) شاهدی بر آغاز تغییر

بنا به نظر تمام پاسخ دهندگان ،دلیل االی تحـو نظـام کنکورمحـور کـاهش اثـراتِ منفـی
زمونِ های ن بر برنامة درسی ،موزش ،یادگیری و سنجش است که گفتـه مـیشـود از طریـق
جایگیینکردن ن با نظام مبتنی بر سـنجش و انـدازهگیـریهـایی بـا ماهیـت متفـاوت حااـل
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میشود .در رابطه با ضرورت این تحو توضیحات پاسخدهندگان بـهطـور ضـمنی بـر «اعتبـار
سیستمی (همستی)» (فردریکسن و کالینی4333 ،4؛ شوهامی )4333 ،2اشاره داشت کـه طبـق ن
زمون جدید تأثیرات مطلوب و سازندهای برای موزش و یادگیری به دنبا خواهد داشـت .در
حیییت ،در اعتبار سیستمی (همستی) ،معرفی یـک زمـون بـهعنـوان رونـدی پویـا ،میدمـهای
خواهد بود برای تاییر نظام موجود براسام ارتباط نیدیک بین این زمون و یادگیری.
در موقعیت فعلی کشور ،اغراق میی نیست اگر بگوییخ کـه نیـل بـه چنـین اعتبـار سیسـتمی
(همسـتی) از طریـق جــایگیینکـردن زمـونهــای کنکـور سراسـری بــا ابیارهـای ســنجش و
زمونهایی از نوع دیگر که یادگیریمحور و ساختارگرا است ،میسر میگردد.
بهطور کلی ،در پاسخ به این سؤاالت که « یا تاییر نظام موجود پذیرش در دانشـگاههـا نیـاز
امروز کشور بوده یا نه؟» و «چه تئوری ،ااو و چشخانداز نظری این تاییر را هدایت نمـوده؟»
یا «چه اهداف ،میااد و منظورهایی برای این تاییر در نظر گرفته شده؟» پاسخ مثبت اکثر افـراد
مصاحبه شـده حـاکی از ضـرورت اتخـاذ اقـدامات الزم بـرای ایجـاد تحـو و نـو وری بـود.
توضیحات مبسوط نها را میتوان در محورهای زیر خیاه نمـود :تحـو معیارهـای کنکـور
محور برای کاهش اثرات زیـانبـار بـر روی «کیفیـت یـادگیری»« ،کمیـت و میـیان یـادگیری»
و«سرعت و ترتیب یادگیری مطالب» توسک دانش موزان از سویی و از سوی دیگر بـر «کیفیـت
موزش»« ،سرعت و ترتیب موزش»« ،مفاد موزشـی» و نیـی «ارزشـیابی معلمـان و مدرسـه از
یادگیری دانش موزان» توسک معلمان است .بهطور دقیقتر ،بنا بـه گفتـة چهـار تـن از اعضـای
کمسیون موزش و تحیییات مجلس و مرکی پژوهشهای مجلس:
« ...نظام فعلی سنجش کنکورمحور روند گیینش و پذیرش دانش مـوزان را اـرفاً بـه یـک
عملکرد یک باره در سا محدود مینماید و نهتنها به پیشینة تحصـیلی دانـش مـوزان بلکـه بـه
نظام ارزشیابی تحصیلی مدارم اعتنایی ندارد .این امر خودبهخود معلمان را بـه تـدریس بـرای
زمونها و نه تدریس برای یادگیری محدود میکند .دانش موزان هخ متشابهاً یادگیریشـان را در
1 Fredriksen & Collins
2 Shohamy
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جهت مواد ،محتوا و ساختارهای زمونی کانالییه مینماینـد و بـهجـای فراگیـری مهـارتهـای
یادگیری در فراگیری مهارتهای زمونی تعجیل میکنند».
عیوه بر نظرات این چهار نفر ،بهرغخ تفاوت در عبـارات بـهکـار گرفتـهشـده تیریبـاً تمـام
پاسخها را میتوان از نظر مفهوم و معنا همسو دانست .پاسخدهندگان با بیانهای گوناگونی کـه
اکثراً اریح و برخی ضمنی است ،معتیدند که از طریق تاییر معیار فعلی به معیاری که مـوزش
و یادگیری دوران مدرسـه بهـا داده و روش هـا و ابـیار سـنجش مبتنـی بـر مفـاهیخ سـازنده و
ساختارگرا در یادگیری بهکار می گیرد تأثیرات مطلـوب مثبتـی بـر «کیفیـت و کمیـت مـوزش
معلمان»« ،سرعت و ترتیب یـادگیری مـوزش و یـادگیری»« ،تربیـت دانـش مـوزان در جهـت
یادگیری عمیق و فعا » پدید خواهد مد .گرچه این دیدگاه مبتنی بر سـاختارگرایی و یـادگیری
فعا در بطن تعداد اندکی از محیک های یادگیری و موزشی مدارم ایران یافت میشود (کیانی
و شایستهفر )2044 ،نظام موزش کماکان از نبود ن در بسیاری از مدارم رنج میبرد .از همـة
پاسخهای دادهشده و نیل قو باال میتوان چنین نتیجه گرفـت کـه سیاسـتگـذاران مجلـس و
وزارت موزش و پرورش نگاه هشیارانهای به مسائلی نظیر یـادگیری در عصـر کنـونی یـا بـه
عبارتی یادگیری برای جهانیشدن و نظریههای تولید دانش و انتیا دانش که جیء رهنمودهـای
بیان شده در سند نیشة جامع علمی کشور نیی میباشد ( نیشة جامع علمی کشـور،4933 ،4

.

 )2دارند .این نظرات خوشبینانه البته با مخالفت دو تن از پاسخدهندگان مواجـه شـد .ازجملـه
دالیل ممکن این برای این اختیف نظر را میتوان این دانست که مـادامیکـه برنامـة امتحانـات
نهایی سراسری همان نیش «گیینشی» کنکـور را ایفـا کنـد ،مـانع رسـیدن بـه پیامـدهای مفیـد
فوقالذکر خواهد بود که مورد نظر سیاستگذاران کشور است.
 .2 .1 .4عدالت در آزمون

مفهوم « ثار ،عواقب و پیامدهای زمون» تنها به اعتبار همستی (سیستمی) محدود نمیشـود،
بلکه در بر دارندة عوامل مرتبک با زمون نظیر «عدالت» 2یـا «ویژگـیهـای روانسـنجی» 9یـک
1 Iran’s Comprehensive Roadmap
2 Fairness
3 Psychometric characteristics
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زمون مییام وسیع 4و پرراهمیـت نیـی مـیشـود .تمـام پاسـخدهنـدگان معتیدنـد کـه «برابـری
اجتماعی» 2در زمون به منیلة «تضمین فرات برای رشد مهارت و راهبردهـای زمـونی اسـت
برای تمامی دانش موزان و نهتنها برای گـروههـای خـا

بـا وضـعیت اقتصـادی خـا

» یـا

«تضمین دسترسی یکسان به موزش عالی برای تمامی افراد میباشد» و نیی «بهبود بخشیدن بـه
فرات های فراگیران جهت عملکرد چندگانه در زمونهای متوالی چهارساله بـهجـای عملکـر
یکباره در زمون همگانی کنکور» میباشد.
با این حا  ،در ارتباط با چنین ادعایی مبنی بر فراهخسازی عدالت و برابری برای تمامی اعضـای
جامعه انتیاداتی اورت گرفته است (بهعنوان مثا  ،شجاعی و و قلـیپـور .)4931 ،ثـار مکتـوب و
ادبیات موجود نشان از تأثیر غیرمستییخ شرایک خانوادگی بر پذیرش گیینشی دانشگاههـا دارد .یعنـی
این تأثیر ممکن است از طریق استطاعت خانوادهها برای مادهکردن فرزندانشان برای زمـون اعمـا
شود .سرمایهگذاری مالی خانوادهها در کیمهای مادگی برای زمون (مثل کـیمهـای کنکـور در
کشورمان) بهعنوان شاهدی عینی بر این ادعـا بـهخـوبی چـالشهـای موجـود در میولـة عـدالت و
دسترسی یکسان به موزش عالی و سپس ارتیای حرفهای و اجتماعی را به تصویر میکشد .ازجملـه
ثار و پیامدهای مهمی که سیاستگذاران مجلس شورای اسیمی بهشدت در پی ن بودهانـد ،زدودن
تأثیر انکارناپذیر «دنیای تجاری مادگی برای کنکور» بر تمامی اقشار فراگیـر ،علـیالخصـو

قشـر

ضعیفتر جامعه و نیی ایجـاد برابـری در گـیینش و پـذیرش در دانشـگاههـا از طریـق تاییـر نظـام
کنکورمحور کنونی بوده است .بهرغخ این توافیات دربـارة اسـتفاده از روشهـای کیفـی در انتخـاب
افراد و پذیرش نها کمابیش اختیف را بین هیئت پاسخدهنده مشاهده شد.
 .3 .1 .4اهداف آموزشی

جنبة پاسخگویی کنکور سراسری یا جنبة رقابتی ن باعث تاییر برنامة معلمان شده ،بهطوریکـه
نان «چنان در پیشبردن برنامة درسی تعجیل دارند که شیوههای مفید و سازندة یـادگیری -محـور و
دانش موز -محور را به کنار میگذارند» (گلن رایت .)2002 ،9دانـش مـوزان نیـی بـه شـکلی مشـابه
1 Large-scale
2 Social Equity
3 Glenwright
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یادگیری در راستای زمون را سرلوحة خود قرار داده و مهارتهای تستزنی و سـایر مهـارتهـای
فنی را ارزشمندتر تلیی میکنند تا کسب اهداف یادگیری 4تدوینشده توسک برنامة درسی.
چنانکه مشهود است سیاست های بومی کشور دستیابی به اهـداف یادگیری /موزشـی را در
رأم اهداف خود قرار داده و حذف تدریجی کنکور سراسری را گامی مثبت در ایجـاد تبعـات
مثبت در اهداف یادگیری /موزشی اعخ از شناختی 2و عاطفی 9قلمداد میکننـد .بـهعنـوان مثـا
«توجه به انگییة یادگیری»« ،کـاهش سـطح اضـطراب و فشـار روانـیِ دانـش مـوزان»« ،ایجـاد
خیقیت ،مهارت های حل مشکل ،توانایی تجییه و تحلیل در دانش موزان» و نیی «انتخاب رشتة
دانشگاهی براسام انگییه و عیقة فردی» ،برخی از سیاستهای محتمل بوده که بـهوضـوح در
مصاحبههایِ اورت گرفته در پژوهش پیشِ رو مشاهده شد .در این بررسـی ،توافـق نظـر بـین
پاسخهای شرکت کنندگان در مورد اهداف یادگیری /موزشی و مواردی که پـیشتـر بیـان شـد،
نشان میدهد همگی نظرات بهاراحت بر محور مفهومی منسجمی داللت دارند کـه بـه تحـو
بهعنوان افیی برای «ایجاد ثار و پیامدهای مثبت» مینگرد.
به طور اجما  ،نتایج حاال از تحلیل پیشِ رو تأییدی است بر «نگرش منفعتگرا» 1به تاییر
که اولینبار توسک پاتون )4333( 5و استیک )4335( 1مطرح شـد .ایـن نـوع نگـرش حـاکی از
میدمدانستن ن دسته از نو وریها ،تاییرات و تحوالتی است که اتخاذ نها منجر به پیدایش و
انتشار ثار و تبعاتی مفید و سود ور برای کل برنامه یا افراد درگیر با ن خواهد شد.
 .2 .4ارزش روش های چندگانه (تکثر و تنوع روشهای سنجش) و تکوینی بهجای روشهای
سنتی یکبارعملکرد پایانی

براسام تجییه و تحلیل باورها و دیدگاههای سیاستگذاران پاسخدهنده میتوان دریافت کـه
نظام موزشی و تربیتی کشور برای تکثـر و تنـوع روشهـا و ابـیار سـنجش دانـش و توانـایی
1 Learning Objectives
2 Cognitive
3 Affective
4 Utilitarian-Oriented Approach
5 Patton
6 Stake
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دانش موزان مشروعیت قائل خواهد شد ،بهنحوی کـه فیـک سـنجش تعـدادی از مهـارتهـای
خا

تحت یکسری شرایک و مواقع خا

 ،بهعنوان الگوی ااـلی قـرار نگیـرد .بـه عبـارت

دیگر ،حرکت از سنت «انـدازه گیـری و روانسـنجی محـض» 4بـهسـوی «فرهنـگ ارزشـیابی

2

(پارادایخ ارزشیابی)» (سِگِرز و دوچی )2004 ،نشان از ن است که سیاسـتگـذاران و متولیـان
تعلیخ و تربیت و سنجش و ارزشیابی بهتدریج دست از انحصار نگاه تک بعـدی در سـنجش و
پذیرش میشویند .تخهایی همچون «واردکردن روشهای کیفی نظیر مصاحبه و ارتباط شـفاهی
برای برخی رشتههای خا

مانند زبان انگلیسی»« ،ثبت مستمر عملکرد دانش موزان از ابتـدای

دبیرستان تا فارغالتحصیلیشان»« ،بهکارگیری روشهای منظخ ارزشیابی تکوینی بهجای اسـتفادة
ارف از روشهای تلخیصی»« ،استفاده از تکنولوهی و فناوری اطیعات در سـنجش یـادگیری
فراگیران»« ،لحاظکردن فعالیت های فوق برنامه ،خواه در سطح ملی یا بینالمللی» و «طراحـی و
اجرای چندبارة زمون های استاندارد و پیشرفت تحصیلی برای مثـا بـهجـای زمـون کنکـور
یکبار در سا » همگی پیشرفت فوقالذکر را تأیید میکنند.
با وجود این ،بین اعضای کمسیون موزش و تحیییات مجلس ،مرکی پژوهشهای مجلـس،
وزارت موزش و پـرورش و سـازمان سـنجش مناقاشـاتی دربـارة ماهیـت و نـوع روشهـای
جایگیین پیشنهادی و کاربردشان بهعنوان معیار نهایی گیینش و پذیرش دانشجو مشاهده شـد.
گرچه از طرفی گروهی از شرکتکنندگان به برنامة امتحانات نهایی سراسری معتید بودند ،افراد
عالیرتبة سازمان سنجش به امتحانات نهایی سراسری بهعنوان ابیار زمـونی معتبـر و ارزشـمند
که بتوان با استفاده از ن عدالت را در برنامه گیینش وارد نمود اعتیادی نداشـتند و در عـو
پیشنهاد استفاده و اجرای زمون هایی مانند زمون سنجش پیشرفت تحصیلی (شبیه به NAEP

9

و یا  )1SATرا برای حداقل دو بار در سا مطرح کردند .مطلب دیگری که منجر بـه اخـتیف
عییده در مورد معیارهـای جـایگیین شـده اسـت موضـوع «لحـاظکـردن پـروهههـای درسـی
1 Psychometric Paradigm
2 Edumetrics Culture
3 National Assessment Educational Progress
4 Scholastic Tests
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دانش موزان است» .کارشناسان سازمان سنجش و کمسیون زمون و تحیییات مجلـس بـر ایـن
باورند که ماهیت پروهههای درسی هنوز برای دانش موزان و معلمـان کشـور ناشـناخته اسـت.
مهختر از ن ،همانگونه که برخی تأکید کردهاند ،نبود دستورالعملها و سرفصلهـای مـرتبک بـا
تصحیح و اعتباردهی به پروهههای دانـش مـوزان مـیتوانـد «عـدالت اجتمـاعی» و «دسترسـی
عادالنه» به موزش عالی را بینتیجه بگذارد.
 .3 .4پیشنیازها و چالشها ،الزمۀ اجرای نظام تحولیافته :روند حال و آینده

از تمامی افراد ذی ربک دربارة روند اجرا ،چگونگی انتشار یا عوامل و الیامات اجرایی برنامة
جدید نظرسنجی شد .پاسخهای ارائهشده به سه گروه قابل تفکیک هستند .4 :مـادگی پـذیرش
و توانایی نظامهای گیرنده (مثل وزارتخانه های موزش و پرورش و علوم ،تحیییات و فناوری)
و تعامل بین این نظامها؛  .2تناسب و اعتبار معیار نـوین سـنجش؛  .9بـازخیی (تجدیـد حیـات)
مشکیت دیرینة نظام کنکورمحور.
در بطن توضیحات این افراد عالیرتبه نگرانی مشترکی مشاهده شد که ریشه در توجه نهـا
به عوامل لجیستکی همچون تخصیص منابع مالی ،منابع انسانی با مهارتهای الزم فنـی ،منـابع
موجود در دو وزارتخانه و نیی همکاری و تعامل میان دو وزارتخانـه بـا سـازمان سـنجش دارد.
برخی از اظهارات اریح از این قرارند« :نیاز مبرم به امکانـات الزم و فنـاوری (ماننـد فنـاوری
اطیعات برای ثبت و ضبک نمرات و عملکردهای متفاوت ،یادگیری الکترونیکی ،وسایل کمک
موزشی و )...در تمامی حوزههـا و مـدارم کـه البتـه بسـیاری هنـوز فاقـد ایـنهـا هسـتند»،
«بهکارگیری این امکانات و پیشرفت های فنی جهت ایجاد عیقه و ابتکار در حـوزة یـادگیری»،
« ضرورت هماهنگی بین تاییر در روش سنجش و محتوای کتـب و مطالـب درسـی کنـونی» و
«ضرورت بازنگری و برررسی دقیق اهداف موزشی وزارت موزش و پرورش» .نچه در ایـن
اظهارنظرها بهاراحت دیده میشود این است که تاییر کنکور بهطـور هـخزمـان فـراهخنمـودن
بسترهای اجرایی را در سایر مؤلفهها و بخشهای ذیربک الیامی مینماید.
در رابطه با مناسببودن ،دقت و اعتبار معیارهای جدید زمـونهـای سراسـری کـه بـهاـورت
متوالی در گیینش و پذیرش نهایی دانش موزان بهکار میروند بهنظر میرسد که پاسخهـای میامـات
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سازمان سنجش و کمیسیون موزش و تحیییات مجلس در تیابل با یکدیگر باشند .از طرفی ،بهنظـر
اعضای کمیسیون موزش و تحیییات ،اعما امتحانات نهایی سراسری روش مناسبی است بـهشـرط
اینکه تنها معیار برای قضاوت و تصمیخگیری نهایی نباشد و بههمراه نها فعالیتهـای فـوق برنامـه،
یعنی سوابق کشوری و فرامرزی داوطلبان نیی در نظر گرفتـه شـوند .از طـرف دیگـر میـام سـازمان
سنجش و نیی یک عضو فعا وزارت علوم و خانة ریاضیات کـه در زمینـة مـار دارای تبحـر کـافی
بوده و چند دهه تجربه در زمینة امور مربوط به گیینش دانشجو را در کارنامة خود دارند بـه شـکلی
متیاعدکننده معیارهای مبتنی بر امتحانات نهایی یا معد را مناسب نمیداننـد؛ چراکـه قـادر بـه ثبـت
مهارتهای سطح باال (مانند تفکرروی یک مسئلة موثق) نبوده و بیشتر مهارتهای سطح پایین هـرم
یادگیری را میسنجند و این موارد فتی برای اعتبار ابیار و معیار جدید خواهد بود .این موضع نسـبتاً
منفی در قبا معیارهای جدید با مسئلة دقت زمون تیویت میشود؛ چراکه در میایسه بـا نمـرهدهـی
دقیق و حسام کنکور (مییام  -99تا )400مییام امتحانات نهایی (0تا )20از دقت و قـدرت تمیـی
کمتری برخوردار بوده و نیی تجمع و فراوانی نمرات (معـد هـای) خااـی برنامـه جدیـد را دچـار
مشکل خواهد نمود .بهعیوه ،هر دوی این پاسخدهندگان روایی سـؤاالت تشـریحی را زیـر سـؤا
میبرند؛ یعنی عیوه بر اعتبار میکهای جایگیین ،روایی نها را نیی ازجملـه مـوارد چـالش فـرین
برنامة جدید سنجش و پذیرش دانشجو میپندارند.
نگرانیهای مهمی از این دست ،چالشهای ینده را رقخ خواهند زد .شاید این نگرانـیهـا
مبین تفکر ندسته افرادی است که معتیدند مادامی که چالش های جدی برنامه ،چه در حـا و
چه در ینده ،بهاورت جدی مورد مداقه و بررسی واقـع نشـوند سیاسـتهـای طراحـیشـده
بهطور کامل و مطلوب جامة عمل نخواهند پوشید .این مسئله زمانی پرررنـگتـر ظـاهر شـد کـه
پاسخدهندگان احتما بازخیی «فشار روانی و اضطراب زمـونی» و توزیـع نهـا در کـل دوران
چهارسالة تحصیل در دبیرستان را مطرح کردند .در این زمینه ،گفتن این نکتـه کـافی اسـت کـه
بگوییخ «بهبود عملکـرد قبلـی» (مـارکی4330 ،4؛ راجـرز4339 ،2؛ اسـتولر )4331 ،9مهـختـرین
1 Markee
2 Rogers
3 Stoller
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شاخص قضاوت دربارة مییان میبولیت هر نو وری ،تاییر یا تحو همچـون تاییـر کنکـور در
ایران است .حضور فیلترهای عاطفی نامطلوب همچون فشار روانی و اضطراب کـافی اسـت تـا
شالودة نگرش های منفی نسبت به عملکرد برنامة جدیـد را تشـکیل داده و میبولیـت برنامـه را
تضعیف نماید .دیگر مسائل چالش برانگییی کـه مـورد توجـه سیاسـت گـذاران و دیگـر افـراد
ذیربک عالیرتبه قرار گرفت «اعما نظرهای شخصی معلمان و سلییهای عملکردن ،جانبداری،
و تعصب نها در قضاوت دربارة دانش موزان و تداوم همان موزش برای زمون میباشد.
 .5نتیجهگیری

تصمیخ به جانشینیابی برای معیارهای مبتنی بر کنکور سراسری حاکی از وجود ارزشهـا و
عیاید اجتماعی عمییی است که مانند دیگر جوامع در جامعـة مـا نیـی سـاری و جـاری اسـت.
مطالعة پیشِ رو تیشی است برای روشنساختن چنین عیاید ،نظرات ،ارزشها و دیـدگاههـایی
که سیاستگذاران و افراد ذیربک عالیرتبة درگیر در اایحات سنجشمحور در ایران از نها
حمایت میکنند .یعنی یافتههای ما در عین حا که حاکی از وجود مسائل و چالشهای کنـونی
و تی این تحو هستند ،نشاندهندة نگرشها ،ارزشها و ااولی نیی هستند که زمینهساز برنامة
پذیرشِ دانشگاههای دولتی شدهاند .بهنظر میرسد این یافتهها با وجود منطیهای بودنشان بـا دو
چشخ انداز جهانی دربارة سنجش و ارزشیابی مرتبک باشـند .بـه بیـان دیگـر ،بررسـی و تحلیـل
دقیقتر یافتههای این پژوهش که در باال بهتفصـیل بـدان پرداختـه شـد ،بازتاباننـدة دو دیـدگاه
دربارة سنجش و ارزشیابی هستند« :دیدگاه سیاسی» 4و «دیدگاه تکنیکی/فنی».2
سیاست گذاران موزشی در ایران مانند دیگر همتاهایشان در سراسر دنیـا بـهوضـوح درگیـر
نوعی اعما و تعامل قدرت و اقتدار هستند .از منظـر چشـخانـداز سیاسـی هـر نـوع یـا رویـة
سنجش ،اندازه گیری و ارزشیابی بازتابی از کشمکش قـدرت میـان ایـدئولوهیهـای حـاکخ در
جامعه بوده که بنا به عییدة هارگریوز ،اِر و اشمیت )2002( 9پاالیش و نظارت دیگـری را بـر
1 Political Perspective
2 Technological Perspective
3 Hargreaves, Earl & Schmidt
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جامعه حاکخ میگرداند .از این منظر میتوان گفت که اعتیاد به نهادینهکردن سـنجش مبتنـی بـر
ساختارگرایی ،هخ در سطح کین هخ در سطح خرد چییی نیست جی سیاست .اظهـاراتی نظیـر
اینکه «سنجش و ارزشیابی تحصیلی بخش مهمی از یادگیری است»« ،معیار جدید اهرم مـؤثری
است برای زدودن ثار زیانبار توفان کنکور و تولید ثار و عواقب مثبت»« ،میک مبتنی بر معد
یا امتحانات نهایی میتواند تعامل بیشتری را در سطح خردهمییامهای موزشی ،بـین معلمـان،
دانش موزان و والدین و  ...برقرار کند»« ،اندازهگیریهای اسـتاندارد شـده و غیرقابـل انعطـاف
عددی بهعنوان تنها میک اندازهگیری یادگیری بهطور جدی نیاز بـه بـازبینی دارنـد»« ،نیـل بـه
برابری و عدالت اجتماعی را میتوان از طریق تحو روشهـای سـنتی احصـا نمـود» و تعـداد
دیگری از دیدگاهها ،تعمق ها و تدابیر مرتبک با سـنجش و ارزشـیابی همگـی در ااـل شـالودة
سیاسی دارند .هارگریوز ،اِر و اشمیت ( )2002بهنیل از فوکو )4333( 4میگویند که بهنـدرت
می توان روندهایی را یافت که شـکارتر از رونـد زمـونی یـا سـنجش یـادگیری دیـدگاههـا و
چشخاندازهای سیاسی را منعکس نمایند:
« زمونها تکنیکهای مشاهده و پایش را با تکنیکهای قضاوت در مورد ایـن مشـاهدات و
پایشها در هخ می مییند .در حیییت این زمونها خود نگاهی دقیـق هسـنتد بـه هنجاریـابی و
پایش که طبق ن تعیـین کیفیـت ،تعیـین سـطح و تنبیه/تشـویق امکـانپـذیر مـیشـود( ».

.

)431
در حا حاضر در کشور ما انتخاب یکی از دو روش رقیب سنجش و پـذیرش بـهدسـت
سیاست گذاران برای بسیاری از افراد دیگر سطوح جامعه هنوز هخ در حـد معمـا بـاقی مانـده،
لیکن نتایج این پژوهش بهطور کلـی گـرایش سیاسـتگـذاران بـه نیـش «کنترلـی و هـدایتی»

2

امتحانات نهایی را تأیید میکند .چنین تاییری را یییناً میتوان نتیجة پویایی قدرت و اختیـارات
نها برای کنتر

سیبهای کنکور سراسری دانست که نمادی است از تفکرات سنجشی غالب

در جامعه.
1 Foucault
2 Directive Function
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جدای از سیاست ،نگاه گذرای تحلیلی بـه تـخهـای تکرارشـونده ،در دادههـا راهـی بـرای
استخراص و استنباط دیدگاه ظریف دیگری باز میکند که در ادبیات با عنوان دیدگاه فنی معرفـی
شده است .در بطن تحو نظام سنجش و پذیرش ،دیدگاه فنی مـواردی همچـون سـازماندهی،
ساختارسازی ،الگوهای راهبردی و مهارتهای توسعه و اجـرای تکنیـکهـای نـوین را در بـر
می گیرد .از این منظر ،تاییر نظام زمونمحـور کنکـور در ایـران فنـاوریِ پیچیـدهای اسـت کـه
نیازمند مهارت و خبرگی الزم برای ثبت وضبک پیچیدگیهای عملکرد دانش موزان یا داوطلبان
تی است .دادههای موجود بهکرات چالشهای فنی موجود بـر سـر راه تاییـر کنـونی را نشـان
میدهند که عبارتاند از سـؤاالتی دربـارة «کیفیـت معیارهـای جدیـد پـذیرش»« ،بـهکـارگیری
روش های معتبر ،ارزشمند و استاندارد در سنجش عملکردمحور»« ،برگییدن فناوریهـای قابـل
فهخ و عادالنه»« ،گسترش سواد زمونی معلمان و مهارتهای الزم برای بهکارگیری تکنیکهای
سنجش 4و نه اندازهگیری« ،»2نبود منابع ،تکنولوهی های مـرتبک بـا فنـاوری اطیعـات و زمـان
کافی» .در پی این موارد انتیاداتی گویا دربارة موارد زیر مطرح شد« :چگـونگی اعمـا نمـرات
واقعی امتحانات یا معد بهاورت معتبر و دسـتنخـورده و اجتنـاب از تیلـب در تصـحیح»،
«قدرت تمییی زمونهای مورد استفاده در امتحانات نهـایی»« ،روشهـای ممکـن بـرای بیـان و
انتیا پیام برنامة جدید پذیرش به دانش موزان و والدین»« ،راهبردها ،مهارتها و فعالیتهـایی
که از طریق نها بتوان اشکا مختلف یادگیری دانش موزان را بـهاـورت مسـتمر و تکـوینی
ثبت و ارئه نمود» .این موارد و شمار دیگری از پیشنهادها ،چالشها و رویـههـایی کـه در بـاال
بحث شد ،از دیدگاه تکنیکی/فنی نشئت میگیرند.
با این همه ،حرکتهای نو ورانه و روشهای سنجش و ارزشیابی جایگیین چییی فراتـر از
دغدغه های مرتبک با سازماندهی ،مدیریت ظرفیـت هـای برنامـه بـرای اجـرای تاییـر ،پـاالیش
فناوریهای اندازهگیری و گسترش تکنیکهای سنجش و ارزشیابی است .شاید اغراق نباشد که
بگوییخ برخی از مشکیتی که در عمل نمایان میشوند ،فراتـر از مسـائل مـرتبک بـا فنـاوری و
1 Assessment
2 Measurement
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تکنیکی هستند .موارد دیگری همچون التیامـات و اولویـتهـای سـازمانی (هـارگریوز ،اِر و
اشمیت ،)2002 ،مداخیت بروکراتیک دیوانسـاالرانه (برادفـوت )4331 ،4و دسـتهای دیگـر از
عوامل میتوانند هرگونه سیاست مدون مطلوب را تضعیف نمایند و در عمـل موجـب پیـدایش
چالشها و تهدیدهای ناشناخته شوند .بنـابراین هـر مرحلـة تصـمیخگیـری و سیاسـتگـذاری
بههمراه رسالتهای ذاتیاش و دیدگاههایش نیازمند ن است که از طریق لنـی دقیـق تلسـکو
ارزشیابی بررسی شده تا بتواند حرکت نو ورانه و تحو گر را مفید فایده گرداند.
از این رو ،نچه زنگ هشدار را برای سیاستگذارن و برنامه رییان کشور به ادا در می ورد
این است که این دیدگاه بهتنهایی پاسخگو نیست .نوع استفادهای که از نتایج زمونهای کنکـور
و تفسیر نمرات نها میشود و چالشهای مرتبک با شرایک کنونی کشور بر ایـن داللـت دارنـد
که کماکان همان نیش گیینشی 2است که جامعه را به سمت معیار قرار دادن امتحانات نهـایی و
معد سوق داده است .چنین انتخـابی احتمـا ًال مشـکیت دیرینـة ناشـی از عواقـب نـامطلوب
زمونی را همانند قبل تیویت میکند؛ چراکه رقابت برای کسب نمرات باالتر همچنـان بـه قـوة
خود باقی است .این مسئله مسلماً نیش برنامة جدید سنجش را بهعنوان ابـیاری بـرای پیشـبرد،
الیا و احصای تاییرات مطلوب در موزش و یادگیری تضعیف خواهد کـرد .بنـابراین تضـمین
کاملی وجود نخواهد داشت که پیامدهای برنامة جانشین کنکور بهطور کامـل بـا سیاسـتهـای
اتخاذشده و منظور نظر فاز سیاستگذاری همسو و منطبق باشند ،مگر اینکه تاییرات بیرگـی از
این قبیل چشخاندازها و زوایای مختلف بهدقت ،زودهنگام و بهطور مناسب بررسی و ارزشیابی
شوند.
سپاسگزاری :این میاله بخشی از گیارش نهایی رسالة دکتری «ارزشیابی برنامة ملـی حـذف
کنکور سراسری :اعما ارزشیابی جامع چنـدمحوره بـهجـای روشهـای تـکمحـوره در نظـام
موزش زبان انگلیسی کشور» است که با حمایت سازمان سـنجش و مـوزش کشـور در حـا
انجام است .مراتب سپام و قدردانی از جناب قای دکتر جواد حاتمی ،معاون محترم تحیییات
1 Broadfoot
2 Selective Function
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زمون و ارزشیابی سازمان سنجش و موزش کشور ،جناب قای دکتر علی رجالی ،عضو هیئت
علمی دانشگاه انعتی اافهان و خانة ریاضیات استان اافهان و نیی جناب قای دکتـر سـعدا..
نصیری ،عضو کمیسیون موزش و تحیییات مجلس شورای اسیمی کـه در انجـام ایـن رسـاله
مساعدت و راهنمایی نمودهاند ،بهعمل می ید.
کتابنامه
سازمان پژوهش و برنامهرییی موزشی .)4933( .برنامة درسی ملی جمهوری اسیمی ایران.
حجفروش ،ا .)4934( .سیبهای کنکـور بـر هـدفهـای دورة متوسـطه و ارائـة پیشـنهاد بـرای رفـع

سیبها .مجموع میاالت ارائهشده در سمینار بررسی روشها و مسائل زمونهای ورودی دانشگاه
ها؛ به همت احمد پارسیان .اافهان :دانشگاه انعتی .اص.33-425:

شورای عالی موزش و پرورش .)4933( .رهنامة نظام رسـمی تربیـت عمـومی در جمهـوری اسـیمی
ایران .ویرایش پنجخ.

سازمان مدیریت و برنامهرییی کشور .)4939( .سند چشخانداز جمهوری اسیمی ایـران در افـق 4101
هجری شمسی .دسترسی در:
http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=67ee04aa-7171-4f72-bdf7-e6f68c3547e5

ستاد خیقیت و نو وری موزش و پرورش .)4933( .سند نظام نو وری مـوزش و پـرورش .نگاشـت
او .

شجاعی ،م ،.و قلیپور ،ر .)4931( .بررسی نظام پذیرش دانشجو در کشـور و ارائـة الگـوی پیشـنهادی
مشتمل بر بررسی تطبییی ،گیارش تـوجیهی و طـرح پیشـنهادی .تهـران :دفتـر مطالعـات فرهنگـی
مجلس شورای اسیمی.

مجلس شورای اسیمی .)4931( .قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکـی مـوزش عـالی کشـور.
شمارة سند.4923290:
قلیپور ،ر ،.و قابیرگی ،م .)4931( .گیارش بررسی پیشنویس الیحة گیینش دانشجو در ایران .کمیتة
موزش و تحیییات مجلس شورای اسیمی.

کیا ،ع ،.و بیرگی ،ک .)4935( .اظهارنظر کارشناسی دربارة طرح نحوة پذیرش در دانشـگاههـا و مراکـی
موزش عالی کشور .مرکی پژوهش های مجلس شورای اسیمی.
کیامنش ،ع .)4933( .ارزشیابی موزشی .تهران :پیام نور.
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