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  چکیده

رشد و ایجاد ثروت در دنیاي امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر  نیروي محرکه ،جا که دانایی از آن
 ها ملت خاص توجه مورد کلیدي، نهادي عنوان عالی به کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش

 هـاي  چـرخ  آینـده  در بتواننـد  که دانشجویانی انتخابنحوه  و دانشجو گزینش ایران در. ستا هادولت و
سـنجش و  در ایـن مقالـه قـانون     .، مسأله حائز اهمیتـی اسـت  بگردانند را جامعه ترقی و عظیم پیشرفت

گانـه کـه از    هـاي پـنچ   روش سیاست تطبیقی پویا و رویه به پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور
ایجـاد ظرفیـت الزم بـا توجـه بـه آمـایش        ،تحلیـل نتـایج  برابر . گردیدباشد تحلیل  هاي کیفی می روش

 متوازن و رشد ، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه)توزیع و تعداد تنوع،(سرزمینی
 هـاي سیاست با اقتصادي و صنعتی توسعه هايسیاست ساختن ها، همسوپژوهش و علوم کیفی و کمی
 ناخالص داخلی، تعامل تولید در فناوري بر مبتنی هاي نوآوري سهم افزایش علم، و فناوري نوآوري، ملی

 اقتـدار  افـزایش  هدف با نوآوري و فناوري علم، جهان، توسعه فناوري و علمی پیشرفته مراکز با سازنده
هاي دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه  منابع مالی الزم، توسعه شرکتمین ، تأملی

با توجه به نتایج  .به این عوامل توجه نگردیده استدر قانون اخیر ه ک باشد محور می آموزش عالی پیشرفت
فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو براي سنجش دانش و توانایی حقیقـی داوطلبـان و    ،تحلیل

هاي تحصیلی مرتبط، چند بعدي است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر  دهی آنان در رشته سازمان
ع هاي تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسـته نظـامی جـام    که سیاست ایندلیل . گردد می

این معنا که مسئله به درسـتی   باشد به گذاري می ناقص بودن فرآیند سیاست ،براي این حوزه تعریف کند
ها بـا مسـئله سـازگاري نخواهـد      شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل

  .داشت
  آموزش عالی، پذیرش دانشجو ، سیاست تطبیقی پویا :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
 پیشبرد در سرمایه انسانی جایگاه و نقش شدن مطرح از پس ویژهبه ،در دنیا عالی آموزش نظامامروزه 

 توسعه حال در کشورهاي ویژهبه مسائل کشورها ترینمهم از یکی به اقتصادي، رشد و توسعه اهداف

 ها آن هاي قابلیت کارگیري به و کارآمد هاي انسان تربیت گرو در کشورها پیشرفت. است شده بدل
 برداري بهره و توجه صورت در که ستا بها گران ايگنجینه باانگیزه و خالق هاي اندیشه انسان .ستا

 منفصل عقل ها توان گفت دانشگاه در این راستا می .شد خواهد حاصل توسعه پایدار آن، از درست

 چنانچه .کنند ایفا را دانایی بر مبتنیتوسعه  راهبريِ که نقش رود می انتظار ها آن از و هستند جامعه

 زیان دهیم، دست از راحتیبه را عظیمی ثروت کارآمد، چنین انسانی نیروي به توجهی نتیجه بی در

 در شرایط کنونی .شد خواهد مشاهده کشور ابعاد توسعه تمام در آن نتایج و نبوده پذیرجبران حاصل

 بر دیگر هر زمان از ترعمیق زندگی. یابدمی افزایش شتاب با و روز به روز جهانی مقیاس در رقابت

دانایی موتور اصلی رشد و ایجاد  .است شده بقا شرط »بنیان دانش « توسعه و مبتنی گردیده دانایی
 در .ثروت در دنیاي امروز است و بیش از عوامل سنتی، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد

 ها و فناوري تغییرات و اطالعات گسترش سرعت تماعی،اج - اقتصادي تغییرات ، گذشته دهه دو

 با هاي آموزشی برنامه محتواي تناسب عدم و سو،یک از  )125،1377بازرگان،( اقتصاد شدن جهانی

 سوي از ها آموختگان دانشگاهدانش اکتسابی هاي مهارت و دانش سطح نبودن مطلوب و جامعه نیازهاي

  .)30،1378اولیا،( است کرده جدیدي دوران وارد را عالی آموزش  دیگر، نظام
ــاً ــوده     قطع ــی نب ــاالي تجمالت ــک ک ــالی ی ــوزش ع ــورها     آم ــاي کش ــراي بق ــی ب ــرط اساس  و ش

تنها موسسـاتی هسـتند کـه     ها تقریباً در کشورهاي در حال توسعه دانشگاه .)38،2000تایالك،(ستا
تنهـا مؤسسـاتی هسـتند کـه     ه دانـش ایجـاد کننـد  و نیـز     قادرند در نیروي کار خود ظرفیت سـرمای 

هـاي جدیـد فعالیـت     پایه حمایت و در زمینه زایش دانش نو و انتقال فناوري توانند از اقتصاد دانش می
 برتـري  صـورت به دیدگاه محققان محور از البته دانشگاه با آموزشی کیفیت .)20،2004تندراي،(کنند 

 تجربه و با نتیجه هدف، تناسب با تناسب، آموزش در افزوده ارزش) 1982پیترز و واترمن،(آموزش  در

نیازهـا   و هـا  ویژگـی  شـده،  ریـزي برنامـه  اهـداف  بـا  آموزشـی  نتـایج  عمـل مطابقـت   در آموزشـی 
مشـتریان   انتظـارات  از رفـتن  فراتـر  و برآوردن، آموزش فرایند در نواقص از ، اجتناب)1979کراسبی،(

منـدي   تواند موجبـات رضـایت   چنین دانشگاهی می .استشده تعریف) 41،1985پاراسورامن،( آموزش
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 در را آموزشـی  نفعـان  ذي یـا  مشـتریان  تـوان نفعان آموزشی را فراهم نماید کـه مـی   مشتریان یا ذي

 دانشجویان، کارکنـان  شامل که کرد تقسیم شوند، می مرتبط آموزش فرایند به که مختلفی هاي گروه

 .)2000فاروکونال،(شود  می هاخانواده و صنعت دولت، کارفرمایان، ،)غیرآموزشی و آموزشی(

هویت و (هستند  دیگر مرتبط یک بهزنجیروار  بیرونی و درونی مشتریان همه ، طورکلیبه
 و ترین مهم علمی هیئت اعضاي و دانشجویان از دیدگاه بسیاري از پژوهشگران،. )839،1999کالیتون،

   .)2003کرفت،(دهند می تشکیل را آموزشی نظام درونی مشتریان تریناصلی
 محدودیت .نماید می ضروري را آموزشی مراکز گسترش عالی، تحصیالت براي داوطلبان افزایش

 ترینانتخاب شایسته ضرورت ... و مغزها فرار آموختگان،دانش بیکاري ها،دانشگاه پذیرش ظرفیت

 باعث خودامر به نوبه  این .کندمی مطرح را عالی آموزش مؤسسات به ورود متقاضیان میان از افراد

ها  افراد، گروه .است شده دولت و مردم عامه در عالی آموزش عملکرد به نسبت باالیی حساسیت ایجاد
نهند نه اثرات  ها بنیان می مشی مشی را بر پایه مقاصد خوب این خط و جوامع قضاوت خود درباره خط

عینی آن ملت اهمیت امروزه وضعیت ذهنی یک ملت به اندازه وضعیت . ملموس آن
 داوطلبان ترینتوانمند و مستعدترین مناسب، کامالً فرایندي با تا دارند توقع همه). 2005داي،(دارد

اندازه به امر این . گردد محقق آسانی به عالی آموزش متعالی هاي هدف تا شوند مراکز دانشگاهی جذب
 کشورمان عالی آموزش در دانشجو پذیرش هاي یوهش تا شودمی موجب که است و جدي مهم اي

  .گیرد قرار مداقه و بررسی همواره مورد

ضرورتی موجبات حساسیت و احساس سریع مشکالت و مسائل موجود در عرصه  چنین اهمیت و
نفعان آموزشی و در دستور کار قرار گرفتن و تصویب  نظام آموزش عالی باعث واکنش مشتریان و ذي

 و شکل ترینمناسب و ترینصحیح استی در این حوزه گردیده است تاهاي سی قوانین و ارائه نسخه
دهند که دولت به چه چیزهایی اهمیت  ها نشان می مشی حقیقت خط در. آورد بدست را محتوا

تصویب گردید، قانون پذیرش دانشجو  یکی از قوانینی که در این عرصه اخیراً ).2005داي،(دهد می
 .این قانون پرداخته شود 1پژوهانه گردیده است به تحلیل سیاسته سعی باشد که در این مقال می
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  نظري مبانیرب مروري-2
خاص  توجه مورد کلیدي، نهادي عنوانبه سده هشت از بیش قدمت به اي پیشینه با عالی آموزش

در  مؤثري نقش تواندمی که پیشرفته دانش و جدید هاي فناوري به دستیابی .ستا هادولت و ها ملت
 ریزيعالی و برنامه آموزش تقویت با صرفأ کند، ایفا ملل اقتصادي و اجتماعی حرکت شتاب و تحقق

 که توسعه حال در کشورهاي در )1383قورچیان و آراسته،( است میسر آن کیفی و کمی ارتقاي

 تنگنایی صورت به متخصص انسانی کمبود نیروي کند،می تغییر توجهی قابل شدت و سرعت با نیازها

 رفع براي .آورد می وجودبه کار بازار در اي راه پیچید مسائل و گیردمی قرار اقتصادي رشد مسیر در

 تا باشند دقیق و شده حساب کافی اندازه به نظام آموزشی يهابرنامه و دانشجو گزینش باید تنگنا این

 تنظیم متخصص انسانی نیروي به جامعه احتیاجات براساس را عالی آموزش نظام بتوانند

 به نیاز و عالی آموزش به دسترسی براي اجتماعی تقاضاي افزایش با امروزه .)1373مجتهدي،(کنند

 هابهترین انتخاب ضرورت پیشرفته، و جدید مشاغل از ايگسترده زنجیره ماهر براي انسانی نیروي

 نظام به ورود براي تقاضا افزایش اساسی علل از یکی .شودمی مطرح عالی به آموزش ورود براي

 این .ستا هاحرفه و هامهارت روزافزون پیچیدگی و کار تقسیم و کیفی سطح عالی افزایش آموزش

 در افزایش از تابعی ایران در افزایش این گفت توان می بلکه ایران نیست جامعه به منحصر تغییرات

یافته از  تر توسعه نظام آموزش عالی در کشورهاي کم ).1384رحیمی و آقابابا،(است جهانی سطح
از یک طرف فشار ناشی از تقاضاي اجتماعی براي   ؛جمله ایران تحت فشارهاي دوسویه قرار دارد

ت که بسط آموزش عالی را هاي مختلف اقتصادي به نیروي متخصص اس ورود به دانشگاه و نیاز بخش
ابع مالی و امکانات مورد نیاز براي گسترش آموزش عالی و از سوي دیگر، کمبود من خواستار هستند

موزش عالی و افزایش دالیل گسترش آمعموالً . قباض  آن را در پی دارداست که محدودیت و ان
دالیل اقتصادي  -2دالیل حقوقی و قانونی  -1دسته بندي کرد؛  توان در چهار حوزه  دانشجو را می

 ).97،1389روشن،(پاسخ به تقاضاي اجتماعی  -4خواهانه  دالیل عدالت -3

 و عظیم پیشرفت هاي چرخ آینده در بتوانند که دانشجویانی انتخابنحوه  و دانشجو گزینش ایران در
 اندرکارانو دست مسئوالن رابطه این در .باشدمی موردنظر و مطرح همچنان بگردانند را جامعه ترقی

 بیشتر دانشجویان چه هر گزینش به مناسب هايشیوه انتخاب با تا کوشندمی عالی آموزش امر

 دستخوش خواسته را این کارراند دست هاي ارگان میان مسائل از ايپاره وجود اما .نمایند اقدام مستعد
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 گوناگون مشکالت و سردرگمی دچار را هادانشگاه به ورود داوطلبان و ساخته متناوب تغییرات

  ).1371عرب مازار،( سازد می

  پیشینه تحقیق - 2- 1
  کشور از خارج در دانشجو پذیرش هاي شیوه -2- 1- 1
 بـراي  را گونـاگونی  هـاي شـیوه  کشور از خارج در هاي مختلف دانشگاه عالی، آموزش حیات طول در

 ؛ازجمله برده، کار به دانشجو پذیرش

بـه   ورود بـراي  داوطلبـان  افزایش دلیل به ازکشورها بسیاري  ؛ورودي آزمون برگزاري شیوه -الف
 نامند، می» ها بهترین انتخاب«را  آن بعضی که ظرفیت بر مازاد تعداد حذف منظور به ناگزیر ها، دانشگاه

 رأساً( صورت غیرمتمرکز به یا)سراسري( متمرکز صورت به تواند می آزمون این. کنند می برگزار آزمون

  ).1381نژاد، نیک(پذیرد انجام صورت دو هر از تلفیقی یا و )دانشگاه توسط
سـوابق   بررسـی  براسـاس  ورودي آزمـون  بـدون  دانشـجو  پـذیرش  ؛ورودي آزمون بدون شیوه -ب

 امریکـا، امـارت،   کانادا، مانند(پذیرد می صورت سوابق گرفتن نظر در بدون یا متوسطه دوران تحصیلی

  ...) کویت،
 از پـذیرد،  انجام می نیز دیگري هاي شیوه به دانشجو پذیرش کشورها از برخی در ؛هاشیوه سایر -ج

 ؛جمله

 انگلسـتان، سـوئد،   ماننـد ( متوسـطه  دیـپلم  و تافل آیلتس، نمره تحصیلی، استعداد و هوش آزمون  -

 )...ارمنستان،

 )دانمارك(متوسطه  دیپلم وداشتن عالی فنی امتحان عالی، تجاري امتحان عالی، مقدماتی امتحان  -

  )فرانسه( متوسطه دیپلم داشتن و تخصص امتحان در شرکت  -
 در هـاي معمـول  روش و هـا سیاسـت  بررسـی  بـه  عالی، آموزش در دانشجو پذیرش زمینه در هارمن،

 برمقطـع  وي اصـلی  تمرکز .پرداخته است آسیا منطقه شده صنعتی تازه و توسعه حال در کشورهاي

 و دسترسی، برابري مسئله بر خاص تأکید با خصوصی و دولتی عالی آموزش مؤسسات در کارشناسی
 تـا  گـزینش  هايو شیوه هاسیاست به مربوط نگرانی دالیل است معتقد هارمن .بود کار بازار با ارتباط

 هـاي روش ناکارآمـدي  ؛ازجملـه . اسـت  متفاوت یکدیگر با آسیا منطقه مختلف کشورهاي در اي اندازه
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 در کارآمد هماهنگی فقدان عالی،  آموزش مراکز به علمی توانایی فاقد داوطلبان دانشجو، ورود پذیرش

 کیفیـت  تضـعیف  عـالی،   موسسـات آمـوزش   و دولتـی  هـاي  سازمان پذیرش هاي روش و ها سیاست

 ثبـت نـام    دانشـجویان  از اندازه بیش و وسیع گسترش دلیل به عالی آموزش در یادگیري و آموزشی

 بازارهاي نیاز و عالی آموزش بازده مابین توازن عدم گزینشی، دارانه جانب و ناعادالنه شده،  معیارهاي

    ).1994هارمان،(دبیرستانی  هايآموزش نازل کیفیت درخصوص نگرانی کار،
 نظـام  هـاي شباهت و هاتفاوت دانشجو پذیرش مناسب الگوي منظور ارائهبه خود پژوهش در حجازي

 ایـن  نتایج از برخی .است کرده بیان را انگلستان و ژاپن آلمان، و کشورهاي ایران در دانشجو گزینش

 شیوه در تنوع سهمیه، از استفاده تحصیلی، پیشینه به توجه آزمون، روش برگزاري ؛از عبارتند تحقیق

 دانشـگاه،  به ورود براي سنی شرط وجود عدم دانشجو، گزینش در هاعمل دانشگاه استقالل گزینش،

 نظریـه  از پیروي و دبیرستان دروس به ویژه توجه معتبر، هاي دانشگاه در براي پذیرش شدید رقابت

   ).1386حجازي،( اصلح دانشجو انتخاب
 دولتـی  هـاي  دانشـکده  در پـذیرش  اسـتانداردهاي  هـاي سیاسـت  اجـراي «عنـوان   بـا  تحقیقی ، دان

 به مربوط هايداده تحلیل و تجزیه ضمن تحقیق این در وي .است داده انجام امریکا در »ماساچوست

 ها مصاحبهدانشکده پذیرش بخش اندرکاراندست و دانشگاه مشاوران از تن 12 با دانشجویان، نام ثبت

 دانشجو هاي پذیرشرویه در آن به مربوط اثرات و هاسیاست این اجراي نحوه مورد در آنان از و نموده

 دانشجویان، نمرات پراکندگی: حاکی از آن بود که آمده دست به آورده است نتایج عمل به نظرسنجی

 گرفتـه  قرار جدید هايسیاست تأثیر اجراي تحت اينمره امتیاز میانگین و دانشجویی نام ثبت میزان

 بـا  که دانشجویانی است، یافته افزایش هاي دولتیدانشکده در افراد ماندگاري میزان نتیجه در و است

 لحاظ از هاجبرانی داشتند، دانشکده دروس گذراندن به نیاز بودند شده پذیرش میانگین نمره حداقل

  ).2001دان و سالم،(دارند  هایییکدیگرتفاوت با هاسیاست جدید شرایط اجراي نیز و شانمقبولیت
در مطالعه دیگري شیوه گزینش کشورهاي دیگر در سـه روش کلـی گزینشـی، رقـابتی و آزاد جمـع      

  ).1380دفتر امور زیر بنایی،(بندي و ارائه گردیده است 
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  دانشجو در برخی کشورهاشیوه گزینش  - 1جدول 
                  

  موضوع
  نام کشور

  انجام نوع آزمون  شیوه گزینش
ــجو در  ــذب دانشـ جـ

  دانشگاه ها
  مالحظات

  رقابتی  ژاپن
توســط دفتــر آزمــون 
ورودي دانشــگاه هــا  

  .انجام می گیرد

دانشگاه ها خـود نیـز   
به انجام آزمون اقـدام  

  .می کنند

  :دروس مورد توجه
ریاضــی، علــوم زبــان ژاپنــی، 

اجتماعی، علوم تجربی و زبان 
  خارجی

  -  آزاد  کانادا
ــا   ــگاه ه ــی دانش برخ

  .آزمون دارند

دانشگاه ها در جذب دانشجو 
آزادي عمل دارند و اکثـرا بـر   
اساس معدل دانشجو انتخاب 

  .می کنند

ایـــاالت متحـــده 
  آمریکا

  گزینشی -آزاد 

شیوه گزینش دانشجو 
در دانشگاه ها متفاوت 

بعضی از آن هـا  . است
  .آزمون دارند

دانشــگاه هــا بــراي   
ــد   جــذب دانشــجو ح
ــراي نمــرات  نصــابی ب
ــی   ــر م ــی در نظ درس

  گیرند

-  

  -  گزینشی -آزاد   ایتالیا
ــا   ــگاه ه ــی دانش بعض
ــتعداد   ــون اســ آزمــ

  .تحصیلی می گیرند
-  

  رقابتی  کره
ــه  آزمــون سراســري ب

  .عمل می آید
دانشگاه ها خـود نیـز   

  .آزمون دارند
-  

  آزمون سراسري  رقابتی  ایرلند

دانشگاه ها براي دوره 
ــود   ــی خ ــاي تکمیل ه
آزمون بـه عمـل مـی    

  .آورند

-  

  آزمون سراسري  رقابتی  ایران
دانشگاه ها هیچگونـه  
اختیــاري در گــزینش 

  .دانشجو ندارند
  کلیه دروس
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  شیوه پذیرش دانشجو در ایران 2-1-2
دستخوش تغییر و تحوالت جـدي بـوده   نظام پذیرش دانشجو در ایران طی سال هاي گذشته همواره 

ـ  این تغییرات از یک. است کـارگیري آن در   هسو سبب شد تا ضمن مطالعه نظام هاي نوین سنجش و ب
ثیرات و مـا از سـوي دیگـر تـأ    گیري در روش هاي برگـزاري آزمـون حاصـل شـود ، ا     ایران رشد چشم

پیامدهایی . گذاشته است يجا هآنان بهاي  ، جوانان و خانوادههاي آموزشی پیامدهاي منفی نیز بر نظام
آسیب بر آموزش   ؛ها عبارت اند از ترین آن برخی از عمده. که البته زمان زیادي براي جبران الزم دارد

هـاي اقتصـادي،    ها، آسیب نش آموزان و خانوادهو پرورش کشور، آسیب بر سالمت جسمانی و روانی دا
 گرایـی و بهـا دادن   ، مـدرك و تنش اجتماعی و خانوادگیاجتماعی و فرهنگی از قبیل؛ افزایش نگرانی 

بیش از حد به تحصیالت دانشگاهی و قبولی در کنکور، رواج برخی مهارت هـاي کـاذب ماننـد تسـت     
زدن به فاصله طبقاتی و محروم شدن برخی دانش آموزان از تحصـیل در دانشـگاه هـا بـه      زنی ، دامن

  . علت نداشتن تمکن مالی براي شرکت در کالس هاي کنکور
انـدازي   و راه سیس دارالفنونأو ت 1266ها با اعزام و جذب اساتید خارجی در سال  گیري دانشگاه شکل

 وقتی تا. )1386قلی پور و آقابزرگی،(فعلی شکل گرفت به صورت 1320تا  1314ها از برخی دانشگاه

 بـوده،  هـا  دانشـگاه  پـذیرش  ظرفیت از کمتر مختلف هاي رشته در عالی آموزش ورود به تقاضاي که

 متوسـطه  دیـپلم  داراي که کسانی اکثر و است نبوده هادانشگاه وروديهاي  آزمونبرگزاري  به نیازي

 و ظرفیـت  بـین  تناسـب  عدم .شدندمی دانشگاه وارد نظر مورد رشته انتخاب و حسب عالقه بر بودند
 اجتمـاعی  موقعیت از جامعه در که هارشته از بعضی مورد در عالی، آموزش مراکز ورود به براي تقاضا

 تعـدادي  براي وروديآزمون  1342سال در بار نخستین براي که گردید باعث بودند، بهتري برخوردار

 هیأت اعضاي که حال عین در دانشجو انتخاب روش این. گیرد صورت تهران دانشگاه هاياز دانشکده

دانشگاه سراسري وروديآزمون  اولین. است بوده معایبی داراي ولی نمود، می راضی را علمی دانشکده
وظیفـه تعیـین ضـوابط     .گردیـد  تأسیس 1354سازمان سنجش در سال . شد برگزار 1342سال در ها

ظـایف سـتاد انقـالب    تـوان در و  ا پس از تشکیل سازمان سنجش را مـی ه دانشگاهدانشجویان به ورود 
به مرور در ایـن قـانون مشـاهده     ها ز آن تغییرات مختلفی در سهمیهبعد ا. رصد نمود 1359فرهنگی 

قلـی پـور و   (یابـد  با توجه به کمبود ظرفیت برگزاري کنکور بـه شـیوه گزینشـی ادامـه مـی     و شود  می
 .)1386آقابزرگی،
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بـه تشـکیل کمیتـه مطالعـه و      ، وزارت علـوم را مکلـف  1366وراي عالی انقالب فرهنگـی در سـال   ش
، سـازمان  همـین شـورا   1372نـین در سـال   همچ. ها کـرده اسـت   ریزي آزمون ورودي دانشگاه برنامه

امـا بـا وجـود    . ها ملـزم کـرد   و ارتقاي شیوه پذیرش در دانشگاه سنجش را به ارائه طرحی براي بهبود
ـ ، هر روز مشکالت بیشتر شده استپی در و تصویب قوانین پی تدوین مـاده  "ج"کـه در بنـد    طـوري  ه، ب

، دولت موظـف بـه اتخـاذ تـدابیر     انداز توسعه ، در راستاي اهداف سند چشمقانون برنامه چهارم ) 48(
ی ، با توجه به سـوابق تحصـیل  ها هاي ورودي دانشگاه کشور و آزمون الزم در جهت اصالح نظام آموزش

، توانـایی، خالقیـت و نـوآوري   ها به منظور ارتقـاي   در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه
آفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میـان نسـل   خطرپذیري و کار
بر اساس قانونی، که به قانون حذف کنکور شهرت یافت ، دولـت موظـف گردیـد تـا     . جوان شده است

هـا و مراکـز آمـوزش     هاي سراسري ورودي دانشـگاه  ایان سال اول قانون برنامه پنجم توسعه ، آزمونپ
آخـرین  . که با وجود گذشت چند سال از تصویب آن، اجـرا نگردیـد  طور کامل حذف نماید،  هعالی را ب

ب تصـوی  1392در سال  »ها و مراکز آموزش عالی کشور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه«
 .گردید بالغا ربط هاي ذي خانه و به وزارت

  1392مصوب  بررسی قانون پذیرش دانشجو - 2جدول
  توضیح  عنوان

  سابقه تحصیلی
نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و 

گیري توسـط وزارت آموزش و پـرورش بـه صـورت سراسـري، نهـائی و اسـتاندارد       انـدازه
  .مطابق مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد

  آزمون عمومی
هاي تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش  آزمون سراسري از میان دروس عمومی رشته

  .شود متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می

  آزمون اختصاصی
صـیلی در سـه سـال آخـر دوره     هـاي تح  آزمون سراسري از میان دروس تخصصی رشـته 

  .شود متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می

  رشته محل
) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی(هاي تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل  رشته

  .پردازد کند و به ادامه تحصیل می انتخاب می

  پذیرش دانشجو
فیت رشته ـ محل و تقاضاي داوطلبان بر اساس پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظر

صـورت  » )عمومی یا عمومی ـ اختصاصی (سابقه تحصیلی و آزمون «یا » سابقه تحصیلی«
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  .گیرد می

  وزارت آموزش و پرورش
آمـوزان و متقاضــیان    وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی براي دانش

وزارت آموزش و پـرورش موظـف اسـت در اجـراي ایـن      . ورود به دانشگاه را بر عهده دارد
  .ربط برساند تبصره تغییرات الزم را در تشکیالت اداري خود به تصویب مراجع ذي

سـازمان سـنجش آموزش 
  کشور

  .ولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده داردسـازمان سـنجش آموزش کشور مسئ

  روش پذیرش دانشجو
هـا و تقاضـاي    دانشـگاه براسـاس ظرفیـت رشـته  محـل     تعیین روش پذیرش دانشجو در 

داوطلبان به صورت ساالنه تعیین و از طریـق سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور قبـل از       
  .گردد نام اعالم می ثبت

  تأثیر سابقه تحصیلی

در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی ساالنه به صورت تدریجی و صعودي است و پس 
ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بـر  %) 85(پنج درصد از پنج سال حداقل هشتاد و 

که در سال اول اجراي این قانون تأثیر سابقه تحصـیلی  .مبناي سابقه تحصیلی خواهد بود
باشـند حـداقل بیسـت و پـنج درصـد       در پذیرش داوطلبانی که داراي سابقه تحصیلی می

  .باشد می%) 25(

  ها دانشگاه
هـاي خـود را بـه     ره الزم جهت پذیرش در رشته  محـل توانند حد نصاب نم ها می دانشگاه

وظیفـه  . پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود» شورا«
  .هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است

.  

  پژوهش روش -3
ی موشکافانه و ایجاد، برآورد و ارزیابهاست که براي  اي از معیارها، قوانین و رویه شناسی، مجموعه روش

روش شناسـی، در ایـن معنـی، بسـیار نزدیـک بـه آن دسـته از        . رود کار می انتقال دانش خط مشی به
عملکـرد   شـناخت  «یعنـی، (را منطـق کنـدوکاو    هاي عقالنی و عملی است که جان دیـویی آن  فعالیت

   ).2012دان،(نامیده است )»انسان در حل مشکالت
محور  که مشابه هـدایت یـک کشـتی     است تطبیقی پویا  که یک روش پایشمقاله از روش سیدر این 

 .اسـت  اي کلی تحلیل خط مشی استفاده شـده ه ز طریق اقیانوس است بر اساس رویهدر سفر طوالنی ا
، در طـول راه  ،اما. آغاز این سفر تنظیم شده است، رسیدن به مقصدي است که در در این روش هدف

بنـابراین،  . مسیر را ایجاد نمایـد  هاي دیگر ممکن است تداخل بینی و ترافیک پیش  غیرقابل هاي طوفان
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که هـدف نهـایی بـدون    نکته مهم این است . هاي خاص مسیر در طول سفر تغییر خواهدکرد سیاست
هـاي   وجـود ویژگـی  ) جدید باید توسعه یابد اگر هدف تغییر کند، یک طرح کامالً( ماند تغییر باقی می

درك مشـکل اساسـی، بـازیگران درگیـر و      پویایی شرایط خط مشـی،  اطمینان محیطی،تلف، عدم مخ
پیتـرز و  (گـردد   باعـث نیازمنـدي بـه پـایش مسـتمر مـی       هاي نهادي و نداشتن دانـش کـافی   ویژگی

پس از شناسایی مشکل در دومین مرحله از این رویکرد که انتخاب یـک خـط مشـی     ).1982واترمن،
ط و دیگـري شناسـایی شـرای    مشخصـات سیاسـت  شناسـایی  حله وجود دارد یکی ردو م ،اساسی است

مشی که در مرحله سوم براي راه اندازي یک سیسـتم پـایش بـراي     اصلی مورد نیاز براي موفقیت خط
نقطه شـروع بـراي   . شود ط و امکان شکست سیاست استفاده میارائه پیش هشدار در مورد تغییر شرای

هاي مشخص شده در مرحلـه سـوم    ها و فرصت اي از آسیب پذیري جموعهعالئم راهنمایی م شناسایی
وجـود   در سیاست تطبیقی پویا بهتواند توسط یک تابلو اعالن  چهار نوع از اقداماتی است که می .است

 ؛آید عبارتند از

  ).215،2013مارکاو،واکر و ( مجدد ، ارزیابیگذاري سرمایه اصالحی، اقدامات ، اقداماتاقدامات دفاعی

  ها  یافته -4
 اهداف تحلیل خط مشی -1-4

  . خط مشی گذاران، دولت و عامه مردم باید از عهده مشکالت پیچیده برآیند -الف
هایشـان    یـت و مقبولیـت جایگاهشـان و فعالیـت    خط مشی گذاران آن را براي نشـان دادن عقالن  -ب

  . سازدقابل قبول و مناسب میاند و تحلیل خط مشی روندکارشان را  مطلوب یافته
مسئوالن خط مشی براي تحقیقات مستقل و تجزیه و تحلیل به عنوان ابزاري براي افزایش دانـش   -ج

مـداران و   خـط مشـی   عنـوان فعالیـت مـورد عالقـه     اند و به تحلیل به ارزش قائل و مهارت درون دولت
  . نگرند شهروندان می

دهنـد و   شـان را گسـترش مـی    هاي دولت هستند و لذا دیـدگاه  ها چرخ باور دارند که آن نفعان ذي -د
دنبال آگاهی بخشی و تحقـق هـدف اول    که این پژوهش به ).2003کرفت،(دهد دالیل خود را ارائه می

   .باشد می
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  هاي کلی در تحلیل خط مشی رویه -2-4

توان بر یک  سازد که با استفاده از آن می اطالعاتی را فراهم می ؛)تعریف (سازماندهی مشکل -الف
 .مشکل سیاستی فائق آمد

دهد که  هاي سیاستی در اختیار ما قرار می اطالعاتی را در زمینه نتیجه اتخاذ گزینه ؛پیش بینی -ب
 .گذاري شود که هیچ عملی صورت نگیرد گونه سیاست ممکن است گاهی این

گونه نتایج آتی در دسـترس   ارزش یا اعتبار نسبی این هالعاتی را درباراط ؛)گذاري هنجار(توصیه -ج
 . توان مشکالت را حل و فصل نمود دهد که به کمک آن می ما قرار می

هاي سیاستی در گذشـته و حـال    ا در مورد نتایج حاصل از گزینهاطالعاتی ر ؛)توصیف( باز بینی -د
 .دهد ارائه می

نتایج در حـل یـا کـاهش مشـکالت     د که پیرامون ارزش یا اعتبار اطالعاتی را فراهم ساز ؛ارزیابی -ه
   ).20،2009وندر،(است 
هـاي   هـا و شـیوه   روشماننـد ابـزاري بـراي نظـم بخشـیدن بـه        به مشی گانه تحلیل خط ي پنجها رویه

هـاي کلـی    رویـه هاي تحلیل خط مشی، بـه   روش. کار برده خواهند شد به مخصوص تحلیل خط مشی
تلف مورد اسـتفاده واقـع   هاي مخ شوند که براي ایجاد و انتقال اطالعات سیاستی در موقعیت گفته می

مراحلـی دیگـر تقسـیم    هاي خط مشی را به  گران رویه برخی دیگر از تحلیل ).2012دان،(خواهند شد
              ).103،2013بوتس،(اند کرده
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 )103،2013بوتس،(یفرایند تحلیل خط مش -1نمودار

 
 ساختار دهی و صورت بندي قانون پذیرش دانشجو -1-2-4

ها منوط به یافتن مشکالتی اسـت کـه در مـورد     آرون ویلداوسکی خالقیت در تحلیل سیاست به گفته
ــی   آن ــاري م ــا ک ــکل      ه ــف مش ــیف و تعری ــود، توص ــام ش ــد انج ــد و بای ــل   توان ــی از راه ح بخش

باشد، مشکلی است کـه نیمـی     خوبی تنظیم و تدوین شده به مشکلی که  ).3،1978داوسکی،لوی(است
. توان به دانش مرتبط با خط مشـی دسـت یافـت     با سازمان دادن مشکالت می .از آن حل گشته است

ط چنین دانشی فرضیات اصلی تعریف مشـکالت را، کـه از طریـق تهیـه دسـتور کـار وارد فراینـد خـ        
تواند به ما در آشکار سازي فرضـیات   مان دادن مشکل میساز. طلبد اند، به چالش می گذاري شده مشی

هـاي سیاسـتی    ها، بازنمایی اهداف ممکن، ترکیب نظرات متضاد و طرح انتخاب مکتوم، تشخیص علت
مشکالت همواره نقطه شروع و تمرکـز نهـایی تجزیـه و تحلیـل خـط       ).2012دان،(جدید کمک کند 

خـاطر تـدوین و فرمولـه کـردن      خط مشی بـه  گران ومی هستند، علت شکست بیشتر تحلیلمشی عم
سـاختاربندي مشـکل شـامل     ).720،1988داون،(است تا انتخاب یـک راه حـل اشـتباه    مسأله اشتباه 

 ؛استا حداقل دو فرایند مجز

مسـائل  احسـاس  درك درسـت از   »جریـان هـاي سیاسـی   «؛ هـدف  )د سیاسـی فراین(جریان سیاسی 
بـه همـین دلیـل شـرایط     اسـت،  ط بـازیگران مختلـف   ازي و تعریف توسـ س ، مفهومعمومی، شناسایی
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دالیـل و پیامـدهاي    گردیـده و عنـوان مشـکالت عمـومی     که باعث تعریـف آن بـه   را جتماعی خاصیا
و 1994و روچفـورت،  2002اسـتون، (نمایـد  مـی  را تبیـین مختلف تعریف یـا تـدوین مسـائل عمـومی     

 ).1984دري،

تر و هـدف از آن   عملی  )جریان خط مشی(دوم  در مقابل، رویکرد): شناختیفرایند (جریان خط مشی
ثر و کارآمـد حـل   طـور مـؤ   واند بهت اي که مشکل می گونه صورت بندي دقیق مشکالت عمومی به ارائه
شـود،   می هاي مختلف ذهنی مشکالت مشی نیز شامل تجزیه و تحلیل روش چه جریان خطاگر  .شود

از طریق صورت بنـدي دقیـق   (دن کره پیدا جریان خط مشی کمک ب ها در انگیزه اصلی پشت فعالیت
شود که چرا یـک مسـئله عمـومی خـاص      و درك نمی اه حلی براي یک مسئله عمومی استر) مشکل
این مهم اسـت کـه ایـن دو     ).80،2007وسلی،(ه توسط بازیگر خاص تعریف شده استدر این را دقیقاً

دگان در واقـع بـا ترکیـب ایـن دو     برخـی از نویسـن  . هستندمکمل هم  رویکرد متناقض نبوده و نسبتاً
  ).305،2002هوپ،(اند به تدوین مشکالت عمومی موفق بوده فهم و کمک موثر درروش، 

  
  )65،2013دیسن،(االت مطرح در تشخیص مشکل ها و سؤ جنبه -3دولج

  االتسؤ  ها جنبه

  هاي اساسی جنبه

اهداف، علت عدم دستیابی به اهداف، جدي بودن اوضاع، گزینه هاي خـط مشـی،   : درك مشکل
  .مشکلبر  گذار ثیرسازوکارهاي تأنفوذ بیرونی، آگاهی از 

  هاي مهم نشمیزان بی: دسترسی به دانشبررسی 
  بررسی عدم اطمینان مربوطه

بازیگران و 
  هاي شبکه ویژگی

 مرز قلمرو خط مشی کجاست؟بازیگران مربوطه چه کسانی هستند، 
دانـش ، ارزش  ؟ هـا در چیسـت   تفاوت آن؟ادراك، سیستم هاي اعتقادي، منافع آنها چه هسـتند 

قـدرت وضـوح در     ،هاي متقابل بـازیگران و روابـط قـدرت    وابستگی/  بحث به چه حدي است؟ 
 چگونه است؟شبکه 

 تر است؟ مورد ارزش هاي اساسیپذیر، یا در  مورد منافع، منابع بخشدر تعارض یا آ(: نوع تعارض
 )؟ها به نفع یا ضرر چه کسی است ینهانتخاب هر یک از گزو 

  هاي نهادي ویژگی

هـاي   در مـورد رویـه  ) موافقـت  عـدم (سـطح موفقیـت  /  گیـري  قـوانین رسـمی    سـخت وجود و 
 گیري تصمیم

قابـل رفتـار   پیـروي و اعتمـاد در م  درجـه  هـا؟   ، ارزش جاري هاي تفاوت در قوانین رسمی، روش
 نوسانات اوضاع/ تنوع /  هشبکباز بودن .  استراتژیک و نزاع
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  احساس مشکل -1-1-2-4
موقعیتهـاي  . پیش نیاز و نقطه شروع ساختار دهی مشکل احساس موقعیتهاي مشـکل آفـرین اسـت    

نفعان و وجود آمده در احساس خط مشی گذاران ، ذي  ههاي ب ها ، نشانه مشکل آفرین اشاره به نگرانی
 ).2012دون،(شهروندان است

  نظـام   اصـالح   درجهت  اتخاذ تدابیر الزم :آمده است صراحت برنامه چهارم توسعه به 48ج ماده در بند 
و   متوسـطه   دوره  در سـنوات   تحصـیلی   سوابق  به  ها باتوجه دانشگاه ورودي   هاي کشور و آزمون  آموزش

  و کـارآفرینی   ، خطرپـذیري  ، نـوآوري  خالقیـت   توانـایی   رتقـاي منظـور ا  هـا بـه   دانشگاه مشارکت   جلب
 . جوان  نسل  در میان  مستقل  و پژوهش  آموختن  و ایجاد روحیه  گیرندگان آموزش

هایی که در ایـن   ها و در نتیجه نگرانی دانشگاهدر ورود به تعداد زیادي از متقاضیان ناکامی با توجه به 
  .است ان ،کارشناسان و شهروندان گردیدهخط مشی گذار ، باعث واکنشرابطه ایجاد شد

 جستجوي مشکل -2-1-2-4

گذاري منسجم، فشار روحی و روانـی بـر    ساختار سیاستفقدان  ،مسئله عمومی سیاست گذاران؛ -الف
آمـوزان   کـاهش سـطح یـادگیري دانـش    ، اي بودن کنکـور  هدلیل یک مرحل هها ب آموزان و خانواده دانش

 . هاي اجرایی برگزاري کنکور است فساد در نظامو  زنی هاي تست بخشی آنان به روش دلیل اولویت هب

) انشـجو ناهماهنگی و نداشتن سیاست منسجم در موضوع پذیرش د(مسئله عمومی  ها؛ تکنوکرات -ب
هـاي نـاهمگون ،    ریـزي  ، برنامـه ضـوابط متفـاوت  گیر،  هاي چندگانه تصمیم در این رویکرد، نظام. است

پـور و   قلـی (باشـد  روي نظام پـذیرش دانشـجو مـی    از جمله مسائلی است که پیش ...و اسبنظارت نامن
 ).1389پور، غالم

ی و روانـی  مسئله عمومی آسیب بر آمـوزش و پـرورش ، آسـیب بـر سـالمت جسـمان       ؛کارشناسان -ج
 مـوزان، آسـیب اجتمـاعی و فرهنگـی    آ ،آسیب اقتصادي، نوع یادگیري دانـش ها  آموزان و خانواده دانش

 ).1385و کیا، 1384شجاعی،(باشد می

یرش در دانشگاه باعث هدر رفـت  عدم پذ ین شرایط متقاضی ورود به دانشگاه؛آموزان و واجد دانش -د
شـود و اعـزام    اسـترس، فشـار روحـی و روانـی مـی     ، تن برنامه جایگزین موجب سـردرگمی ، نداشعمر

 .هاي آتی خواهد گردید سالعدم قبولی در دانشگاه در مشمولین به خدمت سربازي باعث 

عـدم پـذیرش    .گـردد  گاهی باعث کسب جایگـاه اجتمـاعی مـی   قبولی فرزندان  خانواده متقاضیان؛ -ه
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موجبات فشار روحی، استرس، تبعات اقتصادي و اجتماعی و نداشتن مدرك دانشـگاهی موجـب عـدم    
 .دنبال خواهد داشت آینده را بهاشتغال در 

  فرا مشکل  -3-1-2-4
عـالی   رسـد توسـعه آمـوزش   نظـر مـی   نفعان مختلف مطرح نمودند به مشکالتی که از نظر ذيدر بین 

 .باشد عنوان فرا مشکل مطرح می به

خوانی ندارد لذا پذیرش به هـر   مشکل اساسی ظرفیت پذیرش دانشجو است که با تعداد متقاضایان هم
ود بـاقی خواهـد مانـد و    صورت که باشد چه رقابتی یا حد نصابی یا آزاد مشـکل اصـلی بـه قـوت خـ     

لذا ناکـافی بـودن    .حل نخواهد گردید )مشکل عمومی(نفعان  مشکالت فرعی عنوان شده در منظر ذي
  .باشد عنوان مشکل اساسی می ها براي پذیرش دانشجو به ظرفیت دانشگاه

 
  هاي مشکل ویژگی -4-1-2-4
، فرهنـگ  ي فـارغ التحصـیالن  بیکار پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي، آموزشی عدم پذیرش  متقاضیان، 

ه، تفاوت سطح آموزش در داخـل و خـارج کشـور، عـدم ارتبـاط صـنعت و دانشـگا        مهاجرت نخبگان،
 .کیفیت پژوهش، منابع مالی ،کیفیت آموزش

  مشکل رسمی -5-1-2-4
ز نظـر نحـوه بیـان    ها را ا آن ،ویلیام دان، گذشته از تقسیم الگوها از نظر اهداف به تجویزي و توصیفی 

تقسـیم  ) ماننـد درخـت تصـمیم   (و شـبیه سـاز   ) و فرمـولی  یمانند نمادهاي ریاضـ (لفظی، نمادین به
و  ها مشکل و طرح تیسـن  توان نمودار مشکل رسمی را با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگی که می .کند می

 ولـین گـام در  مین منـابع مـالی ا  وسعه به شکل زیر ترسیم نمـود کـه تـأ   قانون برنامه چهارم و پنجم ت
  .)65،2013دیسن،(تواند باشد توسعه آموزش عالی می

  

  



  
  ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه سنجش و پذیرش دانشجو قانونتحلیل سیاست پژوهانه  

  
    /119

 
  

  اديو نههاي شبکه  هاي اساسی، ویژگیتحلیل مشکل قانون جذب دانشجو بر اساس جنبه -2نمودار
 
  پیش بینی -2-2-4
دهـد کـه ممکـن اسـت      هاي سیاستی در اختیار ما قرار مـی  اطالعاتی را در زمینه نتیجه اتخاذ گزینه 

با توجه به موارد مطرح در این قانون  .گذاري شود که هیچ عملی صورت نگیرد سیاست گونهگاهی این
اجرایـی   86مشکل مواجه نموده و قانون مصوب سال  عدم شناسایی مشکل اصلی راه حل انتخاب را با

بنـد ب از   1در جـزء   1383براساس قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و تحقیقـات مصـوب   . نگردید
هاي  موریتصالح را از جمله مأ هاد ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذيپیشن 2ماده 
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قابلیت اجـراي قـانون بـا توجـه بـه عضـویت        .اصلی و حدود اختیارات وزارت یاد شده ذکر کرده است
ایجاد بستر الزم جهـت اجرایـی شـدن    . یابد ربط امکان تحقق بیشتري می معاونین آموزش مبادي ذي

قـانون از سـال تحصـیلی     10زمان است وصرفا در صورت تهیه سـوابق تحصـیلی برابـر مـاده     نیازمند 
ـ   .این قانون الزم االجرا خواهد بود )1393ـ   1394( ده از نظـام  وجـود آمـ   هبرخی از مشکالت فرعـی ب

توانـد بـه قـوت خـود بـاقی بمانـد و        هاي اقتصادي؛ اجتماعی و فرهنگی مـی  پذیرش دانشجو در حوزه
انتقـال اسـترس را موجـب گـردد و      دبیرسـتان و  واهی، قدرت گري مثل دبیرستان کاذبمشکالت دی

نصابی تغییر خواهـد داد و مشـکل   حد –نحوه پذیرش را از صرف رقابتی به رقابتی  قانون جدید صرفاً
 .قوت خود باقی خواهد ماند چنان به هم

  )گذاري هنجار(توصیه -3-2-4
دهد که بـه کمـک    گونه نتایج آتی در دسترس ما قرار می ارزش یا اعتبار نسبی این اطالعاتی را درباره

نـد منـابع مـالی اسـت کـه ایـن       افـزایش ظرفیـت نیازم  . توان مشکالت را حـل و فصـل نمـود    آن می
توانـد لنگرگـاه توسـعه     ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش می. شدپذیر با تواند برگشت گذاري می سرمایه

این قانون با توجه بـه  . ان با افزایش ظرفیت بایستی ارتقاء کیفیت نیز مد نظر قرار گیردزم باشد لذا هم
بـا  . تواند یک راه حل بهینه جهت دستابی بـه اهـداف باشـد    خاب یک راه حل با روش تدریجی نمیانت

ت خود بـاقی خواهـد   اجراي این قانون شیوه پذیرش تغییر و مشکالت مطرح در احساس مشکل به قو
ی را در پی داشته باشد که مورد آموزش عال توسعه  هاي دیگري که بتواند رسد راه حل نظر می به .ماند

 .گشا باشد هاتواند ر و پنجم توسعه است مینامه چهارم کید در قانون برأت

  2باز بینی -4-2-4

 باشـند  عملیـاتی  امکـان  حـد  تا  انجام حال در هايفعالیت اثرات» گیري اندازه« در ها، اگر شاخص

 تسـهیل  و )توصـیفی ( شناسـایی  منظـور  بـه ) انجـام  حـال  در( ارزیابی رویه عنوان به تواندمی پایش

ه محرمانــه نیســت، دیگــران اگــر پــروژ ).349،2005پیتــرز،(باشــد نظــرمــورد  شایســته اي کننــده
بایـد بـراي تجزیـه و تحلیـل ناسـازگاري و تنـاقض منطقـی،        ) چنین کارشناسان ها و هم اي غیرحرفه(

هـا بایـد اختصـاص     وظایف و مسـئولیت  ،سنجی سیاسی مشارکت داده شوند و امکانخطاهاي ریاضی 
  .هاي اجرا باید ساخته شود زیابی سیاستهاي پایشی و ار برنامه داده شود و
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گـر   کنند از سوي دیگـر، تحلیـل   اتوبوس صحبت میجاي رانندگی در خصوص طراحی  گران به تحلیل 
اسـتفاده از دانـش    .سیاست باید در بازیابی و نگهداري، پایش و ارزیابی اجراي سیاسـت درگیـر شـود   

ترسـیم شـده و    نچـه قـبالً  آهـا بـا    ثیر اجراي سیاستهاي قبلی، اندازه گیري تأ کسب شده از شکست
مهم این است که . گردد ز طریق پایش محقق میفسخ خط مشی ا، اصالح یا تصمیم در خصوص ادامه

تواند به علت عدم اجراي برنامه از قبـل طراحـی شـده و یـا عـدم       گر درك کند که سیاست می تحلیل
   ).1993پتون و سویسکی،(شکست گردد ی به نتایج مورد انتظار منجر به یاب دست

تبـاس شـده پیشـین، در    هـاي اق  گـذاري  را در زمینه نتایج سیاسـت  دانش مرتبط با سیاستی ،بازبینی
کمک خواهـد  ها در مرحله اجراي سیاست  ین ترتیب به آنا هگذاران قرار خواهد داد و ب اختیار سیاست

کننـد کـه    ها را باز بینی و نظارت مـی  طور مرتب نتایج و تأثیرات سیاست ها به بسیاري از سازمان. کرد
وزش، مسـکن، رفـاه،   هاي سـالمتی، آمـ   زمینههاي سیاستی مختلفی در  این بازبینی به وسیله شاخص

توان بـه میـزان پیـروي     به کمک باز بینی می ).1985مکراعی،(گیرد  آوري صورت می جرم و علم و فن
هـا   یزير ها و برنامه گذاري برد، پیامدهاي ناخواسته سیاست شی از اهداف از پیش تعیین شده پیخط م

ها را  داد، و منبع مسئول انحراف سیاست را تشخیص حصرهاي اجرایی و را آشکار ساخت، موانع و حد
رو بدون در دخو انند شمارش مقدار بنزین مصرف شدهغفلت از پایش نتایج یک سیاست م. معین کرد

   ).2012دان،( نظر گرفتن فاصله طی شده است
حلـه وجـود دارد یکـی    در دومین مرحله از این رویکرد که انتخاب یک خط مشی اساسی اسـت دو مر 

خط مشی که در مرحلـه  و دیگري شناسایی شرایط اصلی مورد نیاز براي موفقیت خصات سیاست مش
ط و امکان شکسـت  اندازي یک سیستم پایش براي ارائه پیش هشدار در مورد تغییر شرای سوم براي راه

هـا و   یرياي از آسیب پذ عالئم راهنمایی مجموعه شناسایینقطه شروع براي . شود سیاست استفاده می
  .هاي مشخص شده در مرحله سوم است فرصت

  
  
  
  
  



  
  93سوم، شماره یازدهم، بهارسال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

  
122  / 122  / 

  ها در قانون پذیرش دانشجو ها و پاسخ به آن ، فرصت)عدم اطمینان(پذیري نامشخص آسیب - 4جدول
  ها ها و فرصت آسیب پذیري  و اقدامات شکل دهنده ساز  اقدامات مصون

H :ها از قبیل پیام نور ارتقا ظرفیت برخی از دانشگاه 
Sh :ها و ایجاد قابلیت براي پـذیرش   ورود دانشگاه تبلیغات براي

 دانشجو از کشورهاي دیگر
H :هــا بــا معیارهــاي  آمــادگی بــراي انطبــاق برخــی از دانشــگاه

 المللی بین
Sh :هـا و   هـا و ارزیـابی آن   توسعه یک رابطه نزدیک با دبیرستان

  همچنین طراحی آزمون منسجم و سراسري

 شتر از رشد مورد نظرها بی افزایش تقاضا ورود به دانشگاه
 کاهش تقاضا براي ورود به دانشگاه

 خروج دانشجویان از کشور
  هاي کاذب ظهور دبیرستان

Sh :گذاري براي ایجاد تحول فرهنگی مذاکره و سرمایه 
Sh :هاي الزم آموزان و ارائه مشاوره هاي دانش افزایش مهارت 
H :توانمندي ها با بهبود مستمر در  ارتقا سطح عملکرد دبیرستان

 )محتوا، دبیران و وسائل کمک آموزشی(عوامل 
SH :فراهم نمودن مشارکت بخش خصوصی  

 انتقال استرس به دبیرستان 
 هاي تقویتی و هزینه برخی مدارس افزایش بار اقتصادي کالس

  عدم تامین اعتبار مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت

  
  ها در قانون پذیرش دانشجو آنها و پاسخ به  آسیب پذیري محتمل و فرصت-5جدول

 دهی  شکل، اقدامات اقدامات کاهنده آثار
  و  اقدامات  نگهدارنده

 ها ها و فرصت آسیب پذیري

M :گیري سریع در شورا در خصوص دانشجویان فاقد سابقه تصمیم 
Sh :آموزان کشور توسعه سیستم ارزشیابی تحصیلی براي کل دانش 

 قابلیت دسترسی به سوابق تحصیلی 

M :برگزاري آزمون ورودي پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش 
M :هاي مالی به وزارت آموزش و پرورش جهت تدارك الزم  ارائه کمک

 جهت ارزشیابی سراسري

سـازمان سـنجش و   : بـه عنـوان مثـال   (نفعان  مقاومت ذي
 )آموزش پرورش

Sz : هـاي   اي براي انتقال دانشجو به رشـته  برنامهطراحی و پیاده سازي
 مورد نیاز با توجه به مالحظات تنوع، تعداد و ظرفیت

 هاي خاص تمرکز بر پذیرش در برخی از رشته

Sz :ظهور نسل جدید دانشگاه افزایش تنوع تعداد و ظرفیت با محور توسعه واقعی 

Sz :هاي تقویتی براي دروس دبیرستان افزایش کالس تدریسآموزان با توجه به اهداف کلی  ارتقاء دانش دانش 



  
  ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه سنجش و پذیرش دانشجو قانونتحلیل سیاست پژوهانه  

  
    /123

  ارزیابی -5-2-4
با توجه بـه اهـداف اولیـه ایـن قـانون کـه در       . ارزیابی تفاوت بین عملکرد مورد انتظار و واقعیت است

رود کـه پـس از    راستاي کاهش تبعات اجتماعی ، اقتصادي و آموزشی به تصـویب رسـید انتظـار مـی    
کاهش آسیب بر سالمت جسـمانی و   کاهش آسیب بر آموزش و پرورش کشور،اجراي این قانون شاهد

اده ها ، تقلیل آسیب هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی از قبیـل؛ حـذف    روانی دانش آموزان و خانو
صیالت دانشگاهی گرایی و بهاي بیش از حد به تح تنش اجتماعی و خانوادگی، کاهش مدركنگرانی و 

ی ، کاهش فاصله طبقاتهاي کاذب مانند تست زنی یري از رواج برخی مهارتو قبولی در کنکور، جلوگ
بینانـه بـه قـانون     هی واقـع بـا نگـا  . ها باشـیم  آموزان متقاضی تحصیل در دانشگاه و پذیرش همه دانش

هـاي   ها و نگرانـی  با تغییر شیوه پذیرش امکان حذف یا تقلیل آسیب دریافت که صرفاًتوان  مصوب می
این قانون در کوتاه مدت قابلیت اجرا ندارد چرا که بستر الزم بـراي اجـراي    .نخواهد بودمطرح ممکن 

بـا بررسـی    . ي کالن مشکل شناسایی نگردیده استآن فراهم نیست و از طرفی مشکل اصلی در راستا
با توجه بـه اینکـه ایـن قـانون بـا قـوانین و نظـام پیشـین          1392گذاري قانون مصوب  فرایند سیاست

ذاري را تـدریجی  توان فرایند سیاستگ یمرو  از این ،)1386قانون ( داردندانشجو تفاوت زیادي  پذیرش
بخش بوده و در اجرا  مدل رضایتبه رضایت نسبی جامعه هدف دانست و الگوي مورد استفاده با توجه 

ذ در نفـو  هـاي ذي  هـا و برخـی گـروه    از مدل باز تصمیم گیري استفاده و باتوجه به دخالت بـوروکرات 
ر این فرآیند مشـاهده  هاي گروهی و تشکیل ائتالف را د هاي چون روش یند تدوین و تصویب از راهفرآ
بنـد ب از   1در جـزء   1383براساس قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و تحقیقات مصـوب  . کنیم می

 صــالح را از جملــه پیشــنهاد ضــوابط و معیارهــاي کلــی پــذیرش دانشــجو بــه مراجــع ذي « 2مــاده 
هاي اصلی و حدود اختیارات وزارت یاد شده ذکر کـرده اسـت لـذا وزارت علـوم و تحقیقـات       موریتمأ

متولی اصلی در خصوص تعیین و پیشـنهاد ضـوابط و معیارهـاي کلـی پـذیرش دانشـجو بـه مراجـع         
صورت عمومی و سیر تصویب قـانون   قدام به موقع باعث احساس مشکل بهباشد که عدم ا صالح می ذي

  .ا در پی داشته استمذکور ر

  گیري  بحث و نتیجه -5
رسد مسئله عمومی یعنی فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو براي سنجش دانش  نظر می به
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ط، چنـد بعـدي اسـت کـه     هاي تحصیلی مرتب دهی آنان در رشته توانایی حقیقی داوطلبان و سازمانو 
هـاي تـدوینی و تصـویبی در حـوزه      که سیاست علت این. گرددروش آزمون فعلی بر می یک بعد آن به

ــ   ف کنــد در نــاقص بــودن فرآینــد پـذیرش دانشــجو نتوانســته نظــامی جــامع بــراي ایـن حــوزه تعری
باشد به این معنا کـه مسـئله و مشـکل عمـومی بـه درسـتی        گذاري به شرحی که گذشت می سیاست

ا مسئله سازگاري نخواهـد  ها ب راه حلشناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد 
کند و به صورت  هاي وضع شده از روش علمی مشخص و معینی تبعیت نمی همچنین سیاست .داشت
ابزارهاي . شود ها ارائه می ي خاص، تعریفی از مسئله و راه حلگیري مبناي نظرگرا بدون در نظر کثرت

عضویت سه نفر . رد برخوردار نیستاجراي سیاست یا تعریف و تعیین نشده و یا از کارایی الزم در کارب
ها قابلیت اجرا قانون را افزایش  ساي دانشگاهؤربط و سه نفر از ر هاي ذي خانه از معاونان آموزشی وزارت

در صـورت تهیـه سـوابق     ایجاد بستر الزم جهت اجرایی شـدن نیازمنـد زمـان اسـت وصـرفاً     . دهد می
 .این قـانون الزم االجـرا خواهـد بـود     )1393ـ   1394(قانون از سال تحصیلی  10تحصیلی برابر ماده 

رسد باتوجه به وضعیت موجود حتی در صورت اجراي این قانون مشکل در کوتاه مدت حـل   نظر می به
نیازمند تـدابیر الزم در  باشد و  که گفته شد این مشکل چند بعدي میگونه  نخواهد گردید چون همان

هـاي   ده از نظام پذیرش دانشجو در حوزهوجود آم هعی ببرخی از مشکالت فر .ها خواهد بود همه حوزه
مشـکالت دیگـري مثـل دبیرسـتان      تواند به قوت خود باقی بماند و اقتصادي؛ اجتماعی و فرهنگی می

نحـوه پـذیرش    انتقال استرس را موجب گردد و قانون جدید صرفاً زاي دبیرستان و ، قدرت توهمکاذب
چنان به قوت خود باقی خواهد  ی تغییر خواهد داد و مشکل همنصابحد –را از صرف رقابتی به رقابتی 

مین منـابع مـالی الزم،   ، تأ) توزیع و تعداد تنوع،( رزمینیایجاد ظرفیت الزم با توجه به آمایش س. ماند
 و ها، توسعهپژوهش کیفی و کمی متوازن و رشد آموزش، توسعه کیفی و کمی متوازن و رشد توسعه
کشـور،   اساسـی  نیازهـاي  و مسائل حل تشخیص و در گروهی و فردي راهبردي و خالق تفکر ترویج
 نظـام  توسعه و علمی هايریزي برنامه در کشور مهم مشکالت و اساسی نیازهاي رفع به جدي توجه

 نـوآوري،  ملـی  هـاي  سیاسـت  بـا  اقتصادي و صنعتی توسعه هايسیاست ساختن سو رتبه بندي، هم

 ایجـاد  و اسـتعدادهاي درخشـان   کـارگیري بـه  و جـذب  پـرورش،  هـدایت،  علم، شناسایی، و فناوري

 فنـی  و علمـی  هـاي توانـایی  از اسـتفاده  و نخبگان هاي ظرفیت از گیري جهت بهره مناسب بسترهاي

 هـاي  نوآوري سهم کشورها، افزایش سایر برجسته و محققان متخصصان جذب و خارج مقیم ایرانیان
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، جهـان  فنـاوري  و علمـی  پیشرفته مراکز با سازنده تعامل ،داخلی ناخالص تولید در فناوري بر مبتنی
بنیـان و ایجـاد    هـاي دانـش   ملی ، توسعه شرکت اقتدار افزایش هدف با نوآوري و فناوري علم، توسعه

محور محسوب و جهت تحقق آن توجه بـه   ان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفتزمینه اشتغال از ارک
هاي موجـود  ها و شناسایی خألگیري از ظرفیت ید است که با بهرهام. گردد ها پیشنهاد میاین سیاست

با تفکر سیستمی و استراتژیک بتوان اقدام مناسبی با در نظر گرفتن همه ابعاد مشکل جهـت اجرایـی   
  .نمودن قانون پذیرش دانشجو به بهترین نحو عمل نمود

  ها نوشت پی - 6
1- A Research-Policy Analysis 
2- Reviewe 

  منابع- 7

تقابـل  ( ،درآمدي بر نظریه خط مشی گـذاري عمـومی  )1392(الریمر ، کریستوفر دابلیو. اسمیت، کوین بی]1[
 ، مترجم دانایی فرد ، حسن ، انتشارات صفار ، تهران)عقالنیت گراها و فرا اثبات گراها نظري

آمـوزش عـالی، فصـلنامۀ    و جایگـاه آن در  ) TQM(، مـدیریت کیفیـت جـامع    )1378(اولیاء، محمد صالح]2[
 27-48، صفحۀ  18آموزش عالی، شمارة  پژوهش و برنامه ریزي در

: متـرجم ، چالشها و چشـم انـدازها  : آغازي بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران، )1377(بازرگان،عباس]3[
 – 125 ،16و  15شـماره   -بهار و تابسـتان   ، یزي در آموزش عالیپژوهش و برنامه ر ، فصلنامهحاتمی،داود

138 

 توسعه ممالک و ایران کشور در دانشجو گزینش نظام تحلیلی و تطبیقی بررسی، )1386(مهدي حجازي،]4[

 دانشـگاه  :تهـران  ارشـد،  کارشناسـی  نامه پایان مناسب الگوي ارائه منظور به (انگستان آلمان، ژاپن،) یافته

 .طباطبایی عالمه

،پذیرش و گزینش دانشجو در ایران و چند کشـور منتخـب، معاونـت پژوهشـی     )1380(دفتر امور زیربنایی]5[
  6234گزارش شماره مجلس شوراي اسالمی ،

 :تهران سراسري آزمون در دانشجو گزینش جامع امنظ با آشنایی، )1384(ابوالفضل آقابابا، حسین، رحیمی،]6[

  . 25 شماره ،دانشگاه راه
پـژوهش و  یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههاي دولتی ایران، فصلنامه  بهینه ،)1389(روشن، احمد]7[

 115-97 ،58، شماره آموزش عالی برنامه ریزي در
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 مشتمل بـر ( پیشنهادي الگوي ارائه و کشور در دانشجو پذیرش نظام بررسی ،)1384(شجاعی، محمدرضا]8[

تحقیقات مجلس شوراي اسالمی،   و آموزش ، کمیسیون)پیشنهادي طرح و توجیهی گزارش تطبیقی، بررسی
  7624گزارش شماره

 پژوهشـی  معاونـت  :تهـران  .ایران عالی آموزش مسائل به سیستمی نگرش، )1371(اکبر علی مازار، عرب]9[

 .بهشتی شهید دانشگاه

 در دانشـجو  گـزینش  الیحـه  نویس پیش بررسی ، گزارش)1386(قلی پور، رحمت اهللا، آقا بزرگی، ملکه ]10[

 6642تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ، گزارش شماره و آموزش ایران، کمیته

مرکـز  ، فراینـد سیاسـتگذاري عمـومی در ایـران    ، )1389(بـراهیم  ا ،غالم پور آهنگرقلی پور، رحمت اهللا، ]11[
 اسالمی پژوهش هاي مجلس شوراي

 بنیاد: تهران عالی، آموزش المعارفدایره، )1383(پریوش  جعفري، حمیدرضا، آراسته، نادرقلی، قورچیان،]12[

 .دوم جلد فارسی، بزرگ نامه دانش

تحقیقات مجلس شوراي اسـالمی،  گـزارش    و آموزش ، کمیسیون)1385(کیا، عالءالدین،بزرگی، کوروش]13[
  8247شماره

 نامه پایان دانشگا،ه در موقعیت و دانشجو گزینش فعلی شیوه بین رابطه بررسی، )1373(زهرا مجتهدي،]14[

  .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی
 سـمینار  مقـاالت  مجموعـه  دانشجو، پذیرش در نو روشی ویژه دانشگاه، )1381(عبدالحسین  نژاد، نیک]15[
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