
سرمقاله

ما فارسی زبانان واژة «کنکور١» را از فرانسوی زبان ها 
گرفته ايم و فرانسوی زبان ها آن را از زبان التينی به 
ارث برده اند. اين واژه که آن را برای رساندن معنی و 
مفهوم «رقابت» و يا «آزمون رقابتی» به کار می بريم، 

در اصل به معنی «دويدن با هم» است. 
دربارة کنکور در کشور ما بسيار نوشته و گفته شده 
است؛ از آثار آن بر آموزش کشور و بر دانش آموزان، 
معلمان و جامعه گرفته تا شيوه و محتوای آن. شمار 
پژوهش ها، نوشته ها، گفت وگوها و سخنرانی ها و غيره 
که دربارة آن نوشته يا گفته شده است، از حساب 
بيرون است. به عالوه، فرض بر اين است که خوانندة 
را  آن  و  آشناست  کشورمان  کنکور  با  سطور  اين 
به خوبی می شناسد. بنابراين، در اينجا تالش خواهيم 

کرد از کنکور خودمان سخنی به ميان نياوريم.
از  برخی  در  نيست.  ما  کشور  خاص  اما،  کنکور 
کشورهای ديگر هم آزمونی کمابيش مانند کنکور ما 
برگزار می شود. کرة جنوبی و چين دو نمونة معروف 

از اين کشورهايند. 
رقابت برای ورود به دانشگاه  های کرة جنوبی بسيار 
فشرده است. در اين کشور آمادگی برای شرکت در 
کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها که «سانونگ٢» 
ناميده می شود، از کودکی آغاز می شود. کالس های 
آموزش خصوصی در کنار مدارس دولتی در سراسر 
کرة جنوبی سخت فعال اند تا برترين ها را بسازند و 
راهی دانشگاه ها کنند. والدين حدود ۷۵ درصد از 

کودکان کره ای عالوه بر آموزش های دولتی، از دورة 
ابتدايی آن ها را در يکی از صد هزار مدرسة خصوصی 
تقويتی موجود در سراسر کشور نام نويسی می کنند و 

به همين علت هم مورد انتقاد بسيار قرار دارند. 
به علت فشار شديد ناشی از کالس های طوالنی و 
مستمر درس و آموزش فشرده و شديد، اضطراب و در 
پی آن ميزان خودکشی در ميان جوانان کرة جنوبی 
در باالترين حد در جهان است؛ تا حدی که در سال 
۲۰۰۶ ، دولت کرة جنوبی در واکنش به اين مشکل، 
مقررات منع برگزاری کالس های تقويتی را از ساعت 
۱۰ شب به بعد برای مدارس خصوصی و کالس های 
تقويتی پيشنهاد کرد٣؛ چون گفته می شد که تعداد 
در  ديروقت  تا  که شب ها  دانش آموزان  از  بسياری 
کالس های تقويتی حضور دارند و در نتيجه، دير به 
بستر می روند، از کار کردن در ساعت های صبحگاهی 
وجود  با  اگرچه  می شوند.  و کسل  مدارس خسته 
تالش های دولت برای کاهش فشار بر دانش آموزان 
کرة جنوبی، هنوز رقابت های آموزشی در اين کشور 

همچنان به شدت ادامه دارد٤. 
«سانونگ» البته، ذاتًا نوعی آزمون استاندارد است 
که از سوی دانشگاه های کرة جنوبی برگزار می شود. 
انستيتو برنامة درسی و ارزشيابی کره٥، اين آزمون 
را همه ساله در ماه نوامبر از محتوای آموزش هايی 
که دانش آموزان در دبيرستان ها آموخته اند، برگزار 
مــی کند. «سانونگ» نقش مهمـی در آمـوزش

كنكور يعنى با هم دويدن
 
 از وظايف 

 سازمان سنجش
 و آموزش كشور

 ارتباط هاى مستمر
 با وزارت آموزش
 و پرورش و ديگر
 نهادها به منظور

 هماهنگى در
 انجام بهينه امور و
 برنامه هاى گزينش

دانشجوست
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پکن اغلب به پرداخت رشوه ای ۱۶۰۰۰ دالری نياز 
دارد»٦. حجم کار در اين مدارس بسيار زياد است و 
دانش آموزانی که وارد اين مدارس می شوند، معموًال 
طبق  می گذرانند.  مدرسه  در  را  هفته  روز  هفت 
گزارش رويترز، «رقابت سخت برای به دست آوردن 
مشاغل آينده و والدين بلندپرواز سبب می شوند که 
از خانواده  دانش آموزان ساعت های طوالنی به دور 
و دوستان، پشت کتاب های درسی در کالس های 

درس مدرسه حبس شوند»٧. 
چين  دانشگاه های  ورودی  آزمون  برای  آمادگی 
«سانونگ»  مانند  نيز  دارد  نام  «گائوکيو٨»  که 
هر  حال،  اين  با  طاقت فرساست؛  و  بی رحمانه 
دانش آموز که قصد دارد از دورة متوسطه به يکی از 
مراکز آموزش عالی وارد شود، بايد در آن که آزمونی 
با  آزمون  اين  باشد.  پذيرفته شده  استاندارد است، 
فشار زيادی که بر دانش آموزان وارد می کند، باعث 
افسردگی دانش آموزان، حتی دانش آموزان پايه های 
تحصيلی پايين تر می شود. در سال گذشته (۲۰۱۹)، 
۱۰۷۱۰۰۰۰ نفر در اين آزمون شرکت کردند که 
۸۲۰۰۰۰۰ نفر آنان، يعنی ۷۹.۵۳٪ در دانشگاه ها 
پذيرفته شدند. نظرسنجی سال ۲۰۱۰ از افراد ُنه 
که  است  داده  نشان  در شرق چين  دوازده ساله  تا 
بيش از ۸۰ درصد دانش آموزان از امتحانات «بسيار» 
نگران اند، ۶۷ درصد از آنان از مجازات های معلمان 
خود و تقريباً ۷۵ درصد در صورت عدم کسب برتری، 
می ترسند.  خود  والدين  جسمی  مجازات های  از 
يک سوم از آن ها به طور منظم عالئم استرس شديد 

نشان می دهند٩. 

کرة جنوبی دارد و برای کارايی مناسب، انتخاب افراد 
شايسته و نتايج بين المللی باال، معتبر تشخيص داده 

شده است. 
روز  در  که  بس  همين  «سانونگ»  اهميت  در 
آزمون در کرة جنوبی فروشگاه ها دير باز می شوند، 
تعداد و فراوانی سفرهای اتوبوس ها و متروها افزايش 
می يابد تا از ترافيکی که ممکن است مانع از رسيدن 
دانش آموزان به سايت های آزمون شوند، جلوگيری 
کنند. در اين روز هواپيماها زمين گير می شوند تا 
سروصدا باعث مزاحمت دانش آموزان نشود. در برخی 
موارد، اگر برخی از دانش آموزان به موقع به آزمون 
نرسند، افسران پليس با آن ها همراه می شوند تا هر 
چه زودتر آنان را به مقصد برسانند. در بسياری موارد، 
اعضای  و  تحصيلی  پايين تر  پايه های  دانش آموزان 
از  خارج  در  دانش آموزان  تشويق  برای  خانواده ها 

محل های آزمون تجمع می کنند. 
در  است  ممکن  جنوبی  کرة  کودکان  والدين 
در  کودک آزاری  برخی،  ادعای  به  و  سخت گيری 
اين  به  که  متهم اند  و  باشند  نداشته  مانند  جهان 
ترتيب، سالمت فرزندانشان را فدای پيروزی آنان در 

آزمون های رقابتی می کنند، اما ايشان تنها نيستند.
رقيب کرة جنوبی از لحاظ فشار بر دانش آموزان، 
چين است. والدين چينی برای فرستادن کودکان 
خود به مدارس خوب متوسطه غالبًا به ارتباط های 
خانوادگی، پرداخت هزينه های گزاف به مدرسه، يا 
رشوه به معلمان و مسئوالن مدرسه متوسل می شوند. 
واشنگتن پست در سال ۲۰۱۳ گزارش داد كه «به 
گفتة بسياری از والدين، ورود به دبيرستان های خوب 

 آمادگى براى
 آزمون ورودى

 دانشگاه هاى چين
 كه «گائوكيو»

 نام دارد نيز
 مانند «سانونگ»

 بى رحمانه و
طاقت فرساست
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مالحظه می فرماييد که ما تنها کشوری نيستيم 
که کنکور را از يک وسيلة ارزشيابی دانش آموزانمان 
به هدف آموزشی تبديل کرده ايم و کودکانمان را 
درگير آزمون کنکور می کنيم. چند کشور ديگر نيز 
چنين اند؛ اما يک تفاوت بين ما و ايشان وجود دارد: 
آزمون هايی  «گائوکيو»  و  «سانونگ»  آزمون های 
استاندارد و معتبرند، محتوای آن ها محتوای آموزشی 
متوسطه است و مطابق با کتاب ها و برنامه های درسی 
متوسطه و در همکاری با نهادهايی  مشابه با وزارت 

آموزش و پرورش کشور ما انجام می شوند. 
به  ورود  سراسری  آزمون  برگزاری  ما  کشور  در 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی را «سازمان 
سنجش آموزش کشور» انجام مي دهد که يکی از 

معاونت های وزارت علوم و آموزش عالی است.
از وظايف اين سازمان انتخاب و معرفی شايسته ترين 
افراد برای ادامة تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسه های 
آموزش عالی کشور از طريق برگزاری همة  آزمون های 
عالی،  آموزش  مؤسسه های  و  دانشگاه ها  به  ورود 
اندازه گيری برای  ارائة روش های مناسب  بررسی و 
سنجش آمادگی داوطلبان و پيشرفت تحصيلی و 

علمی دانش آموزان و دانشجويان است که همة اين ها 
بايد با ارتباط های مستمر با وزارت آموزش و پرورش 
و ديگر نهادها به منظور هماهنگی در انجام بهينة 
امور و برنامه های گزينش  دانشجو روی دهند؛١٠ نه 
اينکه به پيروی از  برخی معلمان کنکوری به يک 
فصل از کتاب که در واقع دروازة ورودی به دنيای 
زيست شناسی است و در اهميت آن مقاله ها نوشته 
طرح  پرسشی  آن  از  و  ندهند  بهايی  است،  شده 
نکنند (فصل اول کتاب زيست شناسی١، پاية دهم را 

می گويم).
خودمان  کنکور  از  چيزی  اينجا  در  بود  قرار  اما 
نگوييم؛ هر چند در گذشته مکرر گفته ايم!١١ پس بقيه 
را در مقالة «عبور کنکور از برنامه و كتاب  درسی»و 
نيز « سخنی با برنامه ريزان و طراحان پرسش های 
زيست شناسی کنکور سراسری»  در همين شماره 
زيست شناسی  پرسش های  به  نگاهی  که  بخوانيد 
کنکور امسال (۱۳۹۹) خودمان دارد. زياده عرضی 

نيست. زمستانتان بهاری باد
سردبير
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