
در کشورهای دیگر چگونه دانشجویان در دانشگاه ها 
پذیرش می شوند؟ برای پاسخ به این پرسش، بهترین 
راه مطالعات تطبیقی اســت. بر همین اساس، به نظام 
ســنجش و پذیرش دانشجو در کشورهای آمریکا، انگلستان، 
فرانســه، اسپانیا، ترکیه، چین و ژاپن سر زدیم و نحوة جذب 
دانشــجو را بررسی کردیم. در این کشــورها فرایند پذیرش 
دانشجو براساس تمرکز یا نبود تمرکز را می توان به سه دسته 

تقسیم کرد:
»متمرکز« کشــورهایی هستند که همه یا بخش عمده ای 
از فرایند پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی آن ها تحت 
نظارت و دخالت مستقیم دولت یا نهادهای تعیین شده توسط 

آن صورت می گیرد. 
»نیمه متمرکز« کشــورهایی هســتند که بخشی از فرایند 
پذیرش دانشــجو در مراکز آموزش عالی آن ها تحت نظارت 
و دخالت مســتقیم دولت یا نهادهای تعیین شده توسط آن 

صورت می گیرد. 
»غیرمتمرکز« کشورهایی هستند که هیچ بخشی از فرایند 
پذیرش دانشــجو در مراکز آموزش عالی آن ها تحت نظارت 

و دخالت مســتقیم دولت یا نهادهای تعیین شده توسط آن 
صورت نمی گیرد.

دستة الف. کشورهایی هستند که یکی از شرایط پذیرش 
دانشجو در همه یا اکثر مراکز آموزش عالی آن ها، شرکت در 
آزمون هایی است که جدا از آزمون های پایان دورة متوسطه 
یا پیش دانشگاهی )موسوم به آزمون نهایی( برگزار می شوند.

دستة ب. کشورهایی هســتند که برای پذیرش دانشجو 
در مراکــز آموزش عالی آن ها، آزمون هایی جدا از آزمون های 
پایان دورة متوســطه یا پیش دانشــگاهی )موسوم به آزمون 

نهایی( برگزار نمی شوند.

آمریکا
مؤسســات آموزش عالی آمریکا، براساس روند پذیرش، به 
»آزاد« و »گزینشی« تقسیم می شوند. در مؤسساِت با پذیرش 
آزاد، با توجه به مالک  بودن دیپلم دبیرســتان یا معادل آن 
و نمرات این دوره، ســنجش را مدرســه انجــام می دهد و 
مؤسســات آموزش عالی دخالتی در آن ندارند. به طور کلی، 
بخش سنجش، مالک محور است. در بخش گزینش نیز این 

لیلی ارجمندزاده
 کارشناسی ارشد روان شناسی

نگاهي به نحوة  جذب دانشجو در هفت کشور

آگاهی

كشورهاى ديگر هم  
كنكور دارند؟
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مؤسسات، بنا به سیاست خود، در اکثر مواقع 
هیچ محدودیتی برای پذیرش متقاضیان ندارند.  
در مؤسســاتی که گزینشی عمل می کنند، عالوه 
بر دیپلم دبیرستان یا معادل آن، مجموعه مالک هایی 
همچــون آزمون اســتاندارد نیــز اهمیت دارنــد. این را 
مؤسســاتی غیر از مؤسسات آموزش عالی برگزار می کنند و 
به هر داوطلب نمره ای تعلق می گیرد. هر مؤسسه حدنصاب 
مورد نظر خود برای بررســی تقاضانامة داوطلبان را تعیین 
می کند. در نتیجه بخش سنجش و گزینش این دسته از هم 

مجزا هستند. 
در مؤسسات پذیرش آزاد، با توجه به اینکه همة متقاضیان 
پذیرفته می شــوند، نسبت یک به یک اســت. در مؤسسات 
گزینشی، با توجه به دولتی یا خصوصی  بودن و سطح اعتبار 
مؤسسه، این نسبت از »سه به یک« تا »چهار به سه« متغیر 

است. 

اسپانیا
در کشور اسپانیا آزمون سراسری برگزار نمی شود، بلکه هر 
ایالت موظف اســت آزمون های مرحلة عمومی و اختصاصی 
را در محــدودة خود برگزار کند. این آزمون ها هر ســال در 
دو نوبت برگزار می شــوند که هر نوبت یــک آزمون اصلی 
)مرحلة عمومی( دارد و آزمون دیگری نیز )مرحلة تخصصی( 
پیش بینی شده اســت تا داوطلبان بتوانند با شرکت در آن، 

نمرات خود را بهتر کنند.
با توجه به اینکه آزمون های مرحله هاي عمومی و اختصاصی، 
هر دو براســاس درس هــاي دورة دوم متوســطه طراحی 
می شوند، دومنظوره اند؛ یعنی هم دانش و مهارت هایی را که 
داوطلب در دورة دوم متوســطه کسب کرده و هم توانایی و 
صالحیت های علمی وی برای تحصیل در رشتة مورد نظر در 

دانشگاه را می سنجند.

ترکیه
نظــام آموزش وپرورش ترکیه به شــدت متمرکز اســت و 
تقریبًا همة دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آن كشور 
مطابق قوانیــن و مقررات وزارت آموزش عالی این کشــور 
فعالیت می کنند. از این رو، بســیاری از دانشگاه ها مشابه هم 
هســتند و انعطاف و آزادی چندانی در تصمیم گیری ندارند. 
از ســوی دیگر، تنها شــیوة پذیرش در مراکز آموزش عالی 
اصلی، به جز مراکز آموزش فنی وحرفه ای که فارغ التحصیالن 
دبیرســتان های فنی وحرفه ای بدون آزمون می توانند ادامة 

تحصیل بدهند، آزمون سراسری ورود به دانشگاه هاست.
دانشگاه ها تقریبًا در برگزاری این آزمون و نیز تعیین محل 
قبولی داوطلــب هیچ دخالتی ندارند. بــا این اوصاف، نظام 

گزینش دانشجوی ترکیه در حال حاضر کاماًل متمرکز است. 
آزمون سراسری هر سال یک بار برگزار می شود و به طور کلی 

دو بخش در پذیرش دانشجو قابل تشخیص هستند: 
بخش اول سنجش است. در این مرحله نیاز پیش نیازهای 
الزم برای ورود به دانشــگاه سنجیده می شود که مهم ترین 
آن ها »میزان موفقیت داوطلب در درس هاي دورة دبیرستان« 
اســت. یعنی معطوف به گذشته اســت. بخش دوم گزینش 
اســت که در این مرحله مجموعه صالحیت های الزم برای 

تحصیل در یک رشتة خاص به طور کلی ارزیابی مي شود.
آزمون سراســری ترکیه بر »ســنجش استعداد عمومی«، 
به ویــژه در ریاضیات و زبان، تکیــه دارد و به نظر می آید نه 
ارتباط چندانی با محتوای دورة دبیرستان دارد و نه ارتباطی 
با اســتلزامات تحصیل در دوره های آموزش عالی. از این رو، 
هیچ یک از دو بخش »ســنجش« و »پذیرش« در آن پررنگ 
نیســت. از آنجا که تنها شــیوة پذیرش داوطلبان، »آزمون 
سراسری« است، نمره و رتبة این آزمون در موفقیت داوطلبان 

نقشی تعیین کننده دارد.

چین
با توجه به اینکه عمده ترین شیوة پذیرش دانشجو در چین 
برگزاري »آزمون سراسری« است و بسیاری از دانشگاه های 
دولتی و خصوصی در سطوح گوناگون باید نتایج این آزمون 
را مالک پذیرش دانشجو قرار دهند، می توان گفت، پذیرش 
دانشجو در چین متمرکز است. به عبارت دیگر، چین از جمله 
کشــورهایی است که در پذیرش دانشجو از آزمون سراسری 
بهره می گیرد و می توان گفت این شــیوه تقریبًا تنها روش 

پذیرش دانشجو در این کشور است.
در حال حاضر، آزمون سراسری در هر سال یک بار به طور 
ملی و در مدت ســه روز برگزار می شــود. البته سیاســت 
جدید آموزشــی چین در نظر دارد تعداد نوبت های برگزاری 
این آزمون در ســال را بیشــتر کند. ناگفته نماند، در برخی 
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دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو درترم دوم هر سال، آزمونی 
به عنوان آزمون بهاره گرفته می شود که به دالیلی با استقبال 
چندانی روبه رو نبوده اســت در نتیجه ایــن تعداد به همان 

دانشگاه های خاص محدود است.

ژاپن
ژاپن آزمون سراسری برگزار می کند، اما دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالــی در پذیرش این آزمــون به عنوان یک مالک 
آزادند. بیشتر دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی از نظر مالی 
تقریبًا مستقل از دولت عمل می کنند و در نتیجه در پذیرش 

دانشجو وابستگی به دولت ندارند.
مراکز آموزش عالی که آزمون سراســری سنتاشــیکن را 
به عنوان یکی از مراحل و مالک های پذیرش دانشجو در نظر 
می گیرند، تعیین می کنند چه موادی از موضوعات آزمون و 
با چه ضریبی نمرة نهایی داوطلبان را تشكیل دهد. به عبارت 
دیگر، مراکز آموزش عالــی در مورد چگونگی و میزان تأثیر 

نمرة آزمون سراسری در فرایند پذیرش تصمیم می گیرند.
در آزمون سراســری، به طور عمده بر »دانش و اطالعات« 
تأکید  مي شــود، زیرا هدف از ایــن آزمون، ارزیابی موفقیت 
داوطلب در یادگیری برنامة درسی دوره های گذشته، به ویژه 
دورة دوم آموزش متوســطه اســت و در نتیجه در سؤاالت 
آزمون سراســری، بخشی برای ســنجش هوش و خالقیت 
در نظر گرفته نشــده اســت. با این همه، در سال های اخیر 
عالوه بر سؤاالت مکتوب، برای ارزیابی مهارت های »ارتباطی 
و شنیداری« داوطلب، آزمون شــنیداری زبان انگلیسی نیز 
برگزار می شود و داوطلبان باید به سؤاالت شنیداری در برگة 

مربوط به آن پاسخ دهند.
شدیدترین رقابت به دانشــگاه های دولتی و معتبر مربوط 
اســت که در آن ها تقریبًا از هر 20 تا 30 متقاضی فقط یک 
نفر پذیرفته می شوند و با توجه به فراوانی و تنوع دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی، الگوی یکسانی وجود ندارد.

انگلستان
آزمون هــای مربوط به صالحیت های ورود به دورة آموزش 
عالــی، یعنــی گواهینامه های عمومی آموزش متوســطه و 
گواهینامه های آموزش سطح پیشرفته، مهم ترین مالک های 
پذیرش اکثر مؤسسات در سطح ملی هستند و البته نهادهای 
غیردولتی آن  ها را برگزار می  كنند و چارچوب سیاســت های 
کلی آن ها را اســناد آموزشی تهیه شده توسط دولت تعیین 
می  كند، اما از ســوی دیگر، با وجود ملــی  بودن آزمون ها و 
گواهی نامه هــای اعطایی، در نهایت ایــن مراکز آموزش 
عالی و دانشگاه ها هستند که اقدامات و صالحیت های 
مورد نیاز بــرای پذیرش در رشــته های خود را 

تعیین می کنند و در رابطه با پذیرش داوطلبان، آزادانه عمل 
می کنند. براساس این توضیحات می توان گفت نظام پذیرش 

دانشجو در انگلیس نیمه متمرکز است.
بــا توجه به اینکه داشــتن »گواهی نامــة عمومی آموزش 
متوســطه« که شــرکت در آزمون های آن اجباری است و 
به صورت ملی توسط نهادهای اعطای مدرک برگزار می شود 
و داشــتن »گواهی نامة عمومی آموزش سطح پیشرفته« که 
شرکت در آن اختیاری است و به صورت ملی توسط نهادهای 
اعطای مدرک برگزار می شود، از جملة مهم ترین مالک های 
نظام پذیرش دانشــجو در انگلیس هســتند، می توان گفت 
در انگلیس آزمون سراســری با مختصــات ویژة خود برگزار 
می شود که براساس منابع اطالعاتي موجود، این آزمون سالي 

یک بار اجرا می شود.

فرانسه
مهم ترین مالک پذیرش در مراکز آموزش عالی فرانســه، 
انواع »گواهی نامة باشــلیه« و یا معادل آن هاست. این آزمون 
در پایان دورة دوم متوسطه به صورت سراسری و متناسب با 
شــاخه های تحصیلی این دوره برگزار می شود، اما در عمدة 
مؤسســات معتبرتر، عالوه بر گواهی نامة مذکور، شــرایط و 
الزامات دیگری را نیز می طلبد که خودشان تعیین می كنند. از 
سوی دیگر، مکان یابی دوره و مؤسسة آموزش عالی، متناسب 
بــا تقاضای داوطلبان، به صورت متمرکز انجام می شــود، اما 
دانشگاه ها و سایر مؤسسات در مورد پذیرش، تصمیم گیرندة 
نهایی هستند. لذا در مجموع می توان نظام پذیرش دانشجو 

در فرانسه را نیمه متمرکز محسوب کرد.
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