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  چكيده

گزيني با محور قرار دادن دو نظريه سرمايه هدف از مقاله حاضر بررسي ابعاد آسيب هاي طرح بومي
انساني و سرمايه اجتماعي است. روش تحقيق مورد اسـتفاده روش تحليـل محتـوي سـايت هـاي      

هاي خبر رساني وابسـته بـه   اينترنتي كشور با رويكرد كيفي بوده است. در اين رابطه منابع و سايت
دولت، مجلـس،   -ه به:سايت سايت الفهاي سياسي، علمي و فرهنگي كشور وابستها و جناحطيف

سايت  -احزاب مختلف ،ج -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان سنجش آموزش كشور، ب
سايت خبرگزاري هـا (ماننـد مهـر، ايسـنا، فـارس،       -شخصيت هاي سياسي و علمي و فرهنگي ، د

مـتن   هده ومطالعـه هاي صبح و عصر چاپ كشوري، مشاروزنامه -تابناك، سايت سايت الف ...)، ه
ها، اظهار نظرها، نقدها و گزارش توسط محققان بررسي گرديد. در اين ميان سرمايه انساني مصاحبه

به دو مولفه تربيت نيروي كيفي و آموزش نيروي كمي و سـرمايه اجتمـاعي هـم بـه چهـار مولفـه       
ده اسـت.نتايج  عدالت اجتماعي،انسجام  اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي تقسيم شـ 

به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه اهداف طرح مورد نظر يعني توسعه كمـي و متـوازن   

                                                 
  1388د رشته تحقيقات آموزشي، دانشگاه شهيد چمران، سال . برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارش1
  mehralizadeh_y@scu.ac.irاستاد دانشگاه شهيد چمران اهواز . 2
 كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي . 3
 elhampour_h@scu.ac.irمربي گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز  .4
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آموزش و به تبع آن رشد همگون كشور مورد انتقاد قرار گرفته است. در اين زمينه در نظر نگـرفتن  
ي اصـلي  استعدادهاي افراد و محصور شدن دانشجويان در فضاي تنگ بومي به عنـوان آسـيب هـا   

طرح بيان شده است. عالوه بر آن، چنين طرحي به چهار مقوله اصـلي سـرمايه اجتمـاعي (عـدالت     
  اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي) بي توجه است. 

  
  :يكليدواژگان 

  گزيني ، كنكور، سازمان سنجش آموزش كشور سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، بومي
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 40

http://ihej.ir/article-1-622-fa.html


  121گزيني.... /شناسي سياست بوميآسيب

  بيان مساله

هاي اصلي كشـورهاي جهـان سـوم و درحـال توسـعه، بحـث       يكي از مسائل مهم و دغدغه
هـاي كـالن اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و      شود كه سياستتوسعه است. همواره سعي مي

ريزي شود كه بتواند كشور را به مراحـل بـاالي   اي برنامهفرهنگي اين گونه كشورها به گونه
). بررسي سير تاريخي تحول اهداف توسـعه اقتصـادي   1365نزديك گرداند(تودارو، توسعه 

هايي مانند الگوي كالسـيك،  هاي مختلفي براي توسعه بوده است. نظريهنشانگر ظهور نظريه
-سـاختارگرايي، الگـوي  داري(لوئيس،روستو)، الگـوي الگوي هسته در حال گسترش سرمايه

-نـدر فرانـك ، سـمير امـين و ارگيـري امانوئـل)، الگـوي       نئوماركسيسم(پل باران، آندره گو

) همواره تـالش كـرده تـا    1376نئوكالسيك(كينز) و الگوي تامين نيازهاي اساسي.( هانت ، 
  تصويري از عوامل موثر بر توسعه ارائه دهند.

هاي توسعه به سه فرضيه اساسـي اشـاره دارد. سـايت    در بررسي نظريه) 1987(هانتينگتون 
-همسازي ميان اهداف(رشد همزمان طوليـو عرضـي اهـداف در جامعـه)، ب    فرضيه -الف

-ستيزي(وجود تعارض ميان اهدافي مثل رشد و عدالت يا رشـد و آزادي، ج هاي همنظريه
دار). به هر حال در هر سه اولويتو  تلفيقي نظريه تلفيقي(انتخاب اهداف و خط مشي هاي

هـا و  لت، تعـارض ميـان برابري(فرصـت   فرضيه فوق مسائلي ماننـد تعـارض رشـد و عـدا    
يـدمن  ميلتـون ورز فر دستاوردها) و آزادي، تعارض عدالت اجتماعي و آزادي وجـود دارد. 

) از جمله اقتصاددانان نظريه پرداز، معتقدنـد برابـري دسـتاوردها بـا آزادي تضـادي      1980(
اي منصـفانه آشكار دارد. وي معتقد استاكنون شعار قائلين به برابري عبـارت اسـت ازسـهم    

براي همه. اين مفهوم از برابري با دو مفهوم برابري فرصت و دستاورد به شـدت در تضـاد   
هاسـت  است. چرا كه آن مجموعه از مقررات دولتي كه مروج برابري فرد يا برابري فرصت

در عين حال مروج آزادي هم هست و حال آن كه آن مجموعه مقررات دولتي كه نـاظر بـه   
كننده آزادي است.مشـكل ديگـر   منصفانه براي همه است، برعكس محدود دستيابي به سهم

تعيين مالك انصاف است كه بر چه مالكي تعيين شود و چه كسي آن را  تعيـين كنـد. وي   
پردازد و نتيجه مي گيـرد كـه بـا ايـن     انصافي درطبيعت ميدر ادامه به بيان صور مختلف بي

تواند روندي را اصالح كند كه طبيعت اختيـار  يوجود اغوا كننده است كه باوركنيم دولت م
  كرده است.
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) از جمله اقتصاددانان معاصر مدافع ليبراليسم اسـت كـه معتقـد    1960فردريك فون هايك (
است ميان عدالت اجتماعي و آزادي تعـارض وجـود دارد. او عـدالت اجتمـاعي را سـرابي      

زرگترين دستاورد تمدن غربي داند و معتقد است اين سراب تهديدي جدي براي ببيش نمي
هاي فردي است. وي معتقد است كه دست يافتن به عـدالت اجتمـاعي ايجـاب    يعني آزادي

شـود  كند كه آحاد جامعه طوري سازماندهي شوند كه بتواند آنچه را درجامعه توليد مـي مي
سـازمان   ها تقسيم نمود. به عبارت ديگر جامعه بايد بههاي خاصي بين افراد يا گروهبه سهم

هدفمند تبديل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعي را تحقق بخشد. واضح است كه منطـق  
هايشان است. از نظـر وي  نهايي چنين كاري به معني به انقياد درآوردن افراد و سلب آزادي

تابـد. هرگونـه   طرفانه نظم بازار را برنمـي اثر وبيمنطق توزيعي عدالت اجتماعي عملكرد بي
در نظم بازار به منظور دستيابي به توزيعي غير آنچه كه نظر بـازار آن را بـه وجـود     دخالت

هـاي فـردي را كـه    آورد مستلزم تبديل جامعه به يك سازمان است و چنين امري آزاديمي
برد. به اعتقاد وي نظم عمدتاً در سايه عملكرد خودجوش بازار ممكن شده است، از بين مي

قدرت استبدادي را در طول تاريخ بشر عملي ساخته است، حـال آن  بازار بزرگترين تهديد 
-كه سراب عدالت اجتماعي اين پيروزي عظيم آزادي شخصي را به طور جدي به خطر مي

 ).1380افكند (غني نژاد، 

اجتمـاعي، فقـر    هاي فريدمن و هايك به دليل وجـود بـروز عـدم تعـادل    به هرحال، ديدگاه
انـد. انتقـادات وارده بيـان    ي و درآمدي با انتقاداتي روبرو شـده هاي اجتماعگسترده و بحران

يا شرايط رقابت بـراي  آطرفانه است؟ دارند كه به چه دليل عملكرد بازار يك عملكرد بيمي
همه كساني كه در چنين نظمي مي خواهند فعاليت كنند يكسان است؟ آيا ايـن كـه شـرايط    

كان موفقيت را براي صاحبان موقعيـت هـاي   رقابتي اين نظم به ظاهر خودجوش، هميشه ام
  سازد؟ اجتماعي باالتر و دارندگان سرمايه بيشتر فراهم مي

هـايي تبيينـي در   ترين چارچوبمفهوم سرمايه يكي از غنيهاي توسعه، در بسياري از نظريه
-شناختي و اقتصادي بوده است.اين مفهوم طي چهـار دهـه گذشـته دسـت    مالحظات جامعه

هاي جديد سـرمايه نظيـر   گرديده است كه به واسطه آنها شاهد ظهور نظريه خوش تحوالتي
. در )1988؛ كلمـن،  1384،باشيم (توسـلي و موسـوي  سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، مي

، رشد اقتصادي تنها بـه ميـزان سـرمايه و نيـروي كـار موجـود در       1950الگوهاي رشد دهه 
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د كيفيت سرمايه انساني و سالمت نيـروي كـار در آن   اقتصاد ربط داده شده و متغيرهايي مانن
شدند. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تـا  ها عناصر غيراقتصادي انگاشته مي

هاي مالي و فيزيكي و پس از آن بـا تأكيـد بـر سـرمايه     با تأكيد بر سرمايه 1960اواسط دهه 
مر در كشورهاي در حـال توسـعه قلمـداد    انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مست

در دوره طاليـي اقتصـادي بعـد از جنـگ      60و اوايل دهه  50اين نظريه در دهة شده است. 
-طور خـوش ه ). اين ديدگاه ب1371ساخاروپولوس و وودهال،جهاني دوم رايج بوده است (

يـن ديـدگاه   گردد. ااي معتقد است كه فناوري منجربه افزايش سطح مهارت مشاغل ميبينانه
 ها وجـود دارد، يعنـي  بين پنج گروه از پسانوگرايي موقتيمعتقد است كه يك رابطة مستقيم 

  .هاي نوين، رفتارنوين، جامعة نوين وتوسعة اقتصادينوسازي مؤسسات، ارزش
آموزش عالي ايران نيز بعد از انقالب اسالمي شـاهد تغييـرات كمـي و كيفـي بـوده اسـت.       

هاي توسعه و همچنين ديدگاههاي سياسي ناشي از ظهـور  گذاري نظريهدرواقع به دليل تاثير
گيـري  گـذار در شـكل  انقالب اسالمي در كشور، آموزش عالي به عنوان يك مجموعه تـاثير 

سرمايه انساني و همچنين سرمايه اجتماعي تالش داشته است تـا سـهم خـود را در توسـعه     
آموزش عالي ايران تغيير و بـازنگري نظـام    كشور ايفا نمايد. يكي از مهمترين تغييرات نظام

هـاي انقـالب   ساله در راستاي سياسـت  4پذيرش دانشجو بوده است. در واقع بعد از فترتي 
اقدام به پذيرش دانشـجو بـر اسـاس     1362فرهنگي، مؤسسات آموزش عالي كشور از سال 

  نظام پذيرش دانشجويي جديد با تاكيد بر معيارهاي علمي و عقيدتي كردند.
از آن سال تاكنون، مطالعات متعـددي در زمينـه نحـوه پـذيرش دانشـجو در كشـور ايـران        
صورت گرفته و مسئولين وقـت وزارت علـوم، سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور و سـاير        

هاي مناسبي براي ايجـاد تحـول    هاي دخيل در امر آموزش كشور به دنبال جايگزيندستگاه
  د.ناهدر نظام گزينش دانشجو در كشور بود

شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب شـد كـه كشـور     1369/ 18/2به تاريخ  213درجلسه 
هـا  به سه منطقه شهرهاي بسيار برخوردار، برخوردار و كم برخوردار تقسيم شد و ظرفيـت 

هاي مختلف به نسبت جمعيت اين مناطق تقسيم شـد. همچنـين در كنـار ايـن     نيز در دوره
ظرفيت ديگر همچون شاهد و ايثارگر و غيره نيز ايجـاد  مناطق براساس مصوبه مجلس چند 

% ظرفيت رشته هاي مربوط به بوم استان، ناحيه و 20اين مصوبه  3و 2شد. براساس تبصره 
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شود. به عنـوان  هاي مناطق و بومي پر مي% مابقي در قالب سهميه80قطب به صورت آزاد و
% آزاد تكميـل مـي شـود. در    20% بـومي و  80مثال ظرفيت هر سه منطقه يك، دو و سه از 

عمل شد  1369به گفته رئيس سازمان سنجش دقيقا شبيه به قانون سال  1387گزينش سال 
كـه در سـال   ايم در حاليگزيني داشته% بومي 96/79هاي روزانه كالً در دوره 87و در سال 

شـبانه ايـن   دهد. در دوره %را نشان مي11% بوده كه يك افزايش 11/59قبل از آن اين مقدار
درصد افزايش يافتـه اسـت. تحقيقـات انجـام      71/74به 62/72مقدار در سال هاي مشابه از 

سالي كه از مصوب شـدن آن   18شده در اين زمينه به دليل عدم اعمال بومي گزيني در طي 
توان به مصوبه خـود شـورا و   گذرد، تقريبا در حد صفر است و تنها ميدر شوراي عالي مي

  كه در سال اخير و به دنبال اجراي غيرمنتظره آن به وقوع پيوست پرداخت. اظهارنظرهايي
-هاي داوطلبان كنكور،نمايندگان مجلس، وزرا و صـاحب العملمسئله بسيار مهمي كه عكس

بر انگيخته، شيوه اعمال شده در پـذيرش بـومي   1386-1387نظران امر آموزش را طي سال 
 628، جلسـه   1/5/87سـت. بـر طبـق مصـوبه     بـوده ا  87-88دانشجويان در سال تحصـيلي 

وزارت علـوم، سـازمان    26/3/1387شوراي عالي انقـالب فرهنگـي در پاسـخ بـه پيشـنهاد      
% از حجـم  65هاي علوم و بهداشت حـداقل  سنجش موظف است كه با همكاري وزارتخانه

به استاني انجام دهد و دانشگاه آزاد اسالمي هم موظف -پذيرش دانشجو را به صورت بومي
اي،  مرحلـه اسـتاني، ناحيـه    4گزينـي   بـومي % از داوطلبان است. 70انجام همين امر در مورد 

  گزيني كشوري بوده است. ها مثل هنر بومي اي و كشوري دارد كه در برخي رشته منطقه
اي كه هاي موافق و مخسايت الف روبرو شده است. به گونهاين سياست با موجي از ديدگاه

هاي خاصـي در ميـان نماينـدگان مجلـس، مـديران و مسـئولين       گيريدر حال حاضر جهت
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان سنجش آموزش كشور و همچنين اعضاي هيـات  
علمــي، مــديران و روســاي بعضــي از دانشــگاههاي معــروف و مــادر كشــور و مــديران و  

  ).1387صاحبنظران علمي و فرهنگي كشور آغاز شده است (مهرعلي زاده ، 
تمركززدايـي و جلـوگيري از   هـايي ماننـد   بـه مزيـت  مـوافقين طـرح: مـوافقين    -سايت الف

كـه  كنند در حاليهاي تهران اكثريت داوطلبان باهوش را جمع ميمهاجرت (هر سال دانشگاه
انـد  توانند در خدمت منطقه خود باشند. بسياري از داوطلباني كه به تهران آمـده اين افراد مي
گشت نيستند و در نتيجه اين به توزيع نامتوازن افراد تحصيل كـرده در سراسـر   حاضر به باز
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كشور منجر مي شود)، ارتقا ارزش افـزوده در منـاطق كشـور، كـاهش هزينـه رفـت و آمـد        
  هاي فرهنگي و اخالقي دختران و پسران دانشجو.ها، كاهش آسيبخانواده

كنند كه اين شـيوه  استدالل مي مخسايت الفان اين تصميم چنينمخسايت الفين طرح:  -ب
حـذف  منجر به بروز آسيب هايي مانند عدم رعايت عـدالت آموزشـي و اجتمـاعي، (يعنـي     

ها در رسيدن هاي تهران و سخت كردن رقابت شهرستانيها از دسترسي به دانشگاهشهرستان
). توجـه بـه   ها تهران كه اين كامالً به نفع دانش آموزان پر امكانات تهرانـي اسـت  به دانشگاه

كه دانشجويان شهرستاني در امور سياسي فعالتر عمل كاركردهاي سياسي طرح تا علمي آن (
هـاي  كنند و اين براي محدود كردن حضور آنها در دانشگاههاي تهران كه كانون فعاليـت مي

هاي زنـان بـه دليـل كميـت     رنگ ساختن جنبشچنين كمسياسي است اتخاذ شده است، هم
كـاهش همبسـتگي اجتمـاعي و ملـي اقـوام ايرانـي، مسـائل         ر آموزش عـالي)، باالتر آنان د

.، اقتصادي دولت (مانند تامين خوابگاه براي دانشجويان)، كاهش كيفيـت علمـي دانشـگاهها   
عدالتي آموزشي. به گـزارش خبرگـزاري ايسـنا و بـه نقـل از      سازي بينگاه جنسيتي و زمينه

 6هـزار، 3نفر داوطلب با رتبه باالتر از  15قبوليرئيس دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف 
هزار،آن هـم در رشـته بـرق دانشـگاه      16نفر با رتبه باالتر از  1هزار و  10نفر رتبه باالتر از 

  صنعتي شريف تبديل به پرحاشيه ترين موضوع تاريخ كنكور ايران شد.
د.زيرا كـه پـس از   در اين راستا واكنش جامعه به سياست بوي گزيني كنكور قابل تامـل بـو   

كلمـاتي ماننـد    1387ها و مراكز آموزش عـالي در سـال   اعالم نتايج آزمون ورودي دانشگاه
در محـل سكونت،مهاجرت،دانشـگاههاي   دختـران پـذيرش محروم،الـزام حق، اعتراض، مناطق

هـا، جنسـيت، نخبـه، رقابـت،     برتر،ناحيه،قطب،بوم، مشكالت اجتماعي و اقتصادي خـانواده 
  ي، عدالت آموزشي وغيره بسيار مطرح گرديد.بندسهميه

با توجه به مطالب گفته شده در مورد امر توسعه و لزوم نگـاه جـامع و كـالن بـراي تحقـق      
گزيني در راسـتاي كـدام يـك از    قريب به واقع اين امر مهم، بايد دانسته شود كه طرح بومي

گزينـي  ان دهيم كه طرح بوميباشد. در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه نشمباحث توسعه مي
در راستاي سرمايه انساني است يا سرمايه اجتماعي؟ آيـا ايـن طـرح تـامين كننـده نيازهـاي       
نيروي كيفي است يا هر دو جنبه از سرمايه انساني؟ آيا هدف آن تـأمين نيـروي مـورد نيـاز     

ساني اسـت  كه بيشتر به دنبال كيفيت نيروي انبراي توسعه مناطق مختلف كشور است يا اين
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اي خاص دارد؟ طرح مذكور تا چه حـد معطـوف بـه    و به رقابت براي افزايش كيفيت توجه
شـود بـوده اسـت؟ آيـا     ها كه زيربناي آموزش كشـور محسـوب مـي   افزايش كيفيت دانشگاه

توان به اين نتيجه را به دست آورد كه مسـئوالن بـه دنبـال عـدالت     گزيني ميازمصوبه بومي
آيا توجه مسئوالن به رقابت عادالنه ميان افراد، با تعريف خود بوده انـد؟  اجتماعي بوده اند؟ 

هـاي سـرمايه اجتمـاعي كـه در     آيا ايشان مشاركت اجتمـاعي را بـه عنـوان يكـي از مقولـه     
اند؟ چقدر طرح كـارگزاران  جستجوي بازي دادن اقشار مختلف اجتماع است، برجسته كرده

هاي مختلـف بـوده اسـت؟    اعي و برخورد ايدهآموزش كشور معطوف به حفظ انسجام اجتم
گونه كه در سايت هـاي اينترنتـي كشـور انعكـاس     نظران آنلذا اين مسئله از ديدگاه صاحب

  يافته است تحليل محتوي شده است.
  

  اهداف تحقيق

شناسي و نقـاط قـوت و ضـعف سياسـت سـازمان      هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي آسيب
گزيني كنكور كشـور بـر اسـاس ديـدگاه متخصصـان و      سنجش آموزش كشور مبني بر بومي

برنامه ريزان آموزش عالي است. بـراي تحقـق ايـن هـدف محقـق از دو نظريـه بـه عنـوان         
هاي نظريه سـرمايه انسـاني،   فرضچارچوب نظري تحقيق استفاده كرده است. براساس پيش

حال حاضر آموزش  جامعه براي توسعه نياز به تربيت نيروي انساني كمي و كيفي دارد و در
عالي در كشور ايران منبع اصلي تامين نيروي تخصصي است. لذا هدف تحقيق عبارتست از: 

گزينــي در تــامين و تربيــت كيفــي ســرمايه شناســي شــيوه بــوميبررســي اهميــت و آســيب
ها. همچنـين بـا توجـه بـه مفروضـات      هاي مورد نياز) كشور، مناطق و استانانساني(مهارت

هايي دارد كـه ايـن نظـام هـا     جتماعي جامعه براي توسعه نياز به طراحي نظامظريه سرمايه ان
بتوانند در تأمين و افزايش مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، همبستگي 
متقابل مؤثر باشند. مؤسسات آموزش عالي به لحاظ كاركردهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و 

نند در كنار ديگر نظامهاي موجود در كشـور چنـين نقشـي    تواعلمي خود در حال حاضر مي
در جامعه ايران ايفا نمايند. لذا دومين هدف تحقيق عبارت است از بررسـي آسـيب شناسـي    

  مين سرمايه اجتماعي كشور.سياست بومي گزيني كنكور در تا
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  براي بررسي اهداف فوق سؤاالتي به شرح زير بررسي خواهد شد:
هاي تخصصي مورد نياز كشـور،  گزيني كنكور در تأمين مهارتوميهاي سياست بآسيب-1

  نظران كدامند؟ها از ديدگاه صاحبمناطق و استان
گزيني در تربيت كيفي نيروي انساني مورد نياز كشور، منـاطق و  هاي سياست بوميآسيب-2

  كدامند؟                              نظران از ديدگاه صاحبها استان
گزيني در زمينـه رقـابتي كـردن و افـزايش     سياست بومينظران صاحبساس نظرات بر ا-3

  هايي وارد مي سازد؟آموزآنچه آسيبسطح علمي دانش
هايي براي تحقق عدالت آموزشي در گزيني چه آسيبنظران سياست بومياز نظر صاحب-4

  ها به دنبال خواهد داشت؟           كشور، مناطق و استان
 هايي را به همراه دارد؟گزيني در برآورده شدن عدالت اجتماعي چه آسيبميسياست بو-5

گزينـي كنكـور بـراي تقويـت     هاي سياست بـومي نظران، آسيببر اساس ديدگاه صاحب-6
-در كشـور، منـاطق و   مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام و همبستگي متقابـل  

  ها كدامند؟استان
  

  شناسي تحقيقروش

  قيق روش تح

باشـد. تحليـل   روش تحقيق مورد استفاده از نوع تحليل محتوا با رويكـرد كيفـي محـور مـي    
محتوي بـه عنـوان يـك روش يـا تكنيـك در تحليـل مسـائل آموزشـي و اجتمـاعي اسـت           

  ).1،1375(باردن
    امعه آماري و نمونهج

وم، نظران در مجلـس، وزارت علـ  در تحقيق حاضر در نظر است تا ديدگاه و نظرات صاحب
تحقيقات و فناوري، سازمان سنجش آموزش كشور، اعضاي هيات علمي، مديران و روساي 

-هاي كشور و ديگر فعاالن آموزشي و فرهنگي كشور كه در رابطه با سياست بـومي دانشگاه

اند بررسي شود. براي دستيابي به اين ديدگاهها محتوي سايتهاي موجود گزيني نظراتي داشته

                                                 
Barden1  
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اند بررسي شـده  گزيني داشتهكه مطالب مرتبط با سياست بومي 87-86 در اينترنت طي سال
  اند.

  روش تحليل محتوا

تحليل محتوي به عنوان يك روش يا تكنيك در تحليل مسـائل آموزشـي و اجتمـاعي داراي    
اجراي تحليل محتوي در تحقيق حاضر به شـرح  مراحل ).1،1375شش مرحله   است(باردن

  زير خواهد بود. 

  ردن جامعه آماريكمشخص-1
هاي سياسـي، علمـي   ها و جناحمنبع و سايت خبر رساني وابسته به طيف 40بررسي حداقل 

  و فرهنگي كشور وابسته به:
دولت، مجلس، وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري، سـازمان سـنجش آمـوزش      -سايت الف

  كشور
  ن و...احزاب مختلف مانند جمعيت ايثارگران، رايحه خوش خدمت ، كارگزارا -ب
  سايت شخصيت هاي سياسي و علمي و فرهنگي  -ج
  سايت خبرگزاري ها (مانند مهر، ايسنا، فارس، تابناك، سايت الف ...) -د
، هاي صبح و عصر چاپ كشوري (مانند اعتماد، ، كارگزاران، كيهـان، همبسـتگي  روزنامه -ه

  خراسان و غيره)
  قدها و گزارش ...توسط محقق ها، اظهار نظرها، نمشاهده ومطالعه متن مصاحبه-2
-كردن و افزايش سطح علمي دانشها (تامين و تربيت نيروي انساني، رقابتيتعيين مقوله -3

مشـاركت اجتمـاعي، اعتمـاد اجتمـاعي،     آموزان، عدالت آموزشي، عدالت اجتماعي، تقويت 
  ها )در جامعه، مناطق و استانانسجام و همبستگي متقابل 

  تعيين واحد ثبت  -4
  شمارش فراواني   -5
  تحليل كمي وكيفي     -6
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  هاروش تحليل داده

بدست آمده از روش تحليل محتوي، بـه صـورت   بعد از تحليل باز مصاحبه ها، اطالعات 
تقطيع شـده و    هاي سرمايه انساني و اجتماعيجمالت به واحدهاي شمارش مرتبط با مقوله

  ي مورد بررسي نوشته شده است.هاها و شاخصسپس براساس درصد و فراواني مؤلفه

  هاي سرمايهمؤلفه

هـاي  در تحقيق حاضر دو مقوله تربيت كيفي و تأمين كمي نيروي انساني براي تحليل آسيب
  بومي گزيني كنكور بر اساس مباني سرمايه انساني بكار گرفته شده است.

  

  هاي سرمايه انساني. مؤلفه1جدول شماره 
 واحد ثبت و شمارش                     له سرمايه مقو                         

  ها.بهبود سطح كيفي دانشگاه1   تامين كيفي نيروي انساني                
  .ايجاد امكانات آموزشي با كيفيت2  
 .ورود دانشجويان با نمره علمي باال به دانشگاه3  

  وزش ديده با توجه به نياز منطقه.جذب نيروي آم1   تامين كمي نيروي انساني               
 .گسترش آموزش عالي به سراسر كشور2  

  

مشاركت اجتماعي، اعتماد عدالت اجتماعي، تقويت هاي اصلي مانند در تحقيق حاضر مقوله
هاي كنكور، بر اساس مباني نظـري  براي تحليل آسيباجتماعي، انسجام و همبستگي متقابل 
هاي مورد بررسي را بر ها و شاخص. جدول ذيل مؤلفهسرمايه اجتماعي بررسي خواهند شد

  اساس درصد و فراواني را نشان مي دهد.
  

  . مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي2جدول شماره 
 واحد ثبت و شمارش (مقوله هاي فرعي) سرمايه  اجتماعي هايمقوله

  عدالت آموزشي عدالت اجتماعي 
  دسترسي به امكانات آموزشي رقابتي

  آموزان ي از توانمندي ها و استعدادهاي خاص دانشبهره بردار
  آموزانايجاد بستري از رقابت سالم آموزشي بين دانش

 آموزان براي ورود به مؤسسات آموزش عالي كشورانگيزه پيشرفت دانش تقويت

  اي، زباني و قوميتياحساس عدم و جود تبعيض جنسيتي، منطقه مشاركت اجتماعي
  آموزانت براي كليه دانشفراهم سازي امكان رقاب
  احساس تعلق اجتماعي،

 احساس مالكيت بر مؤسسات آموزش عالي 
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  گسترش ارتباطات اجتماعي انسجام اجتماعي
 هاي زباني، قومي و نژادي و فرهنگيفراهم سازي فرصت تماس گروه

  روابط مبتني بر صداقت و اعتماد متقابل اعتماد  اجتماعي  
  به منطقه اي و محلي و فردي رجحان منافع گروهي و ملي

 آموزاندسترسي آسان ولي مبتني بر رقابت علمي براي كليه دانش

  

  تجزيه و تحليل يافته ها:
گزيني در زمينه رقـابتي كـردن و افـزايش    سايت الف) از ديدگاه صاحبنظران، سياست بومي 

  سازد؟هايي وارد ميآموزآنچه آسيبسطح علمي دانش
ظرهاي مختلفي ارائه شده كه اين اظهار نظرها به طـور مختصـر، حـول    در اين مورد اظهارن 

تر كرده است و به افراد بـا سـطح علمـي    اين محور است كه اين سياست رقابت را ناعادالنه
هاي مادر و برجسته وارد شده و در نتيجه سطح علمي دهد كه به دانشگاهباال كمتر اجازه مي

  شود.ها پرداخته مياي از ديدگاهينجا به پارهكند.در اها كاهش پيدا ميدانشگاه
  اعضاي هيات علمي

گزينـي  عضو هيات علمي بزرگترين دانشگاه صنعتي كشور نسبت به اعمال طـرح بـومي  170
اند. و ادامه آن در سال هاي آينده ابراز نگراني كرده 87در گزينش دانشجويان در كنكور سال

صنعتي شريف اساساً رقابت علمي هنگامي كـه از  براساس نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه 
گردد و منجـر   يابد، عنصر رقابت تضعيف مي اي يا استاني تقليل مي سطح ملي به سطح ناحيه

  شود.   به تقليل سطح علمي پذيرفته شدگان مي
اسـاس مصـوبات دولـت، داوطلبـان كنكـور      بر "گويديكي از كارشناسان آموزشي چنين مي

هاي محل سكونت خود مي باشند و در صورت امه تحصيل در دانشگاهمجاز به انتخاب و اد
هاي برتر كشور با موانع سخت سـهميه بنـدي جنسـيتي و سـهميه     انتخاب رشته در دانشگاه

اي مواجه خواهند شد. بر اين اساس دانش آموزاني كه در كالن شـهرها زنـدگي   بندي منطقه
تـري نسـبت   تعداد تحصيلي در مراتب پايينمي كنند و از نظر شرايط علمي، رتبه كنكور، اس

شـهر و اسـتفاده از   به دانش آموزان شهرستاني قرار دارند، فقـط بـه دليـل زنـدگي در كـالن     
هـاي برتـر كشـور ادامـه     توانند در دانشگاهشهرها در اولويت بوده و ميامكانات بيشتر كالن

ها موفق به كسـب  بيرستانتحصيل دهند و دانش آموزان شهرستاني كه با امكانات كمتر در د
هـاي برتـر را ندارنـد و    انـد حـق ورود بـه دانشـگاه    هاي ممتاز در كنكور سراسري شدهرتبه
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اند اين شيوه گـزينش  كه مسئوليني كه چنين تصميماتي را اتخاذ نمودهموضوع تأسف بار اين
مـوز زابلـي   دانشجو را اعمال عدالت آموزشي مي نامند. آيا اين عدالت است كه مثالً دانش آ

كنكور حق تحصيل در دانشگاه تهران و يا صـنعتي شـريف را نداشـته باشـد و      300با رتبه 
دانش آموزي در شـمال تهـران ضـمن برخـورداري از بهتـرين امكانـات آموزشـي در دوره        

بجاي آن پذيرفته شود. مطمئنـاً بـا ادامـه چنـين رونـدي خسـارات        10000دبيرستان با رتبه 
نيه علمي آينده كشور زده خواهد شد كه جبران آن حتي با صرف هزينـه  جبران ناپذيري بر ب

دهد: اگر پسران جامعه تا كنون و ادامه مي "پذير نخواهد بودگزاف در آينده به راحتي امكان
گـردد كـه   اند، سهميه بندي جنسيتي باعث مـي تالش كافي جهت راهيابي به دانشگاه نداشته

 در كنكور از همين تالش هم دست برداشته و بدون زحمـت  پسران با اطمينان از سهميه باال
هـا  كافي وارد دانشگاه شوند و مطمئناً همين موضوع باعـث كـاهش سـطح علمـي دانشـگاه     

  )13/8/87خواهد شد.(سايت الف، 
اي به شوراي عالي انقالب فرهنگـي نظـر خـود را    جمعي از استادان دانشگاه شريف در نامه

اي يـا   علمي هنگامي كه از سطح ملي به سـطح ناحيـه   رقابت : اساساًگونه بيان مي نماينداين
گردد و منجر به تقليل سطح علمـي پذيرفتـه    يابد، عنصر رقابت تضعيف مي استاني تقليل مي

هـاي   شدگان خواهد شد و بسياري از داوطلبان ممتاز كشور به خصوص آنان كه داراي رتبه
% اوليـه داوطلبـان قـرار    25سـطه آنكـه جـزء    دو رقمي و سه رقمي(زير هـزار) هسـتند، بوا  

هـاي خـوب خـارجي پـذيرش همـراه بـا بـورس         تواننـد از دانشـگاه   گيرند به راحتي مي مي
هـاي ممتـاز خـارج از     تحصيلي اخذ نمايند حال بسياري از اينان عمالً از پـذيرش در رشـته  

شوند و اين  ناحيه خود در داخل كشور محروم خواهند بود و ترغيب به خروج از كشور مي
ها را كاهش مي دهد و موجب خروج سرمايه هاي ملـي از كشـور مـي    سطح علمي دانشگاه

  شود.
-با اشاره به پـذيرش دانشـجو براسـاس بـومي    يكي از اساتيد دانشكده برق دانشگاه شريف 

كننـد نـه    ناحيه مختلف رقابت مي 9آموزان در  گزيني، اظهار مي نمايد كه در اين طرح دانش
انجامـد و   ور، بنابراين اين موضوع به طور طبيعي به تضعيف عامل رقابـت مـي  در سطح كش

-محـل   تر در رشـته  آموزان مطلوب هاي باالتر و دانش شود كه رتبه نتيجه عيني آن اينگونه مي

ترامكـان پـذيرش در رشـته     شوند ولي در مقابل دانش آموزان ضعيف هاي برتر پذيرفته نمي
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آمـوزان را بـه    و در واقع اين سيستم شانس اين دسته از دانـش هاي مطلوبتري را دارند محل
  )18/6/87(ايسنا،  .شدت كاهش داده است

  

  فعاالن فرهنگي،آموزشي:
هاي گوناگون را عامل افـت  بنديرئيس گروه زنان انجمن جامعه شناسي ايران اعمال سهميه

  ها دانست و افزود:سطح علمي دانشگاه
شـود، در  هـا عنـوان مـي   جلوگيري از افت تحصيلي دانشگاه هاعلت اعمال اين سهميه بندي

ها پايين آمده است. گرچه بـا  ها سطح دانشگاهها با انواع سهميه بنديحالي كه طي اين سال
توجه به شواهد نمرات درسي دختران بهتر از پسران است.، تازه دو يا سه سال بـود كـه بـه    

د. اگـر در سـطح كـالن نگـاه كنـيم آيـا       علت حضور دختران كيفيت درس هم باال رفتـه بـو  
استاد باتجربه، افت تحصيلي به وجود نمي آورد؟ هيچ كـدام از ايـن داليـل     50بازنشستگي 

منطقي نيست. اين استاد بازنشسته دانشگاه عالمه، درباره تاريخچه بومي گزيني گفت: بعد از 
صت هـا از سـوي   انقالب بحثي در جامعه شناسي آموزش و پرورش تحت عنوان برابري فر

جامعه شناسان انتقادي و چپ مطرح شد. جمهوري اسالمي هم تالش كرد از طريق برابـري  
فرصت ها، عدالت اجتماعي را ايجاد كند. بر همين اساس سهميه بندي هاي مناطق محـروم  
يا مربوط به رزمندگان، شهدا و كساني كه در نهضت سواد آموزي كـار مـي كردنـد را قائـل     

دانشگاه تبديل به پاداش شد. سهميه بندي هاي بعد از انقالب به ضرر خيلي از شد. در واقع 
خود اين افراد هم شد چرا كه مريض بودند يا سن باال داشـتند و يـا اينكـه توانـايي رقابـت      
نداشتند و مجموعه اين سهميه بندي ها باعث افت دانشگاه ها شد. در آن زمـان اعتراضـات   

شگاه پاداش نيست، چون با اين سهميه بندي هـا از لحـاظ علمـي    كه دانبسياري مبني بر اين
افت مي كند، به عمل آمد. در مورد سهميه مناطق هم بايد كيفيت مدارس منـاطق محـروم را   

 ).  3/8/87بهبود بخشيده و دانشگاه هاي مناسب با آن منطقه ساخته شود. (خبرنامه اميركبير، 
  

هاي تخصصي مورد نياز كشـور،  ر تامين مهارتگزيني كنكور دهاي سياست بوميب) آسيب
  ها كدامند؟مناطق و استان
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  دولت:
 ") چنـين گفـت  3/7/87وزير بهداشت به در اظهاري به ايرنا و به نقل از روزنامـه آفـرينش(  

هدف از بومي گزيني تربيت و جذب نيـرو در منـاطق مـورد نيـاز كشوراسـت و ادامـه داد،       
تعلق به دانش آموختگان دانشگاهي وزارت بهداشت اسـت  كاري در كشور مكمترين آمار بي

بنابراين بايد نيروهايي را تربيت كنيم كه براي فعاليت در مناطق مورد نياز كشور نيز كـارايي  
هـزار نفـر از دانـش     42الزم را داشته باشند. به گفته لنكراني، طي سه سال گذشـته حـدود   

درصـد ايـن    70ها د كه در برخي استانآموختگان دانشگاهي وزارت بهداشت استخدام شدن
  "افراد بومي هستند.

حاشيه همايش آشنايي با پايگـاه اسـتنادي    در اين ميان دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در
، چنـين  9/8/87علوم جهان اسالم در جمع خبرنگاران و به نقـل از روزنامـه ايـران، مـورخ     

دي ندارد و مسئوالن آموزشـي نبايـد   مصوبه بومي گزيني پذيرش دانشجو اشكال ج"گفت: 
  ."راضي شوند كه استعدادهاي خوب و نخبگان، مناطق بومي خود را خالي كنند.

تشديد مهاجرت بـه شـهرهاي بـزرگ و     :معاون سازمان سنجش آموزش كشور، اظهار نمود
از جمله مشـكالت ايـن منـاطق اسـت كـه       3و  2كمبود نيروي انساني متخصص در مناطق 

  )13/8/87سايت الف (پذيرش بومي دانشجويان شده است. منجر به طرح
  اما اين اظهارات با پاسخ هايي از طرف كارشناسان و فعاالن روبرو شد:

در مصاحبه با ايسنا چنـين گفـت:اين طـرح بـا     يكي از اساتيد دانشكده برق دانشگاه شريف 
مينـه مهـارت هـاي    توانـد در ز توجه به اينكه فاصله بين شهرستانها و مركز زياد اسـت نمـي  

تخصصي افراد تغيير چشمگيري ايجاد كند و بيشتر فاصله آنها را با آنچه در مركز اتفاق مـي  
  )18/6/87افتد زياد مي كند. (

اي بود كه منـاطق  يكي از كاربران اينترنت در اين مورد چنين مي گويد: اگركشور ما به گونه
انگلستان كه من االن هستم) بهانه هايي  آن از جهت توسعه، توازن قابل قبولي داشت، (مانند

منطقي جلوه مي كرد، اما در جايي كه تمام سـرمايه هـاي علمـي و غيـر      نظير خوابگاه شايد
 علمي درتهران و چند شهر ديگر متمركز شده، اين كـار باعـث مـي شـود كـه دانشـجويان      

شـاهد   و لـذا هاي با كيفيت پائين محل سكونت خـود درس بخواننـد   شهرستاني در دانشگاه
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 .منـد شـوند  هم خودشان از امكانات خودشان بهـره  هارشدي هم در آينده نباشيم و تهراني

 )13/8/87(سايت الف، 
به طور خالصه در مورد اين طرح توسـط فعـاالن فرهنگـي و سياسـي و آموزشـي نظـرات       

ايـن   متفاوتي ابراز شده است در اين تحقيق پس از قرائت آزاد و شناور نوشـتار مربـوط بـه   
طرح، به انتخاب مدارك و خزانه مورد نياز براي تحليـل پرداختـه شـد.پس از آن اقـدام بـه      

  هاي سرمايه اجتماعي و بيان آنها به صورت درصد و فراواني شد.كدگذاري مقوله
  

گزيني در تربيت كيفي نيروي انساني مورد نياز كشـور، منـاطق و   هاي سياست بوميج )آسيب
  صاحبنظران كدامند؟ها از ديدگاه استان

 اعضاي هيات علمي

التحصـيالن در بحـث    عضوي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با اشاره به بحث اشتغال فـارغ 
انـد و از   گزيني گفت: مراكز توسعه فني و اقتصادي ما درشـهرهاي بـزرگ قـرار گرفتـه    بومي

هتـر اسـت عرضـه    انـد، بنـابراين ب   هاي ملي كشور تأسيس شـده  آنجا كه اين مراكز با سرمايه
آمـوز مسـتعد از يـك شهرسـتان      امكانات آن نيز در سطح ملي باشد، در واقع اگر يك دانش

آيد و در آنجا مشغول به تحصيل و پس از آن در يـك مركـز    كوچك به يك شهر بزرگ مي
كند، اين مسئله به نفع توسعه كشور است تا اينكه يك فرد كـم   علم و فناوري بزرگ كار مي

  ز همان ناحيه در آن مركز مشغول به كار شود.استعدادتر ا
هاي بزرگ و برتر بر روي استعدادهاي مختلف به فراخور  وي تاكيد كرد: بايد درب دانشگاه

توانشان از هر كجاي كشور درسطح ملي بازباشد تا فرد مستعد مستقل از ناحيـه خـويش در   
نيـز بـه فعاليـت مشـغول     دانشگاه برتر تحصيل كرده و در يك مركـزعلم و فنـاوري ممتـاز    

  )18/6/87(ايسنا، د.شو
اي بـه رئـيس سـازمان    تعدادي از استادان شريف در مخسايت الفت بـا ايـن طـرح در نامـه    

  سنجش چنين نوشتند:
هـاي دو رقمـي و سـه     بسياري از داوطلبان ممتاز كشور به خصـوص آنـان كـه داراي رتبـه    

گيرنـد بـه راحتـي     داوطلبـان قرارمـي  % اوليـه  25رقمي(زير هزار) هستند، بواسطه آنكه جزء 
ذ نمايند. حـال  أخهاي خوب خارجي پذيرش همراه با بورس تحصيلي  توانند از دانشگاه مي

هاي ممتاز خارج از ناحيه خـود در داخـل كشـور     بسياري از اينان عمالً از پذيرش در رشته
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ش را پـايين  شوند و اين سطح كيفي دان محروم خواهند بود و ترغيب به خروج از كشور مي
دهند: از نظر نگارنـدگان هـدف اصـلي آمـوزش عـالي كشـور رشـد و        مي آورد. و ادامه مي

هـاي الزم بـراي فعاليـت در جهـت      شكوفايي استعدادهاي جوانان ايـران و كسـب مهـارت   
توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني كشور مستقل از بوم، استان، خانواده يا قوميـت    آباداني،

  )29/7/87(ايسنا،  .باشد اين جوانان مي
  

  كنكور با توجه به نظريه سرمايه انساني ينيگز يديدگاه هاي مرتبط با بو ي: تحليل محتوا3جدول 

 عبارت نمونه نمونه كلمات مخالفان موافقان مقوله ها 

فـــراوان
 ي

فـــراوان درصد
 ي

 درصد

ــس  ــرات مجلـ نظـ
 شوراي اسالمي

ــي   ــت كيف تربي
  نيروي انساني

  
 

3  
  
  
 

14%  
  
  
 

18  
  
  
 

86%  
  
  
 

كـــاهش ســـطح علمـــي   
ــه   ــا، ضــعف بني دانشــگاه ه
علمي، كـاهش اعتبـار بـين    

 المللي،

ــي   ــطح علم ــرح س ــن ط اي
دانشــگاه هــا را پــايين مــي 

 آورد

تـــأمين كمـــي 
 نيروي انساني

ــت،   12% 1 88% 8 ــود ظرفيـ ــدم وجـ  عـ
عـدم   ناهماهنگي امكانـات، 

 توازن توسعه؛

اين طـرح در زمينـه تـامين    
ــارت ــاز  مه ــورد ني ــاي م ه

 ر است.موث

ــرات  ــت، نظـ دولـ
ــنجش،   ــازمان س س
ــوم و  وزارت علـــ
ــوراي   ــاوري، ش فن
ــالب  ــالي انقــ عــ

 فرهنگي

ــي   ــت كيف تربي
  نيروي انساني

  
 

10  
  
  
 

100  
  
  
 

0  
  
  
 

0  
  
  
 

كـــاهش ســـطح علمـــي   
ــا، ــه  دانشــگاه ه ضــعف بني

ــين   ــار ب ــاهش اعتب علمي،ك
 المللي؛

ــكالت    ــرح مشـ ــن طـ ايـ
روانــــي ناشــــي از دوري 
ــازدهي  خــانواده را كــم و ب

 دهد.ش ميرا افزاي

تـــامين كمـــي 
 نيروي انساني

ــت،    0 0 100% 53 ــود ظرفيـ ــدم وجـ عـ
ــات،  ــاهنگي امكانــ  ناهمــ

 نامتوازن بودن توسعه؛

اين طـرح در زمينـه تـامين    
ــارت ــاز  مه ــورد ني ــاي م ه

 بسيار مؤثر است.

هـا  نظرات دانشـگاه 
ــات  و مؤسســــــ
آمــــوزش عــــالي 
(اســــــــــــاتيد، 
ــجويان،  دانشــــــ
ــاونين   ــا و مع رؤس

 دانشگاه ها)

ــي  ــت كيف  تربي
  نيروي انساني

  
 

3  
  
  
 

11%  
  
  
 

23  
  
  
 

89%  
  
  
 

كـــاهش ســـطح علمـــي   
دانشــگاه ها،ضــعف بنيـــه   
ــين   ــار ب ــاهش اعتب علمي،ك

 المللي؛

ــي   ــطح علم ــرح س ــن ط اي
دانشــگاه هــا را پــايين مــي 

 آورد.

تـــامين كمـــي 
 نيروي انساني

ــود  67% 1 33% 2 عـــــــــدم وجـــــــ
ظرفيت،ناهمــــــــــاهنگي 
امكانات،عـــــدم تـــــوازن 

 توسعه؛

 ظرفيـت الزم بـراي جــذب  
 مهارتها وجود ندارد.
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ــاالن   ــرات فعـ نظـ
فرهنگــي، سياســي، 
آموزشـــــــــــي، 
ــاعي  اجتمـــــــــ

  و.فرهنگي)
 

ــي   ــت كيف تربي
  نيروي انساني

  
 

0  
  
 

100  
  
  
 

23  
  
  
 

100%  
  
  
 

كـــاهش ســـطح علمـــي   
دانشــگاه ها،ضــعف بنيـــه   
ــين   ــار ب ــاهش اعتب علمي،ك

 المللي؛

ــي   ــطح علم ــرح س ــن ط اي
دانشــگاه هــا را پــايين مــي 

 آورد.

تـــامين كمـــي 
 نسانينيروي ا

ــود  33% 1 67% 2 عـــــــــدم وجـــــــ
ظرفيت،ناهمــــــــــاهنگي 
ــوازن   ــدم تـ ــات، عـ امكانـ

 توسعه؛

ظرفيـت الزم بـراي جــذب   
 مهارتها وجود ندارد.

نظــــرات مــــردم، 
داوطلبـان، خـانواده   

 ها

ــي   ــت كيف تربي
  نيروي انساني

 

1  
  
 

5  
  
  
 

20  
  
  
 

95  
  
 

كـــاهش ســـطح علمـــي   
دانشــگاه ها،ضــعف بنيـــه   
ــين   ــار ب ــاهش اعتب علمي،ك

 المللي؛

ــ ــن ط ــي اي ــطح علم رح س
دانشــگاه هــا را پــايين مــي 

 آورد.

ــامين ــي تـ كمـ
 نيروي انساني

ــا    0 0 100 2 ــت، ن ــود ظرفي ــدم وج ع
امكانـات، توسـعه   هماهنگي
 نامتوازن؛

 

  

تحليل محتواي ديدگاه هاي مرتبط با بوي گزيني كنكور بـا توجـه بـه نظريـه سـرمايه      

 اجتماعي

 نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

با فاصله گرفتن از  30/7/87اي با ايسنا به تاريخ يون آموزش مجلس در مصاحبهرئيس كميس
طرح شوراي عالي انقالب فرهنگي(بيان ايـن امـر كـه طـرح مربـوط بـه شـورا اسـت و نـه          
كميسيون آموزش) و بدون اظهارنظر صريح در مورد بخش جنسيتي آن چنين گفت: به نظـر  

تحقيقات مجلس ايـن اسـت كـه هـيچ گونـه       من و بسياري از اعضاي كميسيون آموزش و 
طرحي نبايد موجب شود دانش آموزان كشور ما از دسترسي به دانشـگاه هـا و رشـته هـاي     

  برتر و مادر در كشور محروم شوند.
هـا بـه پـذيرش دانشـجويان     الزام دانشگاه“نماينده مردم محالت و دليجان در مجلس، طرح 

نزله الزام سـازمان سـنجش و مجموعـه آمـوزش     كنند را به مدختر در محلي كه سكونت مي
عالي براي انديشيدن تمهيداتي دانست كه دانشجويان دختر حتي االمكـان در محـل زنـدگي    
خودشان تحصيل كنند و گفت: برخي از داوطلبان در كنكـور سراسـري امسـال رتبـه هـاي      

نكـرده بودنـد،   اي و اسـتاني انتخـاب رشـته    خوبي داشتند اما به دليل اينكه به صورت ناحيه
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قبول نشده بودند و حقشان تضييع شد. طرح جديـد جمعـي از نماينـدگان مجلـس از ايـن      
  ).8/3/87( خبرنامه اميركبير،.مشكل جلوگيري مي كند. 

  

  . تحليل محتواي نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسالمي4جدول شماره 

 عبارت نمونه نمونه كلمات مخسايت الفان موافقان هامقوله

درصد  فراواني درصد%  اوانيفر 
% 

  

ــدالت  عــ
 اجتماعي 

 محـروم،   رقابـت،   حق،اعتراض،   76   63     24          20    

   شهرستان، استان، فرصت، تهران،

 ظلـم،  امكانـات،  ضـايع،   تضـييع، 

 مستعد

هـاي  هها را از ورود بـه دانشـگا  طرح نخبه
مادر باز مي دارد، بايـد امكانـات آموزشـي    

يكسان باشد، طرح با يك سـري   براي همه
تغييرات جزئي مي تواند در راستاي عدالت 

 اموزشي باشد.

انســــجام 
 اجتماعي  

برخورد عقايد،بوم، بحث، نظـرات   0    0     0      0     
 متفاوت، تفاوت فرهنگي

 

ــاركت  مش
 اجتماعي

ــانواده،    33     1    67   2    ــواهر، خ ــر، خ ــر، پس دخت
تي، محل محدوديت، پذيرش جنسي

 سكونت، ارزو، حذف، عالقه

 

اعتمـــــاد 
 اجتماعي

جوسازي، اعتراض، اطالع رسـاني،   76    19    24    6   
اطمينان، بي پاسخ ماندن، تحقيق و 
تفحص، بررسي، اصـالح، كـاذب،   
شوك، ابهام، همـاهنگي، مشـورت،   

 سؤال

مجلس در زمينه اين طرح در كنكور امسال 
مان سنجش مورد مشورت قرار نگرفته، ساز

در اين مورد نيت خوبي داشته است اما در 
اجرا مشكل داشـته، مجلـس بايـد در ايـن     
زمينه از سازمان سنجش تحقيق و تفحـص  

كند.  

  نظرات دولت،  سازمان سنجش، شوراي عالي انقالب فرهنگي
ورود هـا را از  كه نبايد شهرستانيبا اشاره به اين 26/7/87وزير علوم در مصاحبه با ايسنا در 

بومي گزيني خيلي به عدالت نزديك اسـت، هـر چنـد    "به دانشگاه محروم كرد، بيان داشت: 
  "كيفيت آموزش و پرورش در همه كشور يكسان نيست.

هـاي  در نشستي بـا دبيـران گـروه   مخبردر تأكيد بر اين امر و حمايت از دوستان دولتي خود 
و اعتراضاتي كه بـه آن شـد،    87كور گزيني در كناجتماعي و آموزشي رسانه ها درباره بومي

بومي گزيني در كل كشور به نفع كشور است، خارج كردن اسـتعدادها از اسـتان هـا    "گفت: 
هـا بماننـد و خـدمت كننـد.     هـا و اسـتان  ظلم به استان هاست. استعدادها بايد در شهرسـتان 

ه اصفهان، دانشـگاه  هاي تهران كم ندارند. دانشگاهاي ما چيزي از دانشگاههاي استاندانشگاه
  "هاي تهران ندارند.شيراز، مشهد، اهواز و... فاصله زيادي با دانشگاه
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  دولت، سازمان سنجش، وزارت علوم و فناوري، شوراي عالي انقالب فرهنگيتحليل محتواي نظرات . 5شماره  جدول

 عبارت نمونه نمونه كلمات مخسايت الفان موافقان هامقوله

ــد  اوانيفر درصد%  فراواني  درص
% 

  

عــــــــدالت 
 اجتماعي 

حق، اعتراض، رقابت، محروم، فرصـت،   0   0    100         103 
تهران، شهرستان، استان، تضييع، ضـايع،  

 امكانات، ظلم، مستعد

طرح بسـيار بـه عـدالت نزديـك     
ــت، اعتراضــات وارد نيســت،   اس
افراد درست انتخاب رشته نكـرده  
اند، اين طرح به توسعه هماهنـگ  

 ك مي كند. كم

انســـــــجام 
 اجتماعي  

برخــورد عقايــد، بــوم، بحــث، نظــرات  0    0    0    0   
 متفاوت، تفاوت فرهنگي

 

مشــــــاركت 
 اجتماعي

ــانواده،    0    0    100  10    ــواهر، خـ ــر، خـ ــر،  پسـ دختـ
ــذيرش جنســيتي، محــل   محــدوديت، پ

 سكونت، آرزو، حذف، عال قه

اين طـرح باعـث تضـييع حقـوق     
و براي خود آنها  شوددختران نمي
 خوب است.

ــاد  اعتمــــــ
 اجتماعي

ــاني،   7    1    93    13   ــالع رس ــراض، اط ــازي، اعت جوس
ــق و   ــدن تحقي ــي پاســخ مان ــان، ب اطمين
تفحص، بررسي، اصالح، كاذب، شوك، 

  ابهام، هماهنگي، مشورت، سؤال
 

تمام مطالب مربـوط بـه طـرح در    
ــده اســت،   ــر چــه كنكــور آم دفت

سنجش جوسازي ها عليه سازمان 
 كاذب است. 

  

  هااعضاي هيات علمي، دانشجويان، روساي و معاونين دانشگاهديدگاه 

سـازي   با انتقاد نسـبت بـه اعمـال طـرح بـومي     يكي از اساتيد دانشكده برق دانشگاه شريف 
بنـدي كشـور    پذيرش دانشجو دركنكور سال جاري، گفت: اعمال طرح بومي سازي و ناحيه

وي تصريح كرد: ممكـن اسـت گفتـه     هاي كشور است.انشگاهدر پذيرش دانشجو به زيان د
شود كه دراين طرح به دنبال ايجاد عدالت در گزينش دانشجو هستيم بـه عبـارتي داوطلبـان    

شوند كه ايـن مسـاله بـا تقسـيم     ها پذيرفته مي تري در دانشگاه مناطق محروم با شرايط سهل
هـا بـه    درصد ظرفيـت رشـته   20موجود گانه تأمين شده بود. اما در طرح  3كشور به مناطق 

بـاره  وي با ذكر مثالي در ايـن  درصد به بومي تعلق گرفته است. 80استاني، ناحيه و قطبي و 
 150هـاي دانشـگاه صـنعتي شـريف كـه داراي       ادامه دارد: به عنوان نمونه در يكي از رشـته 

ايـن رشـته    نفـر از ظرفيـت   120را مفروض قرار دهـيم،   80به  20ظرفيت است، اگرنسبت 
نفـر مـابقي بـر روي كـل كشـور و مـابقي        30محل به روي داوطلبان ناحيه يك باز است و 

ها نيز داراي مناطق سـه گانـه هسـتيم،     ها باز خواهد بود. از طرف ديگر در مابقي ناحيه ناحيه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 40

http://ihej.ir/article-1-622-fa.html


  139گزيني.... /شناسي سياست بوميآسيب

ظرفيـت بـراي مـابقي كشـور و      10اگر به فرض اين مناطق را مساوي تقسـيم كنـيم، نهايتـا    
ماند و اين مسـئله درعمـل باعـث     هاي ديگر از منطقه يك باقي ميهاي شهرستانشاگرد اول

در دانشگاه  -به غير از ناحيه يك -رقمي در ساير نواحي  2شود كه مثالً يك فرد با رتبه  مي
   .صنعتي شريف پذيرفته نشود

ـ    اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: با اين طرح ما درب دانشـگاه  رروي هـاي بـزرگ و ممتـاز را ب
 م.بندي دانش آموزان ممتاز و مستعد كشور كه درخارج از ناحيه آن دانشگاه قرار دارند، مي

وي با تاكيد براينكه عدالت به اين معناستكه هر كس در جايگاه خودش قرار گيرد، گفت: به 
عبارت ديگر بر اساس تعريف عدالت، يك دانشجوي ممتاز شهرستاني بايـد ايـن شـانس را    

هاي ممتاز كشـور تحصـيل كنـد. بـه عبـارتي ممتـازترين        كه در يكي از دانشگاهداشته باشد 
 )18/6/87(ايسنا، س.دانشجو بايد بتواند در ممتازترين دانشگاه كشور تحصيل كند و برعك

التحصـيالن در بحـث    عضوي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با اشاره به بحث اشتغال فـارغ 
انـد و از   و اقتصادي ما درشـهرهاي بـزرگ قـرار گرفتـه    گزيني گفت: مراكز توسعه فني بومي

انـد، بنـابراين بهتـر اسـت عرضـه       هاي ملي كشور تاسيس شـده  آنجا كه اين مراكز با سرمايه
آمـوز مسـتعد از يـك شهرسـتان      امكانات آن نيز در سطح ملي باشد، در واقع اگر يك دانش

ي شـود و سـپس در يـك    آيد و در آنجا مشغول به تحصيل م كوچك به يك شهر بزرگ مي
كـه يـك   كند، اين مساله به نفع توسعه كشور است تا ايـن  مركز علم و فناوري بزرگ كار مي

  فرد كم استعدادتر از همان ناحيه در آن مركز مشغول به كار شود.
هاي بزرگ و برتر بر روي استعدادهاي مختلف به فراخور  وي تاكيد كرد: بايد درب دانشگاه

ي كشور درسطح ملي باز باشد تا فرد مستعد مستقل از ناحيه خـويش در  توانشان از هر كجا
دانشگاه برتر تحصيل كرده و در يك مركـزعلم و فنـاوري ممتـاز نيـز بـه فعاليـت مشـغول        

  )18/6/87(ايسنا، د.شو
اي بـه رئـيس سـازمان    تعدادي از استادان شريف در مخسايت الفت بـا ايـن طـرح در نامـه    

  سنجش چنين نوشتند:
هـاي دو رقمـي و سـه     ي از داوطلبان ممتاز كشور به خصـوص آنـان كـه داراي رتبـه    بسيار

گيرنـد بـه راحتـي     % اوليـه داوطلبـان قرارمـي   25رقمي(زير هزار) هستند، بواسطه آنكه جزء 
هاي خوب خارجي پذيرش همراه با بـورس تحصـيلياخذ نماينـد حـال      توانند از دانشگاه مي
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ها ي ممتاز خارج از نـاحيهخود در داخـل كشـور     رشته بسياري از اينان عمال از پذيرش در
شوند و اين سطح كيفي دانش را پـايين   محروم خواهند بود و ترغيب به خروج از كشور مي

دهند: از نظر نگارنـدگان هـدف اصـلي آمـوزش عـالي كشـور رشـد و        مي اورد. و ادامه مي
  فعاليت در جهت آبـاداني،  هاي الزم براي شكوفايي استعدادهاي جوانان ايرانيو كسب مهارت

توسعه اقتصادي ، اجتماعي وانساني كشور مستقل از بوم، اسـتان، خـانواده يـا قوميـت ايـن      
  ).29/7/87باشد (ايسنا،  جوانان مي

با اشاره به تنـوع قـومي كشـور، گفـت: كشـور      يكي از اساتيد دانشكده برق دانشگاه شريف 
از ابـزار رشـد فرهنـگ و همبسـتگي ملـي مـا       ايران داراي اقوام ايراني متنوع است كه يكي 
اما با وجود اين طرح تصور كنيد كه هر فـردي  ارتباط و تعامل اقوام ايراني با يكديگر است. 

در شهرستان خود تحصيل كند، كار كند و به جاي ديگري نرود آيا اين مساله به سود كشور 
ناحيـه مجـزا از هـم تقسـيم كـرده و       9است؟ همان طور كه بيان شد اين طرح كشور را به 

   .كند مي آورد و ارتباط ميان اقوام ايراني را كم سطح رقابت را پايين مي
وي دانشگاه، تحصيل و فرهنگ را از مهمترينابزارهاي ارتباط اقوام ايراني با يكديگر دانست 
و گفت: اين طرح از نظر فرهنگي ديواريبين اقـوام مختلـف و نـواحي بـزرگ كشـور ايـران       

 ).18/6/87كشد(ايسنا،  مي
هـايي  طـرح يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در مورد علـل مطـرح شـدن چنـين     

هاي مختلف نگاه كرد و هر دو طـرح سـهميه   سازي مي توان به صورته طرح بوميبافزود: 
اند كه دليـل آنهـا درسـت ارزيـابي     سازي جنسيتي به دنبال كاهش آسيب هاييبندي و بومي

نشده است. دليل اين آسيب ها ورود دختران به دانشگاه نيست، بلكه مسـائلي اسـت كـه بـا     
ي آيند. ما مي خواهيم مدرنيته را داشته باشيم، امـا بخـش منفـي آن را نمـي     ورود مدرنتيه م

هايي است كه واقعـاً  خواهيم. سهميه بندي جنسيتي يا بومي سازي پاسخ هاي غلط به آسيب
گيريم و نمي خواهيم ولي در نهايـت  هاي بد مدرنيته را ناديده ميوجود دارند، چون ما جنبه

زنند. بدترين پيامد در نتيجه اجرا شدن اين طرح ها ضـربه  ميها به شكل معكوس ضربه اين
  ).20/7/87(اميركبير،  به انسجام ملي است
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  .  تحليل محتواي نظرات دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالي(اساتيد، دانشجويان، رؤسا و معاونين دانشگاه ها)6جدول شماره 

 مونهعبارت ن نمونه كلمات مخسايت الفان موافقان مقوله ها

   درصد فراواني درصد  فراواني 

عـــــدالت 
 اجتماعي 

حــق، اعتــراض، رقابــت، محــروم،  90   60    10           7  
فرصت، تهران، شهرسـتان، اسـتان،   
ــم،   ــات، ظل ــايع، امكان تضــييع، ض

 مستعد

طرح رقابت را ناعادالنه مـي كنـد، ايـن    
طرح عالوه بر اينكـه مشـكل امكانـات    

كه ان را نهادينه كمتر را حل نمي كند بل
 مي كند. 

انســــجام 
 اجتماعي  

برخورد عقايد،بوم، بحث، نظـرات   100   17    0    0     
 متفاوت، تفاوت فرهنگي

اين طرح ديـواري اسـت بـين اقـوام و     
فرهنگ هاي مختلف، سيسـتم متمركـز   

 اموزشي به يكپارچگي كمك مي كند.

مشـــاركت 
 اجتماعي

ــر  77   20    23   6    ــر، پس ــانواده،  دخت ــواهر، خ ، خ
محدوديت، پذيرش جنسيتي، محل 

 سكونت، آرزو، حذف، عالقه

افراد دانشـگاه هـا را ملـك دولـت مـي      
 بينند.

ــاد  اعتمـــ
 اجتماعي

جوسازي، اعتراض، اطالع رساني،  100  12    0    0  
اطمينان، بي پاسخ ماندن تحقيـق و  
تفحص، بررسي، اصـالح، كـاذب،   
، شوك، ابهام، هماهنگي، مشـورت 

  سؤال

اهالي دانشگاه با شنيدن اين خبر دچـار  
ها شوك شدند، افزايش ظرفيت دانشگاه

به دليل سوء عملكرد دولـت و مجلـس   
 است. 

  
  ديدگاه فعاالن فرهنگي، سياسي، اموزشي، اجتماعي

در مورد پديده مهاجرت (كه موافقان طرح، تحديد آن را يكـي از نقـاط   كارشناسي آموزشي 
  گويد:) ميقوت طرح مي دانند

هـاي  شهر ديگر بـا سـرمايه  هاي برتر كشور در تهران و چند كالنبا توجه به اينكه دانشگاه"
-شهرها ، برخالف عدالت مـي ها به ساكنين كالناند، اختصاص اين دانشگاهملي ساخته شده

ران باشد و بايد از آن جلوگيري نمود. به عنوان مثال آيا ميتوان طرحي را اجرا نمود كه بيمـا 
هاي برتر در تهران محروم نمود و آنها را مجبور نمـود  شهرستاني را از دستيابي به بيمارستان

  ).13/8/87(سايت الف"هاي مناطق خود به درمان بيمارشان اقدام نماينددر بيمارستان
كليه صاحبنظران پديده مهاجرت را نتيجه توزيع ناعادالنه ثروت و امكانات عمـومي، عـدم   "

عدالت اجتماعي به ميزان مطلوب در كليه شـهرهاي كشـور و همچنـين تغييـر      بسط يكسان
شهري به شـهري عنـوان نمـوده انـد. متأسـفانه بـه دليـل توزيـع         _شيوه زندگي از روستايي

هاي مختلف كشور بر اساس جمعيت آنها و اختصـاص  ناعادالنه ثروت و امكانات بين استان
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شـهرها از جملـه تهـران، اصـفهان و... ، و     نبخش اعظمي از بودجه كشور به برخـي از كـال  
افزايش يكسان جمعيت در سراسر كشور، باعث گرديد كه به دليـل نبـود شـغل مناسـب در     

شهرها نمايند.در اين ميان شهر تهران هاي محروم ، مردم اقدام به مهاجرت به اين كالناستان
ختي در دنيـا مشـابه آن   با مركزيت اقتصادي، سياسي، صنعتي، فرهنگـي و...( كـه هـيچ پـايت    

نيست) زمينه بيشترين مهاجرت را فراهم نموده است. متأسفانه دفاتر مركزي و سـتادي اكثـر   
باشد، در تهـران متمركـز   هاي آنها در اقصي نقاط ايران ميهاي دولتي كه تمام فعاليتشركت

بـه  شده است و همين امر ضمن تشديد پديده مهاجرت باعث تردد مستمر كاركنـان دولـت   
پايتخت گرديده است. جهت رفع اين معضل ، آقاي احمدي نژاد رياست جمهوري در سـال  

هاي محل فعاليتشان را صـادر  هاي دولتي از تهران به استان، دستور انتقال دفاتر شركت1384
توانست بسيار موثر باشد و بر اجراي آن بارها تأكيد نمودند ولي اين دستور هيچكرد كه مي
گردد كه بومي رديد و به فراموشي سپرده شد. با توجه به موارد فوق مشخص ميگاه اجرا نگ

ها تأثيري در كاهش پديـده مهـاجرت نـدارد و بـراي رفـع پديـده مهـاجرت        سازي دانشگاه
درصـد مسـئولين كشـور كـه در      80بيش از  اقدامات زيربنايي ديگري بايد اجرا شود. ضمناً

شند و خودشان به هيچ عنوان حاضر بـه بازگشـت بـه    باكنند شهرستاني ميتهران زندگي مي
نْهم      "فرماينـد:  هاي زادگاهشان نيستند. امام علي(ع) مـي شهرستان مـ هاَشْـب ِهمرائبِـاُم اَلنّـاس
يعني: مردم به واليان خود شبيه ترند تا به پدران خود. وقتي تمـام مسـئولين خـود     " بĤِبائِهم؛

رود مردم هاي زادگاهشان نيستند، چگونه انتظار ميشهرستان حاضر به زندگي و بازگشت به
هــا بنــا بــه ضــرورت و جهــت دســتيابي بــه امكانــات بهتــر زنــدگي مهــاجرت   شهرســتان

  ).  13/8/87ننمايند؟(سايت الف، 
كارشناس ديگري با اشاره به ماهيت وجودي چنين طرحي مي گويد: نظام سـهميه بنـدي بـا    

د، اما همين نظام سهميه بندي در ذات خود باعث ايجـاد  هدف اجراي عدالت اعمال مي شو
هاي بزرگ و سرچشمه استفاده از رانت است. سهميه بندي مربـوط بـه   تبعيض و بي عدالتي

تـر مـي   شرايط اضطراري است و تداوم نظام سهميه بندي در شرايط عادي اوضاع را بحراني
هـاي اول انقـالب تـا    ها در سـال گاهكند. به عنوان مثال سهميه بندي ورود داوطلبان به دانش

حدودي پذيرفتني بود. اما در حال حاضر بين سطح دانش آموزان در مناطق مختلـف كشـور   
سال از آن زمان تداوم سـهميه بنـدي درسـت و صـحيح      30تفاوت وجود دارد و با گذشت 
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نمي نمايد و به جاي آن بايستي مسئوالن سعي كنند كـه تفـاوت بـين سـطوح آموزشـي در      
ناطق مختلف كشور را از بين ببرند. به طور مثـال هـم اكنـون هـم مـا شـاهد بـروز چنـين         م

مشكالتي هستيم، چرا كه متأسفانه كيفيت آموزشي در مناطق محروم حومه تهران به مراتـب  
تر است. مسئوالن نه تنها نتوانستند كه ايـن  از كيفيت آن در استان سيستان و بلوچستان پائين

بندي بخشند بلكه باعث نزول آن هم شده اند. بنابراين همه نظام هاي سهميهكيفيت را ارتقا ب
-اعم از اقتصادي، فرهنگي و آموزشي باعث ايجاد تبعيض بين شهروندان و برخورداري عده

-بنديشود كه به نظر بنده تمامي اين سهميههاي دولتي و گسترش بروكراسي مياي از رانت

  ).21/6/87د برچيده شود (مردم ساالري، هاي با موضوع عدالت محوري باي
شناس اجتماعي درباره پـذيرش دختـران   از ديگر پژوهشگران حوزه جامعه شناسي و آسيب

در محل سكونتشان گفت: ممكن است اين طرح از نظر عاطفي بـراي يـك دختـر دانشـجو     
دانشجو گيرد. وي با اشاره به اينكه دختران  خوب باشد ولي جلوي رشد اجتماعي وي را مي

دختـران دانشـجو بايـد      بايد بتوانند خارج از خانواده روي پاي خود بايستند، تصـريح كـرد:  
احساس كنند كه عضوي از اين جامعه هستند و بتوانند در شهرهاي بـزرگ مسـتقل زنـدگي    

هـاي اجتمـاعي در شـهرهاي بـزرگ و      شـناس گفـت: بـه دليـل ناهنجـاري      كنند. اين آسيب
تواننـد بـا آگـاه     ها مي دا اين طرح بسيار پسنديده است ولي خانوادهمشكالت خوابگاه، در ابت

كردن فرزندان خود نسبت به انحرافات اجتماعي، زمينه را براي اجتماعي شدن آنهـا فـراهم   
  ).20/7/87كنند (خبرنامه امير كبير،

حقوقداني در نشست كميته زنان ادوار تحكيم وحدت، در بررسـي موضـوع سـهميه بنـدي     
مهاجرت از مركز به پيرامون، دو اثر براي دختران دارد كه صرف نظـر از  "ي گويدجنسيتي م

(ادوار نيـوز،  "ايجاد تغييـرات در جامعـه، خـارج شـدن از كنتـرل دولـت و خـانواده اسـت        
8/3/87.(  
طلـب العلـم فريضـة    "پيامبر اكرم (ص) در خصوص طلب كسب علم و دانش فرموده اند:  

لب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. ايشـان در  يعني : ط "على كل مسلم ومسلمة
. يعنـي در طلـب علـم باشـيد هرچنـد      "اطلبو العلـم و لوبالصـين  "فرمايند: جاي ديگري مي

را دركشور چين يافت شود. اهميت كسب علم در اسالم آنقدر باالست كه پيـامبر اسـالم آن  
كسب علم هر چند در كشور چين براي كليه مسلمين (اعم از زن و مرد) واجب و آنها را به 
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سال پيش با امكانـات   1400تشويق مي كنند. اگر مشكالت كسب علم در كشور چين را در 
زمان با مشكالت تحصيل دانشجويان در كشورشان در شـهرهايي غيـراز شـهرهاي محـل     آن

سكونت خود در حال حاضر مقايسه كنيم، متوجه مي شويم سهميه بندي بـومي و جنسـيتي   
هاي كشور به بهانه مشكالت خوابگاه و يا دوري دانشجويان از خانواده هـا تـا چـه    هدانشگا

اندازه مخسايت الفت واضح با اين فرمايش رسول اكرم مي باشد. امـام عـلى عـليـه السـالم 
آنكـه بـه    "يعنـي :  "الشـاخـص فـى طـلب العـلم كـالمـجـاهـد فـى سبيل اهللا "فرمايند:مي

فرماينـد:  . و در جاي ديگري مـي "د، همچون مجاهد در راه خدا استجستجوى علم برخيز
يا دانا باش، يا جوينـده دانـايى و جـز    "يعني "اغد عالما او متعلما، و ال تكن الثالث فتعطب"

حال اگر دختران امروز با تالش بيشـتر در راه كسـب    "اين دو مباش كه هالك خواهى شد.
مجاهدت در راه خداست) از پسران پيشي گرفتنـد،   علم( كه به فرمايش موالي متقيان همان

بايد با اجراي سهميه بندي جنسيتي آنها را از كسب علـم و دانـش در دانشـگاههاي كشـور     
اي دانشـجويان مسـتعد و زحمـتكش    محروم ساخت؟ و يا بـا اعمـال سـهميه بنـدي منطقـه     

راكرم (ص) بخشـي از  هاي برتر كشور محروم كرد؟ پيامبشهرستاني را از دستيابي به دانشگاه
اوقات خود را براي آموزش زنان اختصاص داده بود. بخاري روايت كرده است كه زنان بـه  

اند پس خود روزي را بـه مـا   پيامبر گفتند: مردان در استفاده از محضر شما بر ما پيشي گرفته
 اختصاص بدهيد. آن حضرت قبول كرد و روزي را به ايشان اختصاص داد و در آن روز بـه 

) در جنـگ هـاي اسـالم نيـز      30ص  1وعظ و ارشاد آنان مي پرداخت (صحيح بخاري، ج،
بسياري از كارها را زنان عهده دار مي شدند، در جنگ خيبر بنا به پيشنهاد بانوان و موافقـت  

 ).13/8/87ها (مردان) به عهده زنان بود (سايت الف، پيامبر، وظيفه درمان زخمي
گزيني داوطلبان دانشـگاه  سابقه تصويب ضوابط مربوط به بومي يكي از كارشناسان آموزشي،

گويد: اين مصوبه بسـيار شـتاب زده و بـدون    گرداند و ميمرداد ماه سال جاري برمي 5رابه 
كار كارشناسي تصويب شده و شتاب زده ابالغ شده است و باعث تعجب است كه چگونـه  

مان سنجش رسيده، آن را به اطـالع  ممكن است، مصوبه اي كه در شهريور ماه به دست ساز
 ).21/6/87(مردم ساالري، داوطلبان رسانده باشند ؟ 

امام جمعه قائم شهر بدون اعالم نظر در مورد بخش جنسيتي اين طرح نظر خود را در مورد 
و  "هـا اسـت   هاي ممتاز شهرسـتان  اين قانون اجحافي در حق رتبه "آن اين طور بيان داشت
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شـهرهايي ماننـد تهـران، مشـهد، تبريـز و       موجود در دانشـگاه كـالن   امكانات"تصريح كرد: 
سازي موجب از بين رفتن انگيـزه   هاي ديگر وجود ندارد و قانون بومي اصفهان در شهرستان

  ).22/6/87(نقل از فارس، "دانش آموزان و تالش بيشتر است
رح از زوايـاي  گزيني ايـن بـار مخسـايت الفـان طـ     در ادامه اظهارنظرها در مورد طرح بومي

مختلف و با غلظت متفاوت آن را مورد حمله قرار دادند. وزيـر سـابق علـوم، دكتـر جعفـر      
گزيني در برنامه چهارم توسـعه خاطرنشـان   با رد تعيين ميزان يا درصدي براي بوميتوفيقي، 

در دوره قبل سياست دولت و وزارت علوم بر اساس كـاهش بـومي پـذيري و ايجـاد     "كرد: 
رابر براي جوانان مملكت جهت دسترسي به آموزش عالي بوده است، حتـي در  هاي بفرصت

دولت قبل در يكي از كنكورها اين اتفاق افتاد كه تعداد مناطق به دو كاهش پيدا كرد و مقرر 
و در ادامه چنين سياست جديـد را   ".بود كه بعد از آن منطقه بندي به طور كلي حذف شود

هاي مقطعـي در كشـور بـراي حمايـت از     يك سري سياست"ند: مورد انتقاد قرار داده و گفت
ها به تدريج با تقويت مناطق محـروم بايـد حـذف    مناطق محروم اعمال شده كه اين سياست

ها مانند يزد و سمنان كـه  ها مغاير با اين است. در برخي استانشود، اما افزايش سهميه بندي
اند كه داوطلبان آموزش عـالي آنهـا قـوي     هايي شدهمزيت هاي علمي بااليي دارند و استان

  ).21/6/87مهر، »(هستند، ديگر دليلي وجود ندارد كه بخواهيم براي آنها سهميه قائل شويم
شود  به طور خالصه عبـارت  آنچه به عنوان ضعف طرح در مورد عدالت اجتماعي گفته مي

ون براي همـه بايـد   است كه در سطح جامعه چه چيزي عدالت است؟ يعني اين كه قان از آن
هاي يكسـان بـراي موفقيـت و شـكوفايي و     يكسان باشد و همه افراد جامعه بايد از فرصت
تواند براي آنها مهيا كند، برخوردار باشند كـه  رسيدن به آرزوهاي خود و آنچه كشورشان مي

  .در اين طرح اين موضوع ناديده گرفته شده است

  الن فرهنگي،سياسي،اموزشي،اجتماعي. تحليل محتواي نظرات فعا7جدول شماره 

 عبارت نمونه نمونه كلمات مخسايت الفان موافقان مقوله ها

   درصد % فراواني درصد%  فراواني 

ــدالت  عــ
 اجتماعي 

حـق، اعتــراض، رقابــت، محــروم،   100   67    0          0   
فرصت، تهران، شهرسـتان، اسـتان،   
تضــييع، ضــايع، امكانــات،  ظلــم، 

 مستعد

هاي ممتاز  قانون اجحافي در حق رتبه اين
 ها است،  شهرستان
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انســــجام 
 اجتماعي  

برخورد عقايد،بوم، بحث، نظـرات   100   7    0    0   
 متفاوت، تفاوت فرهنگي

بزرگترين پيامد طرح بومي سازي، ضربه 
 به انسجام ملي است.

ــاركت  مش
 اجتماعي

ــانواده 100   33    0    0    ــر،خواهر، خــ ،  دختر،پســ
محدوديت، پذيرش جنسيتي، محل 

 سكونت، آرزو، حذف، عالقه

ممكن است ايـن طـرح از نظـر عـاطفي     
براي يك دختر دانشجو خوب باشد ولي 

گيـرد،   جلوي رشد اجتمـاعي وي را مـي  
 طرح براي خانه نشيني دختران است. 

اعتمـــــاد 
 اجتماعي

جوسازي، اعتراض، اطالع رساني،  100  37   0    0   
بي پاسخ ماندن تحقيـق و  اطمينان، 

تفحص، بررسي، اصـالح، كـاذب،   
شوك، ابهام، هماهنگي، مشـورت،  

  سؤال
 

اين مسـئله موجـب آن شـده اسـت كـه      
بسياري از اين داوطلبان بـر ايـن اعتقـاد    
باشند كه اين امر تبعيض آشكاري اسـت  
كه وزارت علوم دولت نهم بـا همكـاري   
سازمان سنجش كشور بر آنان روا داشـته  

 است.

  

    هانظرات مردم عادي، داوطلبان كنكور، خانواده
اقتصادي زيادي به دنبـال دارد و    -اگرچه طرح بومي كردن در نهايت مزيت هاي اجتماعي 

هاي مراكز نزديـك  ها به كيفيت آموزشي دانشگاههاي شهرستاننيز باعث خواهد شد دانشگاه
ت كند كه اين سياست به ضد خـود  شوند ولي در تغيير در رويه كنكور دولت بايد بسيار دق

  ).21/6/87تبديل نشود(تابناك، 
يكي از اهالي مهاباد كه چهار سال پـيش در رشـته مـددكاري اجتمـاعي از دانشـگاه عالمـه       
طباطبايي فارغ التحصيل شده است، دوران تحصيل خود را در تهران چنين توصيف مي كند: 

هاي ارزشمندي كه با سال هـا زنـدگي   تجربههايم را در خوابگاه كسب كردم. بهترين تجربه«
وقتي نظر ». در شهرستان نمي توانستم به دست بياورم. مثل تجربه زندگي گروهي و استقالل

مادرم با وجود آنكه تحصيالت چنـداني نـدارد، هميشـه    «گويد: پرسيم، مياش را ميخانواده
يـدي را تجربـه كـنم. او    خواست در شهر ديگري ادامه تحصيل دهم تا بتوانم زندگي جدمي

هاي اطرافم همه شبيه خـودم  هيچ وقت نتوانستم از خودم فراتر روم، چرا كه آدم«مي گفت: 
هـاي  خانواده«پرسم: از شيدا مي» بودند و تجربه جديدي نداشتيم كه به يكديگر منتقل كنيم.

پس از اتمام او كه » شان در شهرهاي دور چه نظري دارند؟كرد درباره ادامه تحصيل دختران
تحصيالتش در تهران به عنوان مددكار مشغول به كار شـده و دور از خـانواده زنـدگي مـي     

پذيرند كه دخترشان براي ادامـه تحصـيل   ها به راحتي مياكثر خانواده« كند، پاسخ مي دهد: 
ترسند هاي سنتي دارند يا ميهايي هم هستند كه ديدگاهبه شهر ديگري برود. هرچند خانواده

-شـوند خـانواده  دخترشان با مشكل مواجه شود. البته در بسياري از موارد دختران موفق مـي 
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هايشان را راضي كنند. در دوره جواني براي افراد مهم است كه زنـدگي مسـتقلي را تجربـه    
كنند و تحصيل در شهري ديگر به آنها كمك مي كند زودتر مستقل شـوند. بـه قـول مـادرم     

مانند، اما وقتي انند مثل گياهي كه به جايي تكيه داده باشد ضعيف ميدخترها اگر در خانه بم
  بايستند.خودشانپايگيرند رويشوند، ياد مياز خانواده جدا مي

بـا وجـود   «گويد: ساله كه در قم بزرگ شده، درباره دوره تحصيلش در رشت مي 22فاطمه 
بخوانم، خودم دوسـت داشـتم در   اينكه از ابتدا پدرم عالقه مند بود در شهري نزديك درس 

شهري قبول شوم كه از خانواده ام فاصله داشته باشم و فرصـت كـنم مسـتقل شـوم. از ايـن      
لحاظ به رشت آمدن برايم تجربه خوبي بود. البته پدرم همواره مشوق ما براي ادامه تحصيل 

ت بود. وقتي دبيرستان مي رفتيم او بـه مـن و خـواهرم مـي گفـت: دختـران اگـر تحصـيال        
دانشگاهي نداشته باشند، تا آخر عمر به ديگران وابسته مي مانند، اما پسران حتي اگـر درس  

او كـه اكنـون پـس از اتمـام     » هم نخوانند باز هم مـي تواننـد در جامعـه بـه جـايي برسـند.      
بيشـتر  «دهد؛ كند، ادامه ميتحصيالتش در رشته شهرسازي، با همسرش در رشت زندگي مي

شان در شهرهاي اطراف درس بخوانند، بـه همـين دليـل    مايل اند دخترانخانواده هاي قمي 
برخي از دختراني كه رتبه هايشان آنقدر خوب نيست كه بتوانند در شـهرهاي اطـراف مثـل    
تهران، در رشته مورد عالقه شان قبول شوند، ناچار مي شوند در رشـته يـي ادامـه تحصـيل     

انـد،  دخترهاي شهرستاني كـه از خوابگـاه ناراضـي   «پرسم: مي». دهند كه به آن عالقه ندارند.
ايـم امـا ايـن تنهـا     ايـن پرسـش را بارهـا شـنيده    » خواننـد؟ چرا در شهر خودشان درس نمي

آيند، بسياري از داوطلبان تهراني نيـز  ها نيستند كه براي ادامه تحصيل به تهران ميشهرستاني
ي، پزشكي يا حقوق ادامـه تحصـيل   هاي پرطرفداري چون مهندسبراي آنكه بتوانند در رشته
روند. گيسو اهل تهران است و در دانشگاه سهند تبريـز تحصـيل   دهند به شهرهاي ديگر مي

مي كند.او هنگام انتخاب رشته بيش از اينكه به فكر ماندن در كنـار خـانواده باشـد، تـالش     
ار علمـي  اش پذيرفته شود. بـراي پـدر و مـادرش هـم اعتبـ     كرده است در رشته مورد عالقه

اكنـون بعـد از دو سـال، چقـدر از     «دانشگاه بيش از هر چيز اهميت داشته است. مي پرسم: 
تبريـزي هـا چنـدان    «ساله اسـت، مـي گويـد؛     20او كه » يي راضي هستي؟انتخابي كه كرده

ام را دوسـت دارم. مشـكالت   پذيرند، اما من رشـته تحصـيلي  دانشجويان فارس زبان را نمي
سبب شد ياد بگيرم روي پاي خودم بايستم. من تنهـا فرزنـد خـانواده ام     زندگي در خوابگاه
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اند. پدرم معتقد است والـدين  ام مستقل باشم، راضيهستم. والدينم اكنون از اينكه ياد گرفته
شان ياد دهند و بعد اجازه دهند بچه ها پرواز كننـد. تحصـيل   بايد پرواز كردن را به فرزندان

 ».ه تنها امكان دختران ايراني براي تجربه زندگي مستقل استدر شهري دور از خانواد
روند. زهرا گروهي از داوطلبان هم براي ادامه تحصيل از شهرستان به شهرستان ديگري مي

اش را در مالير شهري نزديك اش در همدان سكونت دارد، فوق ديپلمجاني پور كه خانواده
ط زيست به بيرجند رفته است. او در مورد همدان خوانده و بعد براي گرفتن ليسانس محي

دوست داشتم در يكي از شهرهاي بزرگ و در «گويد: هاي انتخاب رشته اش ميمالك
دانشگاهي معتبر تحصيل كنم اما رشته هم برايم اهميت زيادي داشت. بعد از اينكه فوق 

وم، چرا كه اين خود را گرفتم مجبور شدم براي گرفتن ليسانس به دانشگاه بيرجند بر ديپلم
هاي تحصيل در البته او سختي» هاي بيرجند و اردكان وجود داشت.رشته فقط در دانشگاه

رفت و آمد از بيرجند تا همدان برايم كار آساني «كند؛ شهري دور از خانواده را انكار نمي
نبود. مسائلي مثل مزاحمت هميشه وجود دارد، چه در شهر خودت باشي، چه هزار كيلومتر 
از خانواده ات فاصله داشته باشي، چه صد كيلومتر. مهم اين است كه دختران اعتماد به 
» نفس دفاع از خودشان را داشته باشند و مردم و نيروهاي انتظامي هم از آنها حمايت كنند

  ).15/7/87(اعتماد، 
سازي يـا دندانپزشـكي، مجبـور شـده      دختر دانشجويي از مشهد كه به جاي پزشكي، داروي

گويـد: مـن    وله، بخش فارسي راديوي معـروف آلمـان،مي   دامپزشكي بخواند، به دويچهست ا
ي نهصد و هشتاد شدم. سال دوم هستم. سـال اول كـه كنكـور دادم، هـزار و دويسـت       رتبه

شدم، به علت شصت به چهلي كه كردند. يعني شصـت درصـد پسـرها را گرفتنـد و چهـل      
صد آوردم بازهم قبـول نشـدم، بـا    ي نه هم كه رتبهدرصد دخترها، و من قبول نشدم. امسال 

سازي زيـاد شـده بـود. مـثال در      ها هم براي پزشكي، هم دارو و دندان وجود اين كه ظرفيت
خـاطر   ي پزشكي هم آمد، ولي به شهرهايي مثل شاهرود و سبزوار كه پزشكي نداشتند، رشته

و هـزار و ششصـد پزشـكي    سازي قبول نشدم. در صورتي كه پسري بـا رتبـه د   طرح استاني
 ).20/7/87(اميركبير، تهران قبول شده؛ تهراني كه هميشه زير دويست گرفته است

آيا ايران يعني فقط تهران، در اينصورت لطفاً به سازمان ملل اطالع بدهيـد كـه اسـم كشـور     
  ). 21/6/87عوض شده (تابناك
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لكت بطور يكسان بهـره منـد   كه از امكانات و دارايي هاي اين ممچطور انتظار داريم كساني
اي از ايـن مرزوبـوم احسـاس    شوند فردا در صورت حمله دشمنان خـارجي بـه گوشـه   نمي

وظيفه در دفاع از آن نقطه كنند؟ اينجور محدوديت سازي ها به صـالح يـك مـيهن و يـك     
  ). 22/6/87ملت و يك پرچم نيست(تابناك

مهاجرت به تهـران صـورت گرفتـه    به نظر من اين مسئله بومي سازي كه براي جلوگيري از 
هـاي تهـران   است نمي تواند در رسيدن به اين هدف نقش چنداني داشته با شد زيرا دانشگاه

رغـم  هاي كشور نمي باشد. حتـي بعضـي از دانشـجويان علـي    قابل مقايسه با ديگر دانشگاه
. در داشتن دانشگاه و رشته مورد نظر در شهر خود دوست دارنـد در تهـران درس بخواننـد   

ها براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق كه اين روند ادامه پيدا كنند خيلي از خانوادهصورتي
  خود از قبل از كنكور (سال اول دبيرستان) به تهران و اطراف آن مهاجرت مي كنند.

بنظر من مشكالت اساسي نظير مهاجرت به تهران و...را بـا ايـن سـطحي نگـري هـا و بـي       
  برطرف نمود.ها نمي توان عدالتي

  ).22/6/87استاديار يكي از دانشگاههاي تهران (تابناك، 
  

  . تحليل محتواي نظرات مردم عادي،داوطلبان كنكور،خانواده ها8جدول شماره 

 عبارت نمونه نمونه كلمات مخسايت الفان موافقان مقوله ها

   درصد % فراواني درصد%  فراواني 

ــدالت  عـــ
 اجتماعي 

حـــق، اعتـــراض، رقابـــت،    2/98 106   8/1     2  
ــران،    ــت، ته ــروم، فرص مح

 شهرستان، استان، تضييع 

اين بي عدالتي است كه دانشـگاهاي خـوب و   
رشته هاي تاپ در تهران باشد و شهرستاني ها 

 را از امكانات محروم كنيم،

انســـــجام 
 اجتماعي  

برخــورد عقايــد،بوم، بحــث،  100   2    0    0   
ــاوت    ــاوت، تف ــرات متف نظ

 رهنگيف

با اين كار فاصله بين مشهدي و ترك و تهراني 
 مي ندازن.

ــاركت  مشـ
 اجتماعي

،محل سكونت،حذف، عالقه،  100   19    0    0   
 حضور در مجامع دانشگاهي

بهترين تجربه هايم را در خوابگاه كسب كردم، 
تحصيل در شهري دور از خانواده تنها امكـان  

سـتقل  دختران ايراني بـراي تجربـه زنـدگي م   
اعتمــــــاد 

 اجتماعي

جوسازي، اعتـراض، اطـالع    4/92 73   6/7  6  
رســـاني، اطمينـــان، ابهـــام، 

  هماهنگي، مشورت، 
 

 داليل بومي گزيني سياسي است.
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  بحث و نتيجه گيري

هاي اقشار مختلـف جامعـه در   گزيني حاوي ديدگاهمطالب بررسي شده در مورد طرح بومي
هاي آن بود. آنچه از مجموع مطالـب قبـل قابـل حصـول     عفها و ضمورد اين طرح و قوت

  است در قالب ديدگاههاي موافق و مخسايت الف به شرح زير بوده است.  
  موافقان:

هـاي آن (وزارت علـوم،   موافقان اين طرح در حوزه رسمي شـامل دولـت و زيـر مجموعـه    
اران ايـن  سازمان سنجش، وزارت بهداشت) و شوراي عالي انقالب فرهنگـي اسـت. طرفـد   

طرح باور دارند كه اين طرح مشكالت اقتصادي و اجتماعي كه به دليل فاصـله دانشـجويان   
از محل بوم خود وجود دارد مرتفع مي كند. به عدالت نزديك است زيرا اساسـاً عـدالت بـه    

شود كه به هركس در هر مكان امكان تحصيل داده شـود و او بتوانـد   اين صورت تعريف مي
شود مشـكالت  ورد نياز براي بوم خود را تأمين كند. همچنين استدالل مينيروي تخصصي م

اي كـه بـراي آنهـا بـه     اي تغذيـه روحي، اقتصادي، اجتماعي، خوابگاهي و حتي به باور عده
شود كه آنها دچار افت تحصيلي شده و نتوانند از استعداد هاي خـود  آيد باعث ميوجود مي

  ها شود.نتيجه باعث كاهش بنيه علمي دانشگاه به صورت بهينه استفاده كنند و در
-ها براي كيفيت بيشتر بايد از نخبـه باور شوراي عالي انقالب فرهنگي بر اين است كه استان

هاي خود استفاده كنند و اگر اين امر محقق نشود، ظلم بزرگـي بـه آنهـا روا داشـته شـده و      
(اين امر البته جاي مناقشه است كه  شودعدالت اجتماعي در مورد آن منطقه ناديده گرفته مي

آيا امكانات براي نخبه در استان خود وجود دارد يا نه؟). سازمان سنجش با ارتقا تعدادي از 
وزارت بهداشـت بـر آن اسـت كـه زيرسـاخت      ها از كارداني به كارشناسي با همكاري رشته

احتجاج مي كند كـه   بهداشت آموزشي براي اين كار را فراهم آورده است. از طرفي وزارت
هاي متوسط الحـال تجربي(كـه كـاربردي هسـتند ماننـد هوشـبري، مامـايي،        با آوردن رشته

-گزيني براي پزشكي برآنست كه سطح الزم براي  بـومي پرستاري و...) و عدم اجراي بومي

اي اعـالم  گزيني را براي سال آينده فراهم كند. پورعباس رئيس سازمان سنجش در مصاحبه
جويي در هزينه صرف ايجـاد امكانـات   دهد و اين صرفهها را كاهش مين طرح هزينهكرد اي

آموزش در مناطق كمتر برخوردار مي شود كه خـود بـه توسـعه    براي گسترش كمي و كيفي 
  ).29/5/87خراسان  روزنامههمگون كمك مي كند(
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ح به عدالت،كه گويند اين طردست اندركاران وزارت علوم هم از اين طرح دفاع كرده و مي
گزيني خيلي بـه  بومي"بيان اينكه  اجتماعي است بسيار نزديك است وباهاي سرمايهاز مؤلفه

است كه بايـد توسـط    نقايصي نيز گزيني دارايالبته بومي معتقدند كه  "عدالت نزديك است
هـايي كـه   شود. امسـال تعـداد رشـته    ربط (شوراي عالي انقالب فرهنگي) برطرفمرجع ذي

كامالً قـانوني بـوده و بـه    گزيني استاني براي آنها اعمال شده زياد هستند و اين افزايشميبو
هايي ماننـد مكانيـك، بـرق، پزشـكي، دندانپزشـكي،      نفع كشور است. البته پذيرش در رشته

داروسازي و حقوق كه متقاضيان بيشتري دارند استاني نبوده بلكه ناحيه اي يا كشوري بـوده  
در سه سال گذشته در راسـتاي عـدالت آموزشـي در آمـوزش عـالي كشـور       است و افزود: 

هاي كشـور  ها در كليه دانشگاهاقدامات زيادي انجام شده است كه در اين راستا برخي رشته
بـري، اتـاق عمـل و ...    هاي شيمي، رياضي، فيزيـك، پرسـتاري، هـوش   اند. رشتهايجاد شده

ها اند و به اصطالح اين رشتهي كشور ايجاد شدههاحداقل در يك دانشگاه دولتي كليه استان
  .استاني شده است

تعدادي از نمايندگان مجلس بـا كـاهش مشـكالت روحـي و در نتيجـه جلـوگيري از افـت        
اند (نقـل بـه مضـمون    ها دانستهاي براي خانوادهاي آن را هديهتحصيلي موافق هستند و عده

  ).20/7/87ازخبرنامه اميركبير،
هاي كمتر برخوردار كمك كند. تواند به استانورا، باور دارد كه اين طرح ميقاطبه مجلس ش

ها و منابع كمي سرمايه انساني است و بر طبق نظريه سرمايه انساني در راستاي تامين مهارت
-امكان آموزش را با شروطي در آنجا به وجود آورد كه از ان جمله مستثني كـردن دانشـگاه  

توانـد در راسـتاي عـدالت آموزشـي و تـأمين      ا قيد اين شروط ميهاي مادر از آن است و ب
ها مؤثر باشد كه عدالت آموزشي بر نيروي تخصصي و حفظ و باال بردن سطح كيفي دانشگاه

طبق نظريه سرمايه اجتماعي است و تأمين نيروي تخصصي در راستاي تأمين نيروي كمي و 
  روي كيفي براساس سرمايه انساني است.  باال بردن سطح كيفي دانشگاه در راستاي تأمين ني

اي از ائمه جمعه با مثبت ارزيابي كـردن آن در جهـت حفـظ بنيـان خـانواده و      از طرفي پاره
  اند.هاي فرهنگي اجتماع حمايت خود را از آن اعالم كردهپايه
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  مخسايت الفان:

انـات آموزشـي در   اما مخسايت الفان اين طرح باور دارند كه اين طرح، با توجه به اينكه امك
سراسر كشور با تهران و دانشگاههاي بزرگ فاصله معنـاداري دارد مخسـايت الـف عـدالت     

شـود  ها و آمـوزش عـالي مـي   آموزشي است و اين مطلب سبب كاهش سطح علمي دانشگاه
زيرا داوطلب تهراني كه امتياز مساوي با شهرستاني دارد و با توجه به اينكه امكانات بيشتري 

كند و عالوه بر اين كه اجحاف مضاعف است باعـث  شانس قبولي بيشتري پيدا ميهم دارد، 
شود. عالوه بـر ايـن نبـود امكانـات درمنـاطق      ورود افرادي با شايستگي كمتر به دانشگاه مي

محروم زمينه شكوفايي افراد نخبه را در آنجا خشكانده و روحيه و انگيزه آنها براي پيشرفت 
گذارد. اين مطلب عدالت اجتماعي را هم زير سؤال ون را عقيم ميو دستيابي به توسعه همگ

كننـد و در  برد كه مسئوالن خود در تهران هستند و فرزندان آنها از اين رانت استفاده مـي مي
ها به دليل نداشتن جاي پا در تهران قادر به ادامه تحصـيل بـا كيفيـت و    حالي كه شهرستاني

يـافتگي تهـران و شهرسـتان    بعد ديگر در كل فاصله توسعه  رسيدن به مدارج باال نيستند. از
  كند.شود كه اين به نهادينه شدن ظلم در جامعه كمك ميبيشتر مي

كند و به نفع تهران و برخـورداران  گويند اين طرح رقابت را تضعيف ميناباوران به طرح مي
هـد. ضـعف بنيـادي    دها را در موضع ضـعف قـرار مـي   زند و شهرستانيمعادله را به هم مي

شـود حتـي در   ها در زمينه امكانات آموزشي و صنعتي هـم باعـث مـي   هاي استانزيرساخت
صورت پرورش مهارت اگر با كيفيت هم باشد(كه با پرسش جدي روبرو است) زمينه بـراي  
كار موجود نباشد و مهاجرت به تهران و خالي شدن شهرستان به وجود آيد. فرار مغزها كـه  

شـود  عادي اين روزها شده با انجام اين طرح و افزوده شدن شكاف تقويت مي اكنون پديده
اساسـاً   كه نظر جمعي از استادان شريف كه در خبرگزاري ايسـنا مـنعكس شـد چنـين بـود:     

يابـد، عنصـر    اي يا اسـتاني تقليـل مـي    رقابت علمي هنگامي كه از سطح ملي به سطح ناحيه
شـدگان خواهـد شـد و ادامـه     سطح علمي پذيرفته گردد و منجر به تقليل رقابت تضعيف مي

هـاي دو رقمـي و    دهند: بسياري از داوطلبان ممتاز كشور به خصوص آنان كه داراي رتبهمي
% (بيست و پنج درصد) اوليـه داوطلبـان   25سه رقمي (زير هزار) هستند، بواسطه آنكه جزء 

پـذيرش همـراه بـا بـورس      هاي خوب خـارجي توانند از دانشگاه گيرند به راحتي مي قرارمي
هـاي ممتـاز خـارج از     تحصيلي أخذ نمايند حال بسياري از اينان عمالً از پـذيرش در رشـته  
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شوند و اين  ناحيه خود در داخل كشور محروم خواهند بود و ترغيب به خروج از كشور مي
-هاي ملي از كشـور مـي  دهد و موجب خروج سرمايهسطح علمي دانشگاه ها را كاهش مي

  شود.

در زمينه انسجام اجتماعي اين طرح به گفته مخسايت الفان، به از هم گسـيختگي اجتمـاعي   
شود و به نوعي برخورد عقايد كه زمينه توافق بين اقوام و گروه هاي مختلف بـوده  منجر مي

كشد و به كاهش ارتباطات كند و بين اقوام و نژادهاي مختلف ديوار مياست را تضعيف مي
  شود.يبين اعضا منجر م

انـدازد و  اين طرح همچنان مشاركت دختران را كاهش داده و استقالل آنها را به خطـر مـي   
زمينه شكوفايي آنها را مي خشكاند چه كه امروزه و در جامعه ايران كه مهمترين راه آشنايي 
با محيط پيرامون و تجربه زندگي اجتماعي از طريق دانشگاه و آن هم با فاصله دورتر نسبت 

گران سياسي معتقدنـد بـا ايـن طـرح مسـئوالن،      اي از تحليلپذيرد. پارهخانواده انجام ميبه 
تـر هسـتند را از مركـز    هاي سياسي و مدني فعـال دانشجويان شهرستاني كه به لحاظ فعاليت

  روند.هاي دانشجويان طفره ميدور نگه داشته و با اين كار از پاسخگويي به خواسته
هاي اجرايـي بـا مشـكل    له، اين طرح صداقت افراد را نسبت به دستگاهعالوه بر اين مسئ    

رساني با مشكل جدي مواجه بوده زيـرا ظـرف   مواجه كرده كه اين اتفاق هم در زمينه اطالع
چهار روز ابالغ شده و هم مجلـس در ايـن زمينـه خواسـتار تحقيـق و تفحـص از سـازمان        

ا كه اين روزها به عنوان حـامي دولـت از   سنجش شده است. عالوه بر اين اقدام صدا و سيم
 "آن ياد مي شود، صادقانه و همراه با دقت خبرنگاري الزم نبوده است. جداي از اين عبارت

، به عنوان نـوعي اجبـار بـراي انجـام ايـن كـار       "الزام پذيرش دانشجويان در محل سكونت
د گفتگو كنـد كـه   خواهخوانده شده است. يعني دولت نه به عنوان يك طرف مساوي كه مي

  خواهد چيزي را تحميل كند شناخته شده است.  به عنوان طرفي كه مي
  

  

  هاي مختلف در باب سرمايه انساني. شماي كلي از فراواني ديدگاه9جدول شماره 

مخسايت الفان 
 مهارتي

موافقان 
 مهارتي

مخسايت الفان 
 كيفي

موافقان 
 كيفي

تربيت نيروي 
 كمي

 (مهارتي)

تربيت نيروي 
 يكيف

ديدگاه هاي سرمايه 
 انساني

 مجلس  21       9       3        18          8       1       

 دولت   10       53      10        0        53       0       
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 دانشگاه ها 26       3       3       23        2        1        

 فعاالن   23       4       0       23       1       3        

 مردم    21      2       1        20        2        0        

 جمع كل   106     76      17        104       66       5        
 

  هاي مختلف در باب سرمايه اجتماعي. شماي كلي از فراواني ديدگاه10شماره  جدول

اعتماد 
اجتماعي  
مخسايت 

 الفان

اعتماد 
اجتماعي 
 موافقان

مشاركت 
اجتماعي  
مخسايت 

 الفان

مشاركت 
اجتماعي 
 موافقان

انسجام 
اجتماعي 
مخسايت 

 الفان

انسجام 
اجتماعي 
 موافقان

عدالت 
اجتماعي 
مخسايت 

 الفان

عدالت 
اجتماعي 
 موافقان

هاي    ديدگاه
        سرمايه
 اجتماعي

 مجلس 20    63    0    0     2    1    6     19   

 دولت 103    0     0    0     10    0    13    1    

 دانشگاه 7    60    0    17     6     20    0     12    

 فعاالن   0     67        0    7      0     33     0     37    

 دممر  2     106    0     2     0     19     6     73   
 جمع كل 132    296    0     26     18    73     25    142   

در اين طرح آنچه بيشتر مورد توجه مسئوالن در جمع بندي نهايي مي توان اذعان داشت كه 
%كـل  84بوده است اهتمام در تأمين نيـروي كمـي، كـه يكـي از دو مقولـه سـرمايه انسـاني(       

%كـل  81كي از چهـار مقولـه سـرمايه اجتمـاعي(    نظرات) و در عين حال عدالت اجتماعي، ي
نظرات) بوده است. اما در واقع گفتمان مسلط در نظر طراحـان، بـا توجـه بـه اينكـه مقولـه       
عدالت واكنشي در برابر اعتراضات به عدم رعايت عـدالت اسـت، داراي تناقضـات اساسـي     

د نظـر يعنـي   است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه اهـداف طـرح مـور   
توسعه كمي و متوازن آموزش و به تبع آن رشد همگون كشور مورد انتقاد قرار گرفته است. 
در اين زمينه در نظر نگرفتن استعدادهاي افراد و محصور شدن در فضاي تنـگ بـومي را از   
آسيب هاي اين طرح است. عالوه بر آن اين طرح به چهار مقوله اصـلي سـرمايه اجتمـاعي    

ماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي) بي توجـه اسـت.   (عدالت اجت
توان با كاهش هزينه هاي دولت در زمينـه سـاخت خوابگـاه و امكانـات     به زعم طراحان مي

رفاهي و همچنين باال بردن ميزان نيروي انساني كارآمد متناسب بـا نيـاز منطقـه بـه توسـعه      
كاهش هزينـه سـاخت امكانـات رفـاهي صـرف تـأمين       سرمايه انساني كمك كرد (در واقع 

شود). اما در عمل به دليل عدم تعادل هاي كنوني آموزش عالي كشور اين امـر  ها ميمهارت
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منجر به تضعيف سرمايه كيفي انساني و همچنين سرمايه اجتمـاعي بـه معنـاي عـام آن مـي      
هـاي مـادر از   شـگاه شود. در اين راستاست كه جهت گيري و پيشنهاد اخير براي حـذف دان 

تواند به اين معني باشد كه آنها با نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي سياست بومي گزيني مي
گزيني موافق نيستند و باور دارند ايـن مطلـب بـا تعريـف عـدالت      در مورد طرح اوليه بومي

 رسد نياز است تـا سياسـت گـذاران آمـوزش عـالي در     اجتماعي منافات دارد. لذا به نظر مي
گزينـي بـراي همـه كشـور را تعـديل كـرده و بـه        اظهارات خود، موضع اوليه در مورد بومي

اصالحاتي در اين طرح توجه نمايند.در كنار حذف دانشگاههاي مادر از طرح بومي گزينـي،  
هـايي كـه مزيـت نسـبي در يـك دانشـگاه و       عدم اعمال سياست بومي گزينـي بـراي رشـته   

  د، نيز مي تواند اين سياست را تعديل نمايد.داوطلبان آموزش عالي كشور دارن
تحقيق حاضر با وجود تالش محققان براي تحليـل و كنـدو كـاو و تفسـير و تييـين مسـائل       
-مربوطه با محدوديت هايي نيز روبرو بوده است. به دليل اينكه طرح فعلي در زمينـه اطـالع  

مورد محـدود بـود.    رساني ضعيف بود و همچنين موضوع جديدي است، ميزان منابع دراين
همچنين بر اساس اخبار و اطالعات مندرج در سايت ها و روزنامه هاي موجود در اينترنـت  

هاي افراد داراي مضـامين روشـني   ها استخراج شده است. عالوه بر اين گاه گفتهكشور، داده
 هـا توان از يك جمله چند مفهوم را برداشت كرد كه اين هم خود به محـدوديت نبوده و مي

  افزايد.  مي
در خاتمه پيشنهاد مي گردد مسئله نقش آموزش عالي و نظام كنوني پذيرش دانشجو در      

تـر بررسـي   تشكيل سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي با بهره گيري از شـاخص هـاي عينـي   
گردد. همچنين در اين زمينه به سازمان سـنجش و آمـوزش عـالي و ديگـر محققـان كشـور       

د با بررسي رشته هاي داراي مزيت نسبي (اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي)  گردپيشنهاد مي
براي تعديل سياست گذاري متناسب ، اطالعات و تحليل هاي عميق تر و كيفي تري فـراهم  

  سازند.
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  ، سرويس آموزشي، قابل دسترسي در:30/7/87آموزش نيست،
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