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  چكيده
باشد كـه مـورد      هاي عصر كنوني مي    ترين شاخص  گسترش آموزش عالي يكي از مهم     

آمـوزش  هـاي    نظامتقويت  انگيزه اصلي   . بحث بسياري از دانشمندان قرار گرفته است      
امـا از طـرف ديگـر گـسترش          . اسـت   در فراهم آوردن كادر آموزش ديده نهفتـه        عالي

.  نيز كمك نمايـد  مليتنوعي داشته و به همبستگي    تواند كاركردهاي م    آموزش عالي مي  
 ها وسيله براي توسعه و آموزش مهارت رود كه آموزش عالي     انتظار مي  در اين راستا  

 گيـري ملـت و    شـكل طور مناسبي براي ه باشد كه نسل آتي در اجتماع بهايي  نگرشو
 جملـه    در اين مقاله نقش عناصـر مختلـف آمـوزش عـالي از             . بدان نيازمند است   دولت

لـذا  .  اسـت  همورد توجه قرار گرفتـ    شيوه پذيرش و گزينش دانشجو بر همبستگي ملي         
 و تأثير آن در همبستگي  در اين مقاله به بررسي رابطه اين نوع شيوه پذيرش دانشجو          

دو گـروه از مـديران آمـوزش عـالي در       در پـژوهش حاضـر      . ملي پرداخته شده است   
الزهرا، شيراز، هرمزگان و مازندران مـورد       وزارت علوم و دانشجويان چهار دانشگاه       

، تعـداد پذيرفتـه     1388هاي پـژوهش، در سـال         براساس يافته . نظرخواهي قرار گرفتند  
در دوره شـبانه،    % 74/78آن در دورة روزانه،     % 91/55 بوده كه % 9/73شدگان بومي   

رفتـه  از دانشجويان در دورة غيرانتفـاعي پذي      % 68/52در دانشگاه پيام نور و      % 41/90
مديران (كنندگان  و عرضه) دانشجويان(به هر جهت از منظر متقاضيان آموزش     . شدند

ــالي  ــوزش ع ــگ    ، )آم ــادل فرهن ــراي تب ــانعي ب ــومي، م ــشجويان ب ــذيرش دان ــا و  پ ه
شود؛ و منجر به شناخت كمتر اقوام از يكـديگر شـده كـه                ها محسوب مي    فرهنگ  خرده

  .خواهد ساختاين امر به انسجام و همبستگي ملي خدشه وارد 
  

، گزينـي، همبـستگي ملـي       آموزش عالي، پـذيرش دانـشجو، بـومي        :ها  كليدواژه
  .هويت
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  همقدم
چنين محل توليد و انباشت دانش و ابزار اصـلي            هم وآموزش عالي محور اصلي توسعه      
 آموزش عالي را از اركان اصلي تـضمين         ،واقع در. شود انتقال ميراث فرهنگي شمرده مي    

سياست ايجاد وحـدت، انـسجام و همگـوني بـه     . اند  قرن آينده دانسته   آفريني در  وحدت
كه آموزش عـالي تـأمين       شود و با توجه به اين      نظام سياسي و دولت خاصي محدود نمي      

آموزش . ها بوده است   كننده منافع ملي ايران است در شكل كلي خود مورد توجه دولت           
كـه بـه اعتقـاد       وسـت، چنـان   هاي ضـد و نقيـضي در جهـان امـروز روبر            عالي با جريان  

ايـن  . شده است » فوق پيچيدگي «نظران اين حوزه، آموزش عالي دچار وضعيت         صاحب
عنوان يك نقطه كانوني كه پيشرفت جوامع        رويكرد باعث شده است كه آموزش عالي به       

بـه همـين   . كند، توجه بسياري را به خود جلـب كنـد       ها نيز تضمين مي    را در ساير زمينه   
. بر آن شدند تا نظام آموزش عالي خود را تا سر حد توان گسترش دهنـد               دليل كشورها   

درك اهميت آموزش عالي از سوي كشورهاي جهان باعث شده است تا توسعه آموزش              
هاي آموزشي آنهـا قـرار گيـرد، بـه طـوري كـه تعـداد                 گذاري عالي در اولويت سياست   

 136 برابـر افـزايش بـه        10  با بيش از   1960 ميليون نفر در سال      13دانشجويان جهان از    
  .)56: 1387 روشن،( رسيده است 2006ميليون نفر در سال 

ترين نهادهاي آموزشي مدرن در ايران در طـول هفتـاد و             عنوان يكي از اصلي    دانشگاه به 
. چند سال از تأسيس دچار تغييرات متعدد به لحاظ اهداف، كاركرد، ساختار شده اسـت              

اي،  صورت بـومي اسـتاني، ناحيـه       هبومي ب  .گزيني است  يكي از اين موارد سياست بومي     
دفترچه راهنماي كنكور،   (باشد   مي) گزيني بدون بومي ( صورت كشوري  قطبي و گزينش به   

هـاي   گزيني يعني دانشجويان مربوط به هر منطقه فقط به دانـشگاه           سياست بومي . )1388
 بـوم خـود جلـوگيري       منطقه و بوم خود وارد شوند و از قبولي دانشجويان در خارج از            

: ، چنين بيان كـرده اسـت      1388 گزيني را، دفترچه راهنماي كنكور     از اهداف بومي   .شود
نظيـر مـشكل كمبـود      ( كاهش مشكالت اقـامتي و معيـشتي دانـشجويان و دانـشگاه              -1

 كـاهش   -2). خوابگاه، افت تحصيلي ناشـي از دوري خـانواده و مـشكالت اقتـصادي               
بـا  ينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه        گز -3هاي درون كشوري   مهاجرت

 .مند گردند هاي بومي بهره امتيازات در نظر گرفته شده بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشته
به هرجهت اين نوع شيوه پذيرش دانشجو از منظر مختلفي مورد نقد و بررسي قرار               

 عالي سبب بروز چندين پيامد      گزيني در آموزش   سياست بومي طور مثال،    هب. گرفته است 
اي كه خود  منطقه -يمحلهاي  گسترش تبعيض و شكاف، اجتماعي خواهد شد، از جمله
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طلبي و گسيختگي يا تجزيه ملي است نه يكپارچگي          در شرايط كنوني نيز آبستن جدايي     
هـا    و فرهنگ  اقواماگر مهاجرت اقوام مختلف به شهرهاي بزرگ باعث تعامل ميان           . ملي

گزينـي باعـث     شود؛ طرح بومي   بين اقوام و مذاهب مي    همبستگي در     ش گفتمان و گستر 
بدين معنا كه با اين رويكـرد داوطلبـان منـاطق           . شود ساالري مي  گرايي و قوم   ترويج قوم 

تر و با    كوچكتر بايد در همان حوزه كوچك محل سكونت خود بمانند و از مناطق مدرن             
چنين،گسترش تعميق محروميت تحـصيلي،      و هم . امكانات بهتر دانشگاهي محروم باشند    

سو و بين منطـق شـهري و       تجربي، اجتماعي، فرهنگي بين ساكنان مناطق مختلف از يك        
اي خواهد شد كه چه بـسا        روستايي از سوي ديگر به گسترش تضادهاي محلي و منطقه         

شـود كـه     گزينـي در حـالي مطـرح مـي         بـومي . باعث كاهش همبستگي ملي خواهد شد     
كه، ناديده گـرفتن عـدالت       درحالي.  آموزشي در ايران، در سطح يكساني نيست       امكانات

اجراي ايـن طـرح اگـر       . در امر آموزش بحثي نيست كه بتوان به راحتي از آن عبور كرد            
چه در كوتاه مدت ممكن است سبب پيشگيري فرار مغزها از مناطق شود ولي در بلنـد                  

ـ        مدت سبب افت علمي و دانشي مناطق محـروم مـي           زمـان   طـور هـم    هشـود چـرا كـه ب
عـالوه بـر اينهـا، تعـادل         .چنان ادامه خواهد يافت    اي هم  هاي استاني و منطقه    محروميت

بخـش مهمـي از دانـشجويان       . خـورد  نسبت عرضه و تقاضاي دانشجو نيز بـر هـم مـي           
بندي ايـن تعـادل از       دهند كه با اين سهميه     هاي مهم كشور را دختران تشكيل مي       دانشگاه

 52 افزايد كـه بـا مـاده       اين موارد نيز مسائلي جديدي را بر مسائل قبلي مي         . پاشد مي هم
  .باشد قانون برنامه مغاير مي )1(

سپس با مراجعه به    .  ابتدا ابعاد نظري اين موضوع روشن شود       ضرورت دارد بنابراين  
تـر   طور عيني اين موضوع مورد بررسي دقيق       هآمار و وضعيت موجود پذيرش دانشجو ب      

عالوه اين نوع سياسـت در ديـدگاه جامعـه علمـي، متقاضـيان و ذينفعـان        به  . رار گيرد ق
سـازي ابعـاد     له اصلي تحقيـق روشـن     ألذا مس . آموزش عالي به درستي تبيين نشده است      

كنندگان  عرضه(مختلف اجتماعي، اقتصادي و آموزشي آن در نگاه مديران آموزش عالي            
گر پذيرش اين سياست از طـرف متقاضـيان         از يك طرف، و از طرف دي      ) آموزش عالي 
 كمي و كيفي آموزش عـالي هـستيم،         ي اگر خواهان ارتقا   مسلماً. باشد  مي 1آموزش عالي 

بايست مورد بررسي موشكافانه قرار گيـرد        هر نوع هر نوع سياست و قانون آموزشي مي        
  .مدار و پاسخگو نيز باشيم  مشتريگرا، تا شاهد يك نظام آموزش عالي كيفيت

                                                            
1. Demand side 
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 رش دانشجوي بومي در آموزش عالياست پذيسي
 شوراي عالي انقـالب فرهنگـي مـصوب شـد كـه             18/2/1369 به تاريخ    213در جلسه   

كـم برخـوردار تقـسيم شـد و          كشور به سه منطقه شهرهاي بسيار برخوردار، برخوردار،       
چنين در   هم. هاي مختلف به نسبت جمعيت اين مناطق تقسيم شد         ها نيز در دوره    ظرفيت

ر اين مناطق بر اساس مصوبه مجلس چند ظرفيت ديگـر همچـون شـاهد ايثـارگر و                  كنا
هاي مربوط به    ظرفيت رشته % 20 اين مصوبه    3و   2بر اساس تبصره    . غيره نيز ايجاد شد   

شـود   آزاد تكميـل مـي    % 20بـومي و    % 80بوم استان، ناحيه و قطب بـه صـورت آزاد و            
ه در ايـن زمينـه بـه دليـل عـدم اعمـال              تحقيقات انجام شـد   . )49: 1388 رجبي معماري، (

 در  گذرد تقريباً   سالي كه از مصوب شدن آن در شوراي عالي مي          18گزيني در طي     بومي
توان به مصوبه خود شورا و اظهارنظرهايي كه در سال اخيـر و              حد صفر است و تنها مي     

  .نتظره آن به وقوع پيوست پرداختبه دنبال اجراي غيرم
 داوطلبــان كنكــور، نماينــدگان مجلــس، وزرا و اكــنشوله بــسيار مهمــي كــه أمــس
 برانگيختـه، شـيوه اعمـال شـده در          1378-1388نظران امر آموزش را طي سال        صاحب

بـر طبـق مـصوبه      .  بـوده اسـت    87-88پذيرش بـومي دانـشجويان در سـال تحـصيلي           
 26/3/1387 شــوراي انقــالب فرهنگــي در پاســخ بــه پيــشنهاد 628، جلــسه 1/5/1387

هـاي علـوم و      ظف است كـه بـا همكـاري وزراتخانـه         ؤ، سازمان سنجش م   وزرات علوم 
 استاني انجام دهد و     ـ صورت بومي  از حجم پذيرش دانشجو را به     % 65بهداشت حداقل   

. از داوطلبـان اسـت    % 70ظف به انجام همين امـر در مـورد          ؤهم م  دانشگاه آزاد اسالمي  
هـا   وري دارد كه در برخـي رشـته       اي و كش   اي، منطقه   مرحله استاني، ناحيه   4گزيني   بومي

  .گزيني كشوري بوده است مثل هنر بومي
اي  بـه گونـه   . هاي موافق و مخالف روبرو شده است       اين سياست با موجي از ديدگاه     

 هـاي خاصـي در ميـان نماينـدگان مجلـس، مـديران و       گيـري  كه در حال حاضر جهت
چنـين    كشور و هم   ولين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان سنجش آموزش        ئمس

هاي معروف و مـادر كـشور و         ساي بعضي از دانشگاه   ؤت علمي، مديران و ر    أاعضاي هي 
  .لمي و فرهنگي كشور آغاز شده استنظران ع مديران و صاحب

هـايي ماننـد تمركززدايـي و جلـوگيري از            موافقين بـه مزيـت     : موافقين طرح  )الف
 كه كنند درحالي  ان با هوش را جمع مي     هاي تهران اكثريت داوطلب    هر سال دانشگاه  (مهاجرت  

بـسياري از داوطلبـاني كـه بـه تهـران           . توانند در خدمت منطقه خود باشند      اين افراد مي  
كـرده   اند حاضر به بازگشت نيستند و در نتيجه اين به توزيع نامتوازن افراد تحـصيل   آمده

اهش هزينـه  ، ارتقاء ارزش افزوده در منـاطق كـشور، كـ    )شود در سراسر كشور منجر مي    
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  . اخالقي دختران و پسران دانشجوهاي فرهنگي و ها، كاهش آسيب رفت و آمد خانواده
كنند كه اين شـيوه منجـر     مخالفان اين تصميم چنين استدالل مي    : مخالفين طرح  )ب

يعنـي حـذف    (هايي ماننـد عـدم رعايـت عـدالت آموزشـي و اجتمـاعي،                به بروز آسيب  
هـا در رسـيدن    هاي تهران و سخت كردن رقابت شهرسـتاني  ها از دسترسي به دانشگاه  شهرستان

توجـه بـه    . )آموزان پر امكانات تهرانـي اسـت        به نفع دانش   هاي تهران كه اين كامالً     به دانشگاه 
تر عمل   كه دانشجويان شهرستاني در امر سياسي فعال      (كاركردهاي سياسي طرح تا علمي آن       

هاي سياسـي   هاي تهران كه كانون فعاليت نشگاهكنند و اين براي محدود كردن حضور آنها در دا      
چنين كمرنگ ساختن جنبش زنان بـه دليـل كميـت بـاالتر آنـان در                 است اتخاذ شده است، هم    

 دولـت   ي، كاهش همبستگي اجتماعي و ملي اقوام ايراني، مـسائل اقتـصاد           )آموزش عالي 
  .ها ، كاهش كيفيت علمي دانشگاه)مين خوابگاه براي دانشجويانأمانند ت(

تواند با   شود كه اين نوع سياست پذيرش دانشجو در دانشگاه مي          بنابراين مالحظه مي  
بـه شـرح    ... توجه به چارچوب نظري ازجمله نظريه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و          

  :رار گيردنمودار زير مورد بحث، بررسي ق

  الگوي نظري بررسي پذيرش دانشجوي بومي: 1نمودار شمارة 
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  هدف تحقيق
دف اساسي اين تحقيق بررسي رابطه بـين سياسـت پـذيرش دانـشجو يـان بـومي در                   ه

 هــاي ايــران و ارتبــاط آن بــا همبــستگي ملــي در ديــدگاه متقاضــيان آموزشــي دانــشگاه
  .باشد و مديران ارشد آموزش عالي كشور مي) دانشجويان(
  
  االت تحقيقؤس

  :ال اساسي زير باشدؤگوي سه س اين پژوهش شكل گرفت تا پاسخ
 گزينـي در   آمار وضعيت موجود پذيرش دانشجويان با توجه بـه سياسـت بـومي             -1

  چگونه بوده است؟1388كنكور سال 
كننـدگان آمـوزش عـالي و متقاضـيان           پذيرش دانشجويان بومي از منظـر عرضـه        -2

شود؟ آموزش عالي چگونه تلقي مي
 بـه افـزايش     تواند منجر  گزيني در پذيرش دانشجو مي     تا چه ميزان سياست بومي     -3

  ؟اعتماد و همبستگي ملي و اجتماعي شود
  

  روش تحقيق
ـ پژوهش حاضر از نوع توصيفي  در اين تحقيق با توجه به اهداف از .باشد  استنباطي مي 

ها از طريق اسناد و مدارك، پرسشنامه محقـق سـاخته، و مـصاحبه               قبل تعيين شده، داده   
.  مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت  آوري و جمع) سازي روش مثلث(نيمه ساختار يافته   

  :باشد جامعه آماري اين تحقيق شامل سه گروه مي
 1388متقاضيان آموزش عالي شامل؛ دانـشجويان دختـر و پـسر ورودي سـال      ) الف

  دانشگاه نفر، 102 نفر، دانشگاه شيراز به حجم نمونه57دانشگاه مازندران به حجم نمونه 
 .باشد  نفر مي31نشگاه الزهرا با حجم نمونه  نفر و دا26هرمزگان با حجم نمونه 

كنندگان آموزش عالي شامل؛ مـديران ارشـد آمـوزش عـالي در سـازمان                عرضه) ب
  .باشد  نفر مي6آوري حجم نمونه  سنجش آموزش كشور و وزارت علوم و تحقيقات و فن

شـدگان بـومي    عالوه بر اين در اين مطالعه، جهت بررسي وضع موجود پذيرفتـه     ) ج
 از اسناد و    1388 و   1387هاي روزانه، شبانه، غيرانتفاعي، پيام نور سال          مرد و دوره   زن و 

هاي فني و آماري سـازمان       مدارك، مستندات و گزارشات موجود در آرشيو دفتر بررسي        
  .سنجش و آموزش كشور نيز استفاده گرديد

ف جنس  هاي مختل  گيري دانشجويان به دليل مورد توجه قرار دادن طبقه         روش نمونه 
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اي اسـتفاده    گيـري طبقـه     نمونه ةاز شيو ) بومي و غيربومي، محروم   (و مناطق   ) زن و مرد  (
آوري اطالعـات بـراي      هاي زماني و مكـاني در جمـع        با توجه به محدوديت   . شده است 

نظرخواهي از مديران ارشد وزارت علوم و دانشجويان چهـار دانـشگاه بـزرگ از روش                
  .  استگيري هدفمند استفاده شده نمونه
  
   تحقيقنتايج
گزيني دركنكـور    آمار و وضعيت موجود پذيرش دانشجويان با توجه به سياست بومي          ) الف

چگونه بوده است؟1388سال 
 به تصويب رسيد، شـيوه اعمـال شـده در           1378-1388له بسيار مهمي كه طي سال       أمس

 نفـر   1227854، از تعـداد     1388در آزمـون سـال       .پذيرش بومي دانشجويان بوده اسـت     
 نفـر پذيرفتـه     389325 نفر مرد بـوده انـد؛        463318 نفر زن و     764536كننده كه    شركت

%) 80/76( نفـر    253530كه تعداد پذيرفته شدگان بومي زن       %) 9/73(اند   شده بومي بوده  
در دوره روزانـه تعـداد      . بوده است %) 05/69( نفر   135795و تعداد پذيرفته شدگان مرد      
 بـوده؛ در دوره شـبانه     %) 91/55(نفـر    1388،5050800ال  پذيرفته شدگان بـومي در سـ      
نور تعداد پذيرفته    بوده، در دوره پيام   %) 74/78(نفر   23716 تعداد پذيرفته شدگان بومي،   

بـوده و در دوره غيرانتفـاعي تعـداد پذيرفتـه شـده             %) 41/90( نفـر  238653شده بـومي،  
د كه اكثـر دانـشجويان در       ده  اين نكته نشان مي    .بوده است %) 68/52( نفر،   65352بومي

منطقه بومي و فرهنگـي خودشـان پذيرفتـه شـده و امكـان آشـتايي آنـان بـا منـاطق و                       
ـ     هاي مختلف كـاهش پيـدا خواهـد نمـود و           فرهنگ ثير منفـي بـر   أايـن ممكـن اسـت ت

  .همبستگي ملي داشته باشد
  1388 و 1387هاي  شدگان بومي سال همقايسه كل پذيرفت - 1

  1388 و 1387هاي  شدگان بومي سال  و درصد پذيرفتهكل تعداد:1 شمارة جدول
1387 1388 

 استان بومي

ته 
يرف

پذ
اد 

عد
ت

ده
ش

 

لي
قبو

صد
در

  
مي

بو
  

ته 
يرف

پذ
اد 

عد
ت

ده
ش

 

لي
قبو

صد
در

  
مي

بو
 

 22282 91/87 24806 70/87 آذربايجان شرقي

 15324 99/82 18665 33/82 آذربايجان غربي

 7522 21/77 9302 34/70 اردبيل



  1391، 2 شمارة نامه، ويژه

  60

 35102 78/82 41559 91/82 اصفهان

 5800 03/83 7162 84/84 ايالم

 5445 12/83 7060 86/84 بوشهر

 71540 96/45 85531 21/47 تهران

 7779 32/70 9410 11/65 چهارمحال بختياري

 4994 95/77 6612 17/82 خراسان جنوبي

 33730 75/79 38551 11/80 خراسان رضوي

 5149 27/65 5817 84/64 خراسان شمالي

 22919 18/48 25738 88/79 خوزستان

 6926 29/84 8391 95/86 زنجان

 5143 00/91 6206 04/93 سمنان

 8544 58/96 10814 92/92 سيستان و بلوچستان

 28419 36/74 34626 60/70 فارس

 6221 43/74 7474 96/73 قزوين

 7016 37/44 8582 95/40 قم

 8865 01/74 9541 56/70 كردستان

 18035 08/88 23493 10/89 مانكر

 13277 78/76 14710 03/70 كرمانشاه

 5643 44/68 6373 01/69 كهكيلويه وبويراحمد

 9393 01/73 12895 39/78 گلستان

 12410 58/76 16590 71/69 گيالن

 12468 64/72 14846 72/68 لرستان

 22160 93/86 28733 26/87 مازندران

 8165 98/82 10287 92/84 مركزي

 6610 27/84 8021 05/80 هرمزگان

 11808 46/85 13951 18/82 همدان

 8380 59/82 10757 85/85 يزد

  826803  437069 جمع

  326497 389325 شدگان بومي تعدادپذيرفته

  7/74 9/73  درصد قبولي بومي



  انداز همبستگي ملي از چشمسياست پذيرش دانشجويان بومي 

  61

  1388 و 1387  بومي آزمون سراسري سالشدگان مقايسه تعداد پذيرفته: 2شمارة  نمودار
  به تفكيك استان

  
  

 به 1388 و 1387 بومي آزمون سراسري سال شدگان مقايسه در صد پذيرفته :3 شمارة نمودار
  تفكيك استان

    
تعـداد    از 1387در آزمون سراسـري سـال       دهد،   نشان مي ) 1(كه جدول    طوري همان

راين حـدود   بنـاب . باشند  نفر پذيرفته شده بومي مي     326497كننده،   نفر شركت  8253311
كننـده،   نفـر شـركت    8542271  از تعداد  1388 سال   و در  .بودهگزيني    درصد بومي  7/74

 درصـد   9/73بنابراين در اين سال نيز حـدود        . باشند  نفر پذيرفته شده بومي مي     389325
، مربوط بـه اسـتان      1387در آزمون    بيشترين درصد قبولي بومي    .بوده است گزيني   بومي
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هـاي   پس از آن به ترتيب استان     . بوده است %) 58/96( نفر   8544 سيستان و بلوچستان با   
داراي بيشترين درصـد    %) 93/86(، مازندران   %)91/87(، آذربايجان شرقي    %)91( سمنان

%) 06/93(  نفر 6206، مربوط به استان سمنان با       1388 در آزمون     و .اند بومي گزيني بوده  
 كرمـان  ،%)92/92( و بلوچـستان بـه ترتيـب اسـتان سيـستان      از آن بعـد  و. بوده اسـت 

كمتـرين در  .بـوده اسـت  ... و%) 95/86(، زنجـان %)70/78( آذربايجان شرقي ،%)10/89(
. بوده اسـت %)27/44( نفر7016، مربوط به استان قم با       1387صد قبولي بومي در آزمون      

بـوده  ... و%) 27/65(خراسان شمالي    ،%)96/45(هاي تهران    و پس از آن به ترتيب استان      
و پس . بوده است%) 95/40( نفر 8582استان قم با  ، مربوط به1388در آزمون  و. تاس

، چهارمحـال و  %)84/64( ، خراسـان شـمالي  %)21/47(هاي تهران   از آن به ترتيب استان    
، 1388 و   1387هـاي سـال      تفاوت ديگر در نتايج آزمون     .بوده است %) 11/65( بختياري
%) 75/6( ستان گـيالن و پـس از آن كـاهش           درصدي پذيرش بومي در ا     )78/6(كاهش  

اسـتان هرمزگـان،    %) 22/4(استان چهـار محـال و بختيـاري،         %) 21/5(استان كرمانشاه،   
استان سيستان و بلوچـستان و      %) 66/3(استان فارس،   %) 76/3(استان خوزستان   %) 3/4(
  1. بوده است1387استان قم و افزايش درصدي نسبت به سال %) 32/3(

  
 كنندگان آموزش عالي و متقاضيان آموزش عـالي        انشجويان بومي از منظر عرضه    پذيرش د ) ب

  همراه آورد؟  به انسجام ملي را تواند همبستگي و آيا اين سياست مي شود؟ و مي  چگونه تلقي
پـذيرش   تحليـل داليـل سياسـت       و و تجزيـه وتحليـل مـصاحبه       توصيف -1

  : بومي از ديدگاه مديران آموزش عالياندانشجوي
 تحليل قرار گرفت سياست شوراي    مورد بررسي و  در اين تحقيق    ي از مسائلي كه     يك
 هدف از اين    .گزيني بود  صورت بومي   انقالب فرهنگي، در مورد پذيرش دانشجو به       عالي

ها مـشخص گرديـد      بررسي مصاحبه   پس از  .كار شناسايي نحوه و چگونگي اتخاذ است      
سـسات آمـوزش    ؤها و م   امكانات دانشگاه  مديران دليل اتخاذ اين سياست را كمبود       اكثر

و سعي در كمتر كردن ميزان افت تحـصيلي         ...) ، مشكالت اسكان و   مانند خوابگاه (عالي  
  .اند دانشجويان دانسته

گويد مـن    دولت مي  ...«: ويدگ در تأكيد اين مطلب يكي از مديران آموزشي چنين مي         
كنم   پس من كساني را انتخاب مي      .كردستان بلكه در    به پزشكي احتياج دارم نه در تهران      

                                                            
  .است نشده آورده% 3 از كمتر يا بيش كاهش يا افزايش است ذكر شايان .1
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مدير » ...كه ساكن همان جا باشند و به اقليم آنجا آشنا باشند و در همان محل نيز بمانند                
 ... بـه خـاطر كمبـود خوابگـاه          ها كنار خانوادشون باشن    گويد بچه  دولت كه مي   ...«: ت

 كـه    درسـته  ...شه كـه تغييـر مـاهوي در پـذيرش باشـه              مشكالت خوابگاهي دليل نمي   
وقتي خوابگاه  . هاما چرا زياد شدن را با انبوه ساخت و ساز انجام نش            .دانشجو زياد شده  

 مـشكل جـاي     بندن پـس خوابگـاه مـشكل نـداره         مشكل داره پس چرا خوابگاه رو نمي      
 از خـانواده و زيـاد   ي، دورهاين سياست واسـه كمبـود خوابگاهـ      .. .«: مدير م » ...ديگريه

  در.»...ده بودن فساد و فحشا گذاشته ش
هـاي   بين رفتن هزينه   را كنار خانواده بودن و از      با اين سياست     اما دليل موافقت خود   

  .اند دانسته دوش خانوادهاز اضافي 
گزينـي شـانس قبـولي را از بـين           درواقـع بـومي   ... «: نمايد  ديگري يادآوري مي  مدير  

ان و بوم اسـت و بحـث،        و بيشتر براي رفع نياز است     . كنه به جا مي   بره بلكه آن را جا     نمي
وقتي دانشجو قوي باشد و آنها را در سطح كشور پخش كـرده باشـند               . نياز كشور است  

) هاي بومي  در رشته (گزيني را برداريم      اگر بحث بومي   مثالً... طلبد ت علمي قومي مي   أهي
شـود   باال و پـايين مـي     % 10گزيني كنيم    شوند اما اگر بومي    افراد همان بوم قبول مي    % 45
 نيـز  مـدير ث     .»...به جا شده   رسيم درواقع شانس از بين نرفته بلكه جا        مي% 55ني به   يع

صورت موجود اين چند تـا دليـل داره يكـي بـه دليـل           در مجموع بله، البته به    ... «: گفت
سـسات واقـع در   ؤكه پذيرفته شدگان با سطح علمي متوسط و پايين به دانـشگاه و م    اين

كـه   دوم ايـن  . شـن  يجه كمتر دچار افـت تحـصيلي مـي        نت شن و در   بوم خود هدايت مي   
كـه   خصوص دخترها و سوم اين    ه  شه ب  شدگان خب كمتر مي    مشكالت اجتماعي پذيرفته  

  .»...شدگان تا حد زيادي مرتفع خواهد شد مشكل اسكان پذيرفته
 مـديران بـا ايـن        مخالفـت  يكي ديگر از مسائلي كه مورد تحليل قرار گرفت داليـل          

  .اند  از بين رفتن فرصت برابر دانسته وامكان از بعضي داوطلبان، سلب بودسياست 
در يـك جاهـايي مـوافقم و در جاهـايي مخـالفم در              ... «:  گفت الف براي مثال مدير  

كنـه بـسيار محـدود هـستند و          عالي كه دولت هزينـه پرداخـت مـي         هاي آموزش  ظرفيت
ايـن  . يي را نيز لحاظ كنـه     ها تواند محدوديت  هاي آن را اتخاذ كنه و مي       تواند سياست  مي

اي باشه كه شانس داوطلبيني كه در جاهايي كـه اون رشـته و               ها نبايد به گونه    محدوديت
در واقـع بايـد جـوري نگـاه كنـيم فقـط بـه               . اي آن را ندارند سلب كنـه       امكانات رشته 

تونه خوب باشـه ولـي امكـاني را از كـسي سـلب               گزيني مي  بومي. نگاه نكنيم ... ظرفيت
تونه محدوديت بذاره ولي بايد يكـسان و برابـر           كنه دولت مي   وره روزانه فرق مي   د. نكنه
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كساني كه عالقه دارند استفاده كننـد امـا در بقيـه            . كه كل را ببنديم    نه اين . در نظر بگيره  
ها مانند دوره شبانه كه استاني اسـت چـون داوطلـب خـودش هزينـه را پرداخـت            دوره
كه هر كـسي هزينـه را داره بتونـه بـه محـل                يعني اين  بخشي باشه بهتر است    دو. كنه مي

طور  همان. ديگري برود نيازي نيست كه بومي باشه و محدوديتي را براي آنها قائل نشن             
كنن به هـر جـايي كـه دوسـت دارن،            كه در همه كشورها به ازاي پولي كه پرداخت مي         

 شود آزاد باشه كه بقيـه       چون تعداد زياده سعي    در دوره پيام نور و غيرانتفاعي هم      . رن مي
براي شاغلين و كارمندان به دليل ارتقاء سطح علمي و          (يك زماني خوب بود     . هم بروند 

تـا  ... «: كـرد مدير ب چنين اظهار » ...ولي اكنون فرق داره ظرفيت باالست    ) مهارتي آنها   
هـاي منطقـه     يـك درصـدي بـه بـومي       . را افزايش دهيم    كه آن  حدي موافقم اما نه كامالً    

فزوده بشه به اين دليل كه به آنهايي كه قرار است در بوم خود بمانند خوبه ولي نه زياد                   ا
. گزينـي دو چهـره داره      بـومي . گيـره  بايد به آنها داده شود چون جلوي افراد نخبه را مي          

خواهند بمانند و افزايش درصد ضرر است        خواهند بمانند و آنهايي كه نمي      آنهايي كه مي  
 باال باشد آنهايي كه تهراني هستند شانسي بيشتري دارن به دليل وجود        گزيني و اگر بومي  

هـاي بهتـر آن دانـشگاه        تونيم بگوييم كه بـا ورود بچـه        اما نمي ... هاي پرطرفدار  دانشگاه
تواند ارتقاء يابد و از طريق ارتباط        اگر كسي آن استعداد را داشته باشه همه جا مي         . بهتره

 .»...عنوان يك عامل بارز قبـول نـدارم        به... كنم    آن را رد نمي    اما كامالً ... با جاهاي ديگر  
نقدي بر كساني كه با ايـن  . اين دو جنبه داره  . موافق نيستم ... «: مدير ت چنين بيان نمود    

ترين  موافقان عمده ... كه مخالفن و يك دليل هم ايجابيه كه مال خودمه          موافقن و آنهايي  
ولـي اگـه    .  اين لحاظ كه كنار خانواده باشن درسـته        از... دليلشون مشكالت خوابگاهيه    

شـه   بيش از حد كنار خانواده باشن خيلي بده به اين صورت دوره جونيشون طوالني مي              
گزيني باعث عدم دسترسي افـراد   ها مستقل بار نيان در واقع بومي      شه كه بچه   و باعث مي  

  »...شه هاي برتر مي نخبه به دانشگاه
  

   و مذاهب از ديدگاه مديران آموزش عالياقوامبين  فرهنگي ارتباطتحليل 
از نكات ديگري كه در مصاحبه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت، ارتباط فرهنگي بين                

بـين  ( شخـصي  بـين  در اينجا منظور از ارتباط، ارتباط و روابط       . ها و مذاهب بود    قوميت
 و حـسن  . است اعياجتم معاهدات و پيوندها گيري شكل الزمه كه )ها افراد و شخصيت  

 و قـومي  هـاي  بـه گـروه    تعلق آنها  از جداي اجتماعي روابط در افراد همه به نسبت ظن
  .شود مي گروهي روابط برون گسترش به منجر امر اين كه اي و مذهبي است قبيله
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زيستي بين   نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه اكثر مديران بر محدود كردن هم             
 پيامـدهاي هـاي فرهنگـي و قـوميتي، غريبـه شـدن اقـوام، را از              اقوام، افزايش درگيـري   

  .گزيني نام بردند بومي
. هايي دارد و هم معايبي     ارتباط فرهنگي هم مزيت   ... «: گفتمدير الف در اين رابطه      

مزيـت ارتبـاط،   . اما بحث ما مهـاجرت درونيـه  . مهاجرت هم دروني است و هم بيروني    
وقتي ...  هاي قوميتي و فرهنگي  معايب، بحث فرهنگي، درگيري   . ازدواج و رشد فرهنگيه   

هـاي سياسـي،     كنن كه درگيـري    ها كنار هم باشن يك بحث هم زيستي ايجاد مي          قوميت
كه من  ...   منفي بزرگي هم داره كه اون از نظر سياسيه         ةدن اما نقط   اهش مي اجتماعي را ك  

گزيني تا حـدي ارتبـاط را محـدود          جوابي بدم بومي   موافق اين نيستم اما اگر بخوام تك      
دنيا، دنياي  . ها قويه  طور نباشه االن ارتباط    كنم كه اين   من فكر مي  ... « :مدير ب » ... كنه مي

مه جا مطرحه به اين معني نيست كه اگر به فالن دانـشگاه نيايـد               ارتباطه و ارتباط هم ه    
تـوان از    ارتباط الكترونيكي در همه جـا وجـود داره و مـي           ... ديگه ارتباطي وجود نداره   

» ...تضعيف كـرده باشـه     گزيني اين را   كنم بومي  طريق آن ارتباط برقرار كرد من فكر نمي       
رسي بشه و از طريـق يـك تحقيـق بايـد بـه              در اين جا بايد بر    ... « :مدير پ اظهار نمود   

جواب رسيد بايد كيفيت آموزشي را مورد توجه قرار بديم بايد بررسـي كـرد بـا بـاال و                    
گزينـي   بـومي ... «: مدير ت چنـين گفـت     » ...افته پايين آمدن شانس قبولي چه اتفاقي مي      

سرش مـ  درصـد ه   80 تـا    70مونـه    وقتي تهراني در تهران مـي     . ده ارتباط رو افزايش مي   
هـا   ديم كه قوم كنيم اجازه مي گزيني مي  وقتي بومي .... تهرانيه و در بقيه شهرها هم همينه        

... ره جز با سـفر  تعصب از بين نمي زيستي اقوام تعصبه و دشمن هم ...با هم غريبه بشن    
هاي قومي كاهش    شن كه تنش   دانشجويان با سفرهاي دانشجويي و ارتباطشون باعث مي       

چنـين باعـث     هـم . شـه  ها با هم مـي     گزيني مانع ادغام اتوماتيك قوميت     بوميپيدا كنه اما    
شـن   تر شدنشون بشه چون با هم متحد مـي         شه كه هر قوم با هم باشن و باعث قوي          مي
شـه   طوركامل كه انجام نمي    گزيني به  طوركلي چون بومي   نه به ... «: نيز گفت مدير ث   » ...

هـم از    پخش كردن اقوام كنـار     اين يه بحث سياسيه   ... «: مدير م  ةو به عقيد  » ...در صديه 
  .»...تونم بيشتر از اين بگم ول نميئعنوان يه مس لحاظ سياسي اشكال داره اما من به

گزينـي مـانع ادغـام و        كردنـد كـه بـومي      كه اكثر مديران بيان مي     نكته قابل توجه اين   
باعـث افـزايش    شود و ايـن       و مذاهب مختلف موجود در كشور مي       اقوامهمبستگي بين   

باعث اتكا هر قوم به خود و فاصـله         شود كه به مرور زمان       هاي قومي و مذهبي مي     تنش
 از مـديران داليـل سياسـي را         يكيطوركه مشاهده شد      و همان  شود اقوام از يكديگر مي   
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جهت نكـات كليـدي مـورد توجـه           به هر  .ال نداد ؤبه اين س  ي  عنوان كرد و پاسخ روشن    
  :شرح جدول زير خالصه شده استمديران آموزش عالي به 

  خالصة مصاحبه با مديران آموزش عالي: 2جدول شمارة 
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توصيف و تجزيه و تحليل پرسشنامه و تحليل متقاضـيان آمـوزش عـالي از                -1

  :سياست پذيرش دانشجويان بومي
پس از مصاحبه با مديران، تصميم گرفته شد كه از متفاضيان آمـوزش عـالي نيـز در                  

طـور كـه در قـسمت تجزيـه و       همـان . مورد اين نحوه پذيرش دانشجو نظرخواهي شود      
گزيني را مانع ادغام و همبستگي       ها گفته شد مديران آموزش عالي، بومي       تحليل مصاحبه 

هـاي   كشور دانستند كه باعث افزايش تـنش      ها و مذاهب مختلف موجود در        بين قوميت 
  .شود شود كه به مرور زمان باعث تقويت هر قوم با خود مي قومي و مذهبي مي
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االت پرسشنامه ابعاد ايـن نـوع سياسـت پـذيرش           ؤدر همين راستا يك قسمت از س      
 مخـالفم   نتيجه اين نظرخواهي در پنج گروه كـامالً       . دانشجو را مورد نظرخواهي قرار داد     

، )متوسط (19-25،  )مخالف (14-18،  )مخالف كامالً (9-13هاي   موافقم دربازه  ً مالتا كا 
پـس از بررسـي و تجزيـه و         . قـرار گرفـت   )  مخـالف  كامالً (31-35و  ) موافق (30-24

ميانگين ارتبـاط پـذيرش دانـشجوي       ) 3(تحليل پرسشنامه با توجه به مشاهدات جدول        
. باشـد   مي 42/29 براي گروه مردان     85/27بومي و همبستگي ملي براي گروه زنان برابر         

شناخت كمتر اقوام،   پذيرش دانشجوي بومي به     دهد كه    نتايج بررسي پرسشنامه نشان مي    
سـازي فرصـت     هاي قومي و عدم ارتباط اجتماعي بـراي فـراهم          از بين بردن دلبستگي   و  

يان، لـذا از نظـر دانـشجو      . هاي زباني، قومي، نژادي و فرهنگي دانـسته شـد          تماس گروه 
  .شود پذيرش دانشجوي بومي باعث عدم گسترش و انسجام و همبستگي ملي مي

  
    دهندگان به ارتباط پذيرش دانشجوي بومي و همبستگي ملي  توزيع پاسخ:3شمارة  جدول

  اعتماد اجتماعي  تعداد مشاهده  حداقل  حداكثر  ميانگين
  زن  134  00/13  00/41  85/27
  مرد  95  13../  45../  42/29

     
هـاي زن و مـرد در مـورد ارتبـاط            ي بررسي علمي وجود اختالف بين نظر گروه       برا

و فـرض  . ويتني اسـتفاده شـد  ـ پذيرش دانشجوي بومي و همبستگي ملي از آزمون من  
در نتيجـه در    .  بدسـت نيامـد    608/0داري   همانند بودن نظر مردان و زنان با سطح معنـي         

    .جويان زن با دانشجويان مرد وجود نداردارتباط با اين موضوع اختالف نظري هم بين دانش
C1  

6.112E3 
1.516E4 
-.512 
/608 

Mann- whitney u 
Wilcoxon W 
Z 
Asymp.sig.(2-tailed) 

  
ال باز پاسـخ    ؤچنين از دانشجويان خواسته شده بود به كمك س         در اين پرسشنامه هم   

كه تعـداد   نظر بكنند،   گزيني نيز اظهار    معايب سياست بومي    و  مزايا ةآخر پرسشنامه دربار  
  .ال پاسخ دادندؤ از دانشجويان به شرح زير به اين س102نفر 
  گزيني از نظر دانشجويان ياي بوميتحليل مزا) الف

گزيني را عدم دوري از      اند؛ بيشترين مزاياي بومي    ال پاسخ داده  ؤدانشجوياني كه به اين س    
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 بـراي دختـران،     مخـصوصاً خانواده، كاهش مخارج خانواده، جلوگيري از فساد و فحشا          
كاهش مشكالت روحي، رواني، اجتماعي و اقتصادي دانـشجو بـه دليـل همجـواري بـا        

له كـه   أهـاي دانـشجويان در مـورد مـس         ترين پاسـخ   در ادامه مهم  . اند كيد كرده أخانواده ت 
  .شود بكرات نيز گفته شده است؛ آورده مي

 درس خواندن در شهر و      تر شود و   باعث مي شود كه روابط خانوادگي مستحكم      ... «
خانه و جايي كه به آن تعلق دارد آرامش زيـادي بـه هـر دانـشجو مخـصوصا دختـران                     

. »..كنـد  مـي  يابد، رقابت افزايش پيـدا     بزهكاري و فساد اخالقي كاهش مي     «. »...بخشد مي
تر علمي قرار دارند فـراهم       شانس يكساني را براي پذيرش افرادي كه در سطح پايين         ....«

ها در مناطق بومي بسيار بهتـر بـوده و در             براي خانم  كه تحصيل مخصوصاً   و اين كند   مي
امكانات ... «. »...دهد ها را كاهش مي    مجموع تحصيل در مراكز آموزش عالي بومي هزينه       

 شكوفا شود چون شود كه استعداد دانشجو كامالً  شود و باعث مي    شغلي بهتري ايجاد مي   
هايي كـه    در استان ... » «.. مشكالت اقتصادي كمتري دارد    باشد، و هم   در كنار خانواده مي   

شـود   از نظر آموزشي ضعيف هستند به نفع دانشجويان آن منطقه است چون باعـث مـي          
... «.»...شـوند  ر وارد دانشگاه شـود و دختـران كمتـر دچـار آسـيب اخالقـي مـي       ت  راحت

 گاه با هم سـازگاري    دانشجوياني كه داراي فرهنگ يكسان هستند در محيط خوابگاه و دانش          
  .».شود چنين باعث پخش افراد نخبه در كشور مي و همكاري بيشتري دارند و هم

گزينـي را    هـاي بـومي    يـت دهد دانشجويان بهتـرين مز     ها نشان مي   طور كه يافته   همان
انـد از    هاي تحصيل و رفت و آمد دانسته       برطرف كردن مشكالت خوابگاه، كاهش هزينه     

ن در محل زندگي خود يـا نزديـك بـه آن باعـث بهتـر شـدن                  نظر دانشجويان قبول شد   
 هايي را كه ممكن اسـت دانـشجويان        كه با اتخاذ اين سياست آسيب      چنين اين  امكانات و هم  

كـه بيـشترين     تـر ايـن    طور دقيق  به. شود خصوص دختران با آن مواجه شوند كمتر مي       ه  ب
اي دور از محـيط زنـدگي       ه هايي هستند كه در شهر     ها و آسيب   دغدغه دانشجويان هزينه  

هاي دولت را نيز بيـان       شود البته تني چند از دانشجويان كاهش هزينه        گير دانشجو مي   گريبان
  .رسد يكي از داليلي است كه باعث اتخاذ اين سياست شده است كه به نظر مي .اند كرده
  
  گزيني از نظر دانشجويان تحليل معايب بومي) ب

 گزيني را كاهش تبادل فرهنگي، پايين آمـدن سـطح كيفـي            دانشجويان بيشترين معايب بومي   
  .شود ها آورده مي ترين پاسخ در ادامه مهم. اند ها و، از بين رفتن فرصت برابر دانسته دانشگاه

شـود و بـراي رعايـت        ها مي  گوي فرهنگ و  باعث كاهش تبادل اطالعات و گفت     ... «
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تواننـد   دانشجويان نمي ...«. »...هاي خاصي و با شرايط خاصي باشد       عدالت بايد در رشته   
 خود به تحصيل مشغول شوند و هر جا كه عالقه نباشد استعداد             ةدر دانشگاه مورد عالق   

شـود دانـشجويان نتواننـد شـهر مـورد عالقـه و           گزيني باعث مي   بومي... «. »...كور است 
ـ     شان را انتخاب كنند و تن به تحصيل اجبـاري در رشـته             رشته مورد عالقه   ه اي بدهنـد ب

پـذيرش  ...«. »..اند همين دليل سطح سواد آنها پايين آمده چرا كه با عالقه درس نخوانده            
... «. »...دهـد  ها را كـاهش مـي      برد و كيفيت دانشگاه    صورت بومي رقابت را از بين مي       به

عدالتي در امكاناتي كه بايد در اختيار نوابـغ   عدالتي محض و بي   ها، بي  نابودي افكار نخبه  
هاي برتر كشور، آشنا نـشدن   دور ماندن از رقابت با دانشجويان دانشگاه      ...«. »...قرار گيرد 

شود كه هر كس فقط فرهنگ شهر خـودش   باعث مي...«. »...ها ها و سنت  با ديگر فرهنگ  
تواننـد   افراد نمـي .... «. »...هاي مختلف آشنايي زيادي نداشته باشد را بشناسد و با قوميت    

هـاي   آشنا شوند و از نظر سياسي و مسائل ديگر افراد در سليقه           با آداب و رسوم ديگران      
. »...آيد شود، تبعيض نژادي به وجود مي      گاهي بيشتر مي  آشوند و    نگ مي هها هما  مختلف

شـود كـه    هـايي مـي   صورت بومي باعث كـاهش كيفيـت دانـشگاه     پذيرش دانشجو به  ...«
د افرادي كم استعداد تنها به شو چنين باعث مي هاي محروم هستند و هم همجوار با استان

هايي شوند كه سطح كيفي باال دارند كه اين خـود باعـث              گزيني وارد دانشگاه   دليل بومي 
ها باعث رضـايت و      گزيني در مورد خانم    آن هم در مورد آقايان اما بومي      . نابرابري است 

 كيفـي   به شرطي خوب است كه سـطح      ...«. »...شود اطمينان بيشتر خانواده از فرزندان مي     
صـورت   هاي كشور بيشتر به هم نزديك شود در غير اين          دانشجويان و صد البته دانشگاه    

گزيني بزرگترين اجحاف در حـق متقاضـيان در     ها مساوي نشود بومي    اگر سطح دانشگاه  
  .»...هاي معتبر است دانشگاه
آيـد بيـشترين معايـب       ال برمـي  ؤطور كـه از نتـايج پاسـخ دانـشجويان بـه سـ              همان

كه همه امكانات    اند و اين   هاي كشور دانسته   زيني را كمبود امكانات در همه استان      گ بومي
. باشـد  در چند شهر بزرگ جمع شده است و به ضرر دانشجويان شهرهاي محـروم مـي               

هاي كشور را همسان كرد بعد بـه اتخـاذ           كه اول بايد سطح كيفي همه دانشگاه       نتيجه اين 
ها در همـه     كه همه رشته   يد به آن توجه كرد اين     اين سياست پرداخت نكته ديگري كه با      

دانـشگاه معتبـر،    ( ها و مناطق وجود ندارد يا اگر وجود دارد از نظر كيفي و كمـي               استان
از نكات مهم معايبي كه دانشجويان      . مانند هم نيستند  ) ت علمي قوي  أاساتيد مجرب، هي  
كـه   ها و اقوام مختلف و اين     اند عدم آشنايي افراد با آداب و رسوم شهر         به آن اشاره كرده   

  .شود در طول زمان باعث از بين رفتن وحدت و يگانگي و انسجام ملي كشور مي
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  گيري نتيجه
پذيرش دانشجوي بومي از منظر متقاضيان      سياست  هدف از اجراي اين پژوهش بررسي       

ال اول تحقيق كه به نـوعي  ؤنتايج بدست آمده در مورد س .و مديران آموزش عالي است    
گزيني در   وضعيت موجود پذيرش دانشجويان با توجه به سياست بومي        يد آماري به    از د 

 درصـد پذيرفتـه     9/73دهـد كـه       را مورد بررسي قرار داده است، نشان مي        1388كنكور  
  .ايم شده بومي در اين سال داشته

 نفـر زن و     764536كننـده كـه       نفر شركت  1227854، از تعداد    1388در آزمون سال    
كـه تعـداد    %) 9/73(انـد     نفر پذيرفته شده بومي بوده     389325اند؛   مرد بوده  نفر   463318
 135795و تعداد پذيرفته شدگان مـرد       %) 80/76( نفر   253530شدگان بومي زن     پذيرفته

در دوره روزانــه تعــداد پذيرفتــه شــدگان بــومي در ســال . بــوده اســت%) 05/69(نفــر 
ــر  1388،5050800 ــبا%) 91/55(نفـ ــوده؛ در دوره شـ ــهنهبـ ــداد پذيرفتـ ــدگان   تعـ شـ

 بـوده، در دوره پيـام نـور تعـداد پذيرفتـه شـده بـومي،               %) 74/78(نفر   2371600بومي،
 6535200بوده و در دوره غيرانتفاعي تعداد پذيرفته شده بـومي         %) 41/90(  نفر 238653

.بوده است%) 68/52(نفر، 
. ايم زيني داشته گ بومي% 4/74  با توجه به آمارهاي موجود كالً      1387در گزينش سال    

را نـشان   % 81/1بـوده كـه يـك افـزايش         % 59/72 اين مقـدار     1386كه در سال     درحالي
 نفـر زن و     844075كننـده كـه       نفر شركت  1331825، از تعداد    1387 در آزمون    .دهد مي

كـه تعـداد     %)7/74(انـد     نفر پذيرفته شده بومي بوده     326497. اند  نفر مرد بوده   487750
شـدگان مـرد بـومي       و تعداد پذيرفتـه   %) 11/78(  نفر 217276مي زن   پذيرفته شدگان بو  

شدگان بومي در سـال      در دوره روزانه تعداد پذيرفته    . بوده است %) 73/68(  نفر 109221
، 2156900 شدگان بـومي،    تعداد پذيرفته  ، در دوره شبانه   %)58/91(نفر   1387،5045900

و در دوره غيرانتفـاعي تعـداد       %) 90/51(،  207079 بوده، در دوره پيـام نـور      %) 79/95(
  .بوده است%) 49( ، 4406100 پذيرفته شده بومي

كـاهش بـومي    /% 8،  1387 نسبت بـه سـال       1388نتايج نشان داد كه در آزمون سال        
% 32/0و  گزينـي در پذيرفتـه شـده زن          كاهش بومي % 83/1 و. خورد گزيني به چشم مي   

گزيني در دوره روزانه،     افزايش بومي %) 54/3(،  گزيني در پذيرفته شده مرد     افزايش بومي 
گزيني در دوره پيـام نـور،        كاهش بومي % 1/0گزيني در دوره شبانه،      كاهش بومي % 21/1
  .خورد گزيني در دروه غيرانتفاعي به چشم مي افزايش بومي% 15/4

گزيني را مانع ادغام و      نتايج تحليل مصاحبه با مديران آموزش عالي، بومي       كه   درحالي



  انداز همبستگي ملي از چشمسياست پذيرش دانشجويان بومي 

  71

ها و مذاهب مختلف موجود در كشور دانستند كه باعـث افـزايش           ي بين قوميت  همبستگ
 .شود شود و به مرور زمان باعث تقويت هر قوم با خود مي            هاي قومي و مذهبي مي     تنش
دهد كه دانشجويان ايـن     هاي حاصل از نظرخواهي از دانشجويان نشان مي        چنين يافته  هم

از بــين بــردن شــناخت اقــوام، و بــراي دانــشگاه را مــانعي  پــذيرش دانــشجو درنــوع 
  .اند ي و عدم ارتباط اجتماعي دانستهملهاي  دلبستگي

هـاي   رنـگ گـروه    هاي آماري نشان از حضور كم      بنابراين هم داده و اسناد و گزارش      
ها و مراكز آموزش عالي است و هم در تصور و ديدگاه ياران مختلف               قومي در دانشگاه  

رسد كه اين شيوه پـذيرش   نظر ميه لذا ب. كيد قرار گرفتأآموزش عالي اين نكته مورد ت   
بـه تنـوع در     بـا توجـه      الخـصوص  علـي . دانشجو شايد به همبستگي ملي آسيب برساند      

آميـز ميـان دو       قومي، ايجاد همزيستي مسالمت    هاي مختلف  وجود گروه آموزش عالي و    
ومي و هويـت    تعلقات قومي و تعلقات ملي و تعريف ارتباط منطقي بين هويت ق            مفهوم

ساز رشد   تواند زمينه   مي  در آموزش عالي   هاي كارشناسانه و مدبرانه    ملي و اتخاذ سياست   
هرگـاه   .اي را بـه دنبـال داشـته باشـد     هـر جامعـه  آموزشي در   و توسعه متوازن و پايدار      

 يك جامعه دربرگيرنده تعامل و تـشريك هويـت          هاي اتخاذي در آموزش عالي     سياست
گرايانه در طول گرايشات و تعلقات       ن جامعه نباشد و تمايالت قوم     فردي، قومي و ملّي آ    

هاي حاصل از هر يك نـه تنهـا بـه توسـعه و               پذيرفته نباشد؛ برآيند كنش    ملّي تعريف و  
پايداري امنيت ملّي و وحدت و همگرايي نخواهد انجاميد، بلكه تـنش، تـضاد و تقابـل                 

 به دنبال خواهد    ...)جتماعي، سياسي و  آموزشي، ا  (هاي گوناگون  عرصه اين نيروها را در   
 تغييـر  بـال  و ثابـت  شخـصي  خصيصه يك اعتماد است معتقد )1993( جانسون .داشت

ارتباط  ايجاد براي و بوده تغيير حال در پيوسته كه است روابط از اي جنبه نيست، بلكه
 و اهشرا كـ  شدن طرد از ترس كه كند ايجاد را اعتماد از آكنده فضايي بتواند بايد فرد
 هـاي  گـروه  و جوامـع  تـداوم  و بقاء .دهد افزايش را تأييد و حمايت و پذيرش به اميد

 در انساني هاي كنش عمق و سطح. تاس آنها اعضاء روابط و ها كنش به وابسته انساني
 .اسـت  اعـضاء  ميـان  تعلـق  و همـدلي  انـسجام،  پيوسـتگي،  دهنـده  نـشان  گـروه  يـك 

 دهـد  مـي  شكل را انساني هاي كنش سطح كه هآنچ معتقدند انساني علوم نظران صاحب
 آنها هاي كنش سطح باشد تر پردامنه و بيشتر افراد نيازهاي مقدار هر. است ها انسان نياز

 نسبت افراد عواطف و اعتماد به بستگي نيز ها كنش عمق .شود مي تر وسيع و تر گسترده
 .داشـت  توجه اجتماعي باطارت درگير طرفين به بايد اعتماد در بنابراين دارد يكديگر به

 با سرنوشت مشتركي داراي كه اخالقي اجتماعي از بخشي عنوان به را خود مردم وقتي
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 اعتمـاد  رو ايـن  از و باشـند  داشـته  همبستگي جامعه با توانند نمي دانند، نمي هستند هم
 شـرط  پـيش  جامعـه  بـا  داشتن همبستگي كه چرا داشت؛ نخواهند هم بااليي اجتماعي
 ارتبـاط  يكـديگر  با راحتي به افراد كه دهد مي اجازه اعتماد درواقع است ماداعت داشتن
 تـرين  مهم از يكي عنوان به اعتماد از كه است كنش تسهيل اين واسطه به و كنند برقرار
  .)1377، كلمن( شود مي ياد سرمايه اجتماعي ابعاد

د و در   باشـ  ترين مسائل آموزش عـالي كـشور مـي         گزينش و پذيرش دانشجو از مهم     
هـاي   يافتـه . هاي وزارت علوم و سازمان سنجش و آموزش كشور قرار دارد           س برنامه أر

گزيني طرحـي اسـت كـه بـه نظـر            دهد كه اتخاذ سياست بومي     پژوهش حاضر نشان مي   
از ايـن   . ريزي شـده اسـت     جانبه طرح  ريزي بلند مدت، دقيق و همه      رسد بدون برنامه   مي

ر همبستگي و اتحاد و انـسجام ملـي و فرصـت            لحاظ ممكن است در دراز مدت به ضر       
اگرچـه  . جانبه و برابر آموزشي را براي همه اقـشار جامعـه نتوانـد مهيـا كنـد         امكان همه 

هـا   هاي اجتماعي و مشكالت روحي و رواني در دانشجويان وجود دارد، دانشگاه            آسيب
هـا در    كه جلـوي آن را بگيرنـد چـون ايـن آسـيب             بايد به رفع آسيب كمك كنند نه اين       

باشـد و همـه      هـا نمـي    جامعه وجود دارند رفع و حل كردن آنها فقط از طريق دانـشگاه            
  .ها و نهادها بايد در رفع اين مشكل همكاري كنند سسهؤم

نظام آموزش عالي در پاسخگويي به نيازهـاي جامعـه نقـش و مـسئوليت مهمـي را                  
تربيت افـراد بـراي تـصدي      عنوان عامل توسعه اقتصادي، انتقال دانش،        برعهده دارد و به   

 اجتمـاعي شـناخته     همبـستگي  تر عامل تحريك و    مشاغل مختلف در جامعه از همه مهم      
 سياست پذيرش دانشجوي بومي فرصت و شانس دسـتيابي بـه            رسد  نظر مي ه  ب. شود مي

گيرد و از طـرف ديگـر    پيوندهاي متنوع و برقراري ارتباط با اقوام مختلف را از افراد مي      
شـود كـه افـراد       آورد و موجب مـي     ها به وجود مي    اي در فرهنگ    و كليشه  تفكرات قالبي 

طور فعال حاضر شوند و      هاي اجتماعي به   هاي مختلف جامعه و فعاليت     نتوانند در صحنه  
ها بين اقـوام و قـشرهاي مختلـف در           اين تفكيك . مانند ها محروم مي   از بسياري فرصت  

هاي اجتماعي متفاوتي    رد و افراد را به شبكه     گذا ثير مي أارتباط و اجتماعات فردي افراد ت     
تشكيل يك شـبكه ملـي گـسترده و      كه از منظر نظريه سرمايه اجتماعي و       .دهد سوق مي 

يـك ورود مهـم بـراي تحليـل          بدين ترتيب، آموزش عالي   . مل است أهمبسته نيز قابل ت   
  در كشورهاي در حـال توسـعه اسـت         گيري ملت و دولت     و شكل  فرايندهاي كلي تغيير  

نه تنها    آموزش عالي   هم يادآور شد   )1997( كه گرين  طوري  همان .)1383 ،عمران صالحي(
كند كه صنعت آينده بدان نيازمند اسـت و          دانش و مهارت فني سطح بااليي را فراهم مي        
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آمـوزش  . كند ثر بدان تكيه مي   ؤريزي استراتژيك م   آنچه كه بوركراسي دولتي براي برنامه     
طور اطمينان بخشي    هدهد كه ب   ها را در افراد توسعه مي      انگيزشچنين گرايش و     هم عالي

 مـشاركت فعـال      و فراملـي   صورت گروهي همكاري كنند و در اهداف توسـعه ملـي           هب
  .داشته باشند

  
  
  
  

  ها دداشتاي
 
ويـژه درمنـاطق      هـاي برابـر آموزشـي بـه         دولت مؤظف است به منظور تضمين دسترسي بـه فرصـت          . 52 ماده   -1

ويژه براي دختران وتوسعه كمي  هاي انساني به وري سرمايه فته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهرهكمترتوسعه يا
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