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  چكيده
 بيپذيرش دانشجو بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر را تصو نهيدر زماي  نامه آيينوزارت بهداشت  رياخ يها در سال: مقدمه

 انيو دانشجو ديمذبور از نظر اسات نامه آيين يمقاله به بررس نيلذا در ا. كرده است كه منجر به مباحث و انتقادات زيادي شده است
  .پردازيم مي
و از دانشجويان  مند هدفگيري  نمونه. ديانجام گرد ساختارمند نيمهمصاحبه  قياطالعات از طرآوري  جمعبوده و  يفيمطالعه ك: ها شرو
عالقمند  دياسات يارشد و بعض يكارشناس انيبدون كنكور، دانشجو رشيپذ نامه آيين ازياحراز امت طيكارشناسي فاقد شرا 8 و 7 رمت

  .نفر ادامه داشت 8به اشباع اطالعات تا  دنيتا رسگيري  نمونه. اصفهان بودند يعلوم پزشك اهدانشگ ييو ماما يدانشكده پرستار
و سه  يتم فرع 11كد استخراج شد و 43آنها،  ليمنتخب و تحل ديو اسات انيانجام شده با دانشجو يها شدن مصاحبه ادهيبعد از پ: نتايج
بزرگ، عدم  امديي جزيي و پها تمعدل، تفاو ارينامناسب بودن مع ،ممتاز يانتخاب تنها يك دانشجو: عدالت )الف: استخراج شد يتم اصل

: مشكالت اخالقي )ب. استحقاق قبول شدن را داشتن ل،يعدم توجه به سطح دانشگاه محل تحص دانشگاه،دهي  نمره ستميتوجه به س
تشويق دانشجويان به : يعلم شرفتيپ )ج ها ينسبت به همكالس يحس منف جادي، اشدگان رفتهيرقابت ناسالم، برخورد نامناسب با پذ

  .استفاده بهينه از آموزش عالي رايگان رقابت در كسب علم
در گيري  است كه تصميم يدر حال نيو ا. عدالتي بود مفهومي كه اكثر دانشجويان به آن اشاره داشتند مفهوم بيترين  وسيع: گيري نتيجه

ي داشته باشد و منجر به يك سياست و خوان همعدالت اجتماعي و برابري اجتماعي  ،يپذيرش دانشجو بايد با اهداف آموزش عال
وجود ندارد  يات آموزش عالمؤسسدانشجو در همه  رشيپذ يمشخص استاندارد برا هيرو كيكه  يوجود با. درست شودگيري  تصميم

  .دانشجو اتخاذ شود نشيروش گز نياست بهتر ديام يول
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  مقدمه
 اين حقيقت است كه جوامعي توسعه مؤيدمطالعات متعدد 

ي ها ر طبيعي، سرمايهييابند كه عالوه بر منابع و ذخا مي
مادي و فيزيكي، از منابع انساني كار آمد برخوردار 

اسميت بر اين باور است كه چون استعدادهاي . باشند
آيد جامعه  مي افراد در حقيقت نوعي ثروت ملي به حساب

ي آموزشي در جهت كشف و پرورش ها گذاري با سرمايه
تواند از اين ثروت بيشتر بهره  مي مردماستعدادهاي 
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طرفداران نظريه سرمايه انساني بر اين باورند ). 1(بجويد
ي آموزشي، به توزيع ها تفرصتر  كه توزيع عادالنه

گردد و بدين ترتيب، يكي از  مي درآمدها منجرتر  عادالنه
كند،  مي اهدافي كه هر سياست تامين مالي آموزش دنبال

  ).2(دالت اجتماعي استنيل به برابري و ع
ي آموزش عالي نقش درگاهي را دارند كه از ها همؤسس

طريق آن افراد به خوشبختي زندگي و تكامل اجتماعي 
چه كسي  اين كهدر مورد گيري  تصميم. يابند مي دست

بايد بتواند از اين درگاه بگذرد نه تنها يك لحظه 
بلكه اغلب نشانه مهم  است ساز براي دانشجو سرنوشت

 مطالعات نشان). 3(دستيابي به عدالت اجتماعي است
و  يبا آموزش عال دهيچيبه مشاغل پ يدهند دسترس مي

دارد  يو مثبت ميرابطه مستق يليتكم التيتحصخصوصاً 
شود و  مي متفاوت افراد ياجتماع گاهيجا جاديكه باعث ا

 التيدانشجو در مقطع تحص نشيگزگيري  ميتصم نيبنابرا
) 4(ابدي مي افراد يشغل ندهيدر آاي  ژهيو تياهم يليتكم

كه از طريق  هستند ين گزينشمسؤولجلوداران اين بحث 
رهبري آنها به دانشجويان با درآمد، جنس، و شرايط 

 داده كساني ياجتماعي اقتصادي متفاوت، قدرت
كنند كه با توجه  مي شنهاديپ نيمحقق يبعض). 5(شود مي
 يبررس زمونكردن آكه هنوز در مورد استاندارد  نيبه ا
 ينشيكه گز نيا يبرا ست،يافراد توافق ن يهوش ييتوانا

 نيدانش بهتر يبررس يها درست انجام شود، آزمون
حال  نيدر ع). 3(هستند انيدانشجو يابيروش ارز

باشند و هم  تيفيهم با ك ديدانشجو با رشيپذ يها آزمون
 ديانتخاب دانشجو مفگيري  ميباشند كه در تصماي  به گونه

مناسب و روا در  يارهايراستا انتخاب مع نيدر ا. شندبا
  .انتخاب دانشجو همواره مورد بحث بوده است

كشورهاي مختلف جهت ادامه تحصيل در آموزش  در
 ها شود و در همه كشور مي عالي روندهاي مختلفي طي

است تا جايي كه  يزيانتخاب دانشجو موضوع بحث برانگ
معيار اند  مجبور شدهات مؤسسگاه در بعضي موارد 

در ). 6(خود را به دادگاه ارائه دهند يانتخاب دانشجو

ايران نيز به اين دليل كه تقاضا براي آموزش عالي رايگان 
جمعيت، و خصوصاً بر تقاضا  مؤثرعوامل  تأثيرتحت 

ميزان رقابت دانشجويان براي ورود به دانشگاه افزايش 
رايگان در كليه يافته است، براي پذيرش در آموزش عالي 

مقاطع از روش گزينش دانشجو و آزموني به نام كنكور 
عادالنه و كشف  وزيعشود و بدين وسيله در ت مي استفاده

در . شود مي ي برداشتهمؤثراستعدادهاي نهفته قدم 
 يآزمون كارشناس يهاي اخير عالوه بر برگزار سال

قبالً جديدي كه نامه  آيين، )ارشد يكنكور كارشناس(ارشد 
شد مطرح شده است و در طي دو  مي به شكل ديگري اجرا

سال گذشته توسط وزارت بهداشت در گزينش دانشجو از 
به كارشناسي و از كارشناسي به كارشناسي  كارداني
همان پذيرش بدون آزمون  استفاده شده است، كه ارشد

و منجر به ) 7(است دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر
در اين مطالعه با . دات زيادي شده استمباحث و انتقا

تجارب  يفيك يبه بررس يتوجه به فلسفه آموزش عال
بدون  رشيپذ نامه آييندر مورد  دياتو اس انيدانشجو

  .پردازيم مي باالتر يليآزمون در مقاطع تحص
  
  ها شرو

تجارب  يبه منظور بررس) 8(ياكتشاف يفيمطالعه از نوع ك
بدون  رشيپذ نامه آيين ياز اجرا ديو اسات انيدانشجو

بر گيري  نمونه. باالتر بود يليآزمون جهت مقطع تحص
با رسيدن به  مبتني بر هدف بود وگيري  اساس نمونه

 8با  بيترت نيبه ا. متوقف شدگيري  اشباع اطالعات، نمونه
پژوهش  طيمح. نفر از دانشجويان و اساتيد مصاحبه شد

 يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار
اصفهان و بررسي به صورت مصاحبه بدون ساختار 

دانشجويان كارشناسي شاغل به كنندگان  شركت. بود
و عالقمند ) شش، هفت و هشت( ي آخرها ترم تحصيل در

 فعالً هبه شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ك
دانشجويان  نيهمچن. شدند بودند نامه نمي آيينمشمول 
و خارج از شمول و نامه  آييني ارشد مشمول كارشناس
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 زيتحصيلي دانشجويان ن آيندهبعضي اساتيد عالقمند به 
  .در پژوهش شركت كردند

كنندگان  از شركت يشفاه تيپس از كسب رضا پژوهشگر
ت سؤاالكه بر طرح  افتهيساختار مهيبا مصاحبه ن

داده آوري  جمعساختاردار و محوري استوار بود به  مهين
 يمشخص كوتاه پاسخ و تعداد سؤال يتعدا. پرداخت
ت كوتاه پاسخ در رابطه سؤاال. مطرح شد يباز كل سؤال

مورد  نامه آيينآنها در مورد  ظراتو ن ايبا مشكالت و مزا
باز از آنها خواسته شد تجارب  يسؤالنظر بود و در 

و  بود را شرح دهند نامه آيينخود كه مرتبط با  يشخص
ادن و انتقال مطالب و مرور آنها توسط در خالل گوش د

 يمطالب بعد يريگيپ يبرا زين يتسؤاالپژوهشگران 
به اين صورت پژوهشگر به دنياي . شد مي مطرح
كننده وارد شد تا به طور كامل به تجارب آنها  شركت

 كنندگان اين نوع مصاحبه به شركت. دسترسي پيدا نمايند
ا از پديده داد به طور كامل تجارب خود ر مي فرصت

موردنظر توضيح دهند و آزادانه در مورد آن صحبت 
اطالعات در هر مصاحبه در مورد آوري  جمعنمايند جهت 
شد و بسته به پاسخ آنها  سؤال مي كنندگان كتتجارب شر

  .شد مي ت بعدي مطرحسؤاال
 ها مصاحبه پياده شد و سپس تجزيه و تحليل داده نتايج

و  ها در مرحله اول با دقت كليه توصيف. انجام شد
عبارات با . نوشته شد كنندگان شركت يي مهم براها يافته
 نامه آيين يشناس بيو جمالت مرتبط با آس تياهم

سپس پژوهشگر به جمالت مهم استخراج . استخراج شد
و  كنندگان و توصيفات شركت ديشده، مفهوم خاصي بخش

. ي مشخص مرتب نمودها تهمفاهيم مشترك را در دس
پژوهش به  جينتا ها افتهي ييروا يجهت بررس

 جهيبه نت دنيبازگردانده شد و پس از رسكنندگان  شركت
  ).8(شد يينها جيمورد توافق آنها نتا

از  ها اين مطالعه براي اعتبار و استحكام داده در
به منظور  يعنيي گوبا و لينكلون استفاده شد ها معيار

باورپذير كردن پژوهش، ضمن درگير شدن پژوهشگران 

و تجزيه و تحليل آوري  جمعبه صورت طوالني مدت در 
آشنا با  ياز همكاران پژوهش يكي، از بازبيني ها داده

مورد مطالعه و هم چنين بازبيني  عو موضو يفيپژوهش ك
  ).9(استفاده شد كنندگان توسط شركت

  
  نتايج

 انيانجام شده با دانشجو يها ن مصاحبهشد ادهيبعد از پ
استخراج شد  ياصل ميآنها، مفاه ليمنتخب و تحل ديو اسات
 يتم فرع 11كدها در . كد استخراج شد 43 بيترت نيو به ا

مشكالت  )استحقاق و عدالت، ب )الف يو سه تم اصل
شدند كه بندي  طبقه يعلم شرفتيپ )و ج ياخالق
 نامه آيينمرتبط با  يموضوعات اصلدهنده  اننش

  .بود ديو اسات انياز نظر دانشجو يآموزش
  

  :عدالت)الف
كنندگان  از نظر شركت: انتخاب تنها يك دانشجو ممتاز -

 40در پژوهش، وجود يك دانشجو ممتاز از يك كالس
دانشجويان با . باشداي  تواند يك انتخاب عادالنه نمي نفره

يكي از  اعالم برتر بودن خود انتظار داشتند كه
دانشجويان برتر باشند ولي از آنجا كه چند نفر از آنها در 

امكان حدس زدن اين كه كدام يك بهترين  ودنديك سطح ب
كردند در  مي فكر خواهند بود مشكل بود و از طرفي بعضاً

هاي ديگر الزم است حداقل دو  كالس آنها نسبت به كالس
  .نفر را به عنوان بهترين انتخاب كنند

نفر  كيكه فقط  ستيعادالنه ن«: گفت انيدانشجو از يكي
 نيشتريب شهيكه هم ميانتخاب شود، در كالس ما، چند نفر

ترم گذشته من شاگرد اول بودم و  م،يريگ ينمرات را م
  .»شاگرد اول شد ييبا اختالف جز[...] ترم  نيا

آنها اظهار داشتند كه : معدل ارينامناسب بودن مع -
هميشه كسب معدل بيشتر نشانه ممتاز بودن نيست و 

نمره  يتخصص يها در درس[...]   «: گويد مي يكيمثالً 
ش خوب ها نمره يعموم يها درس يول رهيگ يم يكمتر

 يول ،...تره مهم يمن برعكس، خب نمره تخصص يشده ول
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  »دهخوب نش يليمعدل من خ
 يدرس نمره خوب كيفقط در  يمشكالت ليدله من ب«
نمراتم از  هيبق يو معدل كل ترم قبلم كم شد ول اوردمين

و يا  »ستمياست اما شاگرد اول ن شتريشاگرد اول كالس ب
خوب  ميها من ترم اول نمره: ديگو مي يگريد يدانشجو
 دهيخوب باشه فا ميها نمره يهرچ گهيحاال د ينشد ول

  .».كمتر شده19كمه و از  لّمنداره و معدل ك
گاهي تفاوت بين : بزرگ امديي جزيي و پها تتفاو -

تواند معيار درستي  نمي دانشجويان بسيار جزيي است و
يكي از دانشجويان براي . براي انتخاب دانشجويان باشد

فقط چند صدم .. .تفاوت من و« :گويد مي مسألهتشريح اين 
 ميها اگر نمره شه؟ يم يآخرش چ ايدانم آ نمي نمره است،

   »شم يشود اول م شتريبترم  نيا
چند صدم نمره شاگرد اول  يكه برا ستيانصاف ن نيا... «

  »نشدم
عدم توجه به : دانشگاهدهي  نمرهعدم توجه به سيستم  -

پذيرش يكسان دانشجوي ممتاز از دانشگاه تيپ يك، دو يا 
تواند  مي سه و شرايط ناهمگون كسب نمره در آنها

ي را در دانشجويان ايجاد كند كه در عدالت بيي ها شبهه
 چطور« :ديگو مي نيچنكنندگان  از شركت يكياين رابطه 

 كيدانشگاه و  نيا يشود گفت كه نمره دانشجو مي
 ميها ياز همكالس يكي. هستند سهيقابل مقا گريدانشگاه د

از دانشگاه ما به دانشگاه  يكارشناس يدر دوران دانشجو
 19به  17مهمان شد و معدلش از  هياروم يعلوم پزشك

  .»استتر  راحت يلينمره گرفتن آنجا خ يكرد يعن رييتغ
عدم توجه به : ليعدم توجه به سطح دانشگاه محل تحص -

استعداد و شرايط اوليه يكسان براي پذيرش در دانشگاه 
تر در بين دانشجويان جدا شده  و امكان برتر شدن آسان

ديگر مشكالتي است كه و برعكس، از تر  ضعيف
  .اند دانشجويان بيان كرده

شاگرد آخر  يدانشجو« :گويد مي چنين دياز اسات يكي
 يسه رتبه بهتر پيت ياز دانشجو كي پيت يها دانشگاه

شده است و  رفتهيپذ كي پيكسب كرده است كه دانشگاه ت

داشته است، حاال چطور شاگرد  يبهتر يلياستعداد تحص
سه  پيت يكمتر از دانشجو كي پيدوم دانشگاه ت

  .»دارد لياستحقاق ادامه تحص
 ها بعضي از قبول شده: استحقاق قبول شدن را داشتن -

دادند قبول بودند  مي ابراز داشتند كه حتي اگر امتحان هم
  .لبته استحقاق قبول شدن را دارندو ا

خب من شاگرد اول « :دارد چنين ابراز مياي  كننده شركت
  .»شدم دادم قبول مي اگر امتحان هم ميبودم البته كه 

  :نديگو مي يبرعكس آن بعض و
 يبا قانون كارشناس يقبول نشد ول يكنكور داد ول [....]«

  .»ارشد بدون آزمون قبول شد
  
  :مشكالت اخالقي) ب
دانشجويان امكان نامه  آيينبا اجراي اين : رقابت ناسالم -

دانشجويان براي  يابد و مي ايجاد رقابت ناسالم افزايش
ي قانوني و غيرقانوني ها شكسب نمرات بيشتر به رو

يكي از دانشجويان براي تشريح . آورند مي ناسالم روي
با التماس و  ها بچه يبعض« :گويد مي اين مشكل چنين

  .»رنديگ ها مي ياز كارآموز ينمرات خوب يزبان باز
از استاد  ييها شرو هيبا  ها يبعض« :گويد مي يا ديگري و

  .»رنديگ مي نمره
.. .زد و مي رفت با استاد حرف مي ينبود ول 20نمره اش «
  .»گرفت مي نمره و
دانشجويان پذيرفته : شدگان رفتهيبرخورد نامناسب با پذ -

به عنوان كساني كه به  شده با اين روش از اين كه مرتباً
و از جانب دوستان خود اند  ناحق وارد دانشگاه شده

  .زم را ندارند، نگران بودندپذيرش ال
با من  يبرخورد خوب ها بچه« :گويد مي از آنها چنين يكي

  .»كه بدون كنكور قبول شده ام ندارند
ديگري كه : ها ينسبت به همكالس يحس منف جاديا -

آدم خوش «ارشد را با آزمون قبول شده  يكارشناس
نسبت به  ياحساس خوب يول! ستميحسود ن! بود يشانس

  .»او ندارم
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  :يعلم شرفتيپ) ج
 ييها از تم: تشويق دانشجويان به رقابت در كسب علم -

فوايدي كه براي . است كه به آثار مثبت روش توجه دارد
 از جانب اساتيد مطرحخصوصاً استفاده از اين طرح 

  .شد تشويق دانشجويان به كسب علم بود مي
 يتوسعه علم، مشكل ينظرات در راستا نيبرخالف ا البته

شد، عدم امكان  مي مطرح انيدانشجو يكه از جانب بعض
  .بود گريد يعلم يها تيفعال

شاگرد اول  خوام يم«: گويد مي انياز دانشجو يكيمثالً 
 تهيتو كم تونم يدرس بخونم، نم شتريب ديبشم پس با

  .»داشته باشم يتيفعال ييدانشجو يها شپژوه
كه در نهايت : عالي رايگانآموزش  استفاده بهينه از -

منجر به صرفه اقتصادي بيشتر جامعه و دولت است، از 
به آن كنندگان  بود كه در سخنان شركت يموارد گريد

  .اشاره شد
 ييدانشجو ،يطور نيا«: ديگو ميكنندگان  از شركت يكي

 يكه فاصله زمان نيدارد بدون ا ليادامه تحص اقتيكه ل
دهد و فورا  مي ليادامه تحص فتديدرس خواندنش ب نيب

  .»شود مي وارد بازار كار
  

  بحث
در مطالعه ما به دنبال تجارب خود از كنندگان  شركت
بدون آزمون، عالقه به  ليادامه تحص يآموزش نامه آيين

 نيشده از ا رفتهيپذ يدانشجو تيوضع دنيد اياستفاده و 
مربوطه كسب كرده  نامه آيينروش، تجاربي را در مورد 

عدالت،  ميحول و حوش مفاه شتريبودند كه تجارب آنها ب
  .بود يعلم شرفتيو پ ياخالقمسائل 
مفهومي كه اكثر دانشجويان به آن اشاره  ترين وسيع

عدالت در گزينش دانشجو و . داشتند مفهوم عدالت بود
ي در آموزش نه تنها به عدالت بيآموزش يك اصل است و 

شود بلكه ضرر آن متوجه همه جامعه  مي ضرر دانشجو
در ديدار معلمان  يمقام معظم انقالب اسالم. خواهد شد

البته عدالت به معناى «: فرمايند مي سراسر كشور چنين

استعدادها با يك شيوه برخورد  اين نيست كه ما با همه
كنيم؛ نه، استعدادها باألخره مختلف است؛ نبايد بگذاريم 

براى پرورش استعدادها بايستى  استعدادى ضايع بشود و
اما مالك، بايد . تدبير بينديشيم؛ در اين ترديدى نيست

از  يبعض). 10(»عدالت، اين است. يراستعدادها باشد، الغ
به لزوم سرلوحه قراردادن عدالت در  زين يدولت نيمسؤول

). 11(كنند مي اشاره ها تدسترسي به آموزش عالي در دول
 يابيآزمون و ارز يكه برگزار نيباتوجه به ا يو از طرف

توسعه عدالت  يها هياز پا يكيبه عنوان  يليتحص شرفتيپ
عدم وجود آزمون و  اي ووجود ) 12(است يآموزش

 يتواند بر اجرا مي ليادامه تحص يبرا ياصول يابيارز
  .تأثيرگذار باشداستعدادها  ييعدالت و شناسا

ارها و يعني عدالت درك شده در باب ابزاي  رويه عدالت
 عيتوز اي( امدهايپ صياست كه براي تخص ييها هيرو

انتخاب  هيرو). 13(شود مي به افراد استفاده) پاداش
 اي( امدهايپ صيدانشجو در مقاطع باالتر همان تخص

تواند باشد  اي مي هيعدالت رو نياست كه مب) پاداش عيتوز
 هيمطالعه حاضر، رو انيدانشجو يكه از نظر بعض

در . نشده است تيرعااي  هيو عدالت رو ستيناي  عادالنه
كه در رابطه با عدالت در آموزش با  ييپژوهش ثناگو

خواستار  انيدانشجو. مصاحبه كرده بود انيدانشجو
 ايو  تيدانشجو با هر موقع چيبودند كه ه يآموزش طيمح
دادن  يداده نشود و برتر حيترج ها بر آن يطيشرا

 يعدالت يمكررا مترادف با ب گريد يبر دانشجو ييدانشجو
 جيكه با نتا) 14(بود دهيگرد فيتوص يآموزش طيدر مح

 ليبه دال انيداشت و دانشجو يخوان همپژوهش حاضر 
و نبودن  يدادن بعض ليكردند ادامه تحص مي مختلف فكر

 يب ينوع گرانيد ليشده ادامه تحص ليتسه طيشرا
اشد كه علت ب نيتواند به ا مي مسأله نيا. ستا يعدالت

 نيو ا ستنديكنند موفق ن مي كه احساس يزمان انيدانشجو
ادامه  ايو  ندهيدر آ يكار يزندگ تيآموزش موفق وهيش

 يعدالت يكند، احساس ب نمي نيآنها را تضم ليتحص
  ).15(كنند مي
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ارتباط امكانات آموزشي  يدر بررس يمطالعه ادهم جينتا
و نيروي انساني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي 

 افتهي نيكه با ا) 16(مثبت بود يوجود همبستگدهنده  نشان
 ها دانشگاهپژوهش كه در رابطه با عدم توجه به سطح 

 يها دانشگاهكه كه كسب رتبه برتر در  نياست و ا
  .دارد يخوان هم ستين كسانيمختلف، 

ي دانشجويان استخراج ها تديگر مفاهيمي كه از صحب از
شده است مشكالت اخالقي است و بارزترين آنها رقابت 

 گران،يهركس نگران است مبادا در نظر د. است ناسالم
از  يدرجات كم. جلوه كند مهيخرد، ناتوان و سراس يب

مقدار  ياست ول يعيطب يزندگ شبرديپ ياضطراب برا
انجام كار را  ييتوانا يبوده و حتشرفت يآن مانع پ اديز

ناسالم يكي از  يها ترقاب جاديا. رديگ مي از فرد مضطرب
كه در اين ) 17(است ايجاد اضطراباي  عوامل مدرسه

تحقيق به عنوان يكي از پيامدهاي اين روش گزينش 
دانشجو عنوان شده است و شايد بتوان گفت يكي از 

شي از اين روش نا اخالقيمشكالت  م،يمفاهترين  برجسته
ي خود به ها تاست كه بسياري از دانشجويان در صحب

از  يكيحسادت . اشكال مختلف مطرح كرده بودند
كنندگان  شركت يها تبود كه در صحب يمشكالت اخالق

تواند منجر به  مي شود رقابت مي گفته. شد مي احساس
رقابت  رياگر فرد مورد حسادت درگ يحسادت شود حت

 نيحسادت هم در ب ز،يمطالعه ن نيكه در ا). 18(نباشد
ممتاز خارج از  انيشده و هم دانشجو رفتهيپذ انيدانشجو

احساس  مايشد، هرچند كه مستق مي شمول احساس
  .كردند نمي حسادت خود را ابراز

است انتخاب  اديز ليادامه تحص انيكه تعداد متقاض يوقت
مشكل  اريبس يكار ل،يصادامه تح يدانشجو برا نيبهتر

 يليتكم التيدر تحص مسأله نيرسد ا مي نظره است و ب
كه در كشور كانادا انجام  يدر پژوهش. شود مي شتريب

در  ليادامه تحص يدانشجو برا نيانتخاب بهتر يشد برا
 ياديمختلف با توجه به داوطلبان ز يها دانشگاه ،يدنتيرز

و  ها نيانتخاب بهترو دهي  مثل نمره ييها شكه داشتند رو

دانشجو و در  نيانتخاب بهتر يسپس انجام مصاحبه برا
بردند و در  مي كاره را ب يلينظر گرفتن نمرات دوره تحص

 ن،يمسؤولپژوهش، از نظر  نيانجام شده در ابندي  جمع
. روش انتخاب شد نيبهتر انيشجودانبندي  روش درجه

بندي  درجه سميمكان كي كارگيري بههرچند از نظر محقق 
 يدانشجو روش نيانتخاب بهتر يبرا ها در همه دانشگاه
 نيبه ا .)19(بود ديخود مورد ترد نه، ايمناسب هست 

انتخاب متمركز دانشجو، به  يپژوهش برا نيدر ا بيترت
 نشيمناسب گز وشبه عنوان ر يلياستفاده از معدل تحص

  .اشاره نشده است
است كه  نيا انگريحال حاضر مطالعات مختلف ب در

علوم خصوصاً ( يآموزش عال يانتخاب دانشجو برا
و قابل استفاده  تيفيبا ك يها با كمك ابزار ديبا) يپزشك

الزم را داشته  ييابزارها الزم است روا نيانجام شود و ا
 نشيمختلف گز يها دانشگاهدر حال حاضر در . باشند

 انجام يمتفاوت يها شبا رو يليتكم التيتحص يدانشجو
روش مشخص استاندارد كه بتواند  كيود و هنوز ش مي

همه  دييمورد تا ايو  ها دانشگاهمورد استفاده همه 
  )21و20و6(باشد وجود ندارد ها دانشگاه

گفته  يها تشود با توجه به صحب مي شنهاديپ تينها در
پس از گذشت چند سال از  ايشود كه آ يشده، بررس
ورود بدون آزمون به مقاطع  نامه آيين يشروع اجرا
 ليادامه تحص يبرا انيدانشجو زهيو انگ تيباالتر، رضا

 يداراچرا كه با توجه به رابطه معن .نه اياست  افتهيبهبود 
عدالت با رضايت شغلي كاركنان و  راكميان اد
مطالعات نشان داده شده  يمندي كه در بعض رضايت

چنانچه در  ايكه آ ديآ مي شيپ سؤال نيا) 22(است
باشند  مي انيآن دانشجو انيكه مشتر يآموزش يها طيمح

داشته باشند، دچار عدم  يعدالت يدرك ب انياگر دانشجو
 علم كاهش كسباز  ها آن زهينخواهند شد و انگ تيرضا
 ياز اجرا يناش يمشكالت اخالق نيو همچن) 14(ابد؟ي نمي

شكالت م جاديتواند منجر به ا مي تا چه حد نامه آيين نيا
در  نامه آيين نيا ياجرا يايكه مزا نيا تيو در نها. شود
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 ييتواند منجر به ضمانت اجرا مي آن چگونه بيبرابر معا
  .شود نامه آيين
 انيو دانشجو ديبود كه اسات نيطرح ا يها تيمحدود از

 نامه آيين يكه اجرا نيشركت كننده در طرح با توجه به ا
 يرتبه اول كارشناس انيدانشجو يدر دانشكده را فقط برا

كه در  نامه آييناز اي  تجربه كرده بودند، تنها به ماده
شاگرد اول در مقاطع باالتر  انيدانشجو رشيرابطه با پذ

 دگانيبرگز رشينظر دادند و در رابطه با پذ بود
 را شامل يكه تعداد محدود يخوارزم يها جشنواره

  .شد اظهارنظر نكردند مي
  

  گيري نتيجه
در پذيرش دانشجو بايد گيري  تفاسير گفته شده تصميمبا 

با اهداف فرد و عدالت اجتماعي و برابري اجتماعي 
ي داشته باشد و منجر به يك سياست و خوان هم

راستا  نيرسد در ا مي به نظر. درست شودگيري  تصميم
به كار رود و با اين چارچوب  آل ايدهبه ندرت يك روش 

و رويكرد رهبري آموزشي، و برابري  عدالت  بيتركي
عادالنه گيري  شرايط تصميمترين  مديران آموزشي سخت

ايجاد  يكه در راستا يآموزش تيريدر مد). 7(را دارند
 به طورعدالت است بودجه مالي آموزش رايگان بايد 

عادالنه توزيع شود و از طرفي بايد در جهت توسعه آن 
 هدفكه  رسد در صورتي مي به نظربنابراين . تالش شود

گذاري آموزشي است،  تشويق و استفاده بهينه از سرمايه
اين بهترين راه حل براي تشويق دانشجويان ممتاز بدون 

ي رخ دهد اين است كه در كنار استفاده از عدالت بي كه
روش گزينش، همچون بعضي از كشورهاي دنيا از 

ي تحصيلي استفاده كنيم و يا از امتياز مثبت ها بورس
عوض  ميكن يو سع. پذيرش دانشجو بهره ببريممعدل در 
كارشناسي نشده و يا كم نامه  آيينبا انجام يك  اين كه

كارشناسي شده دانشجويان و جامعه را دچار تنش كنيم 
ي را به صورتي قانوني منتشر نماييم از عدالت بيو 

تر و كارآمدتري در جهت تشويق علم مؤثرابزارهاي 
توانيم به تفاوت  مي آنهاآموزي استفاده كنيم، كه از ميان 

بين كساني كه تحصيالت باالتري دارند تر  حقوقي مناسب
 ژهيو يها ازيي تحصيلي و دادن امتها با ديگران و بورس
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Students and Teachers’ View about Educational Regulation 
Related to Continuing Education without Entrance Exam 
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Abstract 
 
Introduction: In recent years, ministry of health and medical education has approved a regulation 
for accepting top students for postgraduate courses without entrance exam that leads to many 
critiques and discussions. This article addressed students’ and teacher’s view about this regulation. 
Methods: This was a qualitative study at school of nursing and midwifery, Isfahan University of 
medical sciences. Data collection was done through semi-structured interviews. Undergraduate 
students in 7th and 8th semester (who were not eligible for acceptance without entrance exam), 
postgraduate students and faculty members were selected using purposeful sampling. Data saturation 
was achieved with 8 interviews. 
Results: 3 main themes and 11 subthemes were obtained. They were Justice (selecting only one 
outstanding student, inappropriate selection criteria, little differences and big outcome, ignoring 
differences between universities, deserve to be accepted); Ethical problems (destructive competition, 
bad communication with student who is accepted, negative attitude toward classmates); knowledge 
improvement (encouraging students in getting knowledge, optimized application of free higher 
education). 
Discussion: The most frequent mentioned theme was injustice. However, decision-making for 
accepting students should be according to the public justice and higher education goals, and it must 
lead to a perfect policy and decision-making. There is no a standard and obvious strategy for student 
selection in higher education institutes, and it is hoped to consider the best strategy. 

 
Keywords: higher education, Master of Science, justice, College Admission Test, Iran 
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